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RESUMO 

Bitcoin é a criptomoeda com maior capitalização de mercado. No entanto, apresenta grandes 

variações de preço diariamente. Essa questão é amplamente discutida no meio analítico, em 

sites de notícias e em redes sociais. Este trabalho visa estabelecer relações entre as 

movimentações no preço do Bitcoin e as postagens relacionadas no Twitter, rede social 

utilizada mundialmente. Para estudar estas relações, foi desenvolvido um algoritmo de 

aprendizado de máquina capaz de realizar esta análise. Utilizando VADER Sentiment 

Analysis, foram extraídas as quantizações emocionais de cada postagem relacionada à bitcoin 

em um período de 3 meses. 23 perfis do Twitter foram levados em consideração, totalizando 

4.619 postagens. Avaliando a relação entre os dados de sentimento dos tweets e os dados de 

mercado do Bitcoin, foi desenvolvido um modelo capaz de predizer se o preço do Bitcoin irá 

aumentar ou diminuir no dia seguinte aos dados analisados, com uma acurácia total de 76%. 

Além disso, foi comparado a relevância dos dados extraídos do mercado financeiro e dos 

dados oriundos das postagens do Twitter. Constatou-se que os dados do mercado financeiro 

apresentam maior assertividade na predição do movimento da criptomoeda, predizendo 

corretamente em 70% dos casos analisados. Para o modelo desenvolvido baseado somente 

nos dados da rede social, a acurácia da predição corresponde a 63,9% dos dados analisados. 

Assim, é possível a utilização desse modelo visando decisões mais seguras no investimento 

em Bitcoin. 
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ABSTRACT 

Bitcoin is the cryptocurrency with the largest market capitalization. However, it presents 

large price variations on a daily basis. This issue is widely discussed in analytical circles, 

news sites, and social networks. This paper aims to establish relationships between Bitcoin 

price movements and related posts on twitter, a social network used worldwide. To study 

these relationships, a machine learning algorithm capable of performing this analysis was 

developed. Using VADER Sentiment Analysis, the emotional quantization of each post related 

to Bitcoin over a 3-month period were extracted. 23 twitter profiles were taken into account, 

totaling 4,619 posts. By evaluating the relationship between sentiment data from tweets and 

bitcoin market data, a model capable of predicting whether the Bitcoin price will increase or 



decrease the day after the analyzed data was developed, with an overall accuracy of 76%. In 

addition, the relevance of the data extracted from the financial market and the data from 

twitter posts was compared. It was found that the financial market data present greater 

assertiveness in predicting the cryptocurrency movement, predicting correctly in 70% of the 

cases analyzed. For the model developed based only on social network data, the prediction 

accuracy corresponds to 63.9% of the analyzed data. Thus, it is possible to use this model for 

safer Bitcoin investment decisions. 
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INTRODUÇÃO 

 No artigo “Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System”, foi introduzido o 

conceito de criptoativos, definindo-os como “Uma versão de dinheiro eletrônico puramente 

ponto-a-ponto permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma pessoa 

para outra sem a necessidade de passar por uma instituição financeira, como bancos, por 

exemplo.” NAKAMOTO, 2008. 

Uma vez que os criptoativos existem de forma virtual, e não física, o funcionamento 

das suas transações é diferente. Enquanto o sistema monetário mundial é baseado em ativos 

fungíveis, as transações de criptoativos são baseadas no registro de tempo entre entradas e 

saídas desses valores.  

No livro Bitcoin para Programadores, Marco Agner apresenta duas definições para 

Bitcoin: “Bitcoin é a união de tecnologias e abstrações que possibilitam que o consenso entre 

atores não necessariamente conhecidos possa ser alcançado de forma descentralizada sem 

que a confiança tenha que ser depositada em um ponto de controle central ou que a 

segurança rede esteja sujeita à um único ponto de falha. Estas tecnologias em conjunto 

formam as bases para a existência de uma moeda digital descentralizada e para qualquer 

outro caso de uso que possamos abstrair para um modelo baseado em consenso – como 

contratos – de forma independente de autoridades centrais como bancos ou governos. E, é 

importante reparar que o mesmo termo “Bitcoin” com “B” maiúsculo é comumente utilizado 

para designar a tecnologia como um todo, a rede P2P Bitcoin ou o protocolo Bitcoin 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf


enquanto bitcoin (s) com “b” minúsculo é utilizado para designar a unidade de conta usada 

na rede”. 

