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Análise de Fourier em mercado de ações 

Antes de ser apresentado o conceito de uma Transformada de Fourier (TF) é necessário 

comentar antes o conceito de Séries de Fourier (SF) para funções matemáticas. 

Dado, como exemplo, uma série temporal de valores de um ativo financeiro negociado em bolsa 

de valores, 𝑓(𝑡), tal função pode ser representada por uma série harmônica e cada harmônico 

representado por um modo de oscilação, 𝑘, e uma amplitude, 𝐹. Em notação matemática: 

𝑓(𝑡) = ∑𝐹𝑘

𝑚

𝑘=0

𝑒𝑖𝑘𝑡 

De modo simples, procura-se representar a função original por uma somatória de funções 

harmônicas simples, caracterizadas por poucos parâmetros. Na imagem abaixo é apresentada 

uma construção esquemática desta ideia. 

 

 

Figura 01:  Na imagem acima está representada a função temporal em primeiro plano (cor cinza), que pode ser representada pela 

sobreposição de diversas funções harmônicas de amplitudes e modos distintos (cor azul). A ideia central de uma série de Fourier é 

justamente esta: dar a uma função matemática complexa uma representação através sobreposições de funções harmônicas.   

Quanto maior o número de termos assumidos na série, melhor a aproximação em relação a 

função original. 

Uma constatação óbvia do esquema na figura 01 é que alguns termos da Série de Fourier têm 

uma influência maior na construção do sinal 𝑓(𝑡) do que outros. Logo, tomando os termos mais 

significativos, pode-se obter uma aproximação relativamente boa do sinal. 

Assim, a decomposição do sinal em série de Fourier permite a simplificação da informação 

contida no sinal, uma vez que orienta quais amplitudes e modos são mais dominantes. Esta 
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característica é muito importante para a representação digital em formatos compactos de sinais 

de som e de vídeo, por exemplo, pois ao invés de ser arquivado o sinal digital em sua íntegra, 

arquiva-se apenas suas amplitudes e modos dominantes da Série de Fourier, o que gera 

economia de dados. 

Note que esta simplificação não é apenas de tamanho de dados, mas na interpretação do 

fenômeno; pois ao invés de analisar um sinal disforme e sem aparentes padrões, pode-se 

concentrar as análises em poucos termos bastante simples e simétricos, de fácil e rápido 

entendimento. 

Por exemplo, procure uma série temporal de qualquer ativo na bolsa e tente responder à 

seguinte questão: “quais são as variações mais frequentes no valor do ativo e dentro de qual 

período elas tendem mais a aparecerem?”. 

Tal questão pode parecer bastante complexa de ser respondida diante da série temporal de 

valores do ativo financeiro, porém, feita a decomposição em Série de Fourier, já se saberá qual 

o modo de oscilação é dominante (de onde se obtém o período) bem como qual a amplitude 

associada a tal modo (variação no preço do ativo). 

Contudo, para que tudo isso seja efetivado, uma operação fundamental é necessária: obter a 

função 𝐹(𝑘) das amplitudes em relação aos modos de oscilação, pois sem ela não há informação 

de como se constitui a série de Fourier do sinal. Em outras palavras, é necessária uma operação 

matemática que leve o sinal, 𝑓(𝑡), para as amplitudes, 𝐹(𝑘), e vice-versa. 

A esta operação 𝑓(𝑡) ⇔ 𝐹(𝑘) é dado o nome de Transformada de Fourier (TF) e, simplesmente, 

assim é escrita: 

𝐹(𝑘) =∑𝑓𝑡

𝑚

𝑡=0

𝑒−𝑖𝑘𝑡 

Aspectos formais e técnicos a respeito de como se calcula uma Transformada de Fourier e a sua 

inversa não são a razão deste artigo. Cabe apenas ser fixado que existe uma operação 

matemática que decompõe um sinal na distribuição de amplitudes e modos que compõem seus 

harmônicos. 
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Figura 02:  Representação conceitual da Transformada de Fourier (TF). O sinal f(t) é decomposto em seus modos harmônicos 

segundo a distribuição das amplitudes correspondentes para cada modo de oscilação, F(k). 

 

Aplicação da Transformada de Fourier numa série temporal da bolsa 

Ao aplicar uma Transformada de Fourier (TF) numa série temporal de qualquer ativo financeiro 

da bolsa, é obtida a distribuição de amplitudes dos harmônicos associadas aos modos de 

oscilação, o que revela uma leitura muito mais simples e clara a respeito de parâmetros 

existentes na série temporal de preços. 

