
1 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

PIBIC/CNPq/IBMEC-RJ 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do(a) bolsista: Bruno Roberto Santos 

Nome do(a) orientador(a): Maria Augusta Soares Machado, DSc 

Curso: Administração de Empresas 

Título do Projeto: Estudo sobre a Maximização de Lucro de uma Carteira de 

Investimentos Minimizando Riscos 

Três palavras-chave: Carteira de investimentos, Riscos, Programação Linear 

Vigência: 01.08.2015 – 31.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Esse projeto tem como objetivo a montagem de uma carteira de investimentos, 

buscando alocação de diversos ativos que serão pesquisados minuciosamente para 

atingir a finalidade desse relatório: minimizar risco e ao mesmo tempo maximizar o 

retorno. Muitos investidores acreditam que atentar em apenas o retorno de um ativo é 

benéfico, entretanto acabam esquecendo que maiores retornos embutem maiores riscos, 

por isso é preciso entender os mecanismos de cálculo de um risco para que haja 

menores possibilidades de prejuízos. A palavra-chave para a minimização de riscos de 

uma carteira é diversificação; pois ao investir em diversos ativos, há a diminuição do 

impacto de um prejuízo de um determinado ativo. 

Segundo Markowitz, o risco de uma carteira é menor do que a soma dos riscos 

individuais de cada ativo. Isso significa se houver uma perda significativa em um 

investimento mal planejado não afetará tanto o investidor, já que existem outros 

investimentos na carteira capazes de amortecer este impacto negativo. Mesmo que num 

determinado período, o investidor tenha uma rentabilidade negativa de um ativo de alto 

risco, a carteira vai ter um risco menor e um retorno positivo, pois definindo 

corretamente o tamanho da posição de ativos mais arriscados e menos arriscados, a 

diversificação da carteira trará uma posição sólida no decorrer do tempo. 

Para auxiliar a tomada de decisão, houve a utilização da Pesquisa Operacional. 

Essa ferramenta aborda detalhadamente os componentes do problema que precisa ser 

resolvido através do alinhamento em uma estrutura lógica desses componentes para que 

então, seja aplicada uma metodologia adequada ao tipo de problema (MOREIRA, 

2007), que no caso deste projeto, será a metodologia de Markowitz (1952), a teoria 

moderna de portfólios, que será explicada posteriormente nesse artigo. 

Na seleção de ativos para investimento, a utilização da Programação Linear 

permite escolher a melhor combinação possível de ativos sob a visão da Teoria de 

Markowitz, ou seja, o risco de uma carteira depende do risco de cada elemento que a 

compõe, de sua participação no investimento total e da forma com que seus 

componentes se relacionam entre si. Nesse sentido, houve a utilização de planilhas 

eletrônicas (Utilizando fórmulas do Excel) e dos Suplementos Análise de Dados e 

Solver do Excel. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 Este artigo, mesmo sendo meramente acadêmico, descreve como e por que é 

importante reservar determinado capital para investir no mercado. Para isso, deve-se 

considerar os riscos de perdas, o retorno, o tempo e os limites financeiro de cada 

indivíduo. Neste projeto, entende-se um pouco o significado de risco no mercado 

financeiro, a formação de uma carteira de investimentos para evitar investimento total 

do patrimônio num único ativo e este venha a ter um desempenho ruim (ou sofra uma 

grande queda), deixando todo o patrimônio comprometido. 

O objetivo desse relatório é explicar um pouco do processo de minimização de 

risco e maximização de retornos através da ferramenta Solver do Excel, não se deve 

seguir o mesmo como fonte de orientação para fazer algum investimento. Fatores como 

inflação, ganho real, taxa de juros, patrimônio do investidor, perfil do detentor de 

capital, conhecimento no mercado financeiro, propensões a riscos e planejamento são 

variáveis que fazem parte da tomada de decisão para obter altos lucros, evitando 

prejuízos, que é o principal objetivo de um indivíduo que queira obter rendas extras 

além do que obtém do trabalho formal. A gestão de uma carteira é importante, pois nela 

pode-se observar a sua taxa de crescimento, estimar o risco e retorno dos investimentos, 

realizar ajustes nas alocações de ativos e monitorar o crescimento do patrimônio. A 

diversificação de uma carteira é essencial para a estabilidade da carteira já que cada tipo 

de aplicação acompanha indexadores e setores da economia diferentes uns dos outros. 
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4. OBJETIVOS 

  

O objetivo dessa pesquisa é determinar uma carteira ótima minimizando risco de 

investimento utilizando Programação Linear incluindo a análise de sensibilidade. Tal 

carteira será montada, ou seja, não será utilizado um objeto de estudo já pronto. 

 Como descrito anteriormente, toda análise quantitativa será feita em planilhas 

eletrônicas do Excel, nessa ferramenta haverá a utilização de fórmulas que serão 

necessárias para o cálculo do retorno e do risco da carteira. Além disso, haverá o uso 

dos instrumentos de Análise de Dados e Solver com a adição de uma Análise de 

Sensibilidade. Todo esse processo é importante para que haja a melhor alocação 

possível para os ativos escolhidos para investir para que o retorno da carteira aumente e 

o risco diminua depois da utilização da Programação Linear. 
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5.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1 Cenário Econômico atual do país 

 

 Investir em mercado financeiro está se tornando cada vez mais importante nos 

últimos anos. Com o cenário de instabilidade econômica e grandes incertezas, como as 

relacionadas à reforma da previdência social, muitas pessoas decidem iniciar os 

investimentos no mercado financeiro. Mas, há sempre a dúvida em quais ativos do 

mercado deve-se investir. Isso porque, ao investir, o detentor de capital é influenciado 

por uma série de questões internas e externas, que vão muito além dos números. Os 

últimos anos foram marcados pela crise política e econômica, o que acarretou a grandes 

riscos para investimentos no mercado acionário, por conta da alta volatilidade na 

economia brasileira. Portanto, com o cenário atual complexo econômico, é difícil 

afirmar com segurança qual é o melhor investimento para a época atual, considerando as 

mudanças do cenário financeiro. A partir das perspectivas do detentor de capital, com o 

objetivo de evitar perdas, é preciso acompanhar de perto os fatores que podem ter 

impacto direto no mercado. A política é um fator central: impeachment ainda recente, 

impopularidade do presidente Michel Temer, PEC do teto de gasto, a reforma da 

previdência, a continuidade da Operação Lava Jato que tem acarretado a 

desdobramentos que podem impactar diretamente diversos setores públicos e privados 

do país. Outro fator importante a ser considerado são as eleições brasileiras de 2018. 

 As altas e quedas de juros constantes influenciam diretamente os consumidores 

e produtores, que dependendo da alta ou baixa das taxas, podem fazer com que haja 

maior consumo e consequentemente, valorizando as ações das empresas, ou o contrário. 