Segundo citado no livro Economic Review 2, o Bitcoin pode trazer vantagens nas suas 

transações, como “custos mais baixos, rapidez, anonimato, etc. sobre os métodos de 

pagamento tradicionais. No entanto, o uso também pode ser mais arriscado porque o Bitcoin 

não está diretamente coberto pelas leis que regem outros métodos de mediação de 

pagamento”. SEGENDORF, 2014. 

Figura 1 - Histórico de variações do valor de mercado do bitcoin de 2013 à 2021 

 

Fonte: CoinMarketCap 

Um aspecto muito importante do Bitcoin é a volatilidade em seu preço. Citado por 

ESTRADA, 2017, “A compreensão desse aspecto do Bitcoin pode reduzir o risco de usar e 

investir com esta moeda. Dessa forma, os investidores podem considerar fazer investimentos 

maiores usando Bitcoin”. 

Diante do exposto, este artigo tem como proposta evidenciar se é possível predizer 

suas flutuações e gerar lucro, sabendo que o mesmo é muito volátil e tem sido tópico de 

notícias e discussões nas redes sociais ao longo dos últimos dez anos.   

No presente artigo serão testados e apresentados alguns métodos com a finalidade de 

prever as variações no preço do Bitcoin, para tanto, serão utilizados dados retirados de perfis 



relevantes no cenário de criptomoedas na rede social Twitter. Com este objetivo, será 

utilizada uma análise de sentimento de todos os tweets que mencionam a criptomoeda, de 

perfis influentes em um determinado período de tempo. Além disso, será considerada uma 

análise histórica das variações do preço da criptomoeda. Ambos os dados são utilizados como 

dados de entrada em um algoritmo de aprendizado de máquina (machine learning) 

popularmente utilizado, o modelo Decision Tree. Em uma série de regressões de apenas três 

meses, será provado que o índice de sentimento dos tweets selecionados está diretamente 

relacionado com as variações no preço da criptomoeda. 

De acordo com Cha, et al (2010),” A visão tradicional assume que uma minoria de 

membros de uma sociedade possui qualidades que os tornam excepcionalmente persuasivos 

na divulgação de ideias para os outros. Esses indivíduos excepcionais conduzem tendências 

em nome da maioria das pessoas comuns.” 

E por este motivo, entender o impacto dos tweets em relação ao preço e volume de 

movimentação do Bitcoin pode trazer uma vantagem na decisão de compra e venda de um 

usuário ou trader. 

2 BITCOIN, TWITTER E ANÁLISE DE SENTIMENTO 

2.1 Blockchain e o Bitcoin 

Para entender o Bitcoin e por que ele se tornou a criptomoeda mais utilizada no 

mundo, é importante saber como funciona o protocolo blockchain que é diretamente 

responsável por esse sucesso, conforme publicado no “AIR” pelo Centro Sutardja em junho 

de 2016, “Um blockchain é essencialmente um banco de dados distribuído de registros, ou a 

razão de todas as transações ou eventos digitais que foram executados e compartilhados 

entre as partes participantes. Cada transação é verificada por consenso de uma maioria dos 

participantes do sistema. Uma vez inseridas, as informações nunca podem ser apagadas. A 

cadeia de blocos contém um registro certo e verificável de cada transação feita”. CROSBY, 

Michael et al (2016). 

2.2 Twitter e sua influência 



O dicionário Merriam-Webster define influência como “o poder ou capacidade de 

causar um efeito de forma indireta ou intangível”, partindo desta definição, neste artigo será 

estudada a influência do Twitter no direcionamento do preço do Bitcoin. 

2.3 Análise de sentimento 

Uma maneira objetiva de definir a análise de sentimentos por um software pode ser 

encontrada no artigo Sentiment Analysis of Twitter Data publicado em 2011, “Análise de 

sentimento, ou mineração de opinião, é uma área ativa de estudo no campo do 

processamento de linguagem natural que analisa as opiniões, sentimentos, avaliações, 

atitudes, e emoções através do tratamento computacional da subjetividade no texto.” 

