
Aulas (em horas de 60 minutos) 2 12,50 25,00

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 2 4 8

Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação) 1 10 10

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca) 1 1 1

PESQUISA
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno 12 1 12

Participação em grupo de pesquisa 0,5 1 0,5

Orientação de alunos em projetos de pesquisa 1 3 3

EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Organização e realização de visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional 2 1 2

Participação em visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional 1 1 1

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Presidência ou coordenação em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou 

externo)

4 1 4

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Publicação em eventos internacionais 6 1 6

Quantidade de 

atividades
CH realizada

37 72,50
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

REITORIA 

GABINETE DO REITOR 

Sede: Avenida Professor Mário Werneck, 2590, Bairro Buritis, CEP 30575-180, Belo Horizonte – MG, 

 

 

EDITAL Nº 98, DE  04 DE OUTUBRO DE 2017 – PROCESSO SELETIVO 2017 DO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FOMENTO À PESQUISA APLICADA 

 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO – PROJETOS APROVADOS   

 

 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO TANINO EXTRAÍDO DO FRUTO DO JOÁ (Solanum aculeatissimum) NO 
TRATAMENTO DE ÁGUA 

MODERNIZANDO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFMG – CAMPUS 
BAMBUÍ COM O APOIO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE 
UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

DEFINIÇÃO DE PADRÕES SENSORIAIS DIFERENCIAIS PARA CERTIFICAÇÃO DE QUEIJOS MINAS 
ARTESANAIS PRODUZIDOS NAS MICRORREGIÕES DA CANASTRA E ARAXÁ 

AVALIAÇÃO DE DILUIÇÕES HOMEOPÁTICAS A BASE DE SILÍCIO NA PRODUÇÃO DE TANINO PELO 
ANGICO-VERMELHO (Anadenanthera peregrina) 

NANOCOMPÓSITOS DE CARBONO/POLIDIACETILENO PARA APLICAÇÕES EM SUPERCAPACITORES E 
EM DISPOSITIVOS TERMOELETROCRÔMICOS 

DIVERSIDADE E ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS EM ÁREAS AGRÍCOLAS ADJACENTES AO 
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA 

APROVEITAMENTO DE MINERAIS E REJEITOS PARA SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS 
POLIMÉRICOS FUNCIONAIS 

PROJETO PRELIMINAR DE UM VENTILADOR DE FLUXO AXIAL UTILIZANDO A DINÂMICA DOS FLUIDOS 
COMPUTACIONAL (CFD). 

ANÁLISE ERGONÔMICA EM TRÊS DIFERENTES ESCOLAS DE BELO HORIZONTE/MG E REGIÃO 
METROPOLITANA 

CEMITÉRIO DA ORDEM TERCEIRA DO CARMO DE OURO PRETO: MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO, 
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO 

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA SEPARADOR DAS PRIMEIRAS ÁGUAS 
PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA 

CONDIÇÕES DE ENTREGA HÍDRICA DA BACIA DO RIO FIGUEIRINHA: SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO 
PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL DO RIO DOCE 

PROPOSTA DE TRANSFORMAR O IFMG CAMPUS CONGONHAS EM ESCOLA VERDE 
AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL 

CARACTERIZAÇÃO, TESTE DE ESTABILIDADE E TEMPO DE PRATELEIRA DE EXTRATO VEGETAL 
CICATRIZANTE DE PLANTAS - TREXT (Tissue regeneration extract) 

PRODUÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS COM LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (LETA) DO 
SAAE DE GUANHÃES – MG 

DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA DE TORREFAÇÃO DE CAFÉ AUTOMATIZADA DE BAIXO 
CUSTO 

SÍNTESE DE XANTENODIONAS, AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DESTES COMPOSTOS, 
CÁLCULOS DFT E ESTUDO IN SILICO DE SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

REITORIA 

GABINETE DO REITOR 

Sede: Avenida Professor Mário Werneck, 2590, Bairro Buritis, CEP 30575-180, Belo Horizonte – MG, 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO INTERDISCIPLINAR NA PREPARAÇÃO DE MODELO VIRTUAL PARA UM 
AMBIENTE EDUCACIONAL NO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 

RESISTÊNCIA À MECANIZAÇÃO DE DOIS SOLOS REPRESENTATIVOS DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTERCAMBIÁVEL PARA SANDUICHEIRA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO CONCEITUAL DE IMPRESSORA 3D MULTIMATERIAL 

UMA PROPOSTA DE PATH-PLANNING PARA ROBÔS MÓVEIS USANDO INTELIGÊNCIA BASEADA EM 
ENXAMES 

RENDIMENTO DE CARCAÇA E CARACTERIZAÇÃO DA CARNE DE COELHO PARA OBTENÇÃO DE 
PRODUTOS PROCESSADOS 

DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA PARA ALÍVIO DE TENSÕES MECÂNICAS NO ARAME 
TREFILADO DE AÇO BAIXO CARBONO SEM TRATAMENTO TÉRMICO 

LEVANTAMENTO E ANÁLISE GEORREFERENCIADA DE ESTRUTURAS E PROCESSOS PRODUTIVOS NO 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA: SUBSÍDIOS PARA UMA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CIDADES INTELIGENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS DE OURO BRANCO-MG 

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS: CONFLITOS E POTENCIALIDADES NA 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO ENTORNO DO CAMPUS SANTA LUZIA 

HEFESTUS: SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ELETRÔNICA PARA MONTAGEM DO ROBÔ DE 
COMPETIÇÃO 

ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO PARA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL ENTRE PESSOAS E CURSOS 
D’ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO BARONESA EM SANTA LUZIA – MG 

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MODELAGEM GEOLÓGICA 

SISTEMA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA EM USINA FOTOVOLTAICA 

PRODUÇÃO DE ÁGUA COM A APLICAÇÃO DE PRÁTICAS MECÂNICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E 
DA ÁGUA EM ÁREA DE PASTAGEM DEGRADADA DENTRO DO IFMG – CAMPUS GOVERNADOR 
VALADARES 

NÓS E OS OUTROS: MEMÓRIA E IDENTIDADE NA CONSTRUÇÃO DOS BAIRROS INDUSTRIAIS EM 
OURO BRANCO- MG (1977-1993) 

PRODUÇÃO DE ANTICORPOS POLICLONAIS PARA USO DIAGNÓSTICO. FASE I- PRODUÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE ANTICORPO ANTI-IGG BOVINO 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, MG, 15 de dezembro de 2017.  

 

 

 

Professor KLÉBER GONÇALVES GLÓRIA  

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 
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Ciniro Nametala <ciniro@gmail.com>

Recurso Aprovado Edital 98/2017 
3 messages

Pesquisa IFMG <pesquisa@ifmg.edu.br> 30 January 2018 at 13:52
To: Ciniro Nametala <ciniro.nametala@ifmg.edu.br>

Caro (a) Pesquisador (a);
 
informamos que o projeto intitulado "AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O
MERCADO DE AÇÕES" foi aprovado no Edital 98/2017, com os seguintes valores:
 
Bolsas: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Capital: R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais)
 
 
Para confecção do Cartão BB Pesquisa, solicitamos o envio do formulário anexo preenchido e assinado, bem como
cópia de documento de identidade, CPF e comprovante de residência via malote, à Coordenação de Pesquisa-
PRPPG até dia 16 de fevereiro.
 
No formulário de cadastro anexo, preencher somente os dados pessoais, referentes ao portador e rubricar
todas as páginas. Os campos relacionados a Empresa, Permissões e Ramos de Atividade NÃO devem ser
preenchidos.
 
Solicitamos também o preenchimento dos dados do formulário disponível no link: https://goo.gl/forms/vzB
0lXd45e8crL3o1 
para emissão do termo de responsabilidade referente ao cartão pesquisador.
 
Desde já agradecemos e aguardamos retorno da documentação e informações.
 
Atenciosamente,
 
 
Coordenação de Pesquisa
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - PRPPG 
Instituto Federal de Minas Gerais
(31) 2513-5146
 
 

Cadastro de portador.pdf 
200K

Ciniro Nametala <ciniro@gmail.com> 7 February 2018 at 10:30
To: Pesquisa IFMG <pesquisa@ifmg.edu.br>

Pessoal,
 
vou enviar a documentação por correios. 
 
Em todo caso, caso já precise. Segue em anexo as digitalizações. As digitalizações são melhores, pois no caso do
RG e comprovante de endereço, possuem maior resolução e são coloridas.
 
Atenciosamente.
 
<><><><><><><><><><><><><><><>
Ciniro Nametala
**********************************************
Departamento de Engenharia e Computação
Instituto Federal de Minas Gerais http://www.ifmg.edu.br
[Quoted text hidden]
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ANEXO IX - Edital no 98/2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA APLICADA - IFMG 

 

MARQUE ABAIXO A LINHA 

(  ) LINHA A 

( X ) LINHA B 

 

 

 

  AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE 

UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambuí, 11 de novembro de 2017 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesta seção será apresentada a caracterização do problema a fim de contextualizar o leitor sobre o 

problema a ser tratado, na sequência é feita uma justificativa para a execução da pesquisa. É apresentado 

também um referencial teórico abordando as principais pesquisas da área desenvolvidas até então e, 

finalmente, motivos que denotam a relevância desta proposta. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O investimento no mercado de ações com o objetivo de obtenção de lucro ao comprar ou vender um 

ativo financeiro é realizado através do uso de estratégias de investimento. Elas auxiliam o investidor na 

tomada de decisões por meio de inferências e interpretações sobre a situação de um ativo a ser negociado. 