Por exemplo a taxa Selic1 anualizada em janeiro de 2017 foi de 13,65% e diminui para 

12,9 % no mês seguinte, a perspectiva foi positiva pelo lado das empresas, já que a 

queda na taxa de juros significa uma grande economia na tomada de crédito. 

Quando se decide investir no mercado financeiro é preciso considerar o valor e a 

durabilidade da aplicação que o investidor deseja fazer. É importante considerar perfil 

de investidor e porque isso pode ajudá-lo na formação de sua carteira e o risco em 

investir num determinado ativo.   

                                                 
1 Dados do Banco Central do Brasil, retirado em: http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/SELICTAXA 
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A política internacional também impacta a política do Brasil e as decisões dos 

detentores de capital (tanto brasileiros como estrangeiros) em investir no país.  As ações 

de Trump em relação ao mercado exterior, mesmo com os discursos de política 

protecionista do mesmo, podem impulsionar positivamente a infraestrutura do Brasil, já 

que muitas empresas norte-americanas exportam produtos e serviços de commodities 

brasileiras.  O clima de incertezas também paira sobre a Europa:  crise migratória, a 

ascensão de governos nacionalistas, que podem futuramente diminuir o poder do bloco 

europeu, ou até diluí-lo.  Movimentos como o Brexit - referendo popular britânico que 

teve o resultado a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, é o maior símbolo 

de perda de poder do bloco europeu.  Sempre que ocorrer qualquer sinal de recessão nas 

economias do bloco europeu, dos Estados Unidos que possui a maior economia do 

mundo e da China que não é apenas a segunda maior economia do mundo, como 

também é o principal mercado consumidor de produtos brasileiros; naturalmente, algum 

impacto acontecerá no cenário econômico brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

5.2 Uma resenha sobre Pesquisa Operacional 

 

 A pesquisa operacional apoia o processo de tomada de decisão que é tarefa 

básica na gestão de organizações. É uma modelagem em sistemas reais, determinísticos 

ou probabilísticos, relativos à necessidade de alocação de recursos escassos. O processo 

de decisão pode ter abordagens qualitativas (problemas simples, baseadas em 

experiências anteriores) e quantitativas (problemas complexos, ótica científica). A 

abordagem científica da Pesquisa Operacional é baseada na observação, formulação de 

problema e construção do modelo científico (matemático ou de simulação). 

 A tomada de decisão é importante para que se escolham os caminhos mais 

viáveis para que se obtenha o melhor resultado possível, a utilização da pesquisa 

operacional é extremamente eficaz para o trabalho de gestão, por fornecer as melhores 

condições para uma melhor comunicação entre decisores e setores de uma organização. 

 Originou-se com o crescimento das organizações na Revolução Industrial, 

tornando os problemas mais complexos e teve maior repercussão durante a Segunda 

Guerra Mundial para fins estratégicos e táticos dos poderes militares. 

 É crescente na administração das empresas, tendo aumentado o número e a 

variedade de suas aplicações. Dois modelos importantes da Pesquisa Operacional são a 

Programação Linear e os Modelos em rede (rotas econômicas de transporte, distribuição 

e transporte de bens, alocação de pessoa, monitoramento de projetos).  

O termo Pesquisa Operacional foi usado pela primeira vez em 1938 para 

designar o estudo sistemático de problemas estratégicos e táticos decorrentes de 

operações militares– Um grupo de especialistas (entre eles: Patrick Blackett, Cecil 

Gordon, C. H. Waddington, Owen WansbroughJones and Frank Yates) foi designado 

para avaliar e reposicionar adequadamente os radares do sistema de defesa aérea da 

GrãBretanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial , quando os cientistas de várias 

disciplinas se reuniram para resolver problemas militares de natureza tática e 

estratégica. Outras aplicações militares incluíram o planejamento de operações de 

comboios, bombardeios e de guerra antissubmarino (ANDRADE, 2004).   

 No Brasil, a PO iniciou, basicamente, na década de 1960 – O primeiro Simpósio 

Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO) foi realizado em 1968 no ITA .  Em seguida, 

foi criada a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO). 
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Os itens abaixo mapeiam os conceitos básicos da Pesquisa Operacional: 

 

  O tipo e a complexidade do modelo matemático de PO são os responsáveis por 

determinar o método de solução; 

  Uma técnica adotada é a programação linear que é aplicada a modelos cujas 

funções objetivo e restrições são lineares; 

  Outras técnicas são: programação inteira, programação dinâmica, otimização 

em redes, programação não linear, programação multiobjetivo, teoria de jogos, 

entre outras; 

  Uma peculiaridade das técnicas de PO é que a maioria delas obtêm soluções 

através de algoritmos; 

  Em alguns casos há, inclusive, a necessidade de adotar heurísticas a fim de 

obter soluções em tempo viável; 

  Os modelos de PO são elaborados para aperfeiçoar um critério objetivo 

específico sujeito a um conjunto de restrições; 

  A qualidade da solução resultante depende de quanto o modelo representa o 

sistema real; 

  Uma solução é viável se satisfazer todas as restrições do modelo; 

  Uma solução é ótima se, além de ser viável, resultar no melhor valor (máximo 

ou mínimo) para o modelo especificado. 

 

A meta desse modelo é, antes de uma definição de escopo do problema, identificar 

três elementos primordiais: descrição das alternativas de decisão, determinação do 

objetivo do estudo e especificação das limitações do sistema. (Em uma estrada) Qual o 

melhor caminho a tomar? (Na bolsa de valores) Em que companhias investir?  (Em uma 

indústria) O que e em que ordem produzir? (Em um trabalho em grupo) Que pessoas 

alocar a que tarefas?  (Em uma companhia de distribuição) Que rede (elétrica, de  gás, 

etc.) instalar ?  (Em uma companhia de distribuição) Que rede instalar? (elétrica, de gás, 

etc.)  

 Com a expansão da capacidade de processamento dos computadores e maior 

conhecimento de informações, o processo de decisão nas organizações passou a utilizar 

modelagens simulatórias alterando variáveis do problema para se encontrar a melhorar 

solução. A intuição gerencial e administrativa passou a ser deixada mais de lado devido 

a esse aceleramento tecnológico. Com a quantidade de informações disponíveis que 
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cresce exponencialmente, tornou-se impossível considerar todos os dados para formular 

uma problematização; por isso, é importante separar informações relevantes de 

irrelevantes. A intuição gerencial faz parte desse processo de escolha mesmo com a 

racionalização das informações sendo mais importante ao formar uma modelagem. Com 

isso, pode-se criar possíveis cenários para análise, validar e analisar o modelo, bem 

como os resultados dos mesmos. A utilização da modelagem no processo de tomada de 

decisões gera diversas vantagens: obrigam os tomadores de decisão a tornarem 

explícitos seus objetivos, foçam a identificação e armazenamento de diversas decisões, 

forçam a identificação e armazenamento das relações entre diferentes decisões, 

identificação de limitações, a determinação de variáveis a serem consideradas e sua 

quantificação e permitem a comunicação e o trabalho em grupo (ASSAF, 2007).   