A decomposição do sinal em Série de Fourier é feita em duas subséries: uma série de cossenos 

e outra série de senos; i.e. 𝛴𝑒𝑖𝜃 = 𝛴 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑖𝛴 𝑠𝑖𝑛 𝜃. A parte real da função complexa 𝐹(𝑘), 

𝑅𝑒[𝐹(𝑘)], fornece a distribuição de amplitudes em função do modo para a série dos cossenos, 

enquanto a parte imaginária da mesma função, 𝐼𝑚𝑔[𝐹(𝑘)], fornece a mesma distribuição para 

a série dos senos. 

Ao observar tais resultados para as séries temporais da bolsa o que será notado na série dos 

cossenos é uma destacada amplitude para o modo zero com insignificantes contribuições de 

outros modos. Este harmônico trata na realidade no valor base, ou valor médio, do ativo dentro 

daquele intervalo de tempo; em seu entorno que as oscilações de preço ocorrem. 

Os resultados mais diversificados estão na observação da série dos senos, pois é nela onde 

ocorrem os modos de oscilação de preço no entorno do valor base. A distribuição de amplitudes 

em função dos modos revela a existência de vários modos significativos que compõem as 

variações observadas na série temporal. Por tratar de uma série de senos, a distribuição é 

assimétrica em relação ao modo zero; logo, a amplitude e modo de oscilação para um modo 

Transformada de 

Fourier 
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qualquer k requer um fator 2 vindo como contribuição da amplitude do modo -k, isto porque 

Fksin(k)=F-ksin(-k)=-F-ksin(k) em que Fk=-F-k pela assimetria. 

Nos gráficos abaixo é apresentada a série temporal para o ativo financeiro BOVA11, 

perfeitamente correlacionado com o índice B3, assim como os resultados da parte real e da 

parte imaginária da Transformada de Fourier. 

 

Figura 03:  Série temporal do ativo financeiro BOVA11 entre os dias 28/08/2017 até 19/01/2018 para os valores de fechamento dos 

pregões. A imagem inicial parece não revelar muitas informações a respeito do comportamento; apesar das inúmeras subidas e 

descidas do preço não se vislumbra qualquer periodicidade. 

 

Figura 04:  No gráfico ao alto a distribuição da parte real da Transformada de Fourier, série dos cossenos, onde é observado no 

modo zero a amplitude próxima a R$ 70,00. Se observado na figura 03, o valor anterior corresponde à referência base, ou média, 

daquele ativo ao longo do período. No gráfico ao meio está a parte imaginária da Transformada de Fourier, série dos senos, sendo 
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a distribuição assimétrica no entorno do modo zero. Por ele podem ser observados diversos modos concorrentes de oscilação, sendo 

os três principais resultados: (a) amplitude de R$ 0,977 para o modo 0,127 p/ pregão, (b) amplitude de R$ 0,593 para o modo 0,190 

p/ pregão e (c) amplitude de R$ 0,533 para o modo 0,254 p/ pregão. Ou de modo equivalente, levando em conta a contribuição do 

modo negativo assimétrico, há um primeiro modo de amplitude R$ 1,95 ocorrendo dentro de 50 pregões (variação de 2,78%), há 

um segundo modo de amplitude R$ 1,19 ocorrendo dentro de 33 pregões (variação de 1,7%) e, finalmente, há um terceiro modo 

de amplitude R$ 1,07 ocorrendo dentro de 25 pregões (variação de 1,5%).   

O exemplo real permite nitidamente notar a relevante simplificação de informação relacionada 

com a série temporal. Com a TF se conhece de imediato o valor base do ativo financeiro e as 

oscilações principais que ocorrem em seu entorno dentro de determinado período de tempo; 

enfim, propriedades da atividade daquele ativo em tempo recente tornam-se imediatamente 

claras. 

Na próxima imagem são apresentadas a série temporal do ativo financeiro BOVA11 e a 

sobreposição da aproximação por apenas três modos de oscilação e o valor base. 

 

 

Figura 05:  O gráfico acima reapresenta a série temporal do título BOVA11 entre os dias 28 de agosto de 2017 e 19 de janeiro de 

2018 (azul) com a sobreposição da Série de Fourier para apenas o valor base e os três mais característicos modos de oscilação 

(vermelho). Nele pode ser notada a sensível aproximação de resultados por uma série de poucos termos. Com a Transformada de 

Fourier ganha-se informações importantes da atividade do ativo com pouca perda de precisão da realidade. 