 

No contexto de mercado de capitais, dá-se destaque a figura do trader. Trader é a pessoa que usa as 

estratégias de investimento e busca comprar um ativo, para que, com esperança de sua valorização, tentar 

vendê-lo no tempo certo visando assim a obtenção de lucro financeiro. Para isto, em geral, um trader ao 

comprar ações, fixa limites. Estes limites irão definir o quão máximo de valorização se quer chegar antes 

de se encerrar uma dada operação na bolsa. Caso este valor seja atingido seu lucro será proporcional ao 

volume operado. No mesmo entendimento, é comum também fixar-se um valor máximo de perda que, 

se atingido, fará o investidor encerrar uma operação. Neste caso a diferença e o volume operado irão 

determinar não o ganho, mas o prejuízo. Este conceito, por consequência, está diretamente associado à 

exposição ao risco. 

 

A determinação de momentos oportunos para entrada e saída no mercado, em geral, é baseada na análise 

das séries temporais relacionadas ao preço, em função do tempo, em ativos negociados em bolsas, logo, 

quando se fala em ativo, pode-se estar fazendo referência a ações de empresas, commoditties, títulos do 

governo e outros mais. Estas séries estão sujeitas a diversos riscos, pois é inevitável que o preço de um 

ativo financeiro não sofra influências externas. Mesmo assim, algumas pesquisas relatam que a previsão 

futura de preços tomando por referência comportamentos passados é em partes possível, dado que a 

movimentação dos preços não se dá de forma totalmente aleatória, situação evidenciada por padrões 

que, em alguns casos, podem se repetir ao longo do tempo (COVA, 2011). Nesse contexto, métodos 

fundamentados em Inteligência Artificial têm despertado interesse dos pesquisadores nos últimos 

tempos, especialmente pois, diversas publicações têm mostrado resultados consistentes, como em 

Atsalakis (2009), Santos et. al. (2016) e Cavalcante et. al. (2016). Essa situação é notória também, dado 

que as características envolvidas no problema de previsão em mercado são consideradas complexas, 

pois, envolvem necessidade de modelagens matemáticas e estatísticas para conjuntos de dados não 

lineares, sazonalidade, pontos atípicos e outros. Nesse sentido, focando principalmente a modelagem 

não linear, com o intuito de explorar seus conceitos, este projeto propõe uma investigação sob a 

capacidade preditiva das chamadas Redes Neurais Artificiais (RNA) em comparação com as Médias 

Móveis. RNA's são mecanismos matemáticos que possuem capacidade de aprender com exemplos e, 

com base nestes gerar previsões, classificações, executar regressões e fazer reconhecimento de padrões 

(BRAGA, 2007). Já as Médias Móveis são ferramentas estatísticas do ramo de análise de mercado 

chamado “Análise Técnica” e, também, estão inseridas no âmbito da Econometria (MORETTIN, 2006). 

Essas são discutidas em Saffi (2003) e Vidotto (2009). Autores que servirão de referência, inclusive, 

para realização dos experimentos durante a pesquisa. 

 

1.2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

Do ponto de vista econômico, este projeto proporcionará a avaliação de técnicas sobre eficiência em 

mercado, proporcionando o fomento de uma visão diferenciada para os envolvidos na pesquisa e para 

os possíveis investidores que se interessarem em utilizar as estratégias e ferramentas que forem frutos 

do projeto. Além disso, ao tomar uma decisão sobre investimentos, o investidor não quer ter prejuízo e, 

nesse sentido, avaliando-se economicamente o trabalho a ser desenvolvido, pode-se dizer que, em caso 

de sucesso, será gerada uma ferramenta que possibilita melhorar a tomada de decisão, logo, maximizar 

possíveis rendimentos.  
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A tecnologia computacional trouxe ao mercado financeiro novas maneiras de se investir no mercado de 

ações sem a necessidade de sair de casa, de forma programada é possível fazer simulações de compra e 

venda de ativos, além da possibilidade também, de se colocar robôs para operar de forma automática 

para o investidor. Tais aspectos quando analisados de forma sócio cultural implicam na promoção do 

que é a educação financeira e, também, do que é o uso da tecnologia da informação em contextos 

diferentes dos atuais, nesse sentido, espera-se prover a difusão de novas tecnologias que auxiliem as 

atividades dos investidores domésticos, geralmente, o tipo de público encontrado no entorno de nossa 

escola e, especialmente, em nosso país. 

 

Além destas justificativas, cabe ressaltar que os métodos a serem empregados ainda carecem de estudo 

na literatura, logo, o projeto irá propiciar o desenvolvimento intelectual dos alunos envolvidos e, 

também, melhor formação nesta linha de pesquisa, hoje, bastante específica. 

 

1.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Após a difusão do uso de Redes Neurais Artificiais para predição no mercado financeiro na década de 

90, muitos foram os trabalhos que empreenderam análises e testes com diversas topologias. Prevaleceu 

também neste período o uso de redes com múltiplas camadas com algoritmo backpropagation. Pode-se 

observar, além disso, que a seleção de entradas era majoritariamente realizada privilegiando-se o uso de 

indicadores da análise técnica. Já a partir de 2000, nota-se um maior emprego das Redes Neurais 

Artificiais junto à métodos estatísticos e/ou outras técnicas computacionais que não necessariamente são 

alimentadas com indicadores técnicos (GAMBOGI, 2013). Outro marco importante na década de 2000 

foi o início da utilização de métricas relacionadas a ganhos financeiros e acerto na direção dos 

movimentos dos preços. Até então, métricas relativas a acurácia e outros eram predominantes 

(POMMERANZENBAUM, 2014) (GAMBOGI, 2013) (MARTINEZ et al., 2009). Por consequência, 

percebe-se também, em trabalhos realizados a partir de 2000, uma maior consideração quanto a 

construção de sistemas automáticos que levem em conta as premissas exigidas por alguns métodos 

estatísticos, como a estacionariedade e/ou uma distribuição específica constante. 

 

A partir da revisão de Atsalakis e Valavanis (2009), já é considerável a quantidade de 

estudos que tentam se utilizar não somente do poder das Redes Neurais Artificiais, como também 

de técnicas especializadas em certos contextos não lineares e com características sazonais, 

como a modelagem de volatilidade condicional. Desta perspectiva, Zhang e Patuwo (1998) já 

vislumbravam o potencial dos métodos híbridos ao afirmar que o uso de Redes Neurais Artificiais 

e econometria, quando aplicadas individualmente, não produzem resultados conclusivamente 

melhores entre si. A análise bibliométrica com foco apenas no mercado brasileiro feita por Santos 

et al. (2016) têm como conclusão que “não é clara a diferença do desempenho de diferentes 

técnicas” e, por isso, é sugerida “a combinação de características de ambas as técnicas para 

melhorar a predição ou classificação de desempenho global dos resultados dos trabalhos. A 

este respeito, estas duas técnicas (...)” - estatística e Redes Neurais Artificiais - “(...) tornam-se 

métodos para construção de modelos complementares, ao invés de serem considerados métodos 

concorrentes”. 

 

Por fim, Cavalcante et al. (2016), na mais recente e completa revisão bibliográfica 

consultada acerca de robôs investidores, argumentaram que o número de trabalhos que são 

desenvolvidos na área é grande, contudo poucos são publicados em jornais e conferências 

acadêmicas relevantes e, por isso, em sua análise, empregaram filtros buscando selecionar artigos 

meritórios a fim de obter-se apenas o que é considerado até então o “estado da arte”. Os autores 

abordaram os elementos básicos que servem à composição de um robô investidor. Reportaram 

estudos que abrangem pré-processamento de dados, detecção e remoção de ruídos, segmentação 

de séries temporais, clusterização temporal, modelos preditores e métodos de avaliação. Quanto 

aos modelos preditores é possível ver no artigo que as Redes Neurais Artificiais são destaque na 

área juntamente as Support Vector Machines (SVM). São relatados diversos estudos que não 
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somente se utilizaram unicamente de Redes Neurais Artificiais como outros que combinaram 

diferentes tipos de redes. Eles também relataram mecanismos híbridos que buscaram associar 

soluções individuais geradas por diferentes métodos oriundos de diferentes áreas. Segundo 

os autores, esta abordagem pode reduzir a quantidade de parâmetros que geram incerteza e 

estocasticidade nos modelos. Dentro deste escopo, de métodos híbridos, Cavalcante et al. (2016) 

citaram os trabalhos de Liang et al. (2009), Wu e Shahidenpour (2010), Zhu e Wei (2013), 

Kourentzes, Barrow e Crone (2014) e Nayak, Mishra e Rath (2015). É notório que todos os 

trabalhos referenciados são publicações recentes, dos últimos sete anos. Por consequência, os 

autores complementam ao dizer que a área em si não é totalmente nova, pois as pesquisas em 

séries temporais já têm muitas décadas de existência, entretanto as abordagens computacionais e, 

em especial, as híbridas, são recentes. Nesta revisão também pode-se ver abordada a importância 

do tratamento do fenômeno chamado de concept drift que trata da mudança de distribuição dos 

dados no decorrer do tempo e, neste sentido, da necessidade de que os métodos (neste caso, 

híbridos ou não) sejam capazes de se adaptar ao longo do processo de previsão temporal. Este 

ponto foi tratado, ao lado de deep learning e gerenciamento de portfólio, como um dos desafios 

e direções futuras necessárias à pesquisa.  

 

Finalmente, no interesse desta proposta de pesquisa, a avaliação de médias móveis contra o uso de Redes 

Neurais Artificiais para o desenvolvimento de um software que irá abstrair toda a complexidade, 

permitirá o desenvolvimento de um tipo de estudo com grande potencial de publicação, visto que, poucos 

trabalhos até apresentaram algum tipo de software pronto que, como produto de inovação, seja capaz de 

realmente ser utilizado no dia a dia, em situações reais. 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

Como visto na seção anterior, que trouxe um referencial teórico, a pesquisa nesta área é recente. 

