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RESUMO

BARBOSA, B. A. Predição do movimento de ações da Petrobras
a partir de notícias. 2022. 71 p. Dissertação (Mestrado – Mestrado Profissional em Matemática,
Estatística e Computação Aplicadas à Indústria) – Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2022.

Com a crescente entrada de novos investidores no mercado acionário brasileiro vê-se uma cres-
cente circulação de conteúdos referentes a empresas, oportunidades de investimentos, avaliações
e fatos relevantes sobre investimentos do mercado financeiro brasileiro. Esse movimento, somado
a possibilidade de veiculação de conteúdos na internet torna difícil para os investidores assimilar
novos conteúdos que são veiculados diariamente visando a melhor tomada de decisão na aloca-
ção de recursos para seus investimentos. Uma saída para abranger mais conteúdos referentes
a alguma possibilidade de investimento e selecionar somente o conteúdo mais relevante é a
utilização de algoritmos que possam extrair de um elevado conjunto de informações as mais
relevantes para o interesse do investidor. O uso de tecnologias de aprendizado de máquina vem
sendo usado em diversas áreas do conhecimento, dentre elas a classificação ou previsão do
movimento do mercado financeiro utilizando notícias. No entanto, até agora poucos trabalhos
utilizam modelos de linguagem natural baseados em redes neurais, como text embedding. Neste
trabalho, é proposto a utilização do modelo BERT (Bidirectional Encoder Representations from

Transformers) em comparação com o modelo BoW (Bag of Words) com o classificador Naive

Bayes SVM, mais comumente utilizado para a finalidade de prever o movimento de uma ação do
mercado financeiro através de notícias. Será utilizado notícias de jornais brasileiros separando
somente as notícias referentes a empresa Petrobras.

Palavras-chave: Mineração de Textos. Classificação. Notícias. Petrobras.





ABSTRACT

BARBOSA, B. A. Petrobras share movement prediction based on news. 2022. 71 p. Disser-
tação (Mestrado – Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à
Indústria) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo,
São Carlos – SP, 2022.

With the increasing entry of new investors in the Brazilian stock market, there is a growing
circulation of content referring to companies, investment opportunities, evaluations and relevant
facts about investments in the Brazilian financial market, this movement, added to the possibility
of broadcasting content on the internet makes it difficult for investors to assimilate new content
that is broadcast daily, aiming at better decision-making in the allocation of resources for their
investments. A way out to cover more content referring to some investment possibility and
select only the most relevant content is the use of algorithms that can extract from a high set of
information the most relevant to the investor’s interest. The use of machine learning technologies
has been used in several areas of knowledge, among them the classification or prediction of the
movement of the financial market using news. However, so far few works use natural language
models based on neural networks, such as text embedding. In this work, we propose the use
of the BERT model (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) in comparison
with the BoW model (Bag of Words) with the most commonly used Naive Bayes SVM classifier.
for the purpose of predicting the movement of a stock in the financial market through news.
News from Brazilian newspapers will be used, separating only the news referring to the company
Petrobras.

Keywords: Text Mining. Classification. News. Petrobras.
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CAPÍTULO

1
INTRODUÇÃO

O aumento no número de investidores na bolsa de valores do Brasil, chamada de B3
, vem sendo acompanhado nos últimos anos por meio do histórico de pessoas físicas, o qual
vem apresentando recordes consecutivos conforme apresentando na Figura 1 (B3, 2020b) o
número de investidores pessoa física mais que triplicou em menos de 2 anos. Apesar do número
de investidores na bolsa de valores não ser representativo em relação a população brasileira
(cerca de 2.5% da população brasileira), se comparado a países como os EUA onde mais da
metade da população investe em renda variável (STATISTA, 2020), essa tendência traduz o
interesse crescente dos brasileiros em buscar novas maneiras de investir seu patrimônio, e
,consequentemente, isso era gera uma nova demanda por informações sobre como investir em
ativos na bolsa de valores. Para se aventurar nesse mercado é necessário um conhecimento básico
das opções de investimento disponíveis, bem como ter uma estratégia definida de acordo com o
seu objetivo e perfil.

Esse aumento no número de investidores pessoa física vem acompanhado de cenários de
baixas históricas e aumentos recentes da taxa básica de juros da economia brasileira, a SELIC ,
conforme ilustrado na Figura 2. O que evidência uma mudança na escolha de investimentos da
população brasileira, que historicamente buscava investimentos como a poupança ou o tesouro
direto. No caso do tesouro direto, que é um investimento em títulos da dívida pública emitidos
pelo governo brasileiro, parte deles baseados na SELIC, gerando o mesmo rendimento da taxa
básica de juros.

Por meio do mapeamento do perfil dos investidores pessoa física feito pela B3, pode-se
afirmar que esse novo público se caracteriza por serem mais jovens e com menores aportes de
investimentos, principalmente quando comparado aos os investidores tradicionais da bolsa de
valores como apresentado pelo Raio X de Investidores (B3, 2020a).

Tendo em vista o cenário atual, empresas voltadas a fornecerem notícias, análises fi-
nanceiras e estratégias de investimentos vem produzindo cada vez mais conteúdo para esses
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Figura 1 – Número de CPF cadastrados na bolsa de valores B3 desde 2020

Fonte: B3 (2020b).

novos investidores, tais como jornais especializados ou investidores independentes que possuem
certificação para expressarem prognósticos em relação a opções de investimento (PODER360,
2020).

Apesar desse aumento de informações disponíveis ao investidor de forma on-line, e
muitas vezes gratuita, por um lado melhoram as informações disponíveis sobre ativos de interesse,
por outro dificulta a tomada de decisão visto a grande quantidade de análises disponíveis
para tomada de decisão sobre quais ativos investir. Esse movimento vem acompanhado da
veiculação de notícias e informações via internet, em jornais e mídias sociais, que facilitaram a
disponibilização de informações de forma ampla a população com acesso internet.

Analistas de mercado, jornais especializados e pesquisadores vem buscando predizer o
movimento do mercado acionário em diversas bolsas de valores espalhadas pelo mundo, afim de
encontrar oportunidades de ganhos monetários antecipando o movimentos do mercado, tendo
como objetivo encontrar oportunidades para melhor alocação dos ativos, evitando perdas e
aumentando a rentabilidade nas aplicações financeiras.

Entre os pesquisadores é defendido que o movimento dos preços dos ativos se comporta
de maneira aleatória, ou talvez em função de muitas variáveis com previsibilidade inviáveis
(NASSIRTOUSSI et al., 2014). Existem também estudos empíricos mostrando contraexemplos
onde há previsibilidades exequíveis ao longo da história do mercado acionário. Tais estudos
buscam padrões conhecidos como anomalias de mercado, que são documentados e testados
empiricamente, como os citados nos trabalhos de CAMARGOS; BARBOSA e SANTOS nos
respectivos anos de 2010 e 2017, que são direcionados ao mercado brasileiro.

Para os cenários onde busca-se previsibilidades exequíveis, há a possibilidade de usar
as informações passadas para predizer o movimento do mercado acionário, que traz a questão
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Figura 2 – Histórico das taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da taxa Selic

Fonte: brasil (2020).

proposta por FAMA no ano de 1970, quanto a análise da previsibilidade associada à eficiência
informacional dos mercados.

Eugene Fama propõe a Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM), que defende que
se toda informação relevante se reflete completamente nos preços do mercado, então pode-se
considerar o mercado como sendo eficiente (FAMA, 1970). Em outras palavras, mercados mais
eficientes se comportariam de maneira mais aleatória, quanto maior a ineficiência, maiores as
chances de sucesso em predições de arbitragem nos preços dos ativos (operação na qual o inves-
tidor visa realizar o lucro sem riscos e, preferencialmente, sem a utilização de recursos próprios),
ou seja, existiria a possibilidade de encontrar padrões que se repetem no comportamento dos
preços dos ativos.

Apesar da oportunidade que se abre para mercados ineficientes, segundo a HEM, há
alguns impeditivos para que essas oportunidades sejam aproveitadas de forma ampla pelos
investidores. Por exemplo, sabe-se que no mercado acionário os preços dos ativos são alterados
muito rapidamente, quando comparado com o atraso das publicações de alguns fatos relevantes
a uma determinada empresa (SHILLER, 2015).

Pensando em buscar oportunidades de mercados ineficientes, deve-se também levar em
conta que a visão dos preços por parte dos investidores se dá de uma forma puramente percebida,
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ao invés de algo relacionado diretamente aos custos de produção da empresa ou informações
relevantes para a o desempenho futuro dela (NASSIRTOUSSI et al., 2014).

Além disso, sabe-se que jornalistas não apenas relatam o estado da realidade econômica
dos ativos financeiros como também desempenham um papel ativo em sua criação, evidenciando
que investidores que agiram de acordo com o sentimento implícito das notícias reportadas teriam
tido melhores desempenhos em seus investimentos (WISNIEWSKI; LAMBE, 2013).

O mercado reage de maneira distinta a informações referentes a fatos novos das empresas
ou da economia em geral, mas também os grupos de diferentes agentes tendem a apresentar
assimetria informacional, segundo SANTOS em 2017. Além disso, a existência de alguns agentes
racionais no mercado, não se mostra suficiente para garantir que o equilíbrio se estabeleça sobre
os preços (SHILLER; FISCHER; FRIEDMAN, 1984; BARBERIS; THALER, 2003).

Neste contexto, o uso de algoritmos de aprendizado de máquina que consigam extrair
informações relevantes que venham a ajudar o investidor na tomada de decisão de onde investir,
ganham valor no exato momento em que a capacidade de processamento de dados se torna mais
acessível. O ganho se dá pela capacidade de processar mais informações em menos tempo, com
maior abrangência do que um único investidor conseguiria para um único investimento. Além da
capacidade de ponderação dos vieses de muitos veículos que reportam as informações as vezes
conflitantes.

A aplicabilidade do uso de notícias financeiras (que é um dado não estruturado) em
conjunto com algoritmos de aprendizado de máquina para previsão do movimento ou preços do
mercado financeiro já se mostrou eficaz em algumas pesquisas internacionais (SCHUMAKER;
CHEN, 2009; GROTH; MUNTERMANN, 2011; SHEN; JIANG; ZHANG, 2012; HAGENAU;
LIEBMANN; NEUMANN, 2013; NASSIRTOUSSI et al., 2014; CHOWDHURY; ROUTH;
CHAKRABARTI, 2014; LI et al., 2014; SHYNKEVICH et al., 2016; NAM; SEONG, 2019)
como também em algumas pesquisas nacionais (FROZZA; REHBEIN, 2012; ALVES, 2015;
DUARTE et al., 2019).

A proposta desta dissertação é comparar a performance de duas técnicas de classificação
de textos para a predição do movimento da ação da empresa brasileira Petrobras negociada na
bolsa de valores brasileira, a B3. Diferenciando dos trabalhos citados ao introduzir o uso do
algoritmo BERT como estratégia de classificação.

