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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre Computação Evolucionária aplicada 
em diversos setores da Área Financeira, como no mercado de ações, de 

commodities, no câmbio e no setor de seguro e de crédito. É proposta uma 
taxonomia dos Sistemas Financeiros Evolucionários segundo o setor e área de 

aplicação. O artigo comenta os trabalhos encontrados na literatura, 
descrevendo-os segundo a taxonomia proposta, o objetivo do projeto, os detalhes 
da modelagem de cada sistema, o modelo do algoritmo evolucionário utilizado e 

os testes e resultados obtidos. 

1. INTRODUÇÃO 

A Computação Evolucionária - CE 
tem-se mostrado eficiente quando 
aplicada a problemas de busca e 

otimização de difícil modelagem, cujo 
domínio envolve grande quantidade de 
variáveis ou com grande espaço de solu- ' 
ções. Além disso, devido à sua natureza 

estocástica, os Sistemas Evolucionários 
são menos prováveis de convergir para um 
mínimo local, quando comparados a mé
todos como hill-climbing ou do tipo gra
diente descendente [3]. 

Na Área Financeira, a CE tem sido 
empregada para: indicar o momento mais 
favorável para a compra e a venda de uma 
ação; escolher ações para compor uma car-
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teira; determinar o valor futuro de uma dada mercadoria; prever taxas futuras no mercado de 
câmbio; e, ainda, analisar o perfil de clientes com o objetivo de avaliar riscos em emprésti
mos e determinar créditos. 

Este artigo investiga os Sistemas Financeiros Evolucionários - SFEs: aplicações da 
Computação Evolucionária em problemas da Área Financeira. A seção seguinte introduz a 
Computação Evolucionária. Na seção 3, é proposta uma taxonomia para os trabalhos de CE 
na Área Financeira existentes na literatura. Os principais trabalhos em cada setor financeiro 
são apresentados e discutidos . A seção final discute perspectivas futuras da pesquisa em 
Computação Evolucionária na Área Financeira. 

2. COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA 

A Computação Evolucionária compreende técnicas de busca e otimização onde uma 
solução para determinado problema é apontada após um processo de evolução inspirado nos 
conceitos das leis da teoria da evolução natural de Darwin. Sistemas Evolucionários desen
volvidos a partir destas técnicas são aplicados em problemas considerados complexos: onde 
o espaço de busca é infinitamente grande ou de difícil modelagem por métodos de otimização 
convencionais [3]. 

Na Computação Evolucionária, dado um problema, o conjunto de soluções para 
este problema é codificado em estruturas denominadas cromossomos. Cada cromossomo 
representa um indivíduo em uma população de soluções. Cada indivíduo possui um valor de 
aptidão associado a ele, que indica o quão boa é aquela solução, quando comparada às demais 
soluções presentes na população. 

O processo evolucionário, apresentado na figura 1, se inicia com a criação aleatória 
dos indivíduos (cromossomos) que formarão a população inicial. 
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Figura 1 ...:.. Ciclo Básico do processo evolucionário 
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A partir de indivíduos selecionados (Pais) na população corrente, novas soluções (in
divíduos - Filhos) são criadas, utilizando-se para isto um conjunto de operadores genéticos 
(crossover, mutação, etc.). Quanto maior a aptidão de um indivíduo, maiores serão suas chances 
de sobrevivência e, portanto, de participar na formação de novas gerações. À medida que o 
processo evolui, se verifica umatendência de que, em média, os indivíduos gerados represen
tem soluções cada vez melhores. O processo evolucionário pode terminar quando se atinge 
um número máximo de gerações, ou quando um predicado de sucesso, específico do proble
ma, for satisfeito. 

Existem diversas classes de algoritmos na Computação Evolucionária: Algoritmos 
Genéticos - GA (Genetic Algorithms), Programação Genética- GP (Genetic Programming), 
Estratégias de Evolução - ES (Evolution Strategies), Programação Evolucionária - EP 
(Evolutionary Programming), Sistemas Classificadores - CS (Classifier Systems) e Hardware 
Evolucionário[25] . 