Qualquer averiguação de métodos, especialmente quando aplicados a casos reais, servirá de referência 

futura (como evidência) sobre sua aplicabilidade. No âmbito da Inteligência Artificial, esta tem sido 

empregada recentemente em problemas que vão desde carros autônomos à reconhecimento de faces 

humanas. O mercado de ações é hoje, no Brasil, uma atividade onde ainda se usa força e intelecto 

humano e, neste sentido, torna-se relevante o desenvolvimento de ferramentas que venham a auxiliar 

pessoas interessadas em investimentos, neste caso, substituindo a mesma por métodos de Inteligência 

Artificial (IA). É de interesse da academia averiguar como esse tipo de ciência (IA) pode ser aproveitada 

neste tipo de problema (mercado). Portanto, no que tange a contribuição científica, esta proposta de 

pesquisa vislumbra obter relevância na sua parcela que avaliará técnicas de IA aos problemas de 

investimento em mercado, validando os que tenham bom desempenho. 

 

Quanto as contribuições tecnológicas, a perspectiva de se produzir um software está diretamente ligada 

ao fato de que uma nova tecnologia será desenvolvida. Nesse sentido, também pode ser considerado 

relevante o fato de que, não somente a modelagem do problema, mas a escolha de tecnologias e seus 

usos são por si só inovação tecnológica. Inclusive, pelo fato de que, o software como produto será 

inédito, sendo passível de registro no INPI. Fato que irá gerar depósito de produção intelectual para a 

instituição e autores. 

 

Em caráter social e econômico, a ferramenta a ser desenvolvida, com disponibilização gratuita ao 

público, permitirá que pessoas com qualquer nível de conhecimento tenham acesso a um produto pronto. 

Este produto, na forma do software, poderá despertar interesse dos usuários em educação financeira, no 

auxílio a tomada de decisão em investimentos, ou até mesmo, na sua utilização direta como sistema de 

aconselhamento. O custo de análise de um profissional de mercado hoje pode ser considerado alto, basta 

se averiguar o preço de taxas de desempenho normalmente praticados na venda de parcelas de fundos 

multimercado em corretoras de valores. Nesse sentido a ferramenta, atuando no mesmo contexto, poderá 

garantir economias para quem a usa e deseja atuar neste tipo de negócio. 
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2. OBJETIVOS E METAS 

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Projetar e desenvolver uma estratégia de investimento automatizada usando RNA's para que a mesma 

seja comparada com o uso, no mesmo contexto, de Médias Móveis. A estratégia será implementada na 

forma de um software que auxiliará na tomada de decisão via geração de possíveis oportunidades de 

compra e venda de ativos negociados em bolsas de valores.  O software, como produto de inovação, será 

disponibilizado para uso como sistema de aconselhamento para investidores interessados. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A seguir estão descritos os objetivos específicos do projeto. 

• Estudo do funcionamento de mercado de ações, compreender a análise fundamentalista de 

investimento em ações, entender a evolução do mercado de ações brasileiro. Estudo de artigos e 

trabalhos acadêmicos relacionados a investimento no mercado de ações, uso de RNA’s para 

previsão de preços de ativos financeiros e trabalhos correlatos.                                                                                                                                                                                 

• Entender o comportamento estatístico de séries temporais, aprender a identificar esses 

comportamentos nas séries de ativos financeiros, entender o funcionamento do janelamento 

móvel utilizando Médias Móveis dentre outros previsores usados no mercado de ações, estudar 

o funcionamento dos stops ao investir no mercado de ações.                                                                                                                                                                                           

• Implementar processos de simulação em mercado. 

• Aprender e desenvolver uma aplicação para cálculo de Médias Móveis. Aprender e utilizar a 

linguagem de programação R para fazer análises estatísticas dos preços de fechamento dos ativos 

financeiros a serem extraídos do programa MetaTrader (METAQUOTES, 2017). 

• Desenvolver um modelo inicial de negociação utilizando a linguagem de programação R 

(RTEAM, 2004). 

• Identificação de possíveis melhorias e correção de erros que porventura surgirem no sistema de 

negociação, aprender a utilizar as bibliotecas de RNA's na linguagem de programação R e usá-

las para substituir as Médias Móveis no sistema de negociação. Elaborar estratégia de uso das 

RNA's simulando o trabalho feito pelas Médias Móveis a partir do aprendizado e identificação 

dos problemas estudados nos meses anteriores. Definição e aplicação de algoritmos de 

otimização para definição de stops. Gerar gráficos e tabelas para análise dos resultados obtidos 

com o sistema de negociação. 

• Executar as estratégias definidas nos meses anteriores no sistema de negociação. Analisar o 

mercado e escolher ativos com alta liquidez para execução das estratégias. Observar, anotar e 

criar gráficos e tabelas com os resultados obtidos para análises posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                     

• Analisar os resultados e verificar se o sistema foi eficiente na obtenção de ganhos e identificar 

possíveis melhorias para tornar o sistema melhor, analisando os diversos cenários de 

investimento e as configurações das RNA's. Produzir e publicar artigo sobre a pesquisa na 

semana de iniciação científica do IFMG.                                                                                                                                                                                                       

• Desenvolver um robô de investimento que implemente a estratégia criada em linguagem de 

programação R, nesta nova versão com linguagem MQL embarcada no Metatrader visando 

deixar a simulação mais próxima da realidade. Finalizar o software.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Solicitar registro do software junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFMG e, após 

obtenção do registro, disponibilizar a ferramenta para qualquer cidadão na internet. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

A hipótese primordial a ser testada como método consistirá em detectar pontos de cruzamento gerados 

pelas previsões em determinados ativos. Estes pontos serão utilizados para acionar os momentos de 

entrada e saída. Com as diferentes técnicas empregadas espera-se diferentes quantidades e ocasiões para 

estas oportunidades, portanto pode-se armazenar a qualidade em rendimentos para cada experimento e, 

após isso, compará-las. Neste momento de acionamento das operações, pretende-se também alocar 

ordens de objetivo, conhecidas como stops. Os stops no mercado são, em geral, definidos com base na 

experiência prévia dos investidores. A fim de se manter uma estrutura de experimentação justa será 

utilizada também neste projeto a mesma estratégia, ou seja, será usada uma magnitude fixa de tamanho 

para os stops. 

Quanto aos materiais, este trabalho irá possuir como foco a avaliação de RNA's e Médias Móveis em 

ambiente simulado de mercado, contudo, utilizando-se de dados históricos reais extraídos de preços dos 

ativos negociados em bolsa. A dimensão a ser trabalhada será o preço de fechamento diário. Para 

obtenção destes dados, primeiramente, serão abertas contas (sem custo) junto a uma corretora de valores 

nacional. Esta corretora será utilizada para intermediar o acesso as informações de mercado. Este acesso 

poderá ser realizado por meio de uma plataforma eletrônica Metatrader. Será utilizado também a 

linguagem de programação R para análise das séries temporais e construção dos métodos comparativos 

propostos. 

3.1. DETALHAMENTO 

Inicialmente pretende-se trabalhar com tratamento dos dados. Nesta fase, se realizará a análise, detecção 

e substituição de valores que possam comprometer a qualidade dos dados. Para isso serão aplicadas 

técnicas de análise estatística. Em seguida serão implementadas as Médias Móveis e as RNA's que, 

quando constituídas, serão submetidas aos conjuntos de dados selecionados como alvo do estudo. 

Quanto a estes conjuntos, serão privilegiadas as séries de ações que apresentem alta liquidez. A liquidez 

trata da facilidade com que uma posição em mercado é encerrada e é melhor garantida quando muitos 

investidores possuem interesse em negociar a ação. Neste cenário uma ordem de compra ou venda tende 

a ser executada em períodos menores de tempo, levando assim a uma simulação de nível hipotético a 

uma situação mais próxima ao da realidade de mercado.  

Os períodos informados aos preditores serão de 21 e 120 dias, estes serão usados, pois fazem predições 

de forma antagônica, ou seja, o de 21 dias leva em conta poucos dados históricos e, por isso, tem 

respostas rápidas, ao passo que o de 120 dias, leva em conta uma ampla janela, gerando respostas mais 

lentas. Estes valores são comumente utilizados em estratégias de cruzamento. Quanto ao uso de Médias 

Móveis (MM) e RNA's serão desenvolvidos experimentos com suas combinações sendo cruzamento de 

MM x MM, RNA x MM e RNA x RNA. Para as RNA's de 21 e 120 dias serão usadas também uma 

técnica chamada Janelamento Móvel como aplicada em Nametala (2017). Está técnica consiste em 

treinar a RNA em uma janela passada e realizar uma previsão imediatamente seguinte a janela. Na 

sequência, desloca-se a janela e executa-se o processo novamente. Este ciclo é repetido até que sejam 

geradas quantas previsões forem necessárias e de interesse do investidor. No caso desta proposta de 

pesquisa em específico, será considerado o período que vai de junho de 2016 a maio de 2017. O período 

é especialmente interessante, pois no mesmo, alguns eventos atípicos ocorreram no mercado. Pode-se 

dar destaque, neste caso, ao circuit break ocorrido no início de 2017. Este evento não acontecia desde 

2008. As negociações foram interrompidas para “esfriar” o ânimo dos investidores em decorrência de 

uma queda abrupta do dólar. 
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4. CRONOGRAMA DESCRITIVO DA PESQUISA  

Nesta seção são detalhados os pontos a serem desenvolvidos durante a execução do projeto. 

1º, 2º e 3º mês: Análise e aprendizado dos métodos utilizados no mercado financeiro 

Nesta etapa inicial do projeto dois bolsistas e um voluntário selecionados dentre os alunos do curso de 

Engenharia de Computação irão selecionar, com auxílio direto do coordenador do projeto, fontes de 

estudo para auxiliar na compreensão do mercado financeiro. O mesmo será feito também para técnicas 

de inteligência artificial já aplicadas nesta área de estudo. De posse deste material, todos se aprofundarão 

no tema. 