 As principais técnicas da Pesquisa Operacional são: A Teoria das filas, que 

estuda o comportamento das filas em espera; Teoria dos grafos, representação gráfica 

das relações existentes entre elementos de dados. Pode-se utilizar grafos para 

representar, por exemplo, estradas e utilizar algoritmos para se determinar o caminho 

mais curto; Simulação, que consiste em criar modelos representativos de um processo 

ou sistema do mundo real; Teoria dos jogos, que busca modelar fenômenos observados 

quando dois tomadores de decisão interagem entre si. Analisa estratégias de persuasão e 

tomada de decisão. Outra técnica bastante conhecida é a Programação Linear que será 

abrangida no capítulo 5.3 deste artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

5.3 Breve histórico da Programação Linear 

 

Programação Linear é o ramo da matemática aplicada que utiliza modelos 

matemáticos, estatísticos e algorítmicos para auxiliar na tomada de decisão de um 

determinado problema. Sua principal função é a otimização para que se encontrem as 

melhores soluções dos mais variados problemas, desde maximização de retornos e 

minimização de prejuízos até redução significativa de tempo de determinadas variáveis. 

Por exemplo, a Programação Linear pode ser utilizada no planeamento da distribuição e 

produção de produtos, nas decisões ligadas às políticas econômicas de governação dos 

países, na utilização como sub-rotinas para suporte de tarefas especificas em códigos de  

Programação não linear (GOLDBARG, 2000).   

A Programação Linear tem origem num famoso modelo de equilíbrio geral de 

Walras Pareto com que alguns matemáticos quiseram revolucionar a Teoria Econômica. 

Este modelo tinha o propósito de descrever todo o complexo da vida econômica de uma 

nação, por meio de sistemas de equações as quais envolviam variáveis econômicas 

como preços, quantidades produzidas, etc. Outro impulso inicial foi em 1826, com os 

estudos de Fourier sobre sistemas de inequações lineares (ARENALES, 2007).   

O norte americano Wassili Leontieff criou um modelo aperfeiçoado, construído 

por um sistema de equações lineares. Este modelo (matriz de Leontief) é considerado 

um embrião da Programação Linear de hoje. Porém, foi em 1939 foi notada a 

importância da prática de otimização de problemas através de sistemas lineares, 

Kantorovich criou um algoritmo para a solução desses problemas, esse arquivo 

mostrava exemplos práticos de como a programação linear poderia resolver problemas 

do cotidiano em que se buscava obter a maior obtenção de produção possível com base 

numa utilização ótima dos recursos disponíveis. Um desses exemplos envolvia a 

distribuição de fluxos de carga (distribuídos através de veículos de transporte), usando 

diferentes rotas em redes rodoviárias de forma a satisfazer os requisitos e as restrições 

de capacidade das rotas, minimizando o consumo de combustível. Porém, o 

conhecimento sobre seu trabalho só veio a ganhar notoriedade no ocidente depois de 

1950 (ARMENTANO, 2007).   

A otimização de problemas lineares sujeitos a restrições ganhou cada vez mais 

importância a partir da década de 1940 com George Dantzig, consultor de matemática 

(que não ganhou o Prêmio Nobel por não haver categoria de matemática na época para 

premiação) do US Air Force Comptroller, e com o economista George Stigler, que 
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formulou o problema das dietas como um problema de mistura de componentes ( que 

lhe resultou no Prêmio Nobel de economia). Dantzig não só formula o problema de 

programação linear, mas também cria o Algoritmo do Simplex para a sua solução em 

1947. Foi esse grupo que criou o “MÉTODO SIMPLEX” (MIRSHAWKA, 1998). Neste 

método, procura-se mostrar várias situações as quais podem se encaixar em alguns 

desses problemas. Deve-se verificar, no contexto do problema, a legitimidade do uso de 

inequações ou equações lineares, seguindo as etapas abaixo: 

 

I. Identificar as variáveis; 

II. Identificar a função objetivo; 

III. Identificação das restrições; 

IV. Resolver matematicamente o problema. 

 

Nesse mesmo ano, Koopmans mostra que a programação linear é um modelo 

apropriado para a análise da teoria econômica clássica. Entretanto, nos EUA, Frank L. 

Hitchcock apresentou o que é hoje a formulação base do problema de transporte. Por 

isso, o problema de transporte é referido tanto como problema de transporte de 

Hitchcock quanto como problema de transporte de Hitchcock Koopmans.  

Em sua grande maioria (senão na totalidade), os problemas econômicos são, em 

última instância, problemas de otimização; procura-se maximizar um objetivo (como 

lucros, por exemplo), ou minimizá-lo (como custos). 

 Acontece que a maximização ou a minimização não podem ser absolutas: os 

lucros a partir de certo ponto têm de sujeitar-se a limitações, tais como aceitação no 

mercado, conveniências legais, etc. Os custos também nunca poderão ser iguais a zero, 

pelas naturais limitações das reduções de custos. 

Alguns exemplos de problemas de decisão podem ser citados:   

• A escolha da localização ideal para uma indústria, ou um hospital; 

• A programação dos transportes relativos à distribuição dos produtos de uma 

indústria; 

• A determinação do programa de produção para uma refinaria de petróleo. 

Embora tais problemas sejam distintos, é fácil notar que existem dois pontos comuns a 

todos eles: 

• A existência de certo conjunto de soluções possíveis. 

• A necessidade de se escolher, dentro deste conjunto, a “solução ótima”. 
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5.4 Teoria de Markowitz 

 

Foi Harry Markowitz que formalizou o conceito da diversificação de ativos para 

o contexto financeiro. O economista é autor de diversos livros e artigos científicos, 

conquistando em 1990, o prêmio Nobel de Economia, devido a sua contribuição na 

análise de risco e retorno de ativos financeiros. Sua teoria ficou conhecida como a 

Teoria Moderna do Portfólio (TMP), um modelo matemático de construção de carteiras 

de investimento que aperfeiçoa a alocação dos ativos para obter o melhor retorno 

possível para um dado nível de risco. 