No exemplo prático e real aqui apresentado fica ilustrado o potencial analítico que a Análise de 

Fourier pode oferecer para a determinação de parâmetros de atividade de qualquer ativo 

financeiro negociado em bolsa.    
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Problemas nas sobreposições 

Por se tratar de uma série de senos as oscilações no entorno do valor base requerem certa 

atenção técnica, pois os modos de oscilação podem se compor numa interferência construtiva 

ou numa interferência destrutiva, resultando numa maior amplitude de oscilação ou menor, 

respectivamente. 

É muito importante, portanto, que o analista se atenha ao comportamento das fases envolvidas 

na análise dentro do período de tempo para o qual está estruturando o investimento para que 

não haja nele uma região de interferência destrutiva. 

 

Correlações entre os ativos financeiros 

A informação obtida pela Transformada de Fourier possibilita técnicas de análises diversas e 

interessantes, uma em especial é a observação de correlações entre os ativos financeiros, ou 

em outras palavras, modos de oscilação mais comuns de serem observados dentro da bolsa. 

Tal maior preferência por determinados modos não pode ser entendida como mera causalidade, 

pois, se assim fosse, as distribuições de todos os modos seguiriam formas planas. A existência 

de coincidências revela, na verdade, ativos financeiros correlacionados e, assim, sujeitos a 

fontes e influências comuns. 

Os modos principais do ativo BOVA11 são bons exemplos para ilustrar tais correlações, pois tal 

ativo reflete diretamente as alterações da bolsa de valores e, como o desempenho da bolsa 

reflete a percepção geral do mercado financeiro, tais influências são também sentidas em bom 

grau por diversos ativos. Na verdade, a própria construção deste índice está fundada num 

comportamento relativamente comum entre diversos ativos de grande liquidez . 

O próximo gráfico é uma coletânea de todos os principais modos de oscilação de principal ordem 

com a contagem deles por todos os títulos negociados no mercado balcão. Nele são indicados 

alguns dos modos principais do BOVA11, podendo ser percebido que um número significativo 

de ativos também exibe tais modos como principais segundo uma distribuição nada equilibrada 

para as demais possibilidades. 
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Figura 06:  Números de contagem para todos os modos ocorridos em primeira ordem no mercado balcão da bolsa. Apesar da ação 

BOVA11 não apresentar como um de seus modos principais o valor 0,063 p/ pregão (que implica num período da ordem de 100 

pregões), sendo o modo mais frequente entre os ativos financeiros, os segundos e terceiros modos mais frequentes são justamente 

os dois maiores modos de oscilação da bolsa. 

A leitura que pode ser feita da figura 06 é que há uma massa significativa de ativos que em 

primeira ordem não guardam relação tão próxima com os principais movimentos da bolsa; algo 

que não impressiona haja vista a grande quantidade de ativos no mercado balcão que não 

apresentam liquidez condizente como parâmetros apropriados de investimento no mercado. 

Contudo, naquela figura, pode ser visto que o segundo e o terceiro modo mais frequentes de 

aparecimento são justamente os modos de primeira e de segunda ordem do BOVA11; fato que 

evidencia uma correlação bastante próxima daqueles ativos com as atividades gerais da bolsa. 

 

Figura 07:  Números de contagem para todos os modos ocorridos em segunda ordem no mercado balcão da bolsa. Os modos de 

oscilação associados à segunda ordem da série apresentam distribuição bastante sugestiva de forte correlação dos ativos com o 

BOVA11, isto porque o modo de maior repetição é justamente o modo dominante das oscilações gerais da bolsa, seguindo 

igualmente pelo segundo dominante e pelo terceiro. 

modo primeiro 

BOVA11: 0,127 

modo segundo 

BOVA11: 0,190 

modo primeiro 

BOVA11: 0,127 
modo segundo 

BOVA11: 0,190 

modo terceiro 

BOVA11: 0,254 

Clicksign 262007ca-0a8b-476b-9299-7c2bf4cd0a08

mailto:e-mail:%20contato@valluga.com


 

 

 
difusão cultural - artigos 

 
valluga.com.br  

 
 

 
Av. Paulista, nº 171, 10º andar, CEP 01311-000 | WhatsApp +55 11 98701-8933 | e-mail: contato@valluga.com.br VIII 

 

O resultado apresentado pela figura 07 é ainda mais contundente a respeito da influência do 

índice geral da bolsa sobre os demais ativos, sendo os três resultados mais frequentes 

justamente aqueles três principais modos que regem as alterações do ativo BOVA11. 