AGARWAL, 2011. 

2.4 Previsão do preço de ativos financeiros 

 A Hipótese do Mercado Adaptativo (HMA) afirma que os preços de ativos financeiros 

são previsíveis e, dessa forma, lucros podem ser obtidos através de previsões (LO, 2017). 

Com base nessa teoria, é possível realizar a análise e manipulação de dados do mercado 

financeiro para previsão do movimento do mercado. 

 

3 METODOLOGIA 

Será avaliado separadamente o desempenho dos algoritmos de previsão do movimento 

da criptomoeda escolhida, utilizando dados do Twitter e das variações no mercado financeiro. 

Os dados do dia anterior serão utilizados para prever se a moeda sofrerá valorização 

(movimento positivo = 1) ou desvalorização (movimento negativo = 0). Em ciência que as 

criptomoedas não possuem horário de abertura e fechamento de mercado - como os demais 

ativos -, para fins de análise, será considerado o horário de abertura às 00:00 e fechamento às 

23:59. 

Figura 2 - Esquema de aplicação dos dados ao modelo de predição do movimento da criptomoeda 
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Fonte: Compilação do autor 

 

 Após avaliação individual dos modelos escolhidos para cada agrupamento de dados, 

será desenvolvido um novo modelo, agregando os dados de ambas as fontes, para avaliação 

posterior. 

 As etapas desse processo estão estruturadas em: 

1. Aquisição de dados 

2. Pré-processamento 

3. Modelagem 

4. Pós processamento. 

3.1 AQUISIÇÃO DE DADOS 

 A extração de dados possui duas fontes: dados provenientes do Twitter e dados 

oriundos do mercado financeiro. Após extração dos dados utilizando bibliotecas específicas, 

as informações serão alocadas em dataframes (tabelas), através do módulo de manipulação de 

dados Pandas. 

 Para aquisição dos dados financeiros, será utilizada a API (interface de programação 

de aplicações) Yahoo Finance, versão 1.70. Essa ferramenta permite a extração de 

informações essenciais para análises de ativos financeiros. 

O período designado para essa análise é de 01 de agosto à 30 de outubro de 2021. Para 

realização dos cálculos na etapa de pré-processamento, faz-se necessário a aquisição de dados 

com 1 mês de antecedência ao início do período a ser avaliado.  

 

 

 



Tabela 1 - Dados extraídos utilizando a API yfinance 

Dados Significado 

Data Data analisada para o ativo – 01/07/2021 – 30/10/2021 

Open Valor do ativo no momento de abertura do mercado. 

Hihh Maior valor registrado do ativo para a data analisada. 

Low Menor valor registrado do ativo para a data analisada. 

Close Quantidade de ativo negociado no dia analisado. 

Volume Quantidade de ativo negociado no dia analisado. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2022 

 Os dados oriundos do Twitter serão acessados utilizando o módulo snscrape, o qual 

permite a aquisição de tweets ilimitados, e também, a aplicação dos filtros necessários para 

refinar a busca. Para fins de comparação, será analisado o mesmo período utilizado no 

dataframe de informações financeiras. 

Tabela 2 - Dados extraídos utilizando o módulo snscrape 

Dados Significado 

Data Data analisada para o tweet – 01/08/2021 – 30/10/2021 

Usuário Usuário que enviou o texto a ser analisado. 

Texto Conteúdo do tweet postado. 

Favoritos Número de vezes o qual o tweet foi favoritado por outro usuário. 

Retweets Número de vezes o qual o tweet foi compartilhada por outro usuário. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2022 

3.2 PRÉ-PROCESSAMENTO 

 Uma vez que adquiridos os dados necessários para análise, é necessário fazer a 

adequação desses dados para aplicação posterior no modelo de machine learning. Essa 

adequação é chamada de pré-processamento, e faz-se necessária para converter os dados 

brutos em dados úteis e eficientes.  