Esses algoritmos evolucionários diferem quanto: à forma como a solução é represen
tada; aos mecanismos de seleção utilizados; aos operadores utilizados ou às características 
operacionais de cada operador. [25] 

Este artigo se concentra em duas classes de algoritmos evolucionários: Algoritmos 
Genéticos [1] [2] [3] [4] e Programação Genética [5] [6]. Programação Genética é uma ex
tensão de Algoritmos Genéticos na área dos programas de computador. A principal diferença 
entre GA e GP é a representação da solução. Em GP, cada indivíduo é um programa de 
computador, que nada mais é do que uma expressão matemática composta de funções primi
tivas e terminais apropriados (variáveis, constantes), relacionados ao problema. Esteprogra
ma de computador (cromossomo) é codificado através de uma estrutura de árvore ao invés de 
linhas de código. Em GAs as soluções são codificadas através de uma seqüência formada por 
caracteres de um alfabeto. 

3. COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA NA ÁREA FINANCEIRA 

Diferentes classes de Sistemas Financeiros Evolucionários - SFE têm sido propostos 
[7 - 18]. Podemos caracterizar os SFEs através de três propriedades: 

l.Setor Financeiro; 

2. Tipo de Aplicação; e 

3. Algoritmo Evolucionário. 

A figura 2 apresenta as aplicações de SFEs de acordo com os setores financeiros: 
Mercado de Ações, Commodities, Câmbio e Seguro e Crédito. A tabela 1 descreve alguns 
dos trabalhos na área de SFEs, junto com suas propriedades. 
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Mercado 
de Ações 

Estratégias 
de Negócios 

Carteira 
de Ações 

Computação Evolucionária em Finanças 

Commodities 

l Estratégias 
de Negócios 

Câmbio 

l Estratégias 
de Negócios 

Seguro e Crédito 

l Levantamento do 
perfil de clientes 

Figura 2: Setores da Área Financeira onde CE tem sido aplicada. 

3.1. Mercado de Ações 

No mercado de ações, SFEs têm sido aplicados em: 

• Estratégia de Negócios 

- detecta alterações na tendência (subida e descida) nos preços de ações; e gera 
regras que sinalizem compra e venda de ações. 

• Carteira de Ações 

- combina ações para máximo lucro e mínimo risco (gerenciamento ativo); e iden
tifica ações mais representativas de um índice (gerenciamento passivo). 

3.1.1. Estratégias de Negócios 

A evolução de estratégias de negócios no mercado de ações utilizando GA e GP tem 
sido investigada em diversos trabalhos [8] [9] [10] [11] [12] [13]. 

Casimir Klimasauskas [10], fundador e presidente do Neuralware Inc., utilizou estra
tégia técnica, que se baseia em informações sobre o preço passado e o volume negociado para 
prever os movimentos futuros dos preços. A informação utilizada é apenas o preço passado 
do índice S&P500, com o objetivo de prever os movimentos futuros do índice. Klimasauskas 
pesquisou a obtenção de um sinal de compra e venda de ações, utilizando GA para determi
nar a credibilidade que deve ser atribuída a cada sinal gerado por um par de médias móveis. 
Este sinal, obtido através do método da convergência e divergência da média móvel- MACD, 
é determinado através da comparação de uma média móvel referente a um período longo com 
uma média móvel referente a um período curto. Quando a média móvel curta, vindo de baixo, 
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Betor 

Mercado de 
Ações 

Noever [8] 

Mercado de 
Ações 

Yuret e la Maza 
[9] 

Mercado de 
Ações 

Klimasauskas 
[10] 

Mercado de 
Ações 

Eglit [11] 

Mercado de 
Ações 

Reeves [12] 

Mercado de 
Ações 

Warren [13] 

Área de 
Algoritmo 

Aplicação 

produzir GA 
estratégias 
de negócios 

produzir GA 
estratégias 
de negócios 

produzir GA 
estratégias 
de negócios 

produzir GP 
estratégias 
de negócios 

produzir GA 
estratégias 
de negócios 

produzir GP 
estratégias 
de negócios 

Tabela 1: Resumo das pesquisas de Computação Evolucionária em finanças. 