A possibilidade de decompor a série temporal dos ativos financeiros em modos harmônicos cria 

uma realidade de análise bastante simples na qual pode ser flagrada a influência da atividade 

geral do mercado financeiro dentro de outros ativos, estabelecendo assim uma visão objetiva 

de correlação entre cada ativo individualmente com o mercado num todo. 

 

 

Figura 08:  Números de contagem para todos os modos ocorridos em terceira ordem no mercado balcão da bolsa. Os modos de 

oscilação associados à terceira ordem da série apresentam distribuição bastante sugestiva de forte correlação dos ativos com o 

BOVA11, porém já se observa que o modo de primeira ordem do ativo geral não mais desponta como aquele mais frequente, mesmo 

assim é agora o terceiro mais frequente, sendo os dois primeiros os modos de segunda e de terceira ordem do BOVA11. 

A figura 08 apresenta os modos de terceira ordem, onde ainda é fortemente percebida a 

influência do ativo geral BOVA11 na formação de valor de inúmeros outros ativos negociados 

no mercado balcão. Vê-se assim que até em terceira ordem é facilmente registrada a influência 

geral da atividade da bolsa. Nota-se que na terceira ordem há o enfraquecimento do principal 

modo do BOVA11, indicando já uma significativa perda de influência em relação ao mercado 

geral. 

A ilustração da análise espectral e os níveis de correlação dos demais ativos com o índice geral 

da bolsa de valores que aqui foi apresentada apenas mostra uma dentre várias possibilidades 

de análises que podem ser construídas através da decomposição da série temporal em Série de 

Fourier. 

modo segundo 

BOVA11: 0,190 
modo terceiro 

BOVA11: 0,254 

modo primeiro 

BOVA11: 0,127 
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Apenas para citar uma outra análise possível, o conhecimento dos modos relacionados a efeitos 

globais de mercado pode ser utilizado numa análise reversa, na qual os modos de natureza 

externa são extraídos do espectro da série temporal a fim de se obter apenas o sinal do ativo 

financeiro regido mais por causas e características próprias da atividade econômica da empresa. 

Tal conhecimento pode permitir melhores análises de agregação de valor do ativo por 

desvincular ele de fenômenos externos de mercado não ponderáveis e que não estão 

diretamente vinculados com a atividade econômica da empresa.  

 

Critérios de seleção para investimentos 

Há uma diversidade de critérios de seleção que podem ser adotados para rastrear ativos mais 

interessantes de investimento com o uso dos parâmetros da Análise de Fourier da série 

temporal, cabendo aqui citar um bastante simples. 

Conhecendo-se o valor base do ativo, P0, mais seu valor recente, P, e a ordem de suas 

amplitudes, A, pode-se formar o índice de avaliação β, dado pela seguinte expressão: 

β =
𝑃 − 𝑃0
𝐴

 

Tal índice pode sinalizar os seguintes estados daquele ativo financeiro: (a) se negativo e menor 

do que -1, trata possivelmente de ação que sofre no presente de forte efeito de desvalorização; 

(b) se negativo mas entre -1 e 0, trata de ação desvalorizada dentro de sua média recente; (c) se 

positivo entre 0 e 1, trata de ação que já possui certa valorização e que ainda resguarda espaço 

para valorizar mais; (d) se positivo e maior do que 1, trata de ação já bastante valorizada. Desse 

modo, organizando os ativos pelo indicador bastante simples aqui apresentado, podem ser 

rastreados os títulos com chances melhores de valorização, tendo como princípio os parâmetros 

de atividade recente. 

E, dentro da rentabilidade medida, pode ser inferido o período dentro do qual tal rentabilidade 

poderá provavelmente acontecer mais. 

Com uma medida da potencialidade recente de valorização e o período no qual ela poderá vir a 

ocorrer com maiores chances, pode ser analisada a viabilidade de se fazer ou não tal 

investimento diante da necessidade de se cobrir custos, pagamento de impostos e, também, 
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superação à SELIC dentro daquele período. Os ativos com os maiores potenciais de cobrirem 

estas barreiras é que deverão receber as maiores atenções dos analistas. 

Análises incrementadas também são possíveis; por exemplo, percebido modo de oscilação 

muito próximo, ou mesmo equivalente, ao da bolsa, pode ser ele desconsiderado para o cálculo 

do indicador de antes, procedendo-se aos mesmos critérios de antes com os modos restantes. 