1º mês: Acesso a uma corretora de valores para simulação das operações 

Será feito contato com uma corretora de valores para abertura de conta sem custos. A conta será utilizada 

para acesso aos dados de mercado. Para tanto, pretende-se utilizar ferramentas computacionais de 

extração de dados de interesse. Diversas corretoras provêm acesso gratuito a estas ferramentas, a 

disponibilidade específica da ferramenta Metatrader será usada como ponto de decisão sobre qual 

corretora utilizar. 

1º e 2º mês: Estudo do ambiente de desenvolvimento R e RStudio 

Nesta etapa os alunos irão desenvolver estudos relativos a linguagem de programação R e sua interface 

de trabalho, o RStudio. Será utilizada a documentação oficial da plataforma que está disponível online. 

Além dos conceitos de programação será necessário também o desenvolvimento de competências 

relativas a estatística básica, interpretativa e de séries temporais, visto que o projeto está intimamente 

ligado a esta ciência. A linguagem de programação R provê recursos que podem acelerar este 

aprendizado, por este motivo, esta será a plataforma adotada. 

3º e 4º mês: Construção de um modelo de Média Móveis 

Será desenvolvido, em primeiro momento, um modelo computacional para simulação de operações no 

mercado de forma automatizada com o uso de Médias Móveis Simples (MMS). Este modelo deverá ler 

os dados de mercado, analisá-los, gerar previsões dia a dia (com as MMS) e, baseado diretamente na 

estratégia de cruzamento adotada, colocar ordens nos pontos de cruzamento. Estas ordens serão 

avaliadas juntamente a stops também inseridos. A contabilização de rendimentos, números de ordens e 

outras métricas deverão ser implementadas também nesta fase do projeto, visto que, para a validação da 

qualidade do software métricas claras de qualidade precisarão ser estabelecidas. 

4º, 5º e 6º mês: Sistema de negociação e validação 

Esta etapa consiste em avaliar o ambiente simulado criado na etapa anterior e compará-lo com o 

ambiente mais próximo do real provido pelo Metatrader. A validação dos dados é de extrema 

importância uma vez que, em alguns casos, a simulação pode gerar valores discrepantes que, se 

detectados, exigirão ajustes. 

6º e 7º mês: Tratamento dos dados, estudo das séries e treinamento das RNA's 

Nesta etapa, após a geração do modelo computacional na linguagem R, irá se proceder a implementação 

de modelo semelhante do ponto de vista de estratégia, no entanto, irá se substituir as Médias Móveis 

pelas RNA's. RNA's não podem ser utilizadas diretamente nos dados, por isso, será empreendido 

primeiramente uma fase de tratamento que buscará detectar outliers e, sob estes, aplicar correções. 

Com os conjuntos de dados balanceados, serão empreendidos os treinamentos dos modelos de RNA's, 

estes também implementados em linguagem R. A cada treinamento deve-se escolher hiperparâmetros 

que podem influenciar decisivamente na qualidade do software. Esta fase, de escolher as melhores 
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configurações, será realizada de forma empírica, necessitando assim de grande esforço dos alunos em 

realizar várias avaliações experimentais. Portanto, neste ponto, pretende-se aplicar o modelo até que 

uma das configurações no treinamento seja eficaz quando aplicada a realização de previsões fora do 

histórico. 

8º mês: Construção de um modelo de operação com uso de RNA's 

Após a implementação em linguagem R dos modelos de Médias Móveis e, também, de RNA's pretende-

se automatizar o processo de experimentação construindo um modelo que, de forma automatizada, 

permita realizar testes em várias configurações de operações. 

8º mês: Combinação de técnicas 

Nesta fase, com o processo de experimentação já pronto para ser utilizado, serão feitos testes com 

diversas combinações de RNA's e Médias Móveis. Os resultados gerados serão consolidados para 

análise. 

8º mês: Construção de uma carteira com evolução de rendimentos 

Nesta etapa, já com os resultados em mãos, será construído um gráfico com a evolução dos rendimentos. 

Desta forma, será possível avaliar, de um modo geral, a qualidade do software para determinados ativos 

financeiros. 

8º, 9º, 10º e 11º mês: Desenvolvimento do robô investidor 

Após a validação dos resultados em ambiente simulado, pretende-se então, criar, de fato, um Robô 

Investidor, ou seja, o software. Robôs investidores são algoritmos que compram e vendem no mercado 

e, como apresentado nesta proposta, no nosso caso, o mesmo será baseado na validação de um modelo 

computacional prévio. 

6º ao 12º mês: Análise de resultados e produção acadêmica 

Após a implementação do robô, sua avaliação e geração de resultados, pretende-se executar um 

comparativo não somente entre as técnicas propostas, mas, também, quanto a aderência da simulação 

com a aplicação em ambiente real. Nesse sentido, será empreendida, em seguida, a escrita de um artigo 

científico para reportar (em congresso ou revista, além do Seminário de Iniciação Científica) possíveis 

bons resultados, solicitação de registro do software junto ao NIT e disponibilização do sistema para 

qualquer investidor na internet. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES COM ALOCAÇÃO DOS RECURSOS SOLICITADOS 

 MESES 

  

RECURSOS 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BOLSISTA 1 BOLSISTA 2 VOLUNTÁRIO TELEVISOR 
NOTEBOOK 1 

+ MONITOR 1 

NOTEBOOK 2*  

+ MONITOR 2 

Análise e aprendizado dos 

métodos utilizados no mercado 

financeiro                                     

Acesso a uma corretora de 

valores para simulação das 

operações                                     

Estudo do ambiente de 

desenvolvimento R e Rstudio                                     

Construção de um modelo de 

Média Móveis                                     

Sistema de negociação e 

validação                                     

Tratamento dos dados, estudo das 

séries e treinamento das RNA's                                     

Construção de um modelo de 

operação com uso de RNA's                                     

Combinação de técnicas                                     

Construção de uma carteira com 

evolução de rendimentos                                     

Desenvolvimento do robô 

investidor                                     

Análise de resultados e produção 

acadêmica                                     

 

* Este notebook 2, especificamente, é relativo a um que já possuímos. O restante do material listado é solicitado como capital no projeto e consta em detalhes na planilha de recursos. 

1) Todos os recursos serão utilizados em 100% do tempo durante o projeto, entretanto, como mostra a tabela, não em todas as atividades, mas na maioria, logo, fica clara a sua necessidade 

e utilidade. 

2) As justificativas para aquisição dos recursos, conforme solicitado no edital, estão também na planilha de recursos solicitados.   

3) As atividades e alocação dos bolsistas e voluntário nas atividades desta planilha levam em conta apenas a visão macro do processo citado como título na seção 4. Dentro de cada 

atividade existem subatividades paralelas menores que garantirão responsabilidades distintas para cada um dos alunos. Essas atividades específicas podem ser visualizadas no Plano de 

Trabalho de cada aluno e, por consequência também, na descrição detalhada de cada item citado na seção 4.
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5. PRODUTO, PROTÓTIPO OU PROCESSO INOVADOR A SER OBTIDO 

O software a ser desenvolvido operará segundo o fluxograma da Figura 1. Inicialmente as séries de preço 

de interesse serão extraídas do sistema Metatrader. Após a exportação do arquivo contendo as séries 

estas serão utilizadas diretamente pelo software. 

O software aplicará (até o momento, em tese, pois outros métodos serão testados também) duas RNA´s 

diferentes, uma com janela de 21 dias e outro com janela de 120 dias. As janelas são utilizadas de forma 

móvel, dia a dia, para treinamento das RNA´s. Com as mesmas treinadas na janela em questão irá se 

proceder a geração da previsão do preço. Com as previsões geradas será possível categorizar, a partir da 

análise do cruzamento dos valores, se uma oportunidade compra e venda existirá. Caso isso ocorra, o 

software então emitirá um sinal de compra e um de venda, além posicionar ordens prévias para dar 

segurança a operação, os stops. 

Após a geração dos sinais e a execução das ordens, o software avaliará se a estratégia empreendida foi 

lucrativa ou se deu prejuízos. Isso é feito por meio da geração de gráficos e tabelas que podem ser 

utilizados pelo usuário do sistema. 

O software não será composto de duas partes: Simulação e Real. No modelo de simulação será possível 

avaliar oportunidades de compra e venda e, com base no desejo do investidor, executar ou não em 

sistemas separados as operações. No modo real, o software irá atuar diretamente junto a bolsa de valores, 

com a possibilidade de operar valores financeiros em forma de títulos. 

 

Figura 1 - Modelo de Operação do Software 

 

5.1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO DE INOVAÇÃO 

O software será desenvolvido com linguagem de programação estatística R, inicialmente e, na sequência, 

implementado em linguagem de programação MQL5. O mesmo será utilizado em conjunto com a 

plataforma Metatrader que gera arquivos texto contendo preços de fechamento dos ativos negociados. 
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No caso, serão realizados testes iniciais com ações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), Itaú 

Unibanco (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3). O período da simulação será o de 01/06/2016 a 

31/05/2017. Nas Figuras 2 e 3 são apresentados alguns resultados promissores obtidos em ensaios com 

protótipos preliminares desenvolvidos por alunos do curso de Engenharia de Computação e que, no 

contexto desta proposta de pesquisa, servirão de ponto de partida ao desenvolvimento do produto ora 

pretendido. 

 

 

Figura 2 - Pontos de Identificação de Oportunidade de Operação na Ação ITUB4 gerados por um 

protótipo já desenvolvido pelos alunos do curso de Engenharia de Computação do Campus Bambuí. 

 

 

 

Figura 3 - Evolução dos Rendimentos Financeiros Simulados em ITUB4 com uso de um protótipo já 

desenvolvido pelos alunos do curso de Engenharia de Computação do Campus Bambuí. 

23



 

 

6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Nesta seção são apresentados os impactos previstos com a implementação da pesquisa proposta, o 

sistema de acompanhamento e avaliação a ser desenvolvido durante a execução e as estratégias de 

continuidade com efeito multiplicador dos benefícios. 