Objetivo 
Testes· e Representação do FUnção de 

Resultados Base de Dados Cromossomo Avaliação •• 

prever o • preço de fechamento do 14 indicadores econômicos Regras testa q uan tas vezes 
comportamento de índice S&P500 - período 1980 - (taxa de inflação, taxas Ex: if gold price is high and GA apresentou 
um índice financeiro 1983. referentes ao mercado de long-term Tresury Bond resultado correto. 
(preço de • resultados considerados bons. termo, etc.) - período 1980 - price is low and NASDAQ 
fechamento do 1983. total volume is steady then 
S&P500). S&P500 closing price 

increasing. 

prever o • 500 dias do preço de Preços diário mais alto, regra do tipo if-then-else. Ex: função que equilibra 
comportamento fechamento do índice OEX mais baixo e de fechamento «>(C,)(H

4
))( «L

2
)(C

O
))) o número de 

(subir/descer) do dia (S&PIOO), tenninando em úo índice OEX (S&PIOO). C,=preço de fechamento de negócios com o 
seguinte do índice 15/06/93. três dias anteriores. movimento do 
OEX. • resultados considerados bons. H

4
= maior preço de quatro índice dado pela 

dias anteriores . fórmula 
L,= preço mais baixo de 2 (nO de negócios)o.7* I 

días anteriores. movimento médio 
Co= preço de fechamento por negócio. 
hoje. 

obter um sinal de • preço de fechamento do índice MACD (série longa e curta) vetor de números reais (cada lucratividade 
compra (up) ou S&P500 (período 11111185 a de preços de fechamento de valor representa a 
venda (down). 23/9/88). uma ação. credibilidade dada a um par 

• resultados superam os de indicadores MACD). 
resultados apresentados pelo 
melhor indicador MACD único. 

indicar a decisão de • preço de fechamento da ação • preço fechamento da árvore contendo uma função lucratividade 
investir ou não. COMPAQ. COMPAQ. que informa se o preço 

• resultados considerados • preço fechamento IBM. subirá ou cairá. 
surpreendentes. • preço fechamento INTEL. 

• preço fechamento Índice 
Dow Jones. 

obter um sinal para a • índice Dow Jones. 7 indicadores econômicos vetor de números reais, diferença entre preço 
compra ou venda de • resultados considerados não (MACD, volume, contendo os pesos (nível de previsto e preço real. 
ações. satisfatórios. movimento dos preços, participação de cada 

etc.). indicador na estratégia) e um 
valor de threshold (limite 
para o sinal de compra). 

prever o preço de • série de preços de 400 ações, preço de fechamento, mais árvore contendo a função que 
diferença entre o uma ação em uma período de 2 anos (início janl alto, mais baixo e volume fornece o preço da ação. 

data futura. 93) de fechamento, preço mais negociado de 400 ações. preço previsto e o 

alto, preço mais baixo, e volume preço real. 

negociado. 
• resultados obtidos não 
satisfatórios . 

(continua ... ) 
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Setor 

Mercado de 
Ações 

Mahfoud & 
Mani[14] 

Mercado de 
Ações 

Eddelbüttel 
[15] 

Mercado de 
Ações 

Eddelbüttel 
[16] 

Commodities 
Lent [17] 

Câmbio 
Bauer [7] 

Câmbio 
Goonatilake 

[18] 

Seguro e 
Crédito 

Haasdijk [19] 

Área de 
Aplicacão 

montar 
carteira de 
ações 

montar 
carteira de 
ações 

montar 
carteira de 
ações 

produzir 
estratégias 
de transa-
ção em 
negócios 
de merca-
dorias 

produzir 
Estratégias 
de Negó-
cios (regras 
de investi-
mento) 

produzir 
Estratégias 
de Negócios 

levanta-
mento do 
perfil de 
um cliente 

• Tabela 1: Resumo das pesquisas de Computação Evolucionária em finanças (continuação). 

Algoritmo Objetivo 
Testes e 

Base de Dados 
Representação do Função de 

' Resultados Cromossomo Avaliação 

GA selecionar ações para • testes não apresentados no não apresentado no artigo. regras de classificação. não apresentado no 
montar uma carteira artigo. artigo. 
de ações (ativo) • GA apresentou maior sucesso 

do que o método de regressão 
llÚnimo quadrado. 