Serão usadas notícias do mercado financeiro coletadas de diferentes fontes de jornais,
buscando diversificar as fontes e possíveis percepções capitadas pelo investidor para tomada de
decisão de alocação de recursos no mercado brasileiro, a fim de juntas trazerem uma percepção
ampla do movimento da ação. Os métodos utilizados para predição do movimento de ações por
meio de notícias será BoW com o classificador NBSVM , e o classificador BERT, que é um
modelo de linguagem baseado em redes neurais, com text embedding que vem atingindo bons
desempenhos em classificação de textos (SUN et al., 2019).
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Este trabalho busca responder as seguintes questões:

1. É possível utilizar modelos de linguagem baseados em redes neurais para classificação de
movimentos de retorno da ação da empresa Petrobras utilizando notícias?

2. Caso seja possível utilizar modelos de linguagem baseados em redes neurais para classifi-
cação do movimento de retorno da Petrobras no mercado acionário os resultados atingidos
com o classificador superam o que usualmente é utilizado para está tarefa, o método BoW

com o classificador NBSVM?

3. Caso seja possível utilizar modelos de linguagem natural baseados em redes neurais quais
seriam as possíveis vantagens e desvantagens para classificação?
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CAPÍTULO

2
FUNDAMENTOS E TRABALHOS

RELACIONADOS

Este capítulo destina-se a estabelecer conceitos referentes ao funcionamento do mercado
de ações e ao processo de Mineração de Textos aplicados à classificação de movimentos no
mercado acionário. Por fim, são apresentados os trabalhos relacionados a pesquisa.

2.1 Mercado de Ações

Nesta seção será conceituado o que é o mercado financeiro de ações bem como algumas
de suas características que dão suporte à proposta desta pesquisa como a percepção dos investi-
dores na formação de preços do mercado acionário, avaliações de investimentos por parte dos
investidores e a análise se o comportamento dos preços é aleatório.

Ações são títulos negociáveis de renda variável que representam a menor parcela do
capital social da empresa que os emitiu. Visando arrecadar mais investimentos para seus negócios,
as empresas optam pela abertura de seu capital (CORREIA, 2008). Quando se compra a ação de
uma empresa é como se o detentor desta possuísse uma parte da empresa, podendo até decidir
sobre o futuro desta empresa, em alguns casos.

As negociações dos ativos no mercado financeiro são organizadas com o objetivo de
unir compradores e vendedores num ambiente regulatório, no qual as transações entre as partes
podem ocorrer de forma a garantir a conformidade entre preços ofertados e demandados.

O mercado de ações é uma parte do mercado financeiro, composto por ações das compa-
nhias de capital aberto que escolheram participar do mercado de ações. As transações em sua
maior parte ocorrem em bolsas de valores (CORREIA, 2008).

As operações no mercado acionário envolvem custos, como taxas para operação e
administração, assim como a incidência de impostos mediante o tipo de transação que está sendo
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realizada e o retorno que está sendo aferido. Parte desses custos é atribuído às corretoras que
intermedeiam as transações entre os investidores, que buscam vender ou comprar uma ação
através da bolsa de valores, está por sua vez concilia as operações entre as partes.

A formação dos preços das ações no mercado acionário se dá por meio da oferta e
demanda destas pelos investidores. Tem-se em uma contraparte uma ordem de venda por um
preço determinado e em outra contraparte uma demanda de compra por um determinado preço.
À medida que essas negociações são realizadas pelo encontro dos preços propostos, o valor do
ativo será alterado (PREETHI; SANTHI, 2012).

A avaliação mais comum que um investidor busca realizar sobre um possível investimento
é o cálculo do retorno esperado para este ativo versus o risco esperado para ele, visando aumentar
o primeiro e reduzir o segundo (LUENBERGER et al., 1997).

O retorno esperado pode ser entendido como absoluto, o que seria traduzido por alguma
unidade monetária, por exemplo real, ou percentual. Sendo este positivo o investimento seria
lucrativo e em caso negativo resultaria em perdas. A métrica de avaliação de retorno pode se dar
em qualquer dimensão temporal que se deseje avaliar o ativo, desde anos, semestres, dias, horas,
minutos ou segundos.

O retorno multiplicativo é uma das metodologias mais comuns para se acompanhar
o retorno de um investimento. Dado um intervalo de tempo ∆t , e desconsiderando possíveis
dividendos que este investimento possa trazer, a taxa de retorno de uma ação no período é dado
pelo quociente entre o preço final e o preço inicial, decrescido de 1, conforme a equação 2.1.

Retorno(∆t) = (
Preco f inal

Precoinicial
)−1 (2.1)

Avaliar o retorno de um ativo, nesse caso de uma ação, é também avaliar o mercado
financeiro, a situação econômica do setor em que a empresa está inserida, e a economia como
um todo. É preciso também levar em conta que os desempenhos futuro de uma empresa e
sua respectiva ação podem ter desempenhos diversos por eventos não ligados diretamente aos
negócios da empresa. Esse tipo de situação é chamado de risco sistemático, sendo assim, refere-
se ao risco do sistema todo, ao contrário da quebra de partes e componentes individuais que
compõem o mercado financeiro (KAUFMAN; SCOTT, 2003).

Existe entre os pesquisadores e investidores a defesa de que o movimento dos preços dos
ativos se comporta de maneira aleatória, ou em função de muitas variáveis com previsão inviável
(NASSIRTOUSSI et al., 2014). Há também estudos empíricos apontando contraexemplos no
qual há previsibilidades ao longo da história do mercado acionário. Tais estudos buscam padrões
conhecidos chamados de anomalias de mercado, documentados e testados empiricamente, como
os citados nos trabalhos (CAMARGOS; BARBOSA, 2010; SANTOS, 2017) direcionados ao
mercado financeiro brasileiro.
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Conforme já introduzido, FAMA propôs em 1970 uma análise da possível previsibili-
dade do mercado financeiro associando a eficiência informacional presente no mercado. Desta
forma, mercados mais eficientes (no qual todos os investidores dispõem de toda informação
possível e sempre no mesmo momento) se comportaria de maneira mais próxima a uma aleatori-
edade. Quanto maior a ineficiência, maiores as chances de sucesso em predições e arbitragem
(investidores com acesso a determinadas informações poderiam ter desempenho melhor). A
Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) defende que, se toda informação relevante se reflete
completamente nos preços, o mercado em questão pode ser considerado eficiente (FAMA, 1970).

Assumindo que as informações são sempre absorvidas de maneira imediata, a Hipótese
de Eficiência de Mercado se descreve de três formas, baseado no tipo de informação:

• Forma Fraca: os preços históricos são acessíveis e assimilados por todo o mercado.

• Forma Semiforte: os preços e toda informação pública é acessível e absorvida pelo
mercado.

• Forma Forte: informações históricas, públicas e privadas são imediatamente processadas e
refletidas nos preços.

A HEM alega que predições com oportunidades de ganho, ou arbitragem, não podem ser
obtidas de informações descritas em sua forma forte. A argumentação se baseia no fato de que, se
as informações forem imediatamente absorvidas, os preços também são imediatamente ajustados,
sem a possibilidade de arbitragem. Desta forma os preços são constantemente revisados a um
valor neutro, caracterizando uma concorrência leal.

Desde sua proposta inicial, a Hipótese de Eficiência de Mercados se tornou a base para
estudos em previsibilidade. Testes empíricos evidenciam tanto a eficiência quanto a ineficiência,
dependendo do mercado em questão que, sobretudo, do período avaliado. Análises dos preços
mostram que um mesmo mercado pode se comportar de maneira eficiente em um intervalo, mas
de maneira irracional em outros ciclos.

Há também de se ponderar o fator psicológico como uma das principais forças sobre as
negociações. Apesar do rigor formal e matemático, a economia é o estudo de relações humanas,
e com isso uma ciência humana. Logo, os sentimentos e percepções dos agentes que compõe o
mercado financeiro têm efeito direto sobre suas decisões quanto a alocação de recursos para em
que investir (SHILLER; FISCHER; FRIEDMAN, 1984).

O ramo de Economia Comportamental investiga fatores psicológicos, cognitivos, emo-
cionais, culturais e sociais envolvidos no processo de decisão de operadores financeiros, que
vêm demonstrando sua relevância na tomada de decisão dos agentes no mercado financeiro
(THALER; GANSER, 2015).



32 Capítulo 2. Fundamentos e Trabalhos Relacionados

Deve-se levar em conta que antecipar cotações leva a desafios como compreender que
o mercado de ações é adaptativo, ou seja, oportunidades de ganho tendem ser anuladas assim
que estas se tornam conhecidas. Além disso, existe a dificuldade de se encontrar, no escopo
abrangente de análises, com inúmeros mercados, ativos, janelas de tempo e técnicas diferentes,
padrões tão pouco permanentes, demandando revisão empírica constante.

O modelo preditivo escolhido para esta pesquisa visa prever os movimentos de altas e
baixas da empresa Petrobras, negociada na bolsa de valores brasileira, a B3. A hipótese implícita
aqui é que as percepções consideradas para tomada de decisões pelos investidores advém, em
parte, pelas informações recebidas das notícias publicadas sobre a empresa. Com isso a extração
de informações dos textos das notícias relacionadas a empresa, bem como a correlação com o
movimento da ação dela podem vir a prever o movimento futuro do índice. Como mencionando
anteriormente outros fatores também podem influenciar a tomada de decisão sobre como investir,
esta pesquisa visa capturar parte desse efeito, correlacionando o conteúdo das notícias com o
movimento do mercado acionário para a ação de uma empresa, a Petrobras.

2.2 Classificação de textos
Segundo MINER et al. em 2012, a mineração de textos computacional teve início em

1958, com o trabalho sobre a sumarização automática de textos literários proposto por LUHN
em 1958. Já em 2000, através do acesso à web mais difundido, a área ganhou maior relevância,
incentivada pelo volume de dados e poder computacional disponíveis.

As tarefas de mineração de texto são organizadas segundo seus objetivos, tendo como
categorias principais a classificação, o agrupamento, a mineração de regras de associação, a
sumarização e a detecção de assunto segundo (KUMAR; RAVI, 2016).

Este trabalho utiliza o processo de mineração de textos definido pela pesquisadora
REZENDE em 2003 (Figura 3) que contém 5 etapas genéricas aplicáveis a diversos tipos de
problemas. Tais etapas são: Identificação do Problema, Pré-Processamento, Extração de Padrões,
Pós-processamento e Utilização do Conhecimento, descritas a seguir.

1. Identificação do Problema: nesta etapa ocorre a definição do problema e seu escopo.
Questões referentes como quais os conjuntos de dados disponíveis, seus atributos, sua
periodicidade, qualidade, completude, privacidade dos dados e direitos de uso serão traba-
lhadas nesta etapa. Deve-se estabelecer o escopo de técnicas que podem ser empregadas
baseando-se no critério de interpretabilidade, pois técnicas mais avançadas podem ter
baixa interpretabilidade. E por último, quais as métricas serão utilizadas para avaliar a
qualidade da solução.