Assaf Neto (2007) explica que Markowitz envolveu o processo de otimização de 

uma carteira de investimento em três grandes fases: 

 (i) a análise dos títulos, em que costuma-se encontrar o valor intrínseco de um título 

por descontar os fluxos futuros a uma taxa de atratividade; 

(ii) a análise de carteiras, que envolve projeções de retorno esperado e do risco dos 

ativos selecionados;  

(iii) e a seleção de carteiras, estuda a melhor combinação possível dos ativos, 

sugerindo uma alocação de ativos dentro da carteira para minimizar o risco dando um 

determino retorno. 

Para Markowitz, o risco de um ativo, que é medido pelo desvio padrão, não pode 

ser calculado isoladamente. Ou seja, não se pode calcular o desvio-padrão de uma 

carteira simplesmente somando ou obtendo a média dos desvios de cada ativo 

isoladamente. Isso ocorre porque há correlação entre as movimentações de diversos 

ativos financeiros. A equação abaixo traduz esse conceito:  

Equação 1 – Covariância dos Retornos 

 

Fonte: JUNIOR, 2007 

Onde: 

 COV = Covariância dos Retornos 

 n = Quantidade de variáveis 
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 Pj= Peso dos Ativos na Carteira 

 RX= Retorno de um determinado Ativo Individual 

 RY = Retorno de outro Ativo Individual 

 

A covariância é  uma medida que avalia como as variáveis X e Y se 

movimentam ao mesmo tempo, em relação a seus valores  médios. Indica a simetria 

existente entre X e Y. Se dois títulos apresentam COV > 0, admite-se que as taxas de 

retorno têm a mesma tendência. Ambos se valorizam ou ambos se desvalorizam. Se 

COV<0, os dois ativos apresentam relações inversas ou seja um se valoriza e o outro se 

desvaloriza. Se COV=0  não há associação alguma. 

5.4.1 Diversificação 

 

Pela Teoria Moderna do Portfólio percebe-se que com a diversificação de ativos 

numa carteira, selecionando ativos com correlação negativa, a tendência é de redução ou 

até eliminação do risco não sistemático. A correlação visa explicar o grau de 

relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis. A correlação é 

dada pela fórmula abaixo:  

Equação 2 – Coeficiente de Correlação 

 

Fonte: JUNIOR, 2007 

Se o coeficiente de correlação for 1, significa que as duas variáveis possuem 

relação linear perfeita, ou seja, se o retorno de um ativo aumentar o outro tam´bem 

aumentará. Se o coeficiente de correlação for -1, significa que as duas variáveis 

possuem relação linear perfeita também, porém, se o retorno de um ativo aumentar o 

outro diminuirá na mesma proporção. Se o coeficiente de correlação for 0, não há 

relação linear entre os dois ativos.  
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O risco diversificável é aquele que pode ser eliminado por meio da 

diversificação da carteira. Já o risco não diversificável é decorrente de questões 

sistêmicas, ou seja, problemas macroeconômicos, desastres naturais, crise financeira, 

alta da inflação, entre outros. A diversificação reduz o risco total de uma carteira na 

medida em que novos ativos são adicionados. O retorno da carteira é determinado 

pela média ponderada dos retornos dos ativos individuais. 

Equação 3 – Retorno da Carteira 

 

Fonte: JUNIOR, 2007 

Onde: 

 E (Rp) = Retorno da Carteira 

 N = Quantidade de variáveis 

 X= Peso do Ativo Individual 

 R = Retorno de cada Ativo Individual 

 

A figura a seguir exemplifica como fica o risco da carteira em relação ao número 

de ativos que a compõem. 

Figura 1 – Gráfico de Risco de uma Carteira 

 

 

Fonte: PRATERS, 2016 

http://www.wrprates.com/wp-content/uploads/2016/11/risco_sistematico.png
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5.4.2 O princípio da dominância 

 

O princípio da dominância afirma que o investidor racional prefere o investimento que 

proporcione o maior retorno esperado para o mesmo nível de risco; ou menor risco para 

o mesmo retorno esperado. 

 

 

Figura 2 – Gráfico do princípio da dominância 

 

 

Fonte: PRATERS, 2016 

Com base nesse princípio, pode-se observar que, o ativo 2 domina o 1; o ativo 4 domina 

o 3; o ativo 2 domina o 3. 

 

5.4.3 A carteira de mínima variância e a fronteira eficiente 

 

 Aplicando o princípio da dominância nas combinações de ativos da carteira, 

chega-se a um dos pontos principais da teoria de Markowitz, a Carteira Mínima de 

Variância (CMV).  Esse conceito se refere ao processo de se encontrar no portfólio de 

investimento, o menor desvio padrão (risco) dentre todas as combinações de ativos 

possíveis. A partir disso, a Fronteira eficiente de Markowitz é obtida para os ativos que 

possuem retorno superior aos da Carteira Mínima de Variância no mesmo nível de risco. 

 

 

 

 

http://www.wrprates.com/wp-content/uploads/2016/11/dominancia.png
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Figura 3 – Gráfico da Fronteira Eficiente de Markowitz. 

 

 

Fonte: PRATERS, 2016 

 

 

5.4.4 Ativo Livre de Risco 

 

O ativo livre de risco, é o ativo cuja taxa em que é investido há certeza de que no 

vencimento o investidor recebera os juros e o principal de volta. Essa taxa é utilizada 

como referência para análise de risco relativo, ou seja, é a taxa utilizada para calcular o 

retorno relativo do ativo financeiro. No Brasil a taxa livre de risco adotada é em geral o 

CDI. Nesse tipo de ativo, não se deve haver risco de inadimplência nem de 

reinvestimento. Em virtude de seu poder para taxar e suprir a economia com papel-

moeda, os governos têm a capacidade de emitir títulos públicos livres do risco de 

default, também conhecido como risco de crédito.  

Assim, os investidores adotam os títulos públicos, os títulos do Tesouro 

American e o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como ativos livres de risco, 

pois, em geral, são as opções com menor risco de crédito ,que os colocam como 

parâmetro para os demais investimentos. 

 

 

 

 

 

http://www.wrprates.com/wp-content/uploads/2016/11/mvp.png
http://www.wrprates.com/wp-content/uploads/2016/11/mvp.png
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5.5 Risco 

 

O termo Risco é utilizado para designar o resultado objetivo da combinação 

entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, aleatório, futuro, e o 

impacto resultante caso ele ocorra. O Risco abrangido nesse artigo é o Risco Financeiro, 

que se refere ao nível de incerteza associado a uma posição, carteira ou empresa (fundo, 

banco, empresa qualquer). A incerteza associada a fluxos de caixa futuros que podem ou 

não trazer retornos desejados ao investir em um determinado ativo. Um investidor é 

avesso ao risco se para escolher uma oportunidade de investimento arriscada ele requer 

um retorno esperado superior como recompensa pelo risco incorrido. Se não há prêmio 

de risco, ele não entra no negócio. 