GA montar uma carteira • índice DAX do mercado de preços diários de 30 ações vetor binário (15k = 5 bits desvio padrão do 
de ações (GA define Frankfurt. que formam o índice DAX. identificam a ação e 10 bits o erro. 
as ações e os pesos • resultados melhores do que o peso). 
das mesmas na método de Programação K = quantidade de ações que 
carteira). (passivo) Quadrática. compõe a carteira 

Híbrido obter uma carteira de • índice DAX do mercado de preços diários de 30 ações vetor binário (5k = 5 bits desvio padrão do 
GA+ ações (GA define as Frankfurt. que formam o índice DAX identificam a ação) erro. 

Progra- ações e Programação • Resultados melhores do que k=quantidade de ações que 
mação Quadrática define GA puro [16]. compõe a carteira 

Quadrática pesos das ações na 
carteira). (passivo) 

GA maximizar o lucro 
nas negociações com ambiente fictício contendo informações sobre o ambi- vetor binário. lucrati vidade. 
mercadorias. informações sobre: ente fictício. 

• grupo de localidades; 
• conjunto de mercadorias. árvore contendo a função de lucratividade. 

GP negociação. 

GA obter um sinal infor- índices macroeconômicos do 25 séries de índices regra traduzida para um vetor lucratividade. 
mando para investir período de 1984-89. macroeconômicos. binário. 
em ativos em US$ 
ou trocá-los por DM. 

GA prever o comporta- Britsh Pound contra US dólar MACD referente a taxa de regras do tipo if. .. then ... função de aptidão de 
mento de um indica- (1984 a 1988). câmbio (período longo = e/se ... Packard. 
dor (moeda). 200 e período curto=IO). 

I 

GAAF produzir um modelo dados relativos a conta de conjunto contendo: estrutura em árvore contendo erro residual. I 

(tipo de de pontuação. clientes do UK Bank. • dados relacionados a conta a função para obtenção da i 

GP) do cliente; pontuação. 
• dados fornecidos por 
provedores externos; 
• pontuação do cliente 
(outro modelo). 



SISTEMA FINANCEIROS EVOLUCIONÁRIOS 

cruza a média móvel longa, é produzido um sinal positivo (figura 3). Este sinal pode ser 
indicado em diferentes momentos no tempo, dependendo do par de médias móveis escolhi
dos. Cada par indica o sinal em um ponto diferente no espaço de tempo, existindo assim um 
retardo entre os sinais indicados por diferentes pares de médias móveis. 

vo .-----------------------------------------~ 

sinal positivo 
260 

250 

240 

Preço no 
fechamento 

r--------~ Sinalde 

230 

220 

200~.-,_._~~_._,_,~~,_,_._~~_._,_,~~~ 

1"'88 1/14188 1/21/88 1/28188 2/4/88 

negócio 

Média móvel curta 
(dois dias) 

Média móvel longa 
(vinle dias) 

Figura 3: Série contendo preço de fechamento do índice S&P500 - Indicador MACD 

Klimasauskas utiliza GA para otimizar o MACD, informando a credibilidade ou peso 
a ser dado a cada par dentro de um conjunto de pares de médias móveis. Através deste con
junto, é indicado um único sinal de compra/venda de ações. Neste GA, o cromossomo é 
formado por genes que são valores reais, representando a credibilidade dada a cada par de 
médias móveis utilizadas. 

Klimasauskas utilizou como medida de aptidão a rentabilidade que cada conjunto de 
pesos fornece num determinado período. 

Nos testes realizados para previsão de uma série temporal contendo os preços do índi
ce S&P500, o conjunto de indicadores MACD com pesos geneticamente otimizados superou 
o resultado fornecido pelo melhor indicador MACD, quando utilizado sozinho. 

3.1.2 - Carteira de Ações 

Dirk Eddelbüttel [15] propôs o uso de GA tradicional para montar uma carteira de 
ações (gerenciamento passivo). Seus testes foram realizados no mercado de ações alemão, 
utilizando os preços diários de 30 ações e o índice DAX (Deutsche Aktiemindex) do mercado 
de ações de Frankfurt. 

Inicialmente, Eddelbüttel verificou se o GA era capaz de encontrar os pesos (propor
ções das ações) sob a restrição de que todas as ações compreendidas no índice teriam que ser 
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incluídas na carteira. Numa segunda etapa, o GA determinou as ações que fariam parte da 
carteira de ações e em quais proporções (pesos). 