2. Pré-Processamento: esta etapa descreve a necessidade de estruturação de texto, o que
diferencia a mineração de textos da mineração de dados tradicional. Podem ser empregados
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Figura 3 – Processo de Mineração de Textos.

Fonte: Rezende (2003).

nesta etapa o tratamento de ruídos, remoção de stopwords, simplificação de termos com
stemização ou lematização, remoção de caracteres inválidos, tratamento de dados sensíveis
e normalização de frequência dos termos (AGGARWAL et al., 2018). Após os tratamentos
é necessário utilizar um algoritmo de representação de extração de padrões. Segundo
ROSSI em 2016 a qualidade dos resultados dos algoritmos de extração de padrões é
proporcional a qualidade da representação de textos e de características eles conseguem
capturar.

3. Extração de Padrões: nesta etapa a representação dos textos é utilizada nos algoritmos
de extração de padrões. Esses algoritmos podem realizar tarefas como agrupar textos
com mesmo tema, classificar textos baseando em rótulos previamente definidos, extrair
regras de associação entre os textos, sumarizar textos e executar regressões. A escolha
do algoritmo está vinculada as necessidades e decisões estabelecidas na Identificação do
problema.
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4. Pós-Processamento: nesta etapa são avaliados os resultados obtidos na extração através das
métricas definidas na etapa de identificação do problema. A métrica varia de acordo com o
tipo de aplicação empregada, seja ela um agrupamento, uma associação, uma regressão
ou uma classificação. Para problemas de classificação, como neste trabalho, as métricas
mais comuns são derivadas da matriz de confusão, a saber: acurácia, precisão, revocação,
f1-score, curva ROC (Receiver Operating Characteristic), AUC (Area under the ROC

Curve), entre outras.

5. Utilização do Conhecimento: Aqui a etapa é relacionada a proposta. O mesmo não ocorre
nas etapas anteriores. Concluída as etapas anteriores e considerando que os resultados
satisfazem as métricas definidas na identificação do problema a utilização do conhecimento
pode ser aplicada nesta etapa. Neste trabalho o conhecimento extraído irá responder a
questões comparativas entre dois métodos de classificação de textos para finalidade de
movimentos de ações no mercado acionário. Podendo-se levar em conta novos testes com
bases de dados e temporalidades diferentes para a mesma proposta a fim de validar se as
conclusões obtidas continuam sendo validas. Nesse caso, o processo pode voltar para a
extração de padrões ou o pré-processamento. Se houver mudança de escopo em relação ao
objetivo, o processo deve retornar para a etapa de identificação do problema.

A captura, ou seleção de dados, abrange a investigação das fontes de informação e
quais dados podem ser recuperados, e de que maneira. Este processo é essencial, pois define a
viabilidade de se obter as respostas almejadas com base nos dados disponíveis.

Os documentos representam um registro de dados, cujo conteúdo normalmente se apre-
senta em texto em linguagem natural. A junção de vários documentos como um corpo de dados
é referenciada na literatura como uma coleção de documentos ou corpus, que por sua vez pode
ser analisada tendo como atributos (do termo inglês features) cada caractere, palavra, termo ou
conceito individual (FELDMAN; SANGER et al., 2007). O processo de transformação de texto
em atributos é chamado de segmentação ou tokenização.

Apesar de fundamental, a busca por padrões representa apenas uma das etapas finais de
um processo maior chamado extração de conhecimento (HOTHO; NÜRNBERGER; PAASS,
2005). As etapas envolvidas na extração de conhecimento podem variar de acordo com o
problema, a granularidade de detalhes e a abordagem.

A mineração de padrões é a aplicação de técnicas de análise aos dados, as quais devem
produzir informações relevantes para apoiar o processo de tomada de decisão. Com os padrões
já encontrados, segue-se à etapa de avaliação de qualidade e interpretação, produzindo, por fim,
o conhecimento a partir dos dados.

Os algoritmos aplicados nas tarefas de mineração de textos possuem origem normalmente
na área de mineração de dados estruturados, empregados a documentos após uma etapa de
conversão do conteúdo em texto para uma representação estruturada (WEISS et al., 2010).
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Na representação por espaço vetorial cada termo presente no corpus se torna uma coluna,
sendo que os respectivos valores atribuídos a estas são normalmente a ocorrência, em formato
binário, ou a frequência, representando quantas vezes a palavra apareceu no texto (HOTHO;
NÜRNBERGER; PAASS, 2005). O uso de ocorrências é adotado em sua implementação mais
comum, BoW.

A avaliação de frequência de termos pode ser feita pela métrica TF , contudo outra
técnica bastante difundida para determinar pesos para as palavras é o TF-IDF , o qual busca tratar
a relevância relativa das palavras pelo quociente entre a frequência da palavra no documento e o
inverso de sua frequência em todo o corpus (HOTHO; NÜRNBERGER; PAASS, 2005; SILVA
et al., 2017).

Na área de Recuperação de Informações (do inglês Information Retrieval), é avaliado
quão bem os modelos descrevem os dados originais, além de quanto da informação inicial é
preservada na nova representação. Quando considerada a frequência ao invés da ocorrência
binária, pode-se dizer que são preservadas mais informações. A técnica N-Gram busca manter a
relação semântica entre as palavras tratando termos consecutivos como únicos, no qual a cesta
de tokens “aumento”,“de”,“impostos” do BoW seria representada como “aumento de impostos”
em N-Gram, para N=3.

Uma das limitações do modelo BoW é que o treinamento leva a seleção apenas de
palavras representativas da classe de interesse; sendo assim, um novo documento pode possuir
características textuais diferentes da distribuição esperada pelo método. Com isso, esse novo
documento não seria reconhecido como pertencente a uma classe de interesse (WANG et al.,
2019). Além disso, há também a limitação semântica, já que o método se mostra ineficaz para
lidar com sinônimos ou ambiguidades (YOUNG et al., 2018). Para lidar com as limitações do
modelo BoW tem-se utilizado modelos de linguagem baseados em redes neurais, como text

embedding, por exemplo, o modelo BERT (DEVLIN et al., 2018). Tal modelo tem atingido
resultados próximos ao de humanos em tarefas de linguagem natural devido a maior capacidade
de representação semântica. Os textos são representados por embeddings, vetores numéricos de
baixa dimensionalidade que representam os atributos textuais em um espaço semântico (OTTER;
MEDINA; KALITA, 2020).

BERT avança o estado da arte para onze tarefas de NPL . O código e os modelos
pré-treinados estão disponíveis em github 1.

O modelo de linguagem utilizado na construção do BERT mascara aleatoriamente alguns
dos tokens da sentença de entrada com o objetivo de prever o id do vocabulário original da
palavra mascarada com base apenas em seu contexto (DEVLIN et al., 2018).

Melhorias empíricas recentes devido à aprendizagem por transferência com modelos
de linguagem demonstraram que o pré-treinamento é não supervisionado e parte integrante de

1 https://github.com/google-research/bert
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muitos sistemas de compreensão de linguagem (DEVLIN et al., 2018).

Quanto ao modelo de aprendizagem, as duas formas principais são supervisionadas e
não-supervisionada. No primeiro caso, que engloba, por exemplo, os problemas de classificação,
os modelos são treinados através de exemplos e depois aplicados de maneira preditiva na análise
de novos registros. No segundo caso, usado, por exemplo, em análises de agrupamento, os
algoritmos são aplicados sobre os dados em busca de padrões descritivos.

O aprendizado supervisionado baseia-se na hipótese de aprendizagem por indução.
No qual, uma função, que aproxima os resultados de uma função ideal, em uma base de
dados suficientemente grande, também aproximará bem seus resultados em exemplos ainda não
observados (MITCHELL, 1997).

Enquanto o aprendizado não supervisionado desenvolve uma estrutura formal, com
base na noção de que o objetivo da máquina é construir representações da entrada que podem
ser usadas para tomada de decisão. Em certo sentido, o aprendizado não supervisionado pode
ser pensado como encontrar padrões nos dados além do que seria considerado puro ruído não
estruturado (LONG; YU; ZHANG, 2008).

A classificação e a categorização consistem na busca de um modelo capaz de determinar
o valor de um atributo alvo baseado nos valores dos atributos de treino. Através do treino com
exemplos já rotulados busca-se obter fronteiras entre as classes tal que novos registros, ainda não
classificados, possam ser rotulados por generalização. Um dos maiores problemas na busca de
classificadores é o trade-off entre generalidade (bias) e representatividade (variância). Modelos
muito genéricos (sub-ajustamento) não capturam padrões suficientes nos dados para atingir um
bom desempenho em aplicações reais. Classificadores complexos (super-ajustamento), por outro
lado, acabam por mapear tão bem os dados de treino que não são capazes de se adaptar a novos
dados desconhecidos (BISHOP, 2006).

A avaliação dos classificadores se dá em grande parte dos casos por medidas de acerto,
sendo as mais comuns acurácias, revocação, precisão e medida F. Estas medidas quantificam o
desempenho do modelo computacional em relação ao sistema real, comparando as predições
realizadas com os resultados reais.

2.2.1 BERT

BERT é um algoritmo publicado por pesquisadores do Google AI Language. Ele vem
apresentando bons resultados em uma ampla variedade de tarefas de NPL, incluindo respostas à
perguntas, inferência de linguagem natural e outras.

A principal inovação do BERT é aplicar o treinamento bidirecional do Transformer, um
modelo de atenção popular, à modelagem de linguagem. Isso difere dos esforços anteriores que
analisaram uma sequência de texto da esquerda para a direita ou treinamento combinado da
esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Os resultados do artigo (DEVLIN et al.,
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2018) mostram que um modelo de linguagem treinado bidirecionalmente pode ter um senso mais
profundo de contexto e fluxo de linguagem do que modelos de linguagem de direção única. No
artigo, os pesquisadores detalham uma nova técnica chamada Masked LM (MLM), que permite
o treinamento bidirecional em modelos nos quais antes era impossível.

Os pesquisadores mostraram o valor do aprendizado de transferência ao pré-treinar um
modelo de rede neural em uma tarefa conhecida, e depois realizar o ajuste fino - usando a rede
neural treinada como base de um novo modelo de propósito específico. Tal técnica mostra0se
útil em muitas tarefas de linguagem natural.

Uma abordagem diferente, que também é popular em tarefas de NLP e exemplificada no
recente artigo do ELMo (GARDNER et al., 2018), é o treinamento baseado em recursos. Nesta
abordagem, uma rede neural pré-treinada produz embeddings de palavras que são então usados
como recursos em modelos de NLP.

O BERT faz uso do Transformer, um mecanismo de atenção que aprende relações
contextuais entre palavras (ou subpalavras) em um texto. O Transformer inclui dois mecanismos
separados — um codificador, que lê a entrada de texto, e um decodificador, que produz uma
previsão para a tarefa. Como o objetivo do BERT é gerar um modelo de linguagem, apenas o
mecanismo do codificador é necessário.