6.1. IMPACTOS DO PROJETO 

Serão impactos deste projeto em âmbito 

• Tecnológico 

o Promover o uso de ferramentas para construção de algoritmos inteligentes com foco no 

mercado de ações brasileiro. 

o Avaliar a eficiência de métodos de inteligência artificial para maximização de lucros com 

investimento em ações buscando-se controle de risco.  

o Oferecer uma estratégia de investimento alternativa frente aos modelos de investimento 

que utilizam o janelamento com médias móveis. 

o Oferecer um software que pode ser usado como auxiliar na tomada de decisões sobre 

investimentos de forma gratuita a investidores, incluindo micro e pequenos. 

• Social 

o Proporcionar aos investidores uma estratégia de investimento que seja eficiente e auxilie 

na tomada de decisão ao comprar e vender ativos na bolsa de valores baseado numa 

melhor interpretação das tendências do mercado financeiro.  

o Promover o estudo de uma área interdisciplinar bastante específica e assim contribuir 

com uma formação diferenciada para os alunos envolvidos na pesquisa. 

o Fomentar a importância da educação financeira. 

• Econômico 

o Economia de gastos em função da substituição de um operador humano no ato de investir. 

o Desenvolver um produto de inovação tecnológica com grande potencial de publicação e 

registro com propriedade intelectual para a instituição. 

 

6.2. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Este projeto será acompanhado através da produção e entrega, pelos envolvidos, de relatórios mensais 

de atividades em reuniões pré-agendadas durante os meses do projeto, ou através das reuniões definidas 

através do cronograma do projeto. Não ficando assim, limitado apenas aos relatórios exigidos no edital. 

O desenvolvimento do software não gerará qualquer ônus financeiro a instituição ou aos participantes, 

pois, as tecnologias necessárias à sua produção são livres de custos e podem ser adquiridas através de 

downloads na internet, consultas em livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos. 

6.3. CONTINUIDADE E EFEITO MULTIPLICADOR 

Por continuidade, pretende-se abrir espaço para discussões acadêmicas dentro da linha de pesquisa na 

qual se enquadra o projeto e, dessa forma, garantir novos estudos na área nos próximos anos. O software 

desenvolvido poderá a qualquer tempo ser melhorado e, nesse sentido, oportunidades de pesquisa e 

novas funcionalidades sempre poderão ser consideradas. É interesse dos proponentes que irão 

desenvolver a pesquisa iniciar, também, um grupo de pesquisa no tema. 

Com efeito multiplicador pode-se citar a possibilidade e interesse da equipe do projeto em disponibilizar 

o software a ser produzido gratuitamente na internet e, assim, garantir que mais pessoas possam utilizá-

lo, além de, futuramente, ministrar cursos na área para toda a comunidade acadêmica. 
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7. PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS  

Não há instituições envolvidas, além dos já mencionados: Um professor com título de mestre 

coordenador/autor do projeto e três alunos do curso de Engenharia de Computação do Campus Bambuí, 

além do professor com título de doutor coautor, do Campus Formiga. 

 

8. CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS  

Não serão envolvidas instituições parceiras, logo, não existem informações sobre contrapartida. 
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ANEXO VI - Edital no 98/2017 

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO DO BOLSISTA 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO 

DE UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO: (  ) PIBIC          ( X ) PIBITI          (  ) PIBITEC          (  ) PIBIC 

JR         (  ) VOLUNTÁRIO 

 

Quadro 1: Cronograma de execução 

Item 
ATIVIDADE A SER 

DESENVOLVIDA 

MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 

Seleção de fontes de estudo em 

mercado financeiro, acesso e criação 

de conta em uma corretora de valores e 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X  X   X                            

02 

Leitura de produção científica e 

comercial em mercado financeiro, 

simulação de operações na conta 

criada na corretora e continuidade dos 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X   X   X                            

03 

Detalhamento, testes e aplicação de 

técnicas de mercado levantadas 

durante o estudo do mercado 

financeiro e continuidade das 

simulações de operações na conta 

criada na corretora. 

X   X   X                            

04 Modelagem matemática do problema.           X                       

05 

Construção dos módulos de simulação 

de ordens e avaliação de estratégias 

do software em linguagem R baseado 

no cruzamento de médias móveis. 

            X   X                   

06 

Avaliação experimental para previsão 

nas séries com uso de médias móveis 

e, nesse sentido, consolidação de 

funções para geração de resultados 

práticos e úteis para posterior 

comparação com as RNA´s. 

                   X              

07 

Desenvolvimento da versão final do 

sistema R com RNA´s e possibilidade 

de chaveamento entre médias móveis 

configuráveis e RNA´s configuráveis. 

                      X           

08 
Desenvolvimento do arcabouço inicial 

do robô em MQL – protótipo 
                      X           

09 
Programação do software em 

linguagem MQL – código fonte final 
                        X    X   X   

10 

Consolidação e geração de resultados 

gráficos e tabelas para produção 

acadêmica bibliográfica. 

               X   X   X   X    X   X  x 
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ANEXO VI - Edital no 98/2017 

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO DO BOLSISTA 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO 

DE UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO: (  ) PIBIC          ( X ) PIBITI          (  ) PIBITEC          (  ) PIBIC 

JR         (  ) VOLUNTÁRIO 

 

Quadro 1: Cronograma de execução 

Item 
ATIVIDADE A SER 

DESENVOLVIDA 

MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 

Seleção de fontes de estudo em 

mercado financeiro, acesso e criação 

de conta em uma corretora de valores e 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X   X   X                            

02 

Leitura de produção científica e 

comercial em mercado financeiro, 

simulação de operações na conta 

criada na corretora e continuidade dos 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

 X  X   X                            

03 

Detalhamento, testes e aplicação de 

técnicas de mercado levantadas 

durante o estudo do mercado 

financeiro e continuidade das 

simulações de operações na conta 

criada na corretora. 

X   X   X                            

04 

Construção dos módulos de leitura e 

tratamento do software em linguagem 

R baseado no cruzamento de médias 

móveis (testes com bibliotecas). 

         X X   X                   

05 
Implementação das funções estatísticas 

em R para tratamento de outliers. 
                  X               

06 
Seleção das bibliotecas de RNA´s e 

testes de desempenho com as mesmas. 
                   X             

07 

Testes com combinação de técnicas de 

médias móveis e RNA´s e registro das 

influências da variação de parâmetros. 

                      X           

08 

Programação do software em 

linguagem MQL – execução e ajustes 

a partir de backtests. Construção do 

sistema de stops. 

                        X   X   X    

09 
Requisição e acompanhamento da 

solicitação do registro de software. 
                               X  x 
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ANEXO VI - Edital no 98/2017 

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO DO VOLUNTÁRIO 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO 

DE UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO: (  ) PIBIC          (    ) PIBITI          (  ) PIBITEC          (  ) PIBIC 

JR         ( X ) VOLUNTÁRIO 

 

Quadro 1: Cronograma de execução 

Item 
ATIVIDADE A SER 

DESENVOLVIDA 

MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 

Seleção de fontes de estudo em 

mercado financeiro, acesso e criação 

de conta em uma corretora de valores e 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X   X X                            

02 

Leitura de produção científica e 

comercial em mercado financeiro, 

simulação de operações na conta 

criada na corretora e continuidade dos 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X   X   X                            

03 

Detalhamento, testes e aplicação de 

técnicas de mercado levantadas 

durante o estudo do mercado 

financeiro e continuidade das 

simulações de operações na conta 

criada na corretora. 

X    X  X                            

04 

Avaliação e testes iniciais com a 

ferramenta Metatrader para validação 

posterior do sistema de negociação. 

Desenvolvimento e realização de um 

minicurso de MQL. 

          X                        

05 

Seleção de séries de preços e testes 

com métodos para tratamento de dados 

(preparação dos datasets). 

             X  X   X                

06 

Seleção de séries com bom 

comportamento após aplicação dos 

experimentos balanceados com o 

sistema em R. 

                      X           

07 
Desenvolvimento do software – 

artefatos de Engenharia de Software. 
                         X X       

08 

Escrita de artigo e outras produções 

acadêmicas (Seminário) oriundas dos 

dados preliminares e finais do projeto. 

               X   X   X   X   X   X   x 
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Situação do grupo:

Ano de formação:

Data da Situação:

Data do último envio:

Líder(es) do grupo:

Área predominante:

Instituição do grupo:

Unidade:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

UF:

Localidade:

CEP:

Grupo de pesquisa

Endereço para acessar este espelho: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3493198935382777

Identificação

Certificado

2009

23/07/2012 13:54

28/05/2018 21:15

Gabriel da Silva 
 
Ciniro Aparecido Leite Nametala

Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação

Instituto Federal Minas Gerais - IFMG

Instituto Federal Minas Gerais

Endereço / Contato

Endereço

Rodovia Bambuí-Medeiros

km 5

IFMG-Campus Bambuí

Fazenda Varginha

MG

Bambuí

38900000

GPSisCom - Grupo de Pesquisa em
Sistemas Computacionais
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Caixa Postal:

Latitude:

Longitude:

Telefone:

Fax:

Contato do grupo:

Website:

Localização geográfica

-20.0357958

-45.980084799999986

Contato do grupo

(37) 3431-4991

(37)

gabriel.silva@ifmg.edu.br

gpsiscom.wordpress.com

Repercussões

Repercussões dos trabalhos do grupo

Ementa: implantar uma linha de estudos articulada com as dimensões de ensino, pesquisa e
extensão, no contexto dos sistemas computacionais. Entende-se como sistema computacional
aquele sistema formado por um conjunto de dispositivos eletrônicos (hardware) capazes de
processar informações de acordo com um programa (software). Justificativa: A crescente
interação entre a computação e as ciências naturais, humanas e sociais tem exigido a construção
de sistemas computacionais cada vez mais sofisticados, fato este que exige dos pesquisadores e
profissionais, seja na academia ou na indústria, de conhecimentos multidisciplinares. Objetivo:
Analisar, modelar e desenvolver sistemas computacionais com aplicação nas diversas áreas do
conhecimento, por meio do trabalho multi, inter e transdisciplinar, permitindo a integração de
subsistemas, o controle embarcado de dispositivos e equipamentos móveis, bem como a
interação do homem com estes sistemas.