O cromossomo foi definido como um vetor binário de tamanho 15 k, onde k é a quan
tidade de ações que compõem a carteira de ações. A primeira parte de cada gene (5 bits) é 
utilizada para identificar que ações fazem parte da carteira e a segunda parte (lO bits) identi
fica os pesos/quantidades de cada uma das ações (figura 4) . 

identifica a 
ação 

5 bits 

quantidade de 
cada ação 

10 bits 

identifica 
a ação 

5 bits 

quantidade de 
cada ação 

10 bits 

... - ---- k= 1--------.~ ... ----- k=2 --------.~ 

k = quantidade de ações que compõem a carteira 

Figura 4: Cromossomo representando a carteira de ações 

Nos testes realizados por Eddelbüttel [15], o GA obteve maior sucesso quando com
parado ao método de Programação Quadrática. 

Dando seqüência ao seu estudo, Eddelbüttel [16] utilizou um sistema híbrido de GA 
com Programação Quadrática, onde o GA tinha a tarefa de indicar quais ações fariam parte da 
carteira de ações, enquanto o método de Programação Quadrática foi utilizado para descobrir 
o peso ótimo com o qual cada ação participa na carteira. Aqui, o cromossomo é representado 
por um vetor binário de tamanho 5k, onde cada 5 bits identificam uma das k ações que forma
rão a carteira. Os resultados obtidos por 
Eddelbüttel [16] se mostraram melhores 
que no trabalho anterior [15]. O sistema 
híbrido conseguiu, portanto, combinar o 
poder de GA de realizar buscas com efici
ência em um espaço muito grande, com a 
propriedade de convergência da Programa
ção Quadrática. 

A figura 5 a seguir, apresenta a sé
rie do índice DAX. As séries "CGA" e 
"HGA" mostram os resultados das melho
res carteiras de 20 ações construídas pelo 
GA e pelo GA híbrido. Pode-se observar 
que tanto o GA como o HGA seleciona
ram uma carteira com resultados bastante 
próximos ao índice DAX. 

1650 ,----.------.----~---~-_ 

1600 

1550 

1500 

1450 

1400 

1350 

1300 

f\ 
,eOAX -

CGA -----
. ' HGA ..... 

\ ~I 
' ~ 

1250 L-----'-___ ---'-___ -'-___ -'-_---' 

0013 Jan2 Apr2 Jull 
DAX index in 1990191 

Figura 5 - índice DAX e Resultados 
apresentados por GA e HGA 
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3.2. Mercadorias (Commodities) 

Sistemas Financeiros Evolucionários na Área Financeira de mercadorias visam esta
belecer estratégias de negócios em contratos futuros com máximo lucro e o mínimo risco. 

Brian Lent da Universidade de Stanford investigou se técnicas evolucionárias podem 
desenvolver estratégias para negociação de mercadorias [17]. 

O ambiente simulado por Lent consiste de uma coleção de diferentes mercadorias e 
um grupo de localidades onde as mercadorias são negociadas. Em cada local o negociante, 
que no caso é a estratégia desenvolvida por um GA ou por um GP, pode comprar ou vender 
qualquer mercadoria ao preço de venda ou ao preço de compra estabelecido naquele local. 
Lent concluiu que tanto GA como GP se mostraram eficazes em ambientes simples, porém 
em ambientes mais complexos, o GA degrada na sua habilidade de encontrar estratégias de 
negócios eficazes. Para medir o quão eficiente é uma dada regra de negócio, é utilizada a 
maximização do lucro. 

Na representação da solução do problema utilizando GA, Lent permite que quatro 
transações sejam caracterizadas em um cromossomo, onde cada transação consiste de: loca
lidade (gene O), tipo da transação (compra ou venda- gene 1), o item negociado (gene2), e as 
quantidades negociadas (gene 3), conforme apresentado na figura 6. 

oi 

3 bits 

gene O 
(local) 

1 bit 

gene 1 
(tipo) 

3 bits 

gene 2 
(item) 

1 a transação - 11 bits 

4 bits 

gene 3 
(quantidade) 

total de bits/cromossomo = 44 

2ª, 3ª e 4ª transações 

Figura 6: Representação do cromossoma do GA em Lent [17]. 

Esta representação impede a caracterização de ambientes mais complexos onde se 
consideram consumo, produção e flutuação dos preços das mercadorias. Além disso, a repre
sentação de um cromossomo com tamanho fixo é um fator limitante, já que não permite 
representar ambientes mais complexos, que necessitam realizar mais de quatro transações. 