Ao contrário dos modelos direcionais, que leem a entrada de texto sequencialmente
(da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda), o codificador Transformer lê toda a
sequência de palavras de uma só vez. Portanto, é considerado bidirecional. Essa característica
permite que o modelo aprenda o contexto de uma palavra com base em todos os seus arredores
(esquerda e direita da palavra).

A entrada é uma sequência de tokens, que primeiro são incorporados em vetores e depois
processados na rede neural. A saída é uma sequência de vetores de tamanho H, em que cada
vetor corresponde a um token de entrada com o mesmo índice.

Ao treinar modelos de linguagem, há um desafio de definir uma meta de previsão.
Muitos modelos preveem a próxima palavra em uma sequência, uma abordagem direcional que
limita inerentemente o aprendizado do contexto. Para superar esse desafio, o BERT utiliza duas
estratégias de treinamento:

Masked-Language Modeling (MLM), antes de alimentar sequências de palavras no BERT,
15% das palavras em cada sequência são substituídas por um token [MASK]. O modelo então
tenta prever o valor original das palavras mascaradas, com base no contexto fornecido pelas
outras palavras não mascaradas na sequência. Em termos técnicos, a previsão das palavras de
saída requer:

1. Adicionar uma camada de classificação sobre a saída do codificado;

2. Multiplicar os vetores de saída pela matriz de incorporação transformando-os na dimensão
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do vocabulário;

3. Calcular a probabilidade de cada palavra no vocabulário com softmax.

A função de perda utilizada no BERT leva em consideração apenas a previsão dos valores
mascarados e ignora a previsão das palavras não mascaradas. Como consequência, o modelo
converge mais lentamente do que os modelos direcionais, uma característica que é compensada
por sua maior retenção de informações referentes ao de contexto.

Next Sentence Prediction (NSP), no processo de treinamento do BERT, o modelo recebe
pares de sentenças como entrada e aprende a prever se a segunda sentença do par é a sentença
subsequente no documento original. Durante o treinamento, 50% das entradas são um par em
que a segunda sentença é a sentença subsequente no documento original, enquanto nos outros
50% uma sentença aleatória do corpus é escolhida como segunda sentença. A suposição é que a
sentença aleatória será desconectada da primeira sentença.

Para ajudar o modelo a distinguir entre as duas sentenças em treinamento, a entrada é
processada da seguinte maneira antes de entrar no modelo:

1. Um token [CLS] é inserido no início da primeira frase e um token [SEP] é inserido no
final de cada frase.

2. Uma frase embutida indicando a frase A ou a frase B é adicionada a cada token. As
incorporações de sentenças são semelhantes em conceito às incorporações de token com
um vocabulário de 2.

3. Uma incorporação posicional é adicionada a cada token para indicar sua posição na
sequência

Para prever se a segunda frase está de fato conectada à primeira, as seguintes etapas são
executadas:

1. Toda a sequência de entrada passa pelo modelo Transformer.

2. A saída do token [CLS] é transformada em um vetor de formato 2×1, usando uma camada
de classificação simples (matrizes aprendidas de pesos e vieses).

3. Calculando a probabilidade de IsNextSequence com softmax.

Ao treinar o modelo BERT, Masked LM e Next Sentence Prediction são treinados juntos,
com o objetivo de minimizar a função de perda combinando as duas estratégias.
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2.2.2 Naïve Bayes and Support Vector Machine - NBSVM

Support Vector Machines (SVM) é uma abordagem para classificação de texto proposta
por WANG; MANNING em 2012, que usa um modelo linear (ou regressão logística) combinado
com probabilidades Bayesianas, substituindo features de contagem de palavras por razões log-
contagem Naive Bayes. Os modelos NBSVM demonstraram ser rápidos e poderosos em uma
ampla variedade de diferentes conjuntos de dados de classificação de texto.

Naïve Bayes é um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado usado para
problemas de classificação. Ele é baseado no Teorema de Bayes. É chamado de Naïve por causa
de sua suposição Naïve de Independência Condicional entre os preditores.

Ele assume que todos as features em uma classe não estão relacionados entre si. Para
explicar o Algoritmo Naïve Bayes é necessário antes passar pelo Teorema de Bayes.

Teorema de Bayes:

Considerando dois eventos A e B. Usamos a fórmula abaixo para calcular a probabilidade
posterior P(B/A) usando P(B), P(A) e P(A/B). No qual P(B/A) é a probabilidade posterior,
P(B) é a probabilidade anterior.

Podemos calcular a probabilidade posterior quando temos uma única característica. Mas
quando temos duas ou mais características, é difícil calcular a probabilidade posterior, pois às
vezes podemos obter um problema de probabilidade zero.

Então, tomamos a suposição condicional independência para calcular a probabilidade
posterior.

Quando temos, os seguintes preditores: [X1,X2] e como alvo Y , a fórmula para calcular a
probabilidade posterior é

P
(

Y
X1,X2

)
=

P(Y )∗P
(

X1,X2
Y

)
P(X1,X2)

(2.2)

Tomando independência condicional para P
(

X1,X2
Y = 1

)
,

P
(

Y
X1,X2

)
=

P(Y )∗P
(

X1
Y

)
∗P

(
X2
Y

)
P(X1,X2)

(2.3)

Esta é a fórmula para calcular a probabilidade posterior usando o classificador Naïve
Bayes.

SVM é um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado pelo qual podemos
realizar Regressão e Classificação.

No SVM, os pontos de dados são plotados no espaço n-dimensional no qual n é o número
de recursos. Em seguida, a classificação é feita selecionando um hiperplano adequada que
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diferencia duas classes.

No espaço n-dimensional, o hiperplano tem (n-1) dimensões.

β0 +β1X1 +β2X2 + ...+βnXn = β0 +
n

∑
i=1

βiXi (2.4)

Tem-se a suposição de que as classes são linearmente separáveis.

O sinal da Equação 2.4 ajuda a classificar as classes e a magnitude da equação ajuda a
entender a que distância está a observação do hiperplano. Quando a magnitude é alta, temos
mais certeza sobre a atribuição da classe.

A distância mínima dos pontos de dados do hiperplano para qualquer classe é chamada
de Margem. Precisamos ter uma margem máxima para que tenha uma magnitude alta. Então,
esse hiperplano é chamado de Classificador de Margem Máxima.

Os vetores de suporte são as observações que ficam na margem ou violam a margem que
afeta o hiperplano.

No SVM, temos um classificador de margem máxima.

2.3 Trabalhos Relacionados

Estudos indicam resultados promissores na previsão de tendências baseadas na mineração
de notícias tais como (SCHUMAKER; CHEN, 2009; AASE, 2011; FROZZA; REHBEIN, 2012;
HAGENAU; LIEBMANN; NEUMANN, 2013; NASSIRTOUSSI et al., 2014; CHOWDHURY;
ROUTH; CHAKRABARTI, 2014; ALVES, 2015; DUARTE et al., 2019; RAMDHANI; MAY-
LAWATI; MANTORO, 2020; FTITI; AMEUR; LOUHICHI, 2021, 2021; NUGROHO; SUK-
MADEWA; YUDISTIRA, 2021; LIAN et al., 2022).

Há trabalhos relacionados a Mineração de Textos direcionados aos campos do mercado
financeiro envolvendo outros campos além do mercado de ações, como por exemplo o mercado
bancário em (MORO; CORTEZ; RITA, 2015), trabalhos esses que demonstram eficácia em lidar
com problemas de predição de fraudes e retenção de clientes.Além disso, já foram comparadas
técnicas menos robustas como BoW com modelos de aprendizagem para representação semântica
no qual modelos se mostraram melhores em classificação de textos no domínio de finanças.
(GUO; SHI; TU, 2016).

Mesmo em estratégias de investimento no mesmo dia (intraday) modelos com base em
dados textuais tem se mostrado uteis na administração de riscos de ativos financeiros como
demonstrado em (GROTH; MUNTERMANN, 2011).

George, Tony e Jin-Lung (WU; HOU; LIN, 2019) analisaram a utilidade de notícias em
conjunto com variáveis macroeconômicas para prever o retorno de ações setoriais no mercado
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de ações de Taiwan utilizando a abordagem de representação das notícias com o método TF-IDF

com seleção de atributos em conjunto com o modelo SVM . Compararam os resultados com o
mesmo modelo usando somente as variáveis macroeconômicas, sem as notícias. Chegaram a
resultados em que a acurácia dos modelos que utilizam notícias tem uma performance superior
do que os modelos que não utilizam notícias. Os autores também apontaram que para o período
da crise de 2008 o efeito obtido com as notícias é menos efetivo, principalmente para notícias
positivas e que o uso de uma única fonte de notícias também pode ter limitado os resultados da
pesquisa.

Os autores Adm, Mahesan e Enrico (ATKINS; NIRANJAN; GERDING, 2018) apontam
que o uso de notícias é mais bem utilizado para prever a volatilidade do retorno do ativo
subjacente do que o movimento do ativo através de notícias, direcionando a possibilidade de
maior aproveitamento do uso de notícias financeiras a maior potencialidade em contratos de
derivativos de precificação, uma vez que esse tem seus preços alterados mais em virtude da
volatilidade do ativo do que da direção do retorno. Seus experimentos utilizaram o índice
de mercado NASDAQ dos Estados Unidos e ações de duas empresas, Goldman Sachs e J. P.
Morgan em conjunto com arquivos de notícias da Reuters US. Utilizando o modelo semântico
para arquivos de texto e redução do números de atributos LDA (Latent Dirichlet Allocation) e
predição com o modelo multinominal Naïve Bayes.

O autor Juvenal (DUARTE et al., 2019) abordou o uso de notícias para prever quedas
no mercado acionário brasileiro através de notícias das ações que compõe o Índice Ibovespa,
buscando além disso interpretabilidade dos resultados apontados pelos 7 experimentos testados.
Os resultados apresentados apontam que as técnicas de mineração de textos se sobressaem às
estratégias tradicionais de previsão de quedas de médias móveis e Buy and Hold, contudo, a
interoperabilidade dos modelos é limitada em função da complexidade dos classificadores e da
alta dimensionalidade do vocabulário das notícias. Utilizou-se o método de extração de atributos
TF-IDF com a seleção de atributos com os seguintes modelos Naïve Bayes, SVM, RNAs, Árvore
de Decisão, Floresta Aleatória, Regressão Logística e K Vizinhos Mais Próximos com notícias
de 10 veículos de comunicação diferentes.