Participação em redes de pesquisa

Rede de pesquisa Website/Blog

Nenhum registro adicionado

Linhas de pesquisa

Nome da linha de pesquisa

Quantidade
de

Estudantes
Quantidade de
Pesquisadores

Computação Embarcada 1 3
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Modelagem de Sistemas Computacionais 2 4

Modelagem, Simulação e Otimização 0 1

Sistemas Computacionais Inteligentes 0 2

Sistemas de comunicação 0 2

Sistemas Web e Mobile 1 1

Recursos humanos

Pesquisadores Titulação máxima Data inclusão

Ciniro Aparecido Leite Nametala Mestrado 24/09/2014

Eduardo Cardoso Melo Mestrado 15/06/2016

Gabriel da Silva Mestrado Não informada

Itagildo Edmar Garbazza Mestrado Não informada

Marcos Roberto Ribeiro Doutorado Não informada

Samuel Pereira Dias Mestrado Profissional Não informada

Estudantes Nível de Treinamento Data inclusão

Débora Cristina de Souza
Rodrigues

Não há formação em andamento 11/04/2015

Heitor Ramos Alves da Silva Graduação 07/03/2017

Mauro Daniel Castro e Silva Graduação 25/10/2016

Mayron Reis Lacerda Ribeiro Graduação 14/04/2015

Técnicos Formação acadêmica Data inclusão

Santiago Silva Pereira Especialização 26/09/2014

Saulo Henrique D'Carlos Barbosa Mestrado 26/09/2014

Colaboradores estrangeiros País Data inclusão

Nenhum registro adicionado

Egressos

Pesquisadores Período de participação no grupo

João Flávio de Freitas Almeida De 15/06/2016 a 28/05/2018

Marlon Marcon De Não informada a 11/04/2015
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Daniela Costa Terra De 04/05/2015 a 28/05/2018

Diogo Santos Campos De 11/04/2015 a 28/05/2018

Marcos Roberto Ribeiro De Não informada a 11/04/2015

Niltom Vieira Junior De Não informada a 11/04/2015

Ciniro Aparecido Leite Nametala De 24/09/2014 a 11/04/2015

Carlos Antonio Rufino De 11/04/2015 a 15/06/2016

Robson Shigueaki Sasaki De 11/04/2015 a 28/05/2018

Francisco Heider Willy dos Santos De 11/04/2015 a 28/05/2018

Emerson Maurício de Almeida Alves De 11/04/2015 a 28/05/2018

Estudantes Período de participação no grupo

Euclides Brandão Maluf De Não informada a 11/04/2015

Marco Túlio Jacovine Noronha De Não informada a 24/09/2014

Karina Aurora Rodrigues Gomes De 14/04/2015 a 15/06/2016

Samuel Cleto Soares Nametala De Não informada a 24/09/2014

Laureilton José Almeida Borges De Não informada a 25/10/2016

Bruno Alberto Soares Oliveira De 26/09/2014 a 28/05/2018

Servílio Souza de Assis De 26/09/2014 a 28/05/2018

Izadora Aparecida Ramos De 26/09/2014 a 11/04/2015

Luciana Mendonça De 14/04/2015 a 25/10/2016

Guilherme Magno Moura Cardoso De 14/04/2015 a 15/06/2016

Hector Helmer Pinheiro De 14/04/2015 a 25/10/2016

Ítalo Otávio Gonçalves de Oliveira De 14/04/2015 a 28/05/2018

Ariadne Martins da Silva De 11/04/2015 a 25/10/2016

João Paulo Lemos Rodrigues De 11/04/2015 a 28/05/2018

Sara Jade de Andrade De 14/04/2015 a 25/10/2016

Daniele Nazaré Tavares De 04/05/2015 a 25/10/2016

Indicadores de recursos humanos do grupo

Formação
acadêmica Pesquisadores Estudantes Técnicos

Colaboradores
estrangeiros Total

Doutorado 1 0 0 0 1

Mestrado 4 0 1 0 5

Mestrado
Profissional

1 0 0 0 1
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Especialização 0 0 1 0 1

Graduação 0 3 0 0 3

Outros 0 1 0 0 1
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Certificamos que o Professor CINIRO APARECIDO LEITE NAMETALA, portador do CPF nº 092.378.486-17, foi responsável
pela organização da Visita Técnica realizada pelos alunos dos Cursos Bacharelado em Engenharia de Computação a
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A Comissão Organizadora e Científica do III SER, torna público o resultado da 

seleção de trabalhos para exposição na sessão pôster e comunicação oral a ser 

realizada no dia 24/05/2018 no horário de 8h30 às 10h30 sessão oral e de 10h30 às 

12h30 sessão pôster.  

  

 SELEÇÃO DE TRABALHOS 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE TEMPOS DE EXECUÇÃO DE CÓDIGO R 

INTERPRETADO E COMPILADO EM SISTEMAS WINDOWS E LINUX 

Ciniro Aparecido Leite Nametala1 

Gustavo Henrique Nunes2 

Petrúcio Júnio do Amaral3 

 

Resumo 

Uma das principais características da linguagem de programação R é ser multiplataforma. 
Usuários de R, neste sentido, podem possuir interesse em conhecer as diferenças de 
desempenho da linguagem quando sendo executada sob sistemas operacionais diferentes. 
Essa questão é especialmente importante visto que R tem se consolidado com opção para 
atividades que envolvam análise de grandes massas de dados, modelos de aprendizado de 
máquina, processamento paralelo e afins. Neste contexto, é relatado neste artigo, um estudo 
que buscou averiguar o desempenho de R com RStudio, ambos instalados e operando sob 
sistemas operacionais Windows 10 e Linux com distribuição Ubuntu 17.10. O planejamento e 
projeto experimental envolveu diversas etapas visando diminuir ao máximo os possíveis 
ruídos de software e hardware que pudessem interferir na coleta de dados. Após a definição 
de um dataset de tempos de execução que levou em conta quatro cenários diferentes, avaliou-
se as características das amostras e, com aplicação de testes de múltiplas comparações, 
pode-se constatar que R foi mais rápido quando usado sob Ubuntu 17.10 com código 
compilado. 
Palavras-chave: Linguagem de Programação R, Sistemas Operacionais, Análise de 
Desempenho.  

Abstract 

One of the main features of the R programming language is to be cross-platform. R users in 
this sense may have an interest in knowing the differences in language performance when 
running under different operating systems. This issue is especially important because R has 
been consolidated with an option for activities involving analysis of large masses of data, 
machine learning models, parallel processing and others. In this context, it is reported in this 
article, a study that sought to ascertain the performance of R with RStudio, both installed and 
operated under Windows 10 and Linux in Ubuntu distribution 17.10. The planning and 
experimental design involved several steps aimed at minimizing possible software and 
hardware noise that could interfere with data collection. After defining a runtime dataset that 
took into account four different scenarios, the characteristics of the samples were evaluated 
and, with application of multiple comparison tests, it can be verified that R was faster when 
used under Ubuntu 17.10 with code compiled. 
Keywords: Programming Language R, Operating Systems, Performance Analysis. 
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Introdução 

Um dos interesses principais no uso da linguagem de programação R é que o código 

fonte produzido possa ser estruturado de forma a ser executado no menor tempo possível, ou 

seja, permita atingir os objetivos para os quais foi proposto levando-se em conta também o 

esforço computacional exigido pela ferramenta. Esse interesse pode ser considerado 

relevante ao se observar que mais de 17 mil tópicos sobre o tema “Desempenho da 

Linguagem R” estão hoje ativos em um dos principais fóruns de discussão sobre R na Internet, 

o Nabble R Help (R Community 2018).  

Em muitas das vezes, a qualidade de desempenho de um código fonte está associada 

diretamente ao sistema operacional sob o qual este está sendo executado, nesse sentido, 

torna-se importante averiguar qual a magnitude desta influência. O experimento relatado a 

seguir trata da comparação de tempos de execução do R, em formato interpretado e 

compilado, sob os sistemas operacionais Windows na versão 10 e Linux com distribuição 

Ubuntu versão 17.10, ambos em arquitetura 64 bits. Buscou-se averiguar, em condições 

iguais para ambas as plataformas e formatos, qual ambiente favorece o melhor desempenho. 

As rotinas para condução dos experimentos foram implementadas utilizando-se a própria 

linguagem R. 

Objetivo 

Neste experimento buscou-se averiguar a variável “tempo de execução”, em segundos 

com precisão de duas casas decimais, pretendendo-se responder a seguinte pergunta de 

interesse: 

 

Nos sistemas operacionais Ubuntu 17.10 e Windows 10, com execução de código 

interpretado e compilado, qual combinação de sistema operacional (ambiente) e tipo 

de código (formato) apresenta melhor desempenho utilizando-se linguagem R?  

 

Para isso foram realizadas coletas de tempo na execução de um mesmo código 

desenvolvido para a versão 3.4.4, quando em Windows 10, e versão 3.4.2, quando em Ubuntu 

17.10. Ambos executados a partir da IDE RStudio 1.1.442. Todos os softwares utilizados no 

estudo trataram-se de sistemas originais e, quando foi o caso, com devido licenciamento, além 

de, também, serem as versões homologadas mais recentemente lançadas para cada 

plataforma, por suas respectivas fabricantes. 

Os testes foram conduzidos, logo, levando-se em conta quatro cenários possíveis, 

sendo estes: 
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• Execução via RStudio de código R compilado sob sistema operacional Windows 10. 