Nos sistemas baseado em GP, o cromos soma é sob a forma de árvore de tamanho 
variável , o que favorece a representação da solução conforme o ambiente vai se tornando 
mais complexo. Além disso, como GP utiliza funções na representação da solução, fica mais 
fácil representar características não lineares como flutuação de preços, consumo e produção 
de mercadorias. 
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3.3. Câmbio 

No setor de câmbio, pode-se destacar a pesquisa de Suran Goonatilake [18], a qual se 
utiliza do modelo de GA descrito por Packard [20] para produzir regras lingüísticas. O mode
lo pode ser aplicado para prever o comportamento de um indicador qualquer. Nos testes 
realizados, os dados utilizados foram os preços da Libra Britânica contra o Dólar Americano. 
Uma regra é composta de predicado e conseqüente. As variáveis independentes que com
põem o predicado da regra são as diferenças da média móvel do preço no fechamento . Os 
valores do predicado são utilizados para prever o preço de uma ação. Estes valores são obti
dos a partir da análise entre as médias móveis curta e longa, transformadas em valores semân
ticos, tais como: negativo, neutro e positivo, obtidos pela seguinte equação: 

SMA-LMA 
MA"iff = --S-M-A-- onde: MA

diff 
- diferença entre as duas médias móveis 

SMA - média móvel curta 
LMA - média móvel longa 

MA
diff 

é positive se é provável que o preço cresça (ação: COMPRAR) e nega tive se é 
provável que o preço caia (ação: VENDER). A variável que se refere ao conseqüente da regra 
é o comportamento do preço após 10 dias: subir (up) ou descer (down), sugerindo a troca da 
moeda. 

Um exemplo de regra pode ser vista a seguir: 

IF 1_10 [negative] AND 1_20 [negative] AND 1_50 [*] AND 1_100 [negative] AND 

1_200 [neutral] AND 10_20 [*] AND 10_50 [positive] AND 10_100 [neutral] AND 10_200 

[neutral] AND 20_50 [neutral] AND 20_100 [positive] AND 20_200 [positive] THEN UP. 

onde: * - significa que a condição não é avaliada. 

nº_nº - indica as médias móveis utilizadas. Por exemplo: 10_50 indica a uti
lização da média móvel curta de um período de 10 dias e a média 
móvel longa num período de 50 dias. 

Para avaliar o quão adequado é o modelo, Goonatilake utilizou a função de avaliação 
de Packard [20], que encontra o nível de correlação entre os estados das variáveis indepen
dentes e da variável dependente (objetivo). Assim, a função de avaliação é dada por: 
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sendo: 
I 

p ,(y) = - I,8(y - y') 
N , (x .y)<X, 

onde: Pc = distribuição de probabilidade condicional dos valores de y. 

y = variável dependente 
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y' = valor previsto para y 

Xc = conjunto de pontos que satisfazem todas as condições especificadas 

Nc = número de pontos em Xc 

a = parâmetro para ajustar a dependência em N
c 

8(y - y') = 1 se y = y' e = O se y:;é y' 

o termo ~ é o operador devaluing, introduzido para se proteger contra a construção 
c 

de um conjunto de condições que tenha um número muito pequeno de pontos de dados e, 
assim, reduzir os efeitos das coincidências estatísticas. 

Este cálculo da aptidão pode ser visto com detalhes em Packard [20]. 
Embora não tenham sido realizados testes comparativos, Goonatilake considerou os 

resultados encorajadores e sugere sua utilização em outras áreas como na avaliação de riscos 
e para determinar valores de crédito. 

3.4. Seguro e Crédito 

Algoritmos Evolucionários têm sido utilizados com sucesso para encontrar regras que 
distinguem o perfil de clientes e para avaliação de riscos em empréstimo e em seguros [19], 
[21 ],[23], [26]. 

Haasdijk [19] em seu artigo apresenta o OMEGA, uma ferramenta projetada para 
aplicações em negócios. Dentre outras, o OMEGA pode ser utilizado para gerenciar um sis
tema de pontuação, indicando que clientes se ajustam melhor a uma determinada caracterís
tica. 