A toda tendência externa de aumento do índice da bolsa, sabe-se ter maiores chances da 

rentabilidade planejada ser alcançada e, ainda, em menor tempo. Trata de um incremento em 

estratégias de redução de riscos com a aceleração do retorno. 

Em todo relatório da VALLUGA são oferecidos os principais parâmetros de Fourier dos ativos 

financeiros de maior liquidez para que o investidor possa elaborar junto a eles planos e 

estratégias de análises como aquela aqui ilustrada. Naturalmente que a construção de uma 

estratégia madura não será feita apenas com os parâmetros da Série de Fourier; outros fatores 

de mercado também são relevantes. 

Periodicamente são oferecidos cursos sobre estruturação de investimentos com viés de redução 

de riscos. Interessados podem fazer contato para a construção de novas turmas. 

 

Investimentos racionalmente estruturados X poder preditivo 

Apesar de ser bastante óbvia a declaração, ela precisa ser destacada: nada apresentado neste 

trabalho de difusão cultural geral sobre Análise de Fourier trata de predição de resultados da 

bolsa.  

Os fenômenos de elevação e diminuição de preços dos ativos financeiros na bolsa são processos 

bastante complexos e regidos por variáveis técnicas (como a disponibilidade de ações para 

determinado patamar de preço), variáveis ambientais (como os indicadores macro e micro 

econômicos) e, em especial e maior relevância, aspectos irracionais e emocionais dos 

investidores, que se impõem mesmo sobre variáveis bastante técnicas. Tudo isso conferindo aos 

movimentos do mercado financeiro uma grande indefinição e o aparecimento de surpresas. 

Ao contrário daquilo pregado por analistas, não há técnicas com poder preditivo. O que existe 

são técnicas para a busca de investimentos com patamar de risco menor por conhecimento de 

parâmetros de influência. 
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A contribuição da Análise de Fourier neste processo é transformar séries temporais complexas 

e bastante diversificadas em retratos simples da realidade, explicitando correlações e 

potencialidades de variações dentro de períodos mais ou menos conhecidos. 

Enquanto variações de preços podem ocorrer com dinâmicas complexas e rápidas, as variações 

dos modos  e das amplitudes da Transformada de Fourier detêm uma transformação mais lenta. 

Tratam, assim, de quase-parâmetros de caracterização bem mais estáveis para uso em 

estruturação de investimentos. 

Por exemplo, as variações de preço numa série temporal podem ser imprevisíveis, mas pode-se 

saber com probabilidade significativa que dentro de certo período determinado ativo tem 

potencial de realizar ciclos de preços bem superiores a outros investimentos de risco financeiro 

mais baixo (como os títulos do Tesouro Nacional referenciados pela SELIC), pois no tempo 

recente aquele título está apresentando quase-sistematicamente o comportamento; ou indicar 

o contrário. 

Apenas para reforçar o conceito aqui apresentado, considere o exemplo real aqui divulgado: o 

ativo BOVA11. O terceiro modo de oscilação guarda uma periodicidade próxima de 25 pregões 

com a potencialidade de valorização de 1,5% neste interim. Tomados cuidados de observação 

de tendência e de posição do preço atual em relação ao valor base (que para este caso 

mostrariam ser totalmente desaconselhável fazer tal investimento, β = 4.1 , mas assuma tal 

realidade não estar ocorrendo), chega-se a conclusão que dentro do período a opção tida de 

risco zero com os custos inerentes à atividade em bolsa seria da ordem de 0,8% (SELIC de 7,0% 

e custos de 0,2% sobre o valor investido e mais imposto de renda); ou em outras palavras, o 

investimento no BOVA11 dentro do período poderia render até quase 2x mais do que o 

investimento no Tesouro. 

Não há uma previsão de quando o resultado ocorrerá ou o que ao longo do tempo acontecerá 

com o valor do ativo, a informação que se tem é apenas que há uma probabilidade significativa 

de que aquele investimento dentro do período seja mais rentável do que o investimento no 

Tesouro Nacional. É neste espírito que a Análise de Fourier pode ser utilizada para a avaliação 

de investimentos com viés de redução de riscos e aceleração de retornos. 

Concluindo, não há qualquer poder preditivo na Análise de Fourier, como não há em nenhum 

método de análise para a bolsa, mas suas informações permitem a estruturação de avaliações 
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racionais e objetivas baseadas em parâmetros mais estáveis e o vislumbre de qual a 

potencialidade existente dentro de determinado lapso de tempo. 
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