 A primeira etapa a ser utilizada no pré-processamento desse modelo é a limpeza dos 

dados, caso necessário. Para os dados do Twitter, por exemplo, é necessário remover 

informações não aplicáveis, como emojis e menções, no campo de texto. Após isso, é 

realizada a extração de novos dados a partir dos dados originais. Para o modelo de predição 

utilizando dados do mercado financeiro, será utilizado o módulo Pandas_ta, uma extensão da 

biblioteca Pandas, capaz de realizar análises técnicas financeiras.  

No modelo de predição utilizando dados oriundos do Twitter, a biblioteca Vader 

Sentiment Analyses resultará em valores numéricos de análises sentimentais dos textos dos 

tweets publicados. O Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner, desenvolvido em 

2015 por Gilbert Hutto, permite a quantização de emoções contidas em uma frase ou texto, 

classificadas com diferentes níveis de positividade, negatividade e neutralidade. Esses dados 

serão analisados e manipulados, como parte do pré-procesamento. 

Utilizando como fonte os dados provindos do mercado, aplicações de ferramentas de 

cálculos e análises financeiras. Com esse objetivo, será utilizado a biblioteca Pandas_TA, 

uma extensão da biblioteca Pandas, que permite a análise de dados e históricos financeiros. 

Assim, é possível considerar informações relevantes para o desenvolvimento do modelo de 

machine learning, que podem influenciar ou justificar o movimento do criptoativo. 

Seguido a produção de novos dados baseados nos dados originais, a próxima etapa do 

pré-processamento é a adequação desses valores. Os dados devem apresentar formato de 

número padrão, normalizados e balanceados. Para análise desses dados, antes de realizar a 

programação do modelo de machine learning, é necessário realizar uma avaliação gráfica da 

sua influência sobre o movimento da criptomoeda. 

3.3 MODELAGEM 

 A etapa de modelagem define os parâmetros utilizados para o desenvolvimento do 

modelo de aprendizado de máquina. Os seguintes critérios devem ser estabelecidos: 

• Definição das colunas de entrada e coluna de saída. 

• Porcentagem de dados reservadas para treino do modelo. 

• Modelo de aprendizagem. 



Para que o modelo apresente um bom resultado, é necessário que os dados estejam 

balanceados. A biblioteca imblearn detém alguns métodos para esse objetivo, que visam 

equilibrar os dados apresentados, afim de garantir um desenvolvimento otimizado do modelo 

a ser programado. 

Por fim, deve-se definir o modelo de aprendizagem de máquina. Em seu artigo 

Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina, Lorena Facceli explica o 

aprendizado de máquina: “...computadores são programados para aprender com a 

experiência passada. Para tal, empregam um princípio de inferência denominado indução, no 

qual se obtém conclusões genéricas a partir de um conjunto particular de exemplos”. Assim, 

o modelo deve receber os dados de entrada e, a partir de uma hipótese de regressão ou 

classificação, fornecer a saída calculada. Para implementação dos modelos, a biblioteca do 

Python Scikit-learn permite a aplicação de diferentes modelos de aprendizado de máquina 

para teste e treino.  

3.4 PÓS PROCESSAMENTO 

 Após treinado e testado o modelo de predição dos dados, é necessário avaliar o seu 

desempenho. A avaliação consiste em 5 etapas: 

● Cálculo de acurácia do modelo em porcentagem: (Valores preditos corretamente) / 

(Número total de valores preditos) * 100. 

● Matriz de confusão do modelo, que avalia os verdadeiros e falsos positivos; e 

verdadeiros e falsos negativos. 

● Cálculo de precisão do modelo: (Valores positivos preditos corretamente) / (Valores 

positivos preditos corretamente + Valores positivos preditos incorretamente) 

● Cálculo de sensibilidade do modelo, que avalia a capacidade do modelo de detectar 

resultados positivos: (Valores positivos preditos corretamente) / (Valores positivos 

preditos corretamente + Valores negativos preditos incorretamente). 

● Média harmônica do modelo, baseado na acurácia e renovação: 2 * (acurácia * 

sensibilidade) / (precisão + sensibilidade). 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Modelo de aprendizagem com dados oriundos do Twitter 

 Foram adquiridas 4619 postagens dos 23 usuários selecionados em um período de 3 meses. 