Por que é importante controlar o risco de um negócio? Nem todos os riscos de 

uma empresa ou de um investimento podem ser controlados, porém as instituições ou os 

investidores devem saber o quão estão dispostos para correr em busca de oportunidades, 

chances de maiores lucros e ter maior competitividade no mercado. Por isso, a 

importância de haver uma gestão que mitigue as possíveis perdas e monitorem 

constantemente os impactos negativos decorrentes de um risco atrelado a algum 

negócio. 

 Há várias subdivisões do Risco Financeiro, os principais serão explicados a 

seguir: 

 

I. Risco da Contraparte: refere-se ao risco de que a contraparte de um negócio 

não cumpra as suas obrigações contratuais. As clearing house, como a CBLC, a 

bolsa de valores, servem para reduzir esse risco. Elas recebem o dinheiro do 

comprador e o título do vendedor e fazem a troca para evitar que uma das partes 

não honre com os compromissos.  

 

II. Risco de Crédito: é a possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não 

cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações 

financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito 

decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador. As três 

principais agências avaliadoras de risco de crédito dos agentes emissores de 

títulos são: Standard and Poor’s ou S&P Moody’s Fitch Ratings. Uma agência de 

rating é uma empresa que qualifica determinados ativos financeiros de empresas, 
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governos ou países, avalia e atribui notas de classificação a estes. Isto é feito 

com base no grau de risco de que estes não sejam capazes de honrar com suas 

dívidas. A avaliação pode ser para risco privado, risco soberano e ainda risco 

país. A figura abaixo mostra como funciona essa avaliação: 

 

Figura 4 – Gráfico da Fronteira Eficiente de Markowitz 

 

 

 

Fonte: seuguiadeinvestimentos.com.br/risco-dos-investimentos-como-funcionam-os-ratings/ 
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III. O que é Risco Operacional? É a possibilidade de perda resultante de falhas de 

processos internos, de pessoas ou de sistemas inadequados, ou ainda de 

ocorrência de eventos externos. O Risco operacional pode ser dividido em:  

 

a. Risco de modelo: erro de metodologia (provoca erro de marcação a 

mercado) 

b. Risco transacional: erro de execução 

c. Risco de controle: relacionado a limites  

d. Risco de pessoas: fraude 

e. Risco de tecnologia: falha de sistemas 

 

IV. Risco de Liquidez: é a possibilidade de ocorrências de descasamento de fluxos 

de ativos e passivos, principalmente de curto prazo. Ocorre quando um ativo real 

ou instrumento financeiro não pode ser vendido ou liquidado com relativa 

rapidez por um preço “justo”. Os três exemplos abaixo podem ajudar na 

compreensão sobre esse tipo de risco: 

 

 Um cliente possui em sua carteira uma ação da empresa XYZ, e precisa 

vendê-la. Insere na Bolsa uma ordem de venda no preço desejado, no 

entanto esta ordem não é executada, pois não há nenhum comprador 

neste preço. Este é um evento de liquidez relacionado a risco de 

mercado. 

 Um cliente da corretora não paga a liquidação de uma ação em D+3 da 

operação, não honrando com seu compromisso devido a falência de seu 

fundo de investimento. A corretora deverá efetuar o pagamento junto à 

Bolsa. Este é um evento de liquidez relacionado a risco de crédito 

podendo incorrer em perdas permanentes. 

 Por algum problema, se uma operação for executada de maneira errada, 

pode acontecer de uma posição ficar alocada na corretora, incorrendo em 

chamadas de margem sem programação prévia. Este é um evento de 

liquidez relacionado a risco operacional. 
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V. Risco Legal: Associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados 

pela instituição, sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e 

mudanças da Lei. 

 

VI. Risco de Imagem ou Reputacional: É a possibilidade de ocorrer algum evento 

que venha a prejudicar a imagem da instituição perante seus clientes, órgãos 

reguladores, governo, imprensa, etc. 

 

VII. Risco Ambiental: Possibilidade de se causar qualquer dano ambiental a um 

local ou comunidade. 

 

VIII. Risco de Mercado: O tipo de risco que foi utilizado como metodologia para os 

cálculos do objetivo deste projeto, que é minimizar riscos aumentando retorno 

da carteira de investimento. É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 

da flutuação nos valores de mercado de posições indexadas a variados fatores de 

risco. As perdas podem ocorrer pela combinação de dois fatores: volatilidade da 

variável financeira e a exposição a esta fonte de risco. Existem diversas formas 

de se avaliar o Risco de Mercado. Existem medidas que indicam a exposição 

global ao Risco de Mercado, como VaR (Value at Risk) e o Estresse. O VaR 

resume o risco de um instrumento financeiro ou o risco de uma carteira de 

investimentos em um único número. O VaR representa a pior perda financeira de 

um instrumento ou carteira de investimento, considerando-se um certo nível de 

confiança e um horizonte de tempo específico. Os Testes de Estresse são 

importantes para se mensurar qual é a perda (ou ganho) financeira de um ativo 

ou carteira, dado um cenário extremo.  
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5.5.1 Gestão de Risco 

 

Um sistema de gestão de riscos fornece informações sobre o possível 

comportamento futuro de fluxos de caixa (ativos e passivos). As informações são 

baseadas em análises estatísticas do comportamento passado (ou não) dos próprios 

ativos (ou dos fatores de risco dos ativos). Para gerir os riscos financeiros, os passos 

seguintes são importantes para evitar grandes perdas: 

 

• Definir os limites de risco, além da política de controle de risco; 

 • Marcar a mercado as posições; 

 • Monitorar o risco de forma consolidada e segregada; 

• Analisar a adequação dos modelos de risco e acompanhar a validade dos testes 

de estresse; 

• Monitorar a liquidez dos ativo. 

 

Neste projeto, utilizou-se os seguintes métodos para avaliar o risco financeiro: 

 

 O retorno da carteira que é determinado pela média ponderada dos 

retornos dos ativos individuais; 

 

 A variância, medida de dispersão que mostra quão distantes os valores 

estão da média; 

 

 O desvio padrão populacional que mede a volatilidade dos ativos (quanto 

que um ativo qualquer, como uma ação, se movimenta durante um certo 

período de tempo), calculado pela raiz quadrada da variância 

populacional ou amostral correspondente; 

 

 A covariância entre duas variáveis aleatórias reais, definida como a 

medida de como duas variáveis variam conjuntamente; 

 

 A correlação que visa explicar o grau de relacionamento verificado no 

comportamento de duas ou mais variáveis; 
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 O ativo livre de risco, é o ativo cuja taxa em que é investido há certeza de 

que no vencimento o investidor recebera os juros e o principal de volta; 

 

 

 Índice Sharpe: Índice de risco e retorno, dado pela fórmula abaixo:  

 

Equação 4 – Índice Sharpe 

 

IS = ( Ri -Rf ) / (σi ) 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

Onde: 

 IS = Índice de Sharpe 

 Ri = Retorno do Ativo 

 Rf = Retorno Livre de Riso ( Risk-Free ) 

 σi = Risco do Ativo ( a letra grega sigma representa volatilidade ) 

 

Quanto maior o Índice de Sharpe, melhor o investimento em termos de risco e 

retorno (mais retorno com menos risco). 
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5.6 Breve explicação de cada tipo de investimento utilizado 

 

Os investimentos selecionados compreenderam ativos de renda fixa e de renda 

variável. A carteira de investimento montada possui um perfil mais conversador, ou seja, 

os ativos de renda fixa tiveram maior peso, pois apresentam uma boa rentabilidade a um 

risco baixo. 