O OMEGA utiliza GAAF (Genetic Algorithm for the Approximation of Formulas), 
um tipo de Algoritmo Evolucionário semelhante a Programação Genética, que representa a 
solução do problema sob a forma de árvore. O GAAF é capaz de alternar entre diversos 
métodos de normalização e cálculo da aptidão. O OMEGA utiliza, além do GAAF, outras 
estratégias de reprodução, tais como, Hill-Climbing e Simulated Annealing. 

O cromossomo utilizado no GAAF é uma árvore representando uma fórmula mate
mática que indica a pontuação de cada cliente. O conjunto de terminais utilizados na forma
ção do cromossomo é formado por constantes criadas aleatoriamente e pelas variáveis relacio
nadas ao problema. O conjunto de funções é formado pelos operadores unários (sin, -r, -, 
In, exp, not), binários (+, -, *, /, '\ >,>=, =, !=) e ternários (if-then-else). 

No estudo de caso, o artigo apresenta o resultado desenvolvido pelo OMEGA para um 
modelo de pontuação de respostas para uso em empréstimos do UK Bank. O conjunto de 
variáveis utilizadas incluem dados relacionados à conta do cliente, dados fornecidos por pro
vedores externos de informações, e uma pontuação produzida por um outro modelo que usa 
o histórico de transação de contas. O OMEGA foi testado e comparado a outros métodos 
como Redes Neurais e Indução de Regras, apresentando uma precisão superior a todos estes 
métodos (Tabela 2). 
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Tabela 2: Resultados comparativos entre o GAFF e outras técnicas. 

Algoritmo Método Precisão 

OMEGA algoritmo genético 77,4% 

CN2 indução de regra 72,0% 

NEWID indução de regra 65,1% 

C4.5 indução de regra 72,7 

AD rede neural 72,7% 

MAD rede neural 70,9% 

Counter Propagation rede neural 68,7% 

4. SISTEMAS EVOLUCIONÁRIOS HÍBRIDOS 

Em uma publicação recente, Paul G. Harrald, conferencista no Manchester School of 
Management, e Mark Kamstra, Professor Assistente na Simon Fraser University [24], apre
sentaram um sistema híbrido envolvendo Programação Evolucionária - EP (Evolutionary 
Programming) e Redes Neurais (NN - Neural Network) aplicado ao mercado de ações . 

O objetivo de Harrald e Kamstra é combinar diversas previsões fazendo a unanimida
de de opinião. A idéia é combinar previsores com habilidades e reputações diferentes, ou 
ainda, previsões feitas a partir de diferentes informações, gerando-se assim uma única previ
são. 

Devido à habilidade em aproximar bem uma grande classe de funções, Redes Neurais 
são utilizadas para combinar previsões, prevalecendo-se assim de seu potencial em capturar 
relacionamentos não lineares complexos entre grupos de previsores e a variável que está 
sendo prevista. Em problemas onde o espaço exibe muitos ótimos locais, o método do gradiente 
descendente não é confiável. Em resposta a este problema, técnicas da Computação 
Evolucionária, como GA e EP, têm sido aplicada no treinamento das NNs. 

Neste artigo, EP é aplicado para determinar os pesos da NN. Duas formas de sistema 
híbrido são utilizadas: EP-NN (Evolutionary Programming - Neural Network) e SEP-NN 
(Self-adaptive Evolutionary Programming - Neural Network). No EP-NN, a mutação reali
zada no cromossomo que representa os pesos da NN é estipulado em 0.05, enquanto no SEP
NN a mutação é realizada de acordo com a variância da mutação. 

Os modelos híbridos EP-NN e SEP-NN foram utilizados para combinar dois previsores 
estatísticos de volatilidade: o MAV - Modelo da Variância da Média Móvel e o GARCH -
Modelo da Heterosquedasticidade Condicional Autoregressivo Generalizado. As figuras 7 e 
8 apresentam subconjunto dos dados da amostra para o período de 1970 e 1974, respectiva
mente. Os dados são o erro residual quadrado, representado pelos pontos; a volatilidade esti-
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mada pelo modelo MAV, representada pelas linhas com quadrados; a volatilidade estimada 
pelo modelo GARCH, representada pelas linhas com losangos; e a previsão SEP-NN repre
sentada pelas linhas com círculos. 