Para análise da influência na movimentação diária do preço do criptoativo, o valor médio dos 

dados foi avaliado. Após aplicação da biblioteca de análise textual Vader, foram calculadas 

colunas relacionadas ao sentimento do conteúdo da postagem e a quantidade de vezes o qual 

essa postagem foi curtida e compartilhada com outros usuários (retweets).  

Figura 3 - Matriz de correlação dos dados oriundos do Twitter e o movimento diário da criptomoeda 

 

Fonte: Compilação do autor 

 Visando o balanceamento dos dados, foi utilizado o método RandomOverSampler da 

biblioteca imblearn, que maximiza a quantidade de dados visando equilibrar-los. Foram 

separados 50% dos dados para testes e 50% dos dados para treino do modelo. 



 Uma vez que o resultado esperado assume valores binários, o modelo de árvore de decisão 

foi definido para essa aplicação, baseado em estudos prévios e testes realizados. Esse modelo 

consiste em uma aplicação sequencial interna de condicionais formando uma estrutura similar 

aos “galhos” de uma árvore, para definição da sua equação.  

 Após treinamento e teste do modelo, foi calculado uma acurácia de 63,9%. Isso quer dizer 

que em 61 dias analisados e testados, o modelo obteve êxito na predição do movimento de 

subida ou descida do valor da criptomoeda em 39 dias.   

Figura 4 - Matriz de confusão do modelo de predição com dados oriundos do Twitter. A matriz reporta 15 

verdadeiros negativos, 24 verdadeiros positivos, 11 falsos negativos e 11 falsos positivos 

 

Fonte: Compilação do autor 

Constatou-se que o modelo apresentou melhor predição dos dados em situações de 

subida do valor da criptomoeda, predizendo corretamente o movimento em 69% dos casos. 

Para situações adversas, o modelo apresentou predições corretas em apenas 58% dos dias 

analisados. Essa análise foi realizada utilizando a biblioteca sklearn.metrics, que permite a 

avaliação de um modelo de machine learning. 

 

 

 

 

 



Figura 5 - Avaliação dos parâmetros do modelo com dados oriundos do Twitter 

 

Fonte: Compilação do autor 

4.2 Modelo de aprendizagem com dados oriundos do mercado financeiro 

 Para o modelo de predição do movimento da criptomoeda utilizando os dados exclusivos 

do mercado financeiro, foram analisados um total de 151 dias, compreendendo o período 

entre 01/06/2021 e 29/10/2021. Os dados de mercado foram utilizados para calcular novos 

indicadores financeiros a serem aplicados no aprendizado de máquina. Para esses cálculos, foi 

utilizado a biblioteca Pandas_Ta. 

Tabela 3 - Dados calculados utilizando a biblioteca Pandas Ta 

Dado 

Calculado 
Explicação 

Std 5 Desvio padrão baseado no fechamento do preço da criptomoeda, 

compreendido em 5 dias. 

Std 15 Desvio padrão baseado no fechamento do preço da criptomoeda, 

compreendido em 15 dias. 

Prop Calculo baseado na proporção do candle em relação ao dia. Corresponde a 

divisão da diferença entre o fechamento e a abertura pela diferença entre o 

maior e o menor valor registrado do dia. 

Move -1 Movimento do dia anterior, sendo 0 correspondente a movimento negativo 

(descida) e 1 correspondente ao movimento positivo (subida). 



Move -2 Movimento de 2 dias anteriores, sendo 0 correspondente a movimento 

negativo (descida) e 1 correspondente ao movimento positivo (subida). 

MM 5 Média móvel do fechamento, compreendendo 5 dias. 

MM 10 Média móvel do fechamento, compreendendo 10 dias. 

SMA10 Média móvel simples do fechamento, compreendendo 10 dias. 

EMA 5 Média móvel exponencial do fechamento, compreendendo 5 dias. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2022        

                                                                                                                                                    

Figura 6 - Matriz de correlação dos dados oriundos do mercado financeiro e o movimento diário da criptomoeda 

   

Fonte: Compilação do autor 

 50% dos dados foram utilizados para treinamento do modelo. Para fins de comparação, o 

modelo de árvore de decisão foi utilizado novamente. Após treino e teste, foi calculado uma 

acurácia de 70% de previsão correta do modelo. 