 

 Renda fixa: Os investimentos de renda fixa são aqueles que oferecem 

uma determinada remuneração prevista já antes da aplicação. Quando se 

aplica em renda fixa, está de certa forma “emprestando” dinheiro ao 

emissor do título, seja ele uma instituição financeira ou o governo. A 

remuneração, portanto, serão os juros cobrados por esse empréstimo. Os 

fundos de renda fixa são opções de investimentos oferecidos por bancos 

ou corretoras. Eles contêm uma cesta de aplicações para diferentes tipos 

de investidor, considerando variados títulos, perfis de risco, alocação 

mínima e liquidez.  

Na carteira montada nesse projeto foram abrangidos os seguintes ativos 

de renda fixa:  

 

 TESOURO DIRETO IPCA 

  BRADESCO PRIME FIC  

  CDB PÓS- FIXADO. 

  

 Renda variável: Já para perfis mais arrojados, as aplicações de renda 

variável ocupam o topo das preferências em razão da alta atratividade, 

mas que é proporcional ao risco. Esse tipo de investimento é menos 

conservador, há a possibilidade de ganhos maiores – ainda que para isso 

tenha que correr mais riscos. Ao contrário da renda fixa, ela permite 

opções de lucros muito mais significativos. Mas, ao mesmo tempo, 

também pode render perdas e prejuízos consideráveis.  

Na carteira montada nesse projeto foram abrangidos os seguintes ativos 

de renda variável: 

 

https://www.btgpactualdigital.com/investimentos/renda-fixa
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 ITUB4 

 OURO 

 FEXC11B 

 IBOVESPA 

 ISE 

 NATU3 

 AAPL34 

 

A tabela 1 seguinte mostra os ativos escolhidos para compor a carteira e suas respectivas 

instituições responsáveis. 

 

Tabela 1 – Ativos da carteira e instituição emissora 

 

ATIVOS INSTITUIÇÃO EMISSORA 

1. TESOURO 

DIRETO IPCA TESOURO NACIONAL 

2. ITUB4 ITAÚ UNIBANCO 

3. OURO BM&F BOVESPA 

4. FEXC11B BANCO PACTUAL 

5. IBOVESPA BOVESPA 

6. ISE BOVESPA / FGV-EAESP 

7. NATU3 NATURA 

8. AAPL34 APPLE 

9. BRADESCO 

PRIME FIC BRADESCO 

10. CDB PÓS- 

FIXADO 
BMG 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

 

1) O Tesouro IPCA é um tipo de título público emitido pelo Tesouro Nacional para 

financiar as atividades do governo central, contraindo dívida pública. Esse título 

tem sua rentabilidade atrelada à taxa de inflação IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo, que mede a inflação “oficial” do país), acrescida de juros e 

costuma ser mais recomendado para investidores de longo prazo. O Tesouro 

Direto é considerado uma opção de investimento de baixo custo e segura, já que 
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os títulos públicos são considerados os ativos com menor risco em uma 

economia. 

 

2) Itaú Unibanco é um banco brasileiro fundado em 4 de novembro de 2008 

mediante a fusão de duas das maiores instituições financeiras do país, o Holding 

Itaú Bancos e Unibanc. Atualmente é o maior banco privado do país e tem como 

principal ação no mercado as ações preferenciais (que não têm direito a voto em 

momentos de decisão nas empresas, mas têm maior preferência que os 

detentores de ações ordinárias na distribuição de dividendos) ITUB4. Grandes 

bancos devem permanecer com tendências de alta e trazer retornos interessantes 

aos seus investidores. 

 

3) No Brasil, a forma mais comum de investir em ouro é por meio da Bolsa de 

Mercadorias e Futuros. Para comprar ouro na BM&F, o investidor deve procurar 

uma corretora listada na Bolsa. O investimento em ouro é muito diferente de 

outros investimentos de renda variável. O ouro é uma ótima forma de proteção 

durante momentos de crises financeiras e pressão inflacionária. Ele costuma 

apresentar alta demanda nestes momentos, uma vez que ele não está sujeito à 

diminuição de seu valor (inflação). Isso acontece porque, ao contrário da moeda, 

o ouro não é passível de intervenção por parte dos governos, isto é, ele não pode 

ser impresso, logo possui um valor intrínseco devido a sua escassez. 

 

4) O FEXC11B é um fundo imobiliário emitido pelo Banco BTG PACTUAL. O 

fundo investe em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de 

certificados de recebíveis imobiliários (CRI), títulos lastreados em créditos 

imobiliários e garantidos por imóveis, apresentando promessa de pagamento em 

dinheiro; letras hipotecárias (LH), títulos de renda fixa emitida pelas instituições 

financeiras autorizadas a conceder créditos hipotecários; letras de crédito 

imobiliário (LCI), títulos de renda fixa emitidos por bancos com objetivo de 

financiar o setor imobiliário; ou de direitos a eles relativos, buscando 

rentabilidade anual de 105% do CDI (são títulos emitidos pelos bancos como  

rentabilidade das aplicações em fundos de investimento). Portanto, é classificado 

como sendo um fundo do tipo Papel e enquadra-se na segmentação IGP- M 

(Medida de Inflação feita pela FGV). O rendimento elevado é explicado pela 

http://www.bmfbovespa.com.br/shared/iframe.aspx?altura=1100&idioma=pt-br&url=www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/associados1/associadosPesquisa1.asp
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composição de papéis do fundo e trazem ao cotista uma proteção natural contra 

a inflação mais direta. 

 

5) O Índice Bovespa (IBOVESPA) é o indicador de desempenho mais importante 

das cotações de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, já que é 

formada pelas empresas que apresentam os maiores volumes de ações 

negociadas no maior Centro de negociações de ações do Brasil e da América 

Latina.  

 

6) Criado em 2005 pela BM&FBOVESPA em parceria com a FGV EAESP, o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) reflete o retorno de uma carteira 

composta por ações de empresas com os melhores desempenhos em todas as 

dimensões que medem sustentabilidade empresarial. É a principal referência de 

investimento sustentável da América Latina. 