Os autores Yauheniya, McGinnity, Sonya e Ammar (SHYNKEVICH et al., 2016) criaram
a abordagem de usar várias categorias de notícias do setor de saúde com a técnica de MKL
(Multiple Kernel Learning) e KNN alocando as notícias em cinco categorias com base em
sua relevância para uma ação-alvo e seu sub-setor, indústria, indústria de grupo e setor. Cada
categoria de notícias foi pré-processada independentemente das outras e cinco subconjuntos
de dados foram formados. O MKL foi usado para aprender com esses novos subconjuntos, de
forma que kernels independentes fossem utilizados para cada subconjunto. Diferentes tipos de
kernel e várias combinações de kernel foram empregados. Os resultados obtidos mostraram
que a maior precisão de previsão e retorno de negociação foram alcançados para MKL com
cinco categorias de notícias utilizadas e dois kernels, polinomial e gaussiano, usados para cada
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categoria. Os autores pontuaram também uma possível direção de trabalho futuro é incluir fontes
de dados adicionais, como preços históricos e fazer previsões com séries temporais e que Kernels
adicionais podem ser empregados para diferentes fontes de dados.

Os autores Xiaodong Li, Pangjing Wu e Wenpeng Wang (LI; WU; WANG, 2020)
combinaram indicadores técnicos de preços de ações e análise de sentimentos de notícias
criando um modelo de previsão que seja capaz de aprender informações sequenciais dentro de
séries temporais de forma inteligente. Foram convertidos os preços históricos em indicadores
técnicos que resumem os aspectos das informações de preços e modela sentimentos das notícias
usando diferentes dicionários de sentimento e representam as notícias por vetores de sentimentos
construindo uma rede neural LSTM (Long short-term memory) de duas camadas para aprender
as informações sequenciais dentro de uma série de mercado. Tal abordagem supera o MKL
e o SVM em precisão de previsão e pontuação F1-medida. Com melhor performance para o
dicionário de sentimento de finanças (Loughran – McDonald Financial Dictionary).

Os autores Heyan Huang, Xiao Liu, Yue Zhang e Chong Feng (HUANG et al., 2022),
utilizaram notícias para representar o estado de patrimônios subjacentes. Utilizaram uma rede
neural recorrente para representar uma sequência de transição de estado de patrimônio, inte-
grando a representação de notícias usando representações contextualizadas como entradas para o
mecanismo de transição de estado. Projetaram um novo fator de ruído aleatório para influenciar
a modelagem além dos eventos de notícias e um fator de evento futuro para lidar com o atraso
das informações de notícias (por exemplo, informações privilegiadas) e reduzir as dificuldades
de aprendizado. Os resultados mostram que o modelo proposto supera as linhas de base fortes da
literatura.

Os autores Zied Ftiti, Hachmi Ben Ameur e Waël Louhichi (FTITI; AMEUR; LOUHI-
CHI, 2021), utilizaram notícias relacionadas ao surto de COVID-19 em Shanghai para avaliar
como tais notícias afetam os sistemas econômico e financeiro. Este estudo sobre o impacto de
notícias não fundamentais relacionadas à pandemia de COVID-19 foi direcionado a avaliar a
volatilidade da liquidez e dos retornos. Os resultados mostraram que as notícias não fundamen-
tais, como o número de mortes e casos relacionados a COVID-19, elevou a volatilidade dos
retornos do mercado de ações e reduziu o nível de liquidez do mercado de ações, aumentando o
risco geral, enquanto as notícias macroeconômicas fundamentais permaneceram amplamente
imateriais para o mercado de ações. Essas descobertas são explicadas por um efeito indireto
porque a incapacidade do sistema de saúde de gerenciar e tratar um grande número de pacientes
com COVID-19 em terapia intensiva levou o país a implementar um bloqueio e a economia
global a fechar em grande parte.

Esta pesquisa busca preencher o gap da possibilidade do uso de algoritmos baseados
em redes neurais para classificação de movimentos no mercado acionário, utilizando um amplo
banco de dados de notícias, dos principais veículos de comunicação brasileiro, em um período de
mais de 2 anos. Afim também de ampliar o escopo de utilização de tais algoritmos em contextos
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diferentes. Continuando o trabalho construído pelo pesquisador DUARTE et al. em 2019, com
o mesmo banco de dados. Esta pesquisa foca em um único ativo, a ação da empresa Petrobras.
Essa abordagem possibilita a comparação da análise de exploração dos dados, treino e teste dos
modelos preditivos pertinentes as características da empresa selecionada, melhor explorados no
Capítulo 4.

A Tabela 1, apresenta um resumo das principais referencias relacionadas nesta pesquisa,
e descritas anteriormente. Em destaque, encontra-se como esta pesquisa se encontra em relação
as referências selecionadas, comparando as seguintes dimensões: tipo de dados, método de
extração de features, método de seleção de features, representação, algoritmo utilizado e target
de referência.
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CAPÍTULO

3
PROPOSTA PARA CLASSIFICAÇÃO DO

MOVIMENTO DE UMA AÇÃO COM BASE
EM NOTÍCIAS

A construção metodológica descrita neste capítulo procura responder as três perguntas
propostas no Capítulo 1, que motivam esta dissertação. Procura-se responder se modelos de
linguagem baseados em redes neurais conseguem cumprir a tarefa de classificar o movimento do
retorno da ação da empresa Petrobras utilizando somente notícias, se sim, como sua performance
é em relação ao baseline utilizado usualmente para tarefa de classificar o movimento de ações
utilizando notícias e por fim quais seriam as vantagens e desvantagens do seu uso.

As etapas seguidas nesse capítulo seguem o desenho proposto na Figura 4.

Figura 4 – Visão geral da metodologia para construção de um modelo preditivo para classificar ações de
uma empresa utilizando notícias

As etapas dividem-se em 3, sendo a primeira "Fonte de Dados"que descreve o tratamento
do banco de dados de notícias quanto a redução de tamanho e seleção de assuntos relacionados a
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empresa Petrobras e sobre a separação da série temporal dos preços da ação para o mesmo período
de publicação das notícias. A segunda etapa "Pré-Processamento", refere-se ao tratamento das
notícias para utilização nos algoritmos e ao tratamento da série temporal dos preços construindo
o retorno diário e transformando esse atributo em uma categoria. A terceira etapa "Produção dos
modelos"trata da construção e parametrização dos modelos utilizados.

Tem-se como visão geral desta proposta a separação de notícias do mercado financeiro
da empresa Petrobras no período de agosto de 2016 a maio de 2018 juntamente com os retornos
diários da ação da empresa no mercado acionário para o mesmo período. Tendo esses dados será
testada a construção de modelos de linguagem natural que utilizem as notícias para classificar
o movimento do retorno diário da ação da Petrobras. Após o treino do modelo preditivo para
classificação do retorno no mercado acionário serão comparadas as performances dos resultados
atingidos e os principais pontos de diferenças entre os dois métodos.

Buscando responder a primeira pergunta proposta no Capítulo 1, sobre a possibilidade
de utilizar modelos de linguagem baseados em redes neurais para classificação de altas e baixas
da ação da Petrobras no mercado acionário será utilizado o classificador BERT. Como modelo
baseline, foi utilizado o método BoW com o classificador NBSVM.

A seguir serão descritas separadamente cada uma das etapas propostas:

3.1 Fonte de Dados

O banco de notícias 1 é composto de 270 mil notícias coletadas da internet de 10 veículos
de comunicação, durante o período de agosto de 2016 até maio de 2018, a volumetria das notícias
por mês e veículo de comunicação é apresentada na Tabela 2. Este banco de dados é o mesmo
utilizado na dissertação escrita por DUARTE et al. em 2019.

Está etapa visa reduzir o tamanho do banco mantendo notícias que podem influenciar a
alteração dos preços das ações da Petrobras, ou seja, notícias de assuntos relacionados a Petrobras
e ao seu setor de atuação.

A primeiro passo realizado dentro do banco de dados de notícias consiste em extrair
somente termos relacionados a empresa Petrobras e ao seu campo de atuação do banco de
notícias (termos apresentados na Tabela 3).

Os termos escolhidos são relacionados a própria empresa, tais como, PETR4 e PETR3,
tickers que referenciam as ações da Petrobras no mercado acionário brasileiro. O próprio nome
da empresa "Petrobras"e também o nome da sua subsidiária de distribuição "BR Distribuidora"e
três outros termos relevantes para o setor. Quanto aos termos relevantes para o setor: "ANP"
refere-se a Agência Nacional do Petróleo, que regulamenta o setor de atuação da Petrobras, e os
termos "petróleo"e "brent"relacionados a matéria prima de atuação da empresa, o primeiro termo

1 https://bit.ly/2mXUxix
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em português e o segundo mais comumente utilizado no mercado internacional como referência
a commodity do petróleo.

O segundo passo é capturar os preços históricos da ação da Petrobras (identificada pelo
símbolo PETR4) através da biblioteca do Python yfinance (AROUSSI, 2022). A escolha da
ação PETR4 e não da ação PETR3 (também referente a empresa Petrobras) é em virtude das
ações preferenciais apresentarem maior liquidez (ações com o tiker terminado em 4), portanto,
tendem a ser mais negociadas na Bolsa de Valores (DUTRA; CERETTA; GALLI, 2010), com
isso, reagindo primeiro a novas informações divulgadas ao mercado.

A série temporal do histórico de preços é apresentado na Figura 5. No gráfico, a linha
representa o preço de fechamento da ação para cada dia de negociação. As barras, na parte
inferior, representam o volume de negociações para cada dia de negociação, a cor verde representa
o dia em que o preço de fechamento foi superior ao preço de fechamento do dia anterior (alta), e
vermelha representa o dia em que o preço de fechamento foi inferior ao preço de fechamento do
dia anterior (baixa).
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ago/16 0 0 0 0 59 0 0 8 0 0
set/16 1.071 0 980 3 6.431 0 0 605 0 4
out/16 2.104 0 1.721 1 13.420 1 0 1.199 0 2
nov/16 2.383 0 1.655 2 12.645 0 0 1.252 0 3
dez/16 2.331 0 1.652 1 10.597 0 0 1.246 0 7
jan/17 1.504 1 1.076 7 6.950 0 0 895 0 3
fev/17 2.354 0 1.566 20 9.357 1 0 1.024 0 15
mar/17 2.753 0 1.751 21 11.004 4 0 1.190 1 22
abr/17 2.513 0 1.669 18 3.971 4 0 1.209 1 11
mai/17 2.822 0 2.043 13 2.153 6 0 1.555 19 12
jun/17 2.592 0 1.729 32 2.039 8 0 1.520 37 10
jul/17 2.548 7 1.525 889 3.227 12.296 250 1.354 2.373 2.214
ago/17 3.163 27 1.792 1.612 3.538 4.276 945 1.419 4.217 3.936
set/17 1.921 14 1.487 1.161 2.580 2.951 513 1.112 3.274 2.665
out/17 2.462 25 1.641 0 3.265 3.348 788 1.300 4.092 1.937
nov/17 2.048 25 1.383 0 2.733 4.535 588 1.065 3.831 1.711
dez/17 1.683 19 1.152 0 2.270 2.945 75 944 3.121 145
jan/18 437 26 1.544 0 2.723 3.916 679 1.208 3.551 0
fev/18 0 20 1.096 0 1.410 2.655 513 942 2.972 0
mar/18 0 2 123 0 61 735 2 83 470 0
abr/18 0 0 0 0 0 1 0 0 33 0
mai/18 0 0 44 0 8 52 0 0 310 0
Total 36.689 166 27.629 3.780 100.441 37.734 4.353 21.130 28.302 12.697

Tabela 2 – Volume mensal de notícias por veículo

Termos
PETR4
PETR3

Petrobras
BR Distribuidora

ANP
petróleo

brent
Tabela 3 – Tabela com termos utilizados para filtrar notícias
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Figura 5 – Série histórica do preço da ação da Petrobras (PETR4) de Agosto de 2016 até Maio de 2018
com o respectivo volume de negociação

3.2 Pré-Processamento

O terceiro passo consiste em acumular as notícias de um mesmo dia em um único
registro de data no banco de dados. Foram agrupadas as notícias publicadas em um mesmo
dia útil. Já para as notícias públicas em finais de semanas ou feriados serão consideradas o
último dia útil anterior a data de publicação. O acúmulo de notícias ocorrido em dia não úteis,
em que não há negociações na bolsa de valores, assegura que toda informação que possa ser
considera para o próximo dia de negociação seja aproveitada. Por exemplo, sábado e domingo
não há negociações na bolsa de valores, no entanto, há notícias com conteúdo pertinente as
empresas sendo publicadas, e este conteúdo será refletido no preço das ações no próximo dia de
negociações, no caso segunda-feira.