Figura 6 - Matriz de confusão do modelo de predição com dados oriundos do mercado financeiro. A matriz 

reporta 15 verdadeiros negativos, 27 verdadeiros positivos, 11 falsos negativos 7 falsos positivos 

 

Fonte: Compilação do autor 

Novamente, foi observado que o modelo apresentou melhor predição dos dados em 

situações de subida do valor da criptomoeda, predizendo corretamente o movimento em 71% 

dos casos. Para situações adversas, o modelo apresentou predições corretas 68% dos dias 

analisados. 

Figura 7 - Avaliação dos parâmetros do modelo com dados oriundos do mercado financeiro 

 

Fonte: Compilação do autor 

 

4.3 Modelo de aprendizagem com dados oriundos do Twitter e do mercado financeiro 

aplicados em conjunto 



 Baseado no resultado dos modelos anteriores, foi desenvolvido um modelo utilizando os 

dados oriundos de ambas as fontes. Novamente, foram utilizados 50% dos dados para a etapa 

de treino do modelo e 50% para a etapa de teste. O modelo de árvore de decisão foi aplicado.  

Figura 8 - Matriz de correlação dos dados oriundos do Twitter e do mercado financeiro, e o movimento diário da 

criptomoeda 

 

Fonte: Compilação do autor 

 Foi observado que o modelo obteve maior êxito na predição com a utilização dos 

dados de ambas as fontes. O modelo treinado apresentou uma predição correta de 76% dos 

dias analisados. O modelo apresentou maior capacidade de predição em ambos as situações 

(movimento positivo e negativo). 

 



Figura 9 - Matriz de confusão do modelo de predição com dados oriundos do Twitter e do  mercado financeiro. 

A matriz reporta 12 verdadeiros negativos, 23 verdadeiros positivos, 1 falso negativo e 10 falsos positivos 

 

Fonte: Compilação do autor 

Adverso aos modelos programados isoladamente, o modelo de predição utilizando os 

dados de ambas as fontes apresentou uma melhor predição no caso de movimento negativo, 

prevendo corretamente a descida do valor da criptomoeda em 92% dos casos. Para a situação 

positiva, o modelo previu corretamente 70% dos dias analisados. 

Figura 10 - Avaliação dos parâmetros do modelo com dados oriundos do Twitter e do mercado 

financeiro 

 

Fonte: Compilação do autor 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para critérios de avaliação, foi analisado o mesmo período nos 3 modelos de machine 

learning desenvolvido. Os parâmetros de aprendizado também foram iguais, utilizando 50% 

dos valores para treino e 50% para teste. Além disso, o modelo de árvore de decisão foi 

aplicado. Assim, constatou-se que os dados do mercado financeiro podem predizer com maior 

assertividade o movimento do criptoativo em relação a utilização de dados provindos do 

Twitter.  

Tabela 4 - Comparação dos resultados dos modelos com diferentes fontes de dados 

Fonte de dados Acurácia total 
Predição correta 

positiva 

Predição correta 

negativa 

Dados do twitter 63,9% 69% 58% 

Dados do mercado 

financeiro 
70% 71% 68% 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2022 

Com o desenvolvimento do terceiro modelo, utilizando ambas as fontes de dados, foi 

possível observar que a movimentação do criptoativo pôde ser previsto com 76% de acurácia 

utilizando os dados de ambas as fontes. Assim, é possível afirmar que os cálculos utilizando 

dados do mercado financeiro tendem a ser mais confiáveis do que especulações provindas de 

redes sociais, porém, essas informações também possuem caráter significativo e apresentam 

poder de influenciar ou justificar o movimento da criptomoeda. Assim, faz-se interessante a 

utilização de ambas as informações. 

Para futuros trabalhos, poderá ser abordado a utilização de dados provindos de outras 

fontes além dos cálculos comumente realizados. Esses dados podem aumentar a assertividade 

de modelos de predição do movimento de ativos financeiros, em comparação a modelos que 

utilizam somente os cálculos oriundos do mercado.  
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