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Análise de 
Sentimentos



Por definição de Liu [4], a análise de 

sentimentos dedica-se ao tratamento de 

opiniões ou sentimentos que foram 

expressados em textos, e que através de 

um léxico de sentimento, que

corresponde à uma orientação semântica 

ou a polaridade de palavras, assinalam 

quais sentidos textos se definem.

Mizumoto [5] propõe um estudo para 

determinar a polaridade de sentimentos 

em textos de notícias sobre mercado 

financeiro, utilizando dicionários léxicos. 

Além da construção de um dicionário 

léxico, fazendo o uso de aprendizado 

semi-supervisado, anotando manualmente 

a polaridade de um determinado número 

de termos/palavras dos textos destas 

notícias.

San [6] também utiliza a abordagem léxica 

para a análise de sentimentos em notícias 

do mercado financeiro, sendo o mesmo 

feito sobre dois conjuntos de 

experimentos, que utilizam, ou não, o 

processo de stemming.

Palanisamy [7] através de léxicos, 

procuram-se identificar qual tipo de

sentimento de tweets que contenham 

variações de palavras, emoticons e 

hashtags. Em [8], o autor propõe o 

emprego de coesão léxica baseada em 

textos, na detecção de sentimentos e 

polaridade de textos.

Estado da Arte



Contexto e Dados

TradingView

Ferramenta gráfica 
com o objetivo de 

compartilhar e 
visualizar possíveis 

operações 
financeiras.
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InfoMoney

É o maior site 
especializado em 

investimentos 
pessoais e educação 
financeira do Brasil.
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Investing.com

Portal Financeiro 
global de dados, que 

fornecem notícias, 
analyses, cotações, 

gráficos das 
principais ações.
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Para uma melhor performance do algoritmo criado, 
houve a necessidade de realizar a

limpeza dos dados, que possibilita através de 
abordagem de dicionário léxico percorrer as sentenças

de maneira simples. Esse processo tem sido aplicado a 
textos que não possuem a estrutura formal,

no caso textos de Twitter, e contém uma série 
significativa de ruídos [1].  

Modelo de 
Análise



Pré-processamento: Sim ou Não?



Resultados da Análise

Dados Classificados TradingView: 

• Positivos: 286

• Neutros: 19

• Negativos: 130

• Total: 435

1308 (InfoMoney), 100 (Investing.com), 626 (TradingView)



Construção de Léxico

52% 34%

A essência desta técnica é converter documentos de textos em 
vetores, de modo que cada documento seja convertido em um 
vetor que representa a frequência de todas as palavras distintas 
presentes em um espaço vetorial de um documento.

Bag of Words
Indica a ponderação de termos que ocorrem em termos 
proporcionalmente à sua frequência [3]. Esta técnica foi 

originalmente desenvolvida como uma métrica para funções de 
classificação, na busca de resultados em mecanismos de busca, 

baseadas em consultas de usuários.

TF-IDF
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Termos Polaridade
Vermelho -1

Resistencia -1

Negativo -1

Alta 1

Queda 1

Oportunidade 1

Rompendo 1

Força 0

Retração 0

Romper 0

Risco 0

Queda 0

Termos Polaridade
Revertendo -1

Falha -1

Difícil -1

Acumular 1

Reagiu 1

Caiu 1

Disparando 1

Ideal 0

Sustentado 0

Margem 0

Correção 0

Gerou 0

Bag of Words TF-IDF Léxico

Termos Pol Pos
Pior -1 Adj

Rompido -1 Adj

Perder -1 Vb

Segurar 1 Vb

Atentar 1 Vb

Impulsionar 1 Vb

Sólido 1 Adj

Corrigir 0 Vb

Sinalizar 0 Vb

Negociar 0 Vb

Atingido 0 Adj

Permanecer 0 Vb



Aplicando o 
léxico…



Tag Cloud
- Ocorrências de termos;

- Uso de termos disponíveis no léxico 

construído;

- Ocorrencias a partir dos textos 

rotulados do Trading View. Vale3 (Ocorrências em textos negativos)

Goll4 (Ocorrências em textos positivos)



Considerações 
Finais



Duas abordagens: TF-IDF e Bag of 
Words

Construção de Léxico

Com a definição de indicadores de 
tendências, pode-se atribuir perfis de 
investimento a partir dos mesmos.

Criação de Perfis

SentiLex obteve melhores resultados 
comparados com OpLexicon.  

Resultados Parciais

Algoritmos supervisionados como 
NaiveBayes, SVM e dentre outros.

Extensões 1

Aplicação de outras técnicas de 
pré-processamento: Stemming e 

Normalização

Extensões 2

Adição de Part of Speech: utilizando 
lexicos mais completes, como por 
exemplo, WordNet.  

Extensões 3
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