O quarto passo foi dividido em dois passos. Primeiro foi feito o cálculo do retorno diário
que se dá pelo quociente entre o preço de fechamento em Dp e o preço de abertura em D0

menos 1. O motivo de utilizarmos dias e não semanas, meses, sequência de dias para o cálculo
do retorno é que já foi avaliado em outras pesquisas (DUARTE et al., 2019) que a melhor
estratégia para previsão do mercado financeiro é a o critério de retornos diários, comparado com
outras possibilidades. Tendo calculado o retorno diário, o segundo passo consiste em fazer a
discretização desse atributo para as categorias alta, baixa e neutro. Utilizou-se como critério de
discretização o bloxplot do atributo no período de testes considerado. A Figura 6 apresenta o
bloxplot dos retornos diários. Considerou-se baixa retornos menores que o primeiro quartil e
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altas retornos maiores que o terceiro quartil, os demais retornos são categorizados como neutro.
A distribuição da quantidade de dias em cada categoria é apresentada na Figura 7. Com isso
obtém-se a seguinte distribuição de rótulos com base nos retornos apresentados na Figura 7.

Figura 6 – Bloxplot do retorno diário da ação da Petrobras por dia de agosto de 2016 a maio de 2018

No quinto passo empilham-se as notícias para um determinado dia útil. Esse agrupamento
recebe a marcação de categorização do retorno diário ocorrida no próximo dia útil. Por exemplo,
as notícias públicas no dia 17 de outubro de 2017 (terça-feira), recebem a categoria de retorno
referente ao próximo dia útil, dia 18 de outubro de 2017 (quarta-feira). Essa construção considera
o retorno da ação ocorrido na data t atrelado as notícias públicas com ∆t igual a t −1, onde para
o nosso caso o intervalo temporal é dias.

O sexto passo consiste na preparação das notícias para utilização nos algoritmos de
extração de padrões. Para isso foi feito a sumarização das notícias, a fim de reduzir o tamanho
delas uma vez que estas podem ser muito longas, e com isso modelos como o BERT, que tem
limitação do tamanho da entrada, acabam não conseguindo lidar com esses textos. E também
reduzir a dimensionalidade da representação do espaço vetorial do método BoW para treinamento
no algoritmo classificador Naive Bayes SVM.

Especificamente para o BERT temos uma limitação de tokens que podem ser utilizados
no processamento do algoritmo (máximo de 512 tokens). A quantidade de tokens de um texto
geralmente é maior que o número de palavras do texto. Pensando nisso a sumarização visa
reduzir as notícias de um determinado dia para não chegar ao limite de 512 tokens.

A estratégia utilizada para sumarização das notícias de um dia foi utilizar o algoritmo
KeyBERT (GROOTENDORST, 2022). O KeyBERT é uma técnica de extração de palavras-chave
mínima, ele aproveita os embeddings do BERT para criar palavras-chave e frases-chave mais
semelhantes a um documento.
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Figura 7 – Proporção das classes.

O KeyBERT funciona primeiramente selecionando candidatos a palavras-chave ou frases-
chave a partir de um documento formando n-gram sequenciais do tamanho definido pelo usuário
dentro do documento. Por exemplo, se definimos como (3, 3), os candidatos resultantes usariam
frases que incluem 3 palavras-chave ou frases com até 3 palavras. Os possíveis candidatos seriam
uma lista de strings que inclui nossas palavras-chave/frases-chave candidatas. Em seguida, o
documento e as palavras-chave/frases-chave candidatas são convertidos em dados numéricos
utilizando o pacote sentence-transformers do BERT.

Por fim, é assumido que os candidatos mais semelhantes ao documento são boas palavras-
chave/frases-chave para representar o documento. Com isso, usasse o calculo de similaridade do
cosseno entre os vetores numéricos, selecionando aqueles que mais se aproximarem de 1 para
palavras-chave ou frases-chave (como aqui proposto).

Para a pesquisa aqui proposta foi utilizado a extração de frases com até 12 caracteres
para o algoritmo classificador BERT.

Para o classificador BoW com Naive Nayes SVM foi utilizado a método TF-IDF toke-
nizando as frases em vez de palavras e dando peso a essas frases pra reduzir o tamanho das
notícias, sumariando o conteúdo das mesmas.
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3.3 Produção dos Modelos

Nesta seção será explicada como são parametrizados os modelos para classificação.

3.3.1 Classifcador BERT

A parametrização final utilizada para o classificador BERT foi definida com base em uma
série de experimentos realizados previamente com o banco de dados e descrita no Capítulo 4
onde são explicados os resultados e os experimentos.

O classificador BERT utilizado nessa pesquisa consta na biblioteca ktrain (MAIYA,
2022) do python. Ktrain é um wrapper para a biblioteca de aprendizado profundo TensorFlow
Keras (e outras bibliotecas) para ajudar a construir, treinar e implantar redes neurais e outros
modelos de aprendizado de máquina.

Com a API do Transformer no ktrain, é possível utilizar qualquer modelo de transforma-
dores do Hugging Face apropriado para nossos dados. Como estamos lidando com dados textuais
em português, usaremos o do BERT multilíngue (BERT-base MultiLingual), que normalmente
é usado pelo ktrain para conjuntos de dados não ingleses na API text_classifier alternativa no
ktrain.

O modelo (BERT-base MultiLingual), do TensorFlow Hub, usa a implementação do
BERT do repositório TensorFlow Models no GitHub 2 (DEVLIN et al., 2022). Ele usa 12
camadas ocultas (ou seja, blocos Transformer), 768 unidades ocultas e 12 cabeças de atenção.

Os pesos deste modelo são os divulgados pelos autores originais do BERT. Este modelo
foi pré-treinado para vários idiomas na Wikipédia multilíngue. As entradas de texto foram
normalizadas da maneira "em maiúsculas", o que significa que a distinção entre letras maiúsculas
e minúsculas, bem como marcadores de acento, foi preservada. Para treinamento, o mascara-
mento de entrada aleatória foi aplicado independentemente aos pedaços de palavras (como no
documento BERT original).

A configuração final utilizada foi uma taxa de aprendizado de 1.0e-5, com 50 epochs,
tokens máximo de 512 e bacth size de 6. Essa configuração, dentre todas as testadas foi a que
apresentou o melhor resultado. Foram testados treinos variando as taxas de aprendizado entre
1.0e-1 até 1.0e-6 em intervalos de 1.0e-1, variando as epochs de 10 em 10 partindo de 10 até 60
e sempre mantendo o máximo de tokens de 512 e e bacth size de 6.

Taxas de aprendizado maiores resultaram em overfitng.

A epoch foi obtida através da função autofit da biblioteca ktrain (MAIYA, 2022) que
indica para uma determinada taxa de aprendizado qual a melhor epoch antes do se atingir o early

stopping, momento em que o algoritmo para de aprender.

2 tensorflow/models/official/legacy/bert
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O bacth size igual a 6 é a recomendação da Google referente ao uso de GPU com 25GB
de RAM.

3.3.2 BoW com o classificador Naive Bayes SVM

Aqui, novamente é utilizada a biblioteca ktrain do python para o classificador NBSVM.

O algoritmo utiliza a representação de espaço vetorial produzida pelo método BoW e as
classes fornecidas para cada registro para treinar o algoritmo.

Fornecemos para o algoritmo o valor de n-gram, máximo de features a ser utilizada e
classe para ser utilizada. Semelhante ao BERT no ktrain, através das função lr_fin do ktrain obte-
mos a taxa de aprendizado que reduz a perda, e com essa taxa de aprendizado utilizamos a função
autofit para obtenção da melhor epoch. Seguindo esses passos, por fim, treinamos o modelo com
a função fit_onecycle passando a taxa de aprendizado e a epoch obtidos anteriormente.

A configuração final utilizada para treinar o algoritmo foi n-gram igual a 3, taxa de
aprendizado igual 10e-3, com 7 epochs.

3.4 Considerações Finais Proposta
Buscando responder as três perguntas propostas no Capítulo 1, estabeleceu-se a constru-

ção lógica que será aplicada nos experimentos neste capítulo, passando por três etapas, sendo
elas Fonte de Dados, Pré-Processamento e Produção dos Modelos. Estas etapas conduzem a
utilização do banco de dados de notícias e do histórico de preços da ação da empresa Petrobras
para a utilização nos modelos classificadores BERT e NBSVM.

Nas descrição dos passos utilizados (dentro das etapas) foram apresentados resultados
provenientes da estratégia adotada, como a distribuição resultante dos rótulos para classificação
na Figura 7 ou a série histórica do preço da ação da Petrobras na Figura 5. Os resultados apurados
na terceira etapa (Produção dos Modelos) serão apresentados no Capítulo 4, onde também serão
apresentados os resultados da análise Análise Exploratória de Dados para o banco de dados de
notícias.

O Capítulo 5 trará as conclusões dos resultados apresentados no Capítulo 4, sugestões de
melhorias para trabalhos futuros e as respostas para as três perguntas propostas no Capítulo 1.
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CAPÍTULO

4
EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados da execução do processo descrito no
Capítulo 3 para classificação de movimento da ação da Petrobras. A avaliação experimental
dará suporte a responder as três questões propostas no Capítulo 1, referentes a possibilidade de
utilização de modelos de linguagem baseados em redes neurais para classificação do retorno da
ação da Petrobras, apuração dos resultados obtidos e vantagens e desvantagens.

Este capítulo será divido da seguinte forma: primeiro serão explicados e exemplificados
os métodos de avaliação experimental, em seguida serão apresentados os resultados da Análise
Exploratória de Dados (AED), utilizando técnicas de exploração de textos e, na última seção,
serão apresentados os resultados da avaliação experimental para a estratégia proposta.