 

7) Atualmente a Natura está conseguindo o que poucas empresas conseguem: 

expandir vendas físicas, lucros e receitas a mais de 20% ao ano em termos reais. 

A ação ordinária NATU3 também é considerada uma ação sustentável, pois a 

empresa é uma das instituições do país que mais investem em sustentabilidade. 

 

8)  O ativo AAPL34 é um BDR (Brazilian Depositary Receipt), ou certificado de 

depósito de valores mobiliários, é um valor mobiliário emitido no Brasil que 

representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas, ou 

assemelhadas, com sede no exterior. A instituição que emite no Brasil o BDR é 

chamada de instituição depositária. Alguns dos BDR’s não estão disponíveis 

para investidor comum. A Apple é um desses casos (é o caso também das 

empresas citadas acima). Eles são BDR não patrocinados. Esses só podem ser 

adquiridos por fundos de investimentos, instituições financeiras e 

administradores de carteiras. 

 

9) O BRADESCO PRIME FIC é um investimento de renda fixa emitido pelo banco 

Bradesco, segundo maior banco privado do Brasil. Esse ativo foi escolhido por 

apresentar um retorno consideravelmente alto e por ser de baixo risco. 
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10) O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título de captação de recursos 

emitido por bancos, com objetivo de financiar suas atividades. Há dois tipos de 

CDB: pós-fixado: a remuneração acompanha a variação do CDI, índice 

divulgado diariamente pela CETIP; pré-fixado: a taxa de remuneração é definida 

para o período negociado no ato da aplicação e é válida até o vencimento, 

independentemente de qualquer alteração do cenário econômico. O valor que 

será resgatado na data do vencimento já é conhecido no ato da aplicação. (BMG, 

2016). O ativo escolhido foi o CBD pós- fixado da instituição BMG. Se há uma 

perspectiva de redução de juros, faz sentido buscar a garantia do prefixado. Mas 

se o cenário à frente indica aumento dos juros, então, pode ser mais interessante 

recorrer ao pós-fixado. 

 

Portanto, por um perfil mais conservador, o gráfico abaixo explicita como cada 

investimento teve peso na carteira de investimento. 

 

Gráfico 1 – Peso de cada ativo na Carteira Montada 

 

 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 
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6. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 Houve uma pesquisa qualitativa abrangendo desde pesquisas específicas sobre 

Riscos em sites de busca até livros, artigos, trabalhos de faculdade e de empresas que 

fazem parte do setor financeiro, que abordam o tema de minimização de risco de 

carteira de investimentos. Todas as fontes estão explicitadas no item Referências 

Bibliográficas deste projeto. 

 Foram utilizadas diversas fontes para encontrar o do retorno dos ativos. As 

principais fontes para cálculo de cotação e índices de ações foram o software 

Economática, o site do Yahoo finanças, BMF & BOVESPA. E para os diversos ativos 

foram usados como amostra retornos das fontes que lidam diretamente com o 

investimento, por exemplo, um dos ativos escolhidos para compor a carteira foi o 

TESOURO DIRETO atrelado ao IPCA, portanto a obtenção de dados desse ativo foi 

retirada do site do Tesouro Nacional. Os retornos esperados dos ativos compreenderam 

o período entre 2012 e 2016. 

  O retorno esperado da carteira é a média ponderada dos retornos esperados 

sobre os ativos individuais.  

Equação 5 – Retorno médio da carteira 

 

Fonte: JUNIOR, 2007 

Onde: 

 E (Rp) = Retorno da Carteira 

 N = Quantidade de variáveis 

 X= Peso do Ativo Individual 

 R = Retorno de cada Ativo Individual 

 

O cálculo do Risco da carteira seguiu a Teoria de Markowitz, pode-se observar 

que, embora o retorno esperado seja a média ponderada dos rendimentos individuais de 

cada ativo, a variância da carteira depende da covariância entre os pares de ativos, a 

qual depende da correlação entre os ativos. Dessa forma, quando os ativos se 

relacionam pouco conseguem ter um risco menor que a média ponderada dos riscos 

individuais, conseguindo ocasionalmente um risco menor que o do ativo de menor risco 

que tenha um retorno maior que o deste investimento. 
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Equação 6 – Risco da carteira 

 

 

Fonte: JUNIOR, 2007 

 

Para aperfeiçoar a carteira e atingir o objetivo do trabalho, que é diminuir risco e 

maximizar os retornos utilizou-se a ferramenta Solver do Excel, com o uso de 

Programação Linear e Análise de Sensibilidade. Como mostra a figura abaixo, a função 

a ser minimizada é justamente o risco calculado. As células variáveis são os pesos atuais 

que cada ativo possui na carteira como mostrado na figura seguinte retirada da planilha 

do projeto: 

Figura 5 – Parâmetros do Solver 

 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 
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O modelo de programação linear para atender o objetivo do artigo pode ser 

visualizado na Tabela 2 seguinte: 

 

Tabela 2 – Programação Linear para otimização da carteira 

 

 

X1,…, X10. (Os dez ativos que compões a carteira.) 

 

Z= Risco da Carteira 

 

Função Objetivo:  MIN Z :  3,3252% ( RISCO) 

 

RESTRIÇÃO 1 : X1, …, X10 <= 0,3 ( nenhum ativo deve ter peso maior que 30% da arteira). 

 

RESTRIÇÃO 2 : X1, …, X10 >= 0,01% ( cada ativo deve ter pelo menos 1% de peso na carteira) 

 

RESTRIÇÃO 3 : X1+X2, + …+ X10 = 1  ( a soma dos pesos deve ser igual a 100%) 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

 

 A figura abaixo os relatórios que foram analisados para se obter os resultados 

desejados. O relatório de resposta apresenta em uma forma padrão informações 

comparativas dos valores antes e depois da simulação, já o relatório de sensibilidade 

apresenta os parâmetros estatísticos da sensibilidade das células ajustáveis. 

 

Figura 6 – Resultados do Solver 

 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 
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6.1 Métodos para Calcular as Variáveis: 

 

 Todos os resultados quantitativos foram obtidos a partir de cálculos feitos pelo 

Excel Versão 2016 (ZUMA; CALDEIRA; ANDRÉ; PACHECO; GIOVANNA; 

MACHADO, 2008). 

 

 =MÉDIA(): Calcula a média entre uma série de entradas numéricas. 

 

 =SOMA(): Retorna a soma total entre os valores inseridos. 

 

 =VAR.P(): Calcula a variação dos retornos baseada na população inteira. 

 

 =DESVPAD.P(): Calcula o desvio padrão de uma população ou de uma 

mostra. O desvio padrão indica a dispersão dos dados em comparação 

com a média. 