• Execução via RStudio de código R interpretado sob sistema operacional Windows 10. 

• Execução via RStudio de código R compilado sob sistema operacional Ubuntu 17.10. 

• Execução via RStudio de código R interpretado sob sistema operacional Ubuntu 17.10. 

 

Com base nisto foi objetivo deste trabalho averiguar a possível influência destas 

configurações de ambiente quando, sob estes, executavam exatamente o mesmo código 

fonte. 

 

Material e Método 

A linguagem R por padrão é interpretada4, entretanto quando se busca velocidade e não 

se tem por necessidade alterar o código a todo tempo, a compilação pode ser uma boa opção, 

visto que ao converter-se a linguagem R para uma linguagem intermediária (mais próxima da 

linguagem de máquina utilizada pelo sistema operacional) podem-se obter ganhos de 

desempenho. No R existem rotinas específicas para compilação de código em diversos 

ambientes alvo. Uma das opções para a compilação é o pacote compiler (TIERNEY, 2011), 

nativo do R desde a versão 2.14, usado para compilar arquivos, funções ou partes específicas 

do código. Caso o objetivo seja a realização de uma compilação completa, tem-se por opção 

também a utilização dos pacotes com foco em compilação Just in Time, como o JIT 

(MILBORROW, 2011) ou até o próprio pacote compiler com uso do método enableJIT().  

Estruturas mais primitivas de código como os mecanismos de loops, estruturas 

condicionais, termos de comparação e atribuição, tipagem implícita e explícita de dados, 

conversores de tipos e métodos de chamada e outros, geralmente apresentam melhores 

resultados quando compilados, pois, utilizam-se principalmente, nestes casos, dos recursos 

computacionais oferecidos pelo sistema operacional. Já a utilização de funções prontas e 

bibliotecas externas podem não responder tão bem a compilação, pois não se pode ter certeza 

da qualidade da sua arquitetura interna quando, por exemplo, esta for fechada e oriunda de 

terceiros. Outro ponto a se considerar é que a própria chamada de uma função pronta já 

consome recursos que, em geral, são gerenciados, neste caso, pela própria linguagem de 

programação.  

                                                

4 Definições formais de linguagens interpretadas e compiladas podem ser vistas com maiores 

detalhes no trabalho de Scott (2009). 
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Assim, neste experimento optou-se pela utilização de um código base para os testes 

que privilegiasse, principalmente, a manipulação de variáveis tipadas visando testar a 

qualidade da alocação de memória provida pelo sistema operacional e, loops com cálculos, 

para averiguação do uso dos recursos de processador. Nenhum destes blocos de código 

depende de qualquer pacote externo. 

Quatro funções foram desenvolvidas com base no código disponibilizado por Upadhyay 

(2015). O script combina métodos diversos de preenchimento de listas com e sem a utilização 

de funções internas. O tempo de execução de cada uma em versão interpretada (chamadas 

no experimento de f1, f2, f3 e f4) e compilada (chamadas no experimento de fc1, fc2, fc3 e 

fc4) foi aferido por meio do pacote microbenchmark (MERSMANN, 2014) levando-se em conta 

que, em cada uma, foi executado um loop de 30 mil iterações. O esforço computacional 

(consumo de recursos) em uma dada execução foi obtido por meio da função Rprof(), nativa 

do R, e posterior análise do arquivo de saída out.out com a função proftable() disponibilizada 

por Ross (2015). As funções do código base são comentadas a seguir e estão disponibilizadas 

publicamente para acesso no link da referência (NAMETALA, 2018).  

• f1() e fc1(): Função que consome entre 55% e 60% dos recursos quando o código base 

é executado. Em comparação com as outras funções é a pior construção que pode ser 

realizada quando deseja-se utilizar listas dinamicamente preenchidas, pois aloca espaço na 

memória duas vezes a cada iteração quando é executada a sobrescrita da variável. Também 

é utilizado o método append() que adiciona o valor ao final da lista alterando o tamanho da 

mesma. O espaço na memória não é pré-alocado e a tipagem de dados é implícita.  

• f2() e fc2(): Função que consome entre 35% e 40% dos recursos. Apesar de alterar 

em toda iteração o tamanho da lista, esta não sobrescreve a variável e não usa o método 

append(). Como na f1() e fc1() o espaço na memória não é pré-alocado e a tipagem de dados 

também é implícita.  

• f3() e fc3(): Função que apresenta melhor performance entre as quatro consumindo 

menos que 1% dos recursos. A lista é pré-alocada na memória antes de seu preenchimento, 

fato que dispensa o redimensionamento. Outro ponto importante é a tipagem explícita, que 

garante a construção do tipo list apenas uma vez. 

• f4() e fc4(): Função semelhante a f3() e fc3(), inclusive no consumo de recursos que é 

abaixo de 1%. A alocação de memória é feita previamente e a tipagem de dados também é 

explícita, contudo ao invés de dois loops para preenchimento, esta utiliza a função sapply() 

que funciona como uma referência para a função lapply() que, por sua vez, aplica a atribuição 

em cada espaço da lista. 
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Coleta de Dados 

Buscou-se inicialmente para o experimento tentar excluir todas as possíveis formas de 

ruído quando da execução do código base em ambas as plataformas. Assim, optou-se pela 

utilização das últimas versões lançadas dos sistemas operacionais, aplicadas à estas suas 

devidas e mais recentes atualizações, além da instalação apenas da linguagem R e da IDE 

RStudio. Os sistemas operacionais não foram instalados em computadores convencionais 

visto que, mesmo que fossem de iguais configurações, poderiam sofrer com diferenças 

construtivas. Para tanto foi utilizada a técnica de virtualização por meio do software Oracle 

VirtualBox, versão 5.2.8. A máquina host utilizada no experimento foi a de seguinte 

configuração: AMD Ryzen 5 1600 e memória RAM de 8 GB em Ubuntu 17.10 64 bits. Ambas 

as plataformas virtualizadas operaram exatamente na mesma configuração sendo: 4.096 MB 

de Memória RAM, alocação de 6 processadores, memória de vídeo de 128 MB, aceleração 

3D VT-x/AMD-V com paginação aninhada, controladora única SATA (vdi) com alocação de 

50 GB fixo e sem conexão à internet.  

Importante ressaltar que a virtualização impede que os recursos alocados variem ao 

longo dos testes, entretanto apesar de diminuir, não elimina completamente ruídos inerentes 

que poderiam influenciar minimamente os resultados do experimento como temperatura do 

hardware, umidade, variações na tensão da rede elétrica e outros similares.  

A coleta foi realizada em quatro lotes, uma para cada cenário. Antes de cada coleta a 

máquina virtual era encerrada e convertida para o estado da primeira inicialização, 

desprezando-se assim prováveis configurações automáticas do sistema operacional após a 

primeira execução atualizada. Nunca, em nenhuma dos momentos do experimento, tanto na 

máquina virtualizada quanto na máquina host, operaram-se outros softwares senão os 

unicamente utilizados para a coleta dos tempos. O protocolo para coleta foi executado para 

quatro amostras (uma em cada cenário) e em cada uma destas foram tomadas trinta 

observações, ou seja, trinta tempos de execução em cada situação envolvendo sistema 

operacional e formato. Estas observações iniciais foram utilizadas para estimar o tamanho 

amostral conforme descrito a seguir. 

 

Análise da amostra inicial e definição de tamanho amostral 

Os dados existentes na primeira amostra foram sumarizados para observação de 

indicadores simples como desvio padrão, média, mediana, valores máximos, mínimos e 

quartis. Neste primeiro momento não foi observada qualquer anomalia (como valores 

abusivamente distantes). Estas informações referentes as amostras iniciais podem ser 

visualizadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Sumarização de medidas da amostra inicial. 

Medida 
Windows 10 Ubuntu 17.10 

Compilado Interpretado Compilado Interpretado 

Mínimo 3.12 3.06 1.84 2.12 

1º quartil 3.30 3.22 2.40 2.58 

Mediana 3.39 3.32 2.52 2.70 

Média 3.37 3.31 2.56 2.69 

3º quartil 3.46 3.38 2.73 2.85 

Máximo 3.58 3.56 3.06 3.20 

Desvio padrão 0.12 0.12 0.26 0.22 

Fonte: O AUTOR 
 

Buscando-se averiguar a qualidade dos dados da amostra inicial, procedeu-se também 

a análise gráfica das observações. A princípio, pôde-se perceber com o gráfico boxplot da 

Figura 1 que os códigos executados sob sistema operacional Ubuntu 17.10 se mostraram 

mais rápidos frente aos executados em Windows 10. Quanto a premissa de normalidade, feita 

também via análise gráfica (cruzamento dos resíduos vs. uma normal teórica) e exibida na 

Figura 2, não foram detectados pontos que pudessem ser considerados outliers. A 

normalidade de cada amostra foi ainda avaliada pela aplicação do teste de Shapiro Wilk, com 

nível de significância de 0.05, que retornou p-valores de 0.36, 0.43, 0.30 e 0.97 para, 

respectivamente, cenários compilado e interpretado em Windows e, cenários compilado e 

interpretado em Ubuntu. Estes resultados, sugeriram, por consequência, que todas as 

amostras provinham de uma distribuição normal. 

 

 

Figura 1 – Boxplot das amostras iniciais em cada cenário 

Fonte: O AUTOR 
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Figura 2 – Cruzamento dos resíduos das amostras iniciais vs. distribuição normal teórica. 