4.1 Métricas de Avaliação

Os resultados serão avaliados segundo as medidas de acurácia, precisão, revocação e
f1-score, derivadas da matriz de confusão. A matriz de confusão é uma Tabela que mostra as
frequências de classificação para cada classe do modelo conforme a Tabela 4.

No caso desta pesquisa, estamos lidando com um problema de classificar 3 categorias.
Com isso, iremos apresentar as métricas segundo a apuração para problemas com 3 categorias.

Valor Predito
Alta Neutro Baixa

Real Alta PAA PNA PBA
Neutro PAN PNN PBN
Baixa PAB PNB PBB

Tabela 4 – Matriz de confusão
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Na Tabela 4, temos duas seções que foram realçadas. Temos a seção de Valor Predito
que contém três subseções para cada uma das classes que queremos classificar, e a seção de
classificações Real que possui três subseções para cada uma das classes.

Utilizaremos a visualização da Tabela 4 para calcular as seguintes métricas:

• Verdadeiros Positivos

• Verdadeiros Negativos

• Falso Positivo

• Falsos Negativos

• Acurácia

• Precisão

• Revocação

• F1-Score (macro e ponderado)

Antes do cálculo dessas métricas, será definido as variáveis da Tabela 4:

• PAA: Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
corretamente um dia de Alta. Este também é o Verdadeiro Positivo para a classe Alta.

• PNA: Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
incorretamente um dia de Neutro como Alta.

• PBA: Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
incorretamente um dia de Baixa como Alta.

• PAN : Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
incorretamente um dia de Alta como Neutro.

• PNN : Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
corretamente um dia de Neutro. Este também é o Verdadeiro Positivo para a classe
Neutro.

• PBN : Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
incorretamente um dia de Baixa como Neutro.

• PAB: Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
incorretamente um dia de Alta como Baixa.
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• PNB: Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
incorretamente um dia de Neutro como Baixa.

• PBB: Esta variável representa o número de previsões em que o classificador classificou
corretamente um dia de Baixa. Este também é o Verdadeiro Positivo para a classe Baixa.

Definido essas variáveis, pode-se calcular as métricas mencionadas.

Tem-se como Verdadeiro Positivo a mesma da matriz de confusão de 2 classes. No
entanto, calcula-se os Verdadeiros Positivos para cada classe na matriz de confusão, ao contrário
dos Verdadeiros Positivos gerais ou absolutos na matriz de confusão de 2 classes.

Os Verdadeiros Positivos são o número de previsões em que os dados rotulados como
pertencentes a uma determinada classe foram classificados corretamente como a referida classe.
Por exemplo, número de previsões em que o classificador classificou um dia de Alta como Alta.

A partir da definição das variáveis da matriz, já identificamos os Verdadeiros Positivos
para cada uma das classes:

• Verdadeiros Positivos para a classe Alta é a variável PAA na matriz de confusão.

• Verdadeiros Positivos para a classe Baixa é a variável PNN na matriz de confusão.

• Verdadeiros Positivos para a classe Neutro é a variável PBB na matriz de confusão.

A definição do Verdadeiro Negativo é a mesma da matriz de confusão de 2 classes. Aqui
calculamos os Verdadeiros Negativos para cada classe na matriz de confusão, ao contrário dos
Verdadeiros Negativos gerais ou absolutos na matriz de confusão de 2 classes.

Os Verdadeiros Negativos para uma determinada classe são calculados pela soma dos
valores em cada linha e coluna, exceto a linha e a coluna da classe para a qual estamos tentando
encontrar os Verdadeiros Negativos.

Por exemplo, calculando os Verdadeiros Negativos para a classe Alta na Tabela 5:

Valor Predito
Alta Neutro Baixa

Real Alta
Neutro PNN PBN
Baixa PNB PBB

Tabela 5 – Matriz de confusão - Verdadeiro Positivo
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Omitimos a linha e as colunas pertencentes à classe Alta e somamos as variáveis que
restam, que são as linhas e colunas das demais classes (Neutro e Baixa).

Portanto, os Verdadeiros Negativos para a classe Altas são apresentados na formula
4.1:

T N = PNN +PNB +PBN +PBB (4.1)

Da mesma forma, podemos calcular os Verdadeiros Negativos para as outras classes.

A definição do Falso Positivo é a mesma da matriz de confusão de 2 classes. Aqui
calculamos os falsos positivos para cada classe na matriz de confusão, ao contrário dos falsos
positivos gerais ou absolutos na matriz de confusão de 2 classes.

Os falsos positivos para uma determinada classe pode ser calculados pela soma de todos
os valores na coluna correspondente a essa classe, exceto o valor de verdadeiros positivos.

Por exemplo, calculando os Falsos Positivos para a classe Alta considerando as células
em amarelo na Tabela 6.

Valor Predito
Alta Neutro Baixa

Real Alta PAA PNA PBA
Neutro PAN PNN PBN
Baixa PAB PNB PBB

Tabela 6 – Matriz de confusão - Falsos Positivos

Somamos todos os valores na área destacada em amarelo, que é a coluna correspondente
à classe Alta, com exceção da variável PAA que havíamos identificado anteriormente como sendo
os Verdadeiros Positivos para a classe Alta.

Portanto, os falsos positivos para a classe Alta são apresentados na Equação 4.2:

FP = PAN +PAB (4.2)

A definição do Falso Negativo é a mesma da matriz de confusão de 2 classes. Aqui
calculamos os falsos negativos para cada classe na matriz de confusão, ao contrário dos falsos
positivos gerais ou absolutos na matriz de confusão de 2 classes.

Os falsos negativos para uma determinada classe pode ser calculados pela soma de todos
os valores na linha correspondente a essa classe, exceto o valor de verdadeiros positivos.
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Por exemplo, calculando os falsos negativos para a classe Alta consideramos as células
em amarelo na Tabela 7.

Valor Predito
Alta Neutro Baixa

Real Alta PAA PNA PBA
Neutro PAN PNN PBN
Baixa PAB PNB PBB

Tabela 7 – Matriz de confusão - Falsos Negativos

Somamos todos os valores na área destacada em amarelo, que é a linha correspondente à
classe Alta, com exceção da variável PAA que havíamos identificado anteriormente como sendo
os Verdadeiros Positivos para a classe Alta.

Portanto, os falsos negativos para a classe Alta são apresentados na Equação 4.3.

FN = PNA +PBA (4.3)

Da mesma forma, podemos calcular os falsos negativos para as outras classes.

Acurácia

A acurácia é calculada como a razão entre o número de classificações corretas e o número
total de classificações. De nossa matriz de confusão, as classificações corretas são os Verdadeiros
Positivos para cada classe e o número total de classificações é a soma de cada valor na matriz de
confusão, incluindo os Verdadeiros Positivos.

Portanto, a acurácia é:

Acurácia(A) =
(PAA +PNN +PBB)

(PNA +PBA +PAN +PBN +PAB +PNB)
(4.4)

Precisão

Precisão é a medida da precisão relativa à previsão de uma classe específica. É calculado
como a razão dos Verdadeiros Positivos da classe em questão pela soma de seus Verdadeiros
Positivos e Falsos Positivos.

Por exemplo, calculando a Precisão da classe Alta:

Precisão(A) =
T P

(T P+FP)
=

PAA

(PAA +(PAN +PAB))
(4.5)

Da mesma forma, podemos calcular a Precisão de outras classes.
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Revocação

Informa qual fração de todas as amostras positivas foram corretamente previstas como
positivas pelo classificador. Também é conhecido como True Positive Rate (TPR). Por exemplo
para a classe Alta:

Revocação(A) =
V P

(V P+FN)
=

PAA

(PAA+(PNA +PBA))
(4.6)

F1-Score

F1-score combina precisão e revocação em uma única medida. Matematicamente, é a
média harmônica de precisão e revocação. Pode ser calculado segundo a Equação 4.7

F1 - score = 2∗ Precisão∗Revocação
Precisão+Revocação

=
2V P

2V P+FP+FN
(4.7)

Para casos multi-classe considera-se também a métricas média macro. Estás métricas
consideram a métrica individual das classes e, em seguida, obtém a média não ponderada das
medidas.

Tem-se também o médio ponderado. Ao contrário da média macro, ela obtém uma média
ponderada das medidas. Os pesos para cada classe são o número total de amostras dessa classe.

Neste trabalho iremos comparar para ambos os modelos as métricas:

• F1-score médio ponderado

• Acurácia médio ponderado

• Precisão médio ponderado

• Revocação médio ponderado

4.2 Análise exploratória de dados
Nesta seção iremos avaliar os dados pós passo 6 descrito no Capítulo 3, ou seja, avaliar

os dados que serão utilizados dentro da produção dos modelos

Analisando a frequência das palavras pós sumariação na Figura 8 (sem stopwords), das
50 palavras com maior ocorrência na base de dados, para treinamento do algoritmo BERT, temos
um padrão de alta concentração de termos nas primeiras posições em detrimento das demais.

O primeiro termo que mais aparece é o termo bov que é uma abreviação para se referir a
B3, que é a bolsa de valores oficial do Brasil. O segundo termo é vale5 e o terceiro vale, ambos
se referem ao tiker (sigla no mercado acionário referente a uma empresa) da empresa Vale do
Rio Doce.
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Figura 8 – Frequência das 50 palavras mais comuns na base de dados BERT. Gerado pelo autor.

Ainda no histograma pode-se observar termos relacionados a política como presidente,

lava e jato, lula, brasília, indicando que assuntos relacionados a Petrobras também estão rela-
cionados a política, bem como, considerando o exemplo acima, a outras grandes empresas e a
própria bolsa de valores

Analisando a frequência de palavras do banco de dados criado pelo método BoW na
Figura 9 para utilização no algoritmo NBSVM, pós sumariação, temos uma semelhança com o
histograma apresentado para o BERT. Ambos apresentaram termos ligados ao mercado acionário.
Também é possível observar diferenças na distribuição, enquanto a sumariação para o algoritmo
BERT trouxe uma concentração de termos estritamente ligados a bolsa de valores, a sumariação
utilizando o método TF-IDF para documentos, traz outros termos não necessariamente ligados
ao mercado financeiro, como agora, dia, rio e lista, logo nas sete primeiras posições.

Figura 9 – Frequência das 50 palavras mais comuns na base de dados gerada pelo método BOW. Gerado
pelo autor.

Na nuvem de palavras da Figura 10 são mostrados as 500 palavras mais relevantes dentro
da base de dados utilizada para o algoritmo BERT. Pode-se observar termos ligados ao momento
que a empresa passava, ligados a alta veiculação de notícias de corrupção ligadas a operação
jurídica chamada "lava-jato", como jato, lava e odebrecht.
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Figura 10 – Nuvem de palavras base de dados BERT. Gerado pelo autor.

