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EMENTA:  
 
Mercado de ações, escolas de análise, frequências de investimento, gestão de 
risco, simulação do mercado de ações, fluxo de ordens, aprendizado de máquina 
aplicado, arbitragem estatística, análise de notícias, estratégias de investimento, 
negociações utilizando a microestrutura do mercado. 

 

OBJETIVO GERAL: 
 
Capacitar os alunos com a habilidade de: (i) entender os conceitos e a estrutura dos 
modernos mercados eletrônicos; (ii) entender as vantagens e desvantagens na 
utilização de diferentes fornecedores de dados; (iii) simular mercados eletrônicos 
usando ou não usando dados históricos e algotraders; (iv) mensurar o risco de 
estratégias de investimento; (v) escrever software para visualização de dados; (vi) 
escrever software inteligente para o investimento em ações; (vii) criar novas 
estratégias de baixa, média e alta frequência para o mercado de ações. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO TEÓRICO-PRÁTICO 

 
UNIDADE I – Visão geral 

 

 Histórico e a Evolução dos Mercados 
o Primeiros comércios 
o Mercado de balcão 
o Mercado de ações 
o Mercados eletrônicos 

 Conceitos Básicos sobre os modernos mercados eletrônicos 
o A nova BM&F BOVESPA 
o Os principais mercados eletrônicos do mundo 
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o O que é são ações? 
 Código das ações 
 Ordinárias X Preferenciais 
 Padrão de quantidade das ações 
 Papéis mais populares 

o Por que as empresas lançam ações na bolsa? 
o Por que investir na bolsa? 
o Comparativo entre diferentes investimentos 

 Renda fixa 
 Renda variável 

o O que faz a bolsa oscilar? 
o Estrutura geral de um Mercado de ações eletrônico 
o Taxas 

 Emolumentos 
 Liquidação 
 Imposto de renda 
 Cobranças da corretora 

o Ordens de compra e venda e o Livro de ofertas 
o Escolas de análise 

 A Análise Fundamentalista 
 A Análise Técnica 

 O papel dos índices e indicadores 

 Suporte e resistência 
 A Análise Quantitativa 

 Visão geral sobre Métodos Estatísticos 

 Visão Geral sobre Inteligência Artificial 
o Investimento automatizado 

 Baixa frequência 
 Média frequência 
 Alta frequência 
 Ultra Alta Frequência 

o Acesso ao mercado 
 Através de Home brokers 
 Através da tecnologia DMA (Direct Market Access) 
 Bibliotecas customizadas para algoritmos 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Ao final desta unidade o aluno deverá ser capaz de: 

 Saber o vocabulário básico sobre o assunto; 

 Entender a diferença entre análise técnica e fundamentalista; 

 Entender vantagens e desvantagens básicas sobre cada tecnologia de 
negociação na bolsa. 



UNIDADE II – O Mercado de Ações 
 

 Ordens de compra e venda: 
o Tipos de ordem; 
o Validade das ordens; 
o Composição do livro de ofertas; 
o Regras específicas para a BM&F BOVESPA. 

 Dados Históricos para simulação 
o Granularidades: 

 Candles e suas janelas de tempo; 
 Ticks; 
 Ordem por ordem; 

o Diferentes fontes de dados: 
 Como obter; 
 Análise de confiabilidade dos dados; 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Ao final desta unidade o aluno deverá ser capaz de: 

 Entender o funcionamento do livro de ofertas da bolsa; 

 Entender vantagens e desvantagens de cada tipo de ordem e sua respectiva 
validade; 

 Avaliar a confiabilidade de diferentes dados históricos do mercado. 
 

 
UNIDADE III – Simulação do Mercado de Ações 
 

 Simulação em Baixa Frequência com a utilização de candles; 

 Simulação em Média Frequência com a utilização de candles ou ticks; 

 Simulação em Alta Frequência com a utilização de ordens; 
o Tipos de geração de ordens 

 Utilizando dados históricos 
 Utilizando produtor/consumidor de ações 

o Simulando diferentes ordens 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Ao final desta unidade o aluno deverá ser capaz de: 

 Simular o mercado de ações com diferentes frequências; 

 Entender as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de simulação. 
 
 
UNIDADE IV – Investimento Automatizando no Mercado de Ações 
 

 Arbitragem estatística 
o Neutralidade do mercado 
o Descoberta de papéis que apresentam correlação 

 Geração de padrões usando a simulação em baixa e alta frequência 
o Utilizando métricas e indicadores do mercado 
o Utilizando Análise de Notícias em Baixa Frequência; 

 Aprendizado de máquina 
o Classificação binária; 
o Classificação n-ária; 
o Reconhecimento de padrão; 
o Previsão de Séries Temporais 



 Métricas para avaliação de desempenho do robô 
o Retorno; 
o Frequência das negociações 
o Risco; 
o Retorno/Risco; 
o Sharpe ratio; 
o Sortino ratio; 
o Drawdown. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Ao final desta unidade o aluno deverá ser capaz de: 

 Implementar algoritmos de tomada de decisão para a compra e venda de ações; 

 Avaliar a qualidade de cada algoritmo considerando métricas de risco. 
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