Através das figuras 7 e 8 pode-se observar que nos períodos "calmos" (jan a mail70, 
ago170 ajan171e jan174 ajul174) as previsões MAV e GARCH praticamente se sobrepõem, 

Squared 
Residuo1s 

2 

Figura 7 - Volatilidades da 
amostra prevista pelos 
modelos GARCH, MAV e 
SEP-NN (1970) [24]. 
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Figura 8 - Volatilidades da 
amostra prevista pelos 

modelos GARCH, MAV e 
SEP-NN (1974) [24]. 
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enquanto nos períodos de maior volatilidade (mai a ago/70 e jul/74 ajan/75) estas se apresen
tam bastante diferentes . Os testes demostraram que o GARCH reage muito mais velozmente 
para as trocas na volatilidade do que o MAV Em alguns casos, o rápido ajuste do GARCH é 
mais apropriado, como emjun/70, enquanto que em outros, como na última metade de 1974, 
o ajuste mais lento do MAV foi mais apropriado. Assim, a intenção é combinar estas duas 
previsões esperando-se que NNs sejam capazes de capturar momentos de melhor previsão 
apresentados por cada um dos previsores MAV e GARCH. 

Nos testes realizados, o modelo SEP-NN (Neural Network - Self-adaptative 
Evolutionary Programming) apresentou melhores resultados que cada um dos métodos indi
viduais usados na combinação. 

5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho procurou-se compilar, classificar e discutir os projetos de pesquisa que 
aplicam Computação Evolucionária na Área Financeira, presentes na literatura. 

Através dos projetos levantados, pôde-se constatar que algoritmos evolucionários 
demostram ter habilidade para a obtenção de regras de negócios nos diversos setores finan
ceiros [7], [8], [9], [19], sendo GA o modelo mais utilizado [7], [8], [9], [10], [12], [14], [15], 
[16], [17], [18]. 

Programação Genética possui a característica de permitir uma representação da solu
ção mais livre, sem a limitação do tamanho do cromossomo, como apresentado em outros 
modelos de algoritmos evolucionários [17]. Esta característica de GP proporciona um cami
nho promissor para obtenção de regras de negócios, já que fornece uma maior flexibilidade 
para representação das regras. 

A obtenção de um conjunto de regras ao invés da melhor regra seria uma extensão 
natural deste tipo de sistema, procurando-se com isto minimizar o risco do investimento, já 
que estes seriam diversificados através de um "pool" de regras mais atrativas [7]. 

A estratégia técnica para previsão do preço de uma ação baseia-se em informações 
sobre o preço passado e o volume negociado para prever os movimentos futuros dos preços . 
Diversas pesquisas exploram a idéia de estratégia técnica [9], [10], [13], porém poucas in
cluem a informação sobre o volume negociado. Pôde-se ainda observar que os índices do 
mercado financeiro são influenciados por uma grande quantidade de indicadores econômicos 
[7] , [8], [11] , [12], [19]. Além disso, estes indicadores influenciam os índices financeiros de 
forma e velocidades diferentes [8]. No caso do mercado brasileiro, a aplicação da Computa
ção Evolucionária deve ser iniciada com a identificação dos indicadores que afetam os índi
ces financeiros do mercado brasileiro. A inclusão da informação sobre o volume negociado 
indica um caminho promissor. 

Algoritmos Evolucionários Híbridos se mostraram superiores em vários projetos e 
apontam um caminho promissor [10], [16], [24]. Outra proposta para um trabalho futuro 
seria a combinação de previsores através de um sistema em GP, onde as variáveis indepen
dentes (entradas) seriam os resultados de diversos métodos de previsão, como por exemplo 
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Redes Neurais e métodos estatísticos mais consolidados, e a variável dependente (saída) 
seria o resultado apresentado por GP. 

Metodologias da Inteligência Computacional têm se apresentado bastante eficazes em 
previsões no mercado financeiro. Mesmo assim, muitos especialistas preferem se utilizar de 
métodos lineares em suas análises em uma área com características não lineares . Muitos 
especialistas alegam que preferem lidar com metodologias de mais fácil compreensão. Desta 
forma, o emprego de Lógica Nebulosa pode indicar um caminho promissor, facilitando assim 
a interface com o especialista da área financeira. 
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