Na nuvem de palavras da Figura 11 são mostrados as 500 palavras mais relevantes dentro
da base de dados utilizada para o algoritmo Naive Bayes SVM.

Figura 11 – Nuvem de palavras base de dados Naive Bayes SVM.

4.3 Avaliação experimental

Esta seção apresenta os resultados da avaliação experimental considerando os dados
textuais das notícias e suas respectivas classificações pelos algoritmos propostos.
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Para todos os experimentos e resultados apresentados neste capítulo, foi utilizado o
Google Colab Pro+, que disponibiliza máquinas virtuais de 25GB de memória RAM com GPU
Tesla P100.

Os resultados aqui apresentados seguem os passos descritos na proposta descrita no
Capítulo 3.

O primeiro resultado a ser destacado é a evolução da taxa de aprendizado utilizada
para ambos os algoritmos. Na Figura 12 é apresentado o resultado obtido por meio da função
find learning rate, da biblioteca ktrain, que executa o treinamento por até 100 epochs ou até a
convergência, o que ocorrer primeiro, para sugerir uma taxa de aprendizagem adequada.

A taxa de aprendizagem para cada modelo é escolhida no gráfico como sendo um
valor próximo do vale, porém antes do mínimo. Para o treinamento dos modelos as taxas de
aprendizagem usadas inicialmente para o BERT e para o NBSVM foram respectivamente 1.0e-5
e 1.3e-4. Utilizando 50 epochs para o BERT e 30 para o NBSVM. O algoritmo também indicada
os valores em vermelho e roxo como sendo Longest valley e o Min numerical gradient como
sugestões de taxa de aprendizagem a serem utilizadas.

(a) BERT (b) BoW NBSVM

Figura 12 – Evolução da taxa de aprendizagem para os modelos BERT e BoW NBSVM

Na Tabela 8 são apresentados os resultados de ambos os modelos. É possível destacar que
os mesmos apresentaram resultados próximos em métricas de matriz de confusão. O algoritmo
BERT obteve performance melhor em 1% nas métricas de Acurácia, Revocação e F1-Score.

Modelo Métricas
Acurácia Precisão Revocação F1-Score

BERT 0,51 0,48 0,51 0,49
BoW NBSVM 0,49 0,51 0,49 0,48

Tabela 8 – Resultados dos modelos
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Na Tabela 9 são apresentados os resultados de ambos os modelos abertos por classes.
Destaca-se que para a classe "Alta"o NBSVM obteve melhor resultado na métrica de F1-score,
para a classe "Neutro"ambas as estratégias obtiveram o mesmo resultado na métrica de f1-score
e para a classe "Baixa"o algoritmo BERT apresentou melhor resultado na métrica de F1-score.

Modelo Classes Precisão Revocação F1-score Acurácia
BERT Alta 0,29 0,25 0,27 0,51

Neutro 0,59 0,71 0,65
Baixa 0,40 0,21 0,28

BoW NBSVM Alta 0,57 0,20 0,30 0,49
Neutro 0,59 0,71 0,65
Baixa 0,17 0,21 0,19

Tabela 9 – Resultados dos modelos por classes
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CAPÍTULO

5
CONCLUSÕES

A aumento de veiculação de conteúdos por meios digitais, dificulta a tarefa de assimilação
de conteúdo, por parte dos investidores. Somado ao aumento de conteúdo, o Brasil vive um
contexto de aumento de investidores, em geral com perfil jovem e de baixos valores de aplicação.
Esses dois fatores abrem espaço para que os investidores passem a utilizar ferramentas que
resumam boa parte do “sentimento” do mercado referente a algum ativo.

Neste trabalho foi proposto a utilização do modelo de linguagem baseado em redes
neurais BERT para classificação de movimentos de retorno da ação da empresa Petrobras. Os
resultados foram comparados ao modelo de classificação NBSVM, usualmente utilizado na
literatura para este tipo de classificação, com BoW como modelo de representação.

A proposta de utilizar um modelo de linguagem baseado em redes neurais, bem como o
modelo utilizado para comparação dos resultados, objetivam capturar dentre todas as notícias
disponíveis para um investidor os assuntos com maiores chances de afetar sua estratégia de
investimento. A informação disponibilizada ao usuário dará suporte para tomada de decisão
e precauções quanto a que direção seguir, alinhando a proposta ao objetivo do programa de
mestrado profissional trazendo aplicabilidade do estudo proposto.

O desenvolvimento da pesquisa aponta que o uso de modelos de linguagem baseado
em redes neurais pode ser utilizado pelo tomador de decisões como uma ferramenta de resumo
de notícias, conforme apresentado no Capítulo 4. O uso do algoritmo KeyBERT apresentou
mais termos relacionados ao mercado financeiro, além disso, o algoritmo pode ser ajustado para
geração de resumos maiores, por exemplo, resumir 10 notícias de um determinado dia em um
único texto de 500 palavras, poupando tempo por parte do investidor na leitura das 10 notícias.

Futuras pesquisas podem utilizar dados não estruturados de outras fontes, como redes
sociais e fóruns de investimento. Além de, através de entrevistas com investidores, considerar o
que eles leem para se informar na tomada de decisão de onde e como investir. Outra possibilidade,
é o uso de conteúdos em outras linguás, como é de conhecimento de profissionais do mercado
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financeiro, a bolsa de valores Brasileira é correlacionada com as bolsas internacionais, em
particular, com o mercado norte americano.

Outra aplicação possível é classificação do movimento de mercado acionário de em-
presas que iram apresentar seus resultados trimestrais ao mercado (conjunto de informações,
administrativas, financeiras e patrimoniais, que devem, por lei, ser divulgadas por empresas de
capital aberto), tais apresentações ocorrem após o fechamento de mercado, quatro vezes ao ano.
Após a divulgação dos resultados, jornais, revistas, analistas e empresas divulgam relatórios e
analises referentes ao resultado apresentado e, muitas vezes, apresentam perspectivas de como
será a "reação"em relação ao preço futuro da ação.

Outro evento passível de aplicação é a previsão do preço de ações que iram realizar IPO
(initial public offering), oferta pública inicial em português. O IPO representa a primeira vez que
uma empresa receberá novos sócios realizando uma oferta de ações ao mercado. Ela se torna,
então, uma companhia de capital aberto com papéis negociados no pregão da Bolsa de Valores.
Antes do primeiro dia de operação jornais, analistas e empresas divulgam o que se espera do
preço futuro daquela ação e geralmente, no primeiro dia de operação ocorre variações de preços,
refletindo o "otimismo"do mercado com o novo papel em relação ao preço inicial sugerido.

Os resultados apresentados para a abordagem proposta para o modelo BERT e para
o classificador NBSVM são muito próximos nas métricas de acurácia, precisão, revocação
e F1-score com diferença de 2% para três primeiras e de 1% para o F1-Score. Sendo que o
modelo BERT atingiu melhor resultado em acurácia, revocação e F1-score com 51%, 51% e 49%
respectivamente, enquanto que o classificador NBSVM obteve melhor resultado em precisão
com 51%. Esses resultado abrem possibilidades para novas estratégias considerando os modelos
de linguagem baseados em redes neurais, tais como:

• Utilizar o classificador BERT treinado em português, ao invés de um multilíngue. Esse tipo
de modelo pode melhorar os resultados para o banco de dados de notícias em português
considerado nesta pesquisa, melhorando o aprendizado semântico das notícias. Para está
pesquisa, procurou-se treinar ambos os modelos utilizando a biblioteca Keras, que não
dispõem do classificar BERT treinado em português, até o momento desta pesquisa;

• O horário de publicação das notícias poderia melhorar a classificação do movimento.
Assim como considerar o target como o movimento após um intervalo de tempo após a
publicação;

• Testar outros modelos de linguagem baseados em redes neurais para esta tarefa tais como
o FastText;

• Considerar conteúdo de redes sociais como o Twitter, através de hastags que mencionem a
empresa e palavras relacionadas a empresa;
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• Considerar conteúdos de grupos de mensagem de empresas de mídias especializadas em
notícias do mercado financeiro como InfoMoney, Suno e Investing.com;

• Ampliar estudos para considerar empresas de outros setores em períodos distintos.

Os resultados apresentados na parte descritiva, pós sumariação das notícias, diferiram
entre o sumariador KeyBERT e o método TF-IDF. A diferença encontra-se na frequência de
termos mais recorrentes para os dois sumariadores, sendo que no primeiro houve uma predo-
minância de termos mais facilmente ligados ao mercado financeiro, enquanto que no segundo
alguns termos que não tem ligação direta por si só. Essa diferença indica que a compreensão
semântica do BERT pode agregar melhoria de desempenho ao resumo de grandes conteúdos de
textos referentes à assuntos do mercado financeiro.

Deve-se levar em conta, para o caso de treinamento do modelo BERT, que o custo de
processamento computacional para grandes epochs e pequenas taxas de aprendizado (como
no caso dos experimentos aqui apresentados) é elevado. Testes utilizando o Google Colab,
que disponibiliza máquinas virtuais de até 12 GB de memória RAM com GPU K80 e sem
processamento em segundo plano não foram possíveis, visto que o tempo de processamento
extrapolava o limite da seção permitida pelo servidor. Para os testes aqui apresentados foi
adquirida a versão mais potente disponível em processamento, o Google Colab Pro+, que
disponibiliza máquinas virtuais de 25GB de memória RAM com GPU Tesla P100, e possibilidade
de processamento em segundo plano.

De acordo com os resultados atingidos nesta dissertação de mestrado profissional, foram
respondidas as seguintes questões de pesquisa especificadas no Capítulo 1.

• É possível utilizar modelos de linguagem baseados em redes neurais para classificação de
movimentos de retorno da ação da empresa Petrobras utilizando notícias?
Reposta: sim, é possível conforme resultados apresentados no Capítulo 4, além disso, há
a contribuição de apresentação dos resumos de notícias para um determinado dia para
aquela empresa, condensando inúmeros outros conteúdos publicados para aquela empresa;

• Caso seja possível utilizar modelos de linguagem baseados em redes neurais para classifi-
cação do movimento de retorno da Petrobras no mercado acionário os resultados atingidos
com o classificador superam o que usualmente é utilizado para está tarefa, o método BoW

com o classificador NBSVM?
Reposta: segundo a estratégia proposta nesta dissertação os resultados entre ambas as
estratégias são próximos. Tendo um diferença máxima de 2% nas métricas de avaliação
apuradas de acurácia, precisão, revocação e F1-score. O modelo BERT obteve melhor per-
formance nas métricas de acurácia, revocação e F1-score para classificação do movimento
do retorno da ação da empresa Petrobras utilizando notícias.
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• Caso seja possível utilizar modelos de linguagem natural baseados em redes neurais quais
seriam as possíveis vantagens e desvantagens para classificação?
Reposta: as vantagens, como anteriormente mencionado nesse capítulo, é agregar com-
preensão semântica ao resumo de notícias como também no classificador. A desvantagem
se concentra no alto custo de treinamento do algoritmo BERT.
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