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Nos últimos anos a taxa de juros real da economia brasileira tem sido
sistematicamente reduzida, o que estimula a migração de investimentos
para a renda variável, em especial o mercado de ações. Para facilitar a
entrada  de  novos  investidores  neste  mercado,  o  uso  de  simuladores
mostra-se uma importante ferramenta para desmistificar o procedimento
de negociação. Os simuladores online atualmente disponíveis, FolhaInvest
e UolInvest, utilizam as cotações da BM&FBOVESPA com um delay de 15
minutos  no  simulador.  E  isso  leva  às  principais  limitações  destes
simuladores: (i) não são as ordens de compra/venda dos jogadores que
determinam o preço do mercado; (ii) o uso do simulador está atrelado ao
tempo de negociação na BM&FBOVESPA. Uma alternativa seria utilizar
Mercados  Artificiais  baseado  em  Agentes,  mas  apesar  da  extensa
literatura tratando destes mercados, nenhum desses modelos possibilita a
interação  de  agentes  externos.  Neste  trabalho  propomos  o
desenvolvimento de um simulador composto por: i)  mercado artificial
baseado em agentes para a negociação de múltiplas ações e que permita
que  usuário(s)  externos(s)  também  atue(m)  como  agente(s)  neste
mercado, com as simulações ocorrendo a qualquer tempo; ii) estrutura de
acesso que permita ao usuário externo interagir com o mercado artificial.
O simulador proposto tem como base o uso de pelo menos duas instâncias
do  software  R,  a  primeira  responsável  pela  execução  do  mercado
artificial,  e  a  segunda  responsável  pela  interação  com  os  agentes
externos,  conectadas  entre  si  por  um  banco  de  dados  comum.  As
propostas incluem versões do simulador tanto para uso local (apenas por
um usuário) quanto via internet (para múltiplos usuários). Os resultados
obtidos incluem o desenvolvimento de uma metodologia para comparar o
comportamento do mercado artificial proposto com o observado em um
mercado real (ações da Bolsa de Valores de Nova Iorque - NYSE), por
meio da frequência da ocorrência dos fatos estilizados.  Nas diversas
configurações propostas, o Mercado Artificial não mostrou todos os fatos
estilizados considerados, simultaneamente, na mesma frequência que a
observada na NYSE. A interface proposta, similar à um Home Broker, foi
desenvolvida em HTML/CSS/JavaScript e é comum para as duas versões
propostas (local e online).  Neste ponto do trabalho, a versão local do
simulador não se mostrou viável por apresentar uma complexidade de
instalação maior que a proposta inicialmente, com a troca do banco de
dados local SQLite por um servidor de banco de dados MySQL. A versão
online proposta é funcional, mas para que seja disponibilizada para o
usuário  final  ainda  depende  da  implementação  de  sistemas  de
autenticação,  que  fogem  do  escopo  e  do  tempo  disponível  para  a
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finalização deste trabalho. Por fim, simulou-se o impacto da participação
de agentes externos no Mercado Artificial, e os resultados sinalizam que o
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