Fonte: O AUTOR 

 

Com a indicação de normalidade em todas as amostras iniciais, optou-se pelo uso do 

teste de potência ANOVA para definição do tamanho das amostras finais. Nesse sentido, visto 

que a variável analisada “tempo de execução” foi estipulada na unidade “segundos” e que, a 

amostra inicial apresentou valor mínimo de 1.84 e máximo de 3.58, definiu-se que o mínimo 

efeito de interesse prático δ* a ser detectado pelo teste seria de 0.1. Como a coleta de dados 

pôde ser realizada sem custos, optou-se também pela utilização de uma potência alta, no 

caso, 0.8. O nível de significância do teste foi de α = 0.01. A variância do vetor  foi calculada 

com base na expressão que define dois níveis simetricamente em torno de uma média geral, 

assim utilizou-se a formulação da Equação 1 obtendo-se 0.00166. 

 

 
(1) 

Para o desvio padrão �̂� foi executada uma média aritmética simples entre os desvios 

padrão das quatro amostras iniciais obtendo-se o valor de 0.0381. Os resultados, exibidos na 

Listagem 1, indicaram a necessidade de aproximadamente 120 observações para cada um 

dos quatro grupos. Utilizando-se então o mesmo protocolo de coleta das amostras iniciais 

procedeu-se a coleta das amostras definitivas. 

 

Listagem 2 – Resultados do teste de tamanho amostral 

Balanced one-way AOV power calculation  

groups = 4 

n = 119.4611 

between.var = 0.001666667 

within.var = 0.03818106 

sig.level = 0.01 

power = 0.8 
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Resultados e Discussão 

A coleta da amostra definitiva tratou da aferição de 480 observações, 120 em cada 

cenário. Após esta ter sido realizada, executou-se a sumarização dos dados que pode ser 

vista na Tabela 2. Adicionalmente, na Figura 3 apresenta-se o gráfico boxplot destes valores. 

Como pode-se perceber existe semelhança entre a amostra inicial e a amostra final, 

sugerindo, mais uma vez, que códigos executados em plataforma Ubuntu são mais rápidos 

que os executados sob Windows. No entanto, no interesse de constatar definitivamente a 

existência de possíveis diferenças entre as médias de “tempo de execução” em cada grupo 

e, levando-se em conta a sugestão de normalidade observada nas amostras iniciais, 

pretendeu-se aplicar, a princípio, o teste de ANOVA paramétrica para realização das 

comparações. Para tanto, na sequência, foram avaliadas as premissas exigidas por este teste. 

 

Tabela 2 – Sumarização de medidas da amostra final. 

Medida 
Windows 10 Ubuntu 17.10 

Compilado Interpretado Compilado Interpretado 

Mínimo 3.02 3.06 1.78 1.76 

1º quartil 3.12 3.18 2.48 2.62 

Mediana 3.16 3.32 2.62 2.80 

Média 3.16 3.30 2.59 2.78 

3º quartil 3.20 3.40 2.74 2.96 

Máximo 3.30 3.60 3.04 3.34 

Desvio padrão 0.05 0.12 0.21 0.24 

Fonte: O AUTOR 
 

 

Figura 3 – Boxplot das amostras finais em cada cenário. 

Fonte: O AUTOR 
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Figura 4 – Cruzamento dos resíduos das amostras finais vs. distribuição normal teórica. 

Fonte: O AUTOR 

 

A análise da normalidade dos resíduos na amostra definitiva foi feita com a aplicação 

do teste de Shapiro-Wilk com nível de significância de 0.05. Para todo o conjunto das 480 

observações, o p-valor obtido indicou rejeição da hipótese de normalidade, sendo este 

2.01𝑥10−11. Neste sentido, o experimento foi alterado para uso de testes não paramétricos. 

O cálculo do p-valor para detecção de que amostras provinham possivelmente de 

diferentes distribuições foi realizado com comparações por teste de Wilcoxon, nativo do R e 

acessível via a função pairwise.wilcox.test(). O mesmo foi configurado com nível de 

significância de 0.01 e ajuste dos p-valores pelo método de Bonferroni. Os resultados obtidos 

são os exibidos na Listagem 2 onde, cwin trata-se de “Sistema Windows 10 com código R 

compilado”, cubu diz respeito a “Sistema Ubuntu 17.10 com código R compilado”, iwin é 

legenda para “Sistema Windows 10 com código R interpretado” e, por fim, iubu faz referência 

a “Sistema Ubuntu 17.10 com código R interpretado”.  

Como pode-se notar, o teste de Wilcoxon sugere que todas as amostras possuem 

distribuições diferentes entre si. Neste sentido, passou-se a aplicação do teste de Kruskal-

Wallis para averiguação das magnitudes destas diferenças. 

O teste de Kruskal-Wallis foi realizado por meio da função kruskal() do pacote agricolae 

de Mendiburu (2016).  Este pacote contém diversas funcionalidades para realização de 

análise e planejamento de experimentos. É um pacote que possui testes específicos para área 

de agricultura, mas que pode ser utilizado também em outros contextos. Como no teste de 

Wilcoxon foram utilizados o ajuste pelo método de Bonferroni e nível de significância de 0.01. 

Os resultados calculados com Kruskal-Wallis podem ser visualizados na Listagem 3. 
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Listagem 2 – Aplicação de Teste de Wilcoxon 

Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test  

 

     cwin    iwin    cubu    

iwin < 2e-16 -       -       

cubu < 2e-16 < 2e-16 -       

iubu < 2e-16 < 2e-16 1.6e-09 

 

Listagem 3 – Aplicação de Teste de Kruskal-Wallis 

$parameters 

  Df ntr  t.value alpha           test name.t 

   3   4 3.162048  0.01 Kruskal-Wallis   base 

 

$means 

          rank    tempo        std   r  Min  Max 

cubu  92.21667 2.592833 0.21380578 120 1.78 3.04 

cwin 315.47083 3.160333 0.05413853 120 3.02 3.30 

iubu 156.71250 2.788167 0.24011896 120 1.76 3.34 

iwin 397.60000 3.301333 0.12232299 120 3.06 3.60 

 

$comparison 

            Difference pvalue sig.        LCL        UCL 

cubu - cwin -223.25417      0  *** -250.30140 -196.20693 

cubu - iubu  -64.49583      0  ***  -91.54307  -37.44860 

cubu - iwin -305.38333      0  *** -332.43057 -278.33610 

cwin - iubu  158.75833      0  ***  131.71110  185.80557 

cwin - iwin  -82.12917      0  *** -109.17640  -55.08193 

iubu - iwin -240.88750      0  *** -267.93473 -213.84027 

 

Com base nos resultados numéricos pode-se perceber que, com um nível de confiança 

de 99% e, levando-se em conta os moldes estabelecidos para o protocolo de coleta, a melhor 

performance da linguagem R foi observada no cenário de código compilado e executado sob 

sistema operacional Ubuntu 17.10, visto que este cenário apresentou diferenças em vantagem 

frente a todos os outros concorrentes. Algumas outras observações podem ser feitas levando-

se em conta a condução e os resultados deste experimento: 

• Todos os cenários avaliados possuem evidências de diferenças entre si, sendo assim, 

conforme os testes, está demonstrado que a escolha de um sistema operacional (pelo 

menos entre Windows 10 e Ubuntu 17.10) pode influenciar diretamente no tempo de 

execução do código R produzido. 

• Código R compilado apresentou melhor desempenho que código R interpretado em 

ambos os sistemas operacionais. Este fato mostra que, como já esperado, o ato de 
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compilar um programa de computador pode acelerar a sua execução. Este fato reforça 

o uso de compilação como boa prática de programação. 

• O código R, mesmo que interpretado em Ubuntu, ainda apresentou melhor 

desempenho que código compilado para Windows. Esta situação denota existir uma 

distância de qualidade entre os dois sistemas operacionais quando a finalidade do 

usuário for executar código produzido em linguagem R. 

• A diferença entre código compilado e interpretado tanto em Windows, quanto em 

Ubuntu, mostrou-se pequena visto que as magnitudes das diferenças observadas 

estão, em ambos os casos, próximas entre si. Logo, quando se utilizando o mesmo 

sistema operacional, pode-se dizer que a compilação, apesar de útil, não é mais 

influente que a plataforma escolhida. Obviamente, levando-se em conta mais uma vez 

apenas Ubuntu 17.10 e Windows 10. 

• Em consonância com as amostras iniciais, a maior diferença averiguada foi observada 

entre código interpretado em Windows para código compilado em Ubuntu, a favor do 

Ubuntu. Está maior diferença, de -305.38, quando observada em relação às médias 

em cada cenário (respectivamente 3.30 segundos em Windows interpretado e 2.59 

segundos em Ubuntu compilado) mostra diferença de 0.71 segundos. Ubuntu 

compilado foi, portanto, 27.41% mais veloz. O pior caso em Ubuntu (interpretado), 

frente ao melhor caso em Windows (compilado), neste mesmo tipo de análise, mostrou 

que Ubuntu foi 13.66% superior. 

• A dispersão dos valores foi maior nos cenários com Ubuntu. Este fato pode indicar que 

este sistema modifica a forma de processamento de R a cada execução. 

Conclusão 

Com base nos resultados pode-se afirmar que, a um nível de confiança de 99%, as 

evidências conforme obtidas na condução deste experimento, apontam ser o sistema 

operacional Ubuntu 17.10 com código R compilado o cenário de melhor desempenho para a 

variável “tempo de execução” dada em segundos. Este resultado levou em conta ainda código 

interpretado em Windows 10, código interpretado em Ubuntu 17.10 e código compilado em 

Ubuntu 17.10.  

O experimento foi conduzido com um código base específico com o qual buscou-se 

simular quatro tipos de rotinas comuns e que exigem esforço computacional. Este tipo de 

código nem sempre será similar ao produzido pelos programadores usuários de R, nesse 

sentido, recomenda-se para trabalhos futuros a realização do mesmo teste com códigos base 

diferentes e, também, sistemas operacionais diferentes. 
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Anexos 

Todos os códigos fonte em R produzidos para este experimento, bem como os datasets 

gerados, podem ser acessados publicamente no link disponível na referência (NAMETALA, 

2018). 
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