 

 =MATRIZ.MULT2(PESO PERCENTUAL DE CADA 

INIVESTIMENTO NA CARTEIRA;TRANSPOR3(RETORNO DE 

CADA ATIVO)) :  Calcula o retorno esperado da carteira, que é a média 

ponderada dos retornos esperados sobre os ativos individuais.  

 

 =RAIZ(MATRIZ.MULT(PESO*RETORNO DE CADA 

ATIVO;MATRIZ.MULT(VALORES DAS CORRELAÇÕES DOS 

ATIVOS DA CARTEIRA;TRANSPOR(PESO*RETORNO DE CADA 

ATIVO)))) : Calcula o risco total da carteira. 

 

 Matriz de Correlação:  as correlações dos ativos foram calculadas através 

da utilização da ferramenta de análise do Excel, como apresentado na 

ilustração seguinte:  

 

                                                 
2 Retorna o produto matricial de duas matrizes. O resultado é uma matriz com o mesmo número de linhas 

que matriz1 (PESO PERCENTUAL DE CADA ATIVO NA CARTEIRA) e com o mesmo número de 

colunas que matriz2 (RETORNO DE CADA ATIVO). 
3 A função TRANSPOR tem o objetivo de transferir (criando uma cópia) um intervalo de células que está 

posicionado na vertical para um intervalo de células na horizontal ou vice versa. 
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Figura 7 – Resultados do Solver 

 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

 

  

 O intervalo de entrada compreendeu todos os retornos mensais dos ativos, 

incluindo o nome dos investimentos. Por isso o item “Rótulos na primeira linha” está 

selecionado. A matriz de correlação possibilita a análise simultânea da associação entre 

as variáveis. 

 

 

6.2 Limitações da Metodologia Utilizada 

 

Esse projeto é acadêmico e não deve ser usado como referência para 

investimento para detentores de capital. Por compreender um período aleatório, a 

utilização de dados históricos que abrangeram retornos de janeiro de 2012 a dezembro 

de 2016 pode ter causado uma distorção de resultados. Em determinados períodos nesse 

tempo abrangido, um ativo provavelmente pode ter obtido melhores resultados devido à 

situação econômica do país num determinado momento que pode ter beneficiado certo 

investimento. Outro ponto importante é que a análise quantitativa compreende dados 

passados, ou seja, não há como prever se um ativo obterá melhores rendimentos 

faturamentos. Conforme já explicado no artigo, existe o risco sistemático, ou seja, o 

risco que as organizações e os investidores não podem controlar e que não pode ser 

eliminado com a diversificação de uma carteira de investimentos.  
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 Foram escolhidos dez tipos de investimentos que tiveram um retorno médio 

consideravelmente satisfatório nos últimos cinco anos e com potencial rendimento 

futuro alto para os detentores de capital. Tais ativos foram selecionados seguindo uma 

minuciosa e longa pesquisa sob a ótica do objetivo do projeto, que é obter maiores 

retornos com menores riscos. 

 A figura abaixo mostra a matriz de correlações dos ativos, calculados a partir dos 

retornos mensais dos investimentos selecionados para compor a carteira:  

 

Figura 8 – Matriz de correlação dos ativos 

 

CORRELAÇÃO DOS ATIVOS TESOURO DIRETO IPCA ITUB4 OURO FEXC11B IBOVESPA ISE NATU3 AAPL34 Bradesco Prime Fic CDB

TESOURO DIRETO IPCA 100,00% -5,14% 12,42% -1,62% -27,71% -39,48% 19,41% 6,25% 9,07% -80,55%

ITUB4 -5,14% 100,00% -11,10% -9,98% 8,84% 5,06% 22,30% -13,67% -8,82% 0,47%

OURO 12,42% -11,10% 100,00% -0,78% 12,68% -0,64% 12,46% -8,75% -15,84% 4,51%

FEXC11B -1,62% -9,98% -0,78% 100,00% 7,09% 10,74% 22,07% 27,68% -4,74% 0,15%

IBOVESPA -27,71% 8,84% 12,68% 7,09% 100,00% 88,01% 15,75% -16,01% -91,44% 60,39%

ISE -39,48% 5,06% -0,64% 10,74% 88,01% 100,00% 3,55% -12,31% -66,52% 64,57%

NATU3 19,41% 22,30% 12,46% 22,07% 15,75% 3,55% 100,00% 5,54% -21,53% -1,22%

AAPL34 6,25% -13,67% -8,75% 27,68% -16,01% -12,31% 5,54% 100,00% 15,84% -11,63%

Bradesco Prime Fic 9,07% -8,82% -15,84% -4,74% -91,44% -66,52% -21,53% 15,84% 100,00% -41,57%

CDB -80,55% 0,47% 4,51% 0,15% 60,39% 64,57% -1,22% -11,63% -41,57% 100,00%  

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

 

 Algumas observações importantes a destacar pela matriz de correlação dos 

ativos da carteira é que, investimentos com características semelhantes, quase sempre 

apresentam uma correlação positiva, como mostrado na tabela acima, se um 

determinado período o ISE aumentar 88,01%, o IBOVESPA também terá o mesmo 

comportamento. Caso o TESOURO IPCA tenha um retorno de 9,07%, o fundo de renda 

fixa Bradesco Prime Fic, também terá o mesmo retorno. Já o fundo imobiliário 

FEXC11B teve correlação negativa ou quase zero com todos os ativos de renda fixa da 

carteira. O mesmo acontece com as ações preferencias do Banco Itaú, ITUB4. As ações 

da Natura, NATU3, possuem correlação positiva com todos os investimentos de renda 
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variável da carteira, porém, com exceção do TESOURO IPCA, as ações da empresa 

possuem correlação negativa com os demais investimentos de renda fixa tratados. 

Na tabela 3 seguinte são visualizados o retorno médio de todos os ativos, seus 

desvios padrões, variâncias e pesos. Os pesos de cada investimento foram selecionados 

de forma aleatória, de acordo com o risco e retorno que cada um apresentou. Os 

investimentos de renda fixa ocuparam 55% da carteira, as ações 15%, os índices de 

ações 15%, fundos imobiliários 10% e câmbios, 5%. 

 

Tabela 3 – Retorno médio, desvio padrão, variância e pesos dos ativos na carteira 

 

Ação Retorno Médio DESV P. VARIÂNCIA PESO 

TESOURO DIRETO IPCA 9,160% 5,93% 35,17% 20% 

ITUB4 1,620% 9,51% 90,44% 5% 

OURO -0,200% 3,81% 14,51% 5% 

FEXC11B 0,520% 4,56% 20,79% 10% 

IBOVESPA 3,790% 20,10% 407,00% 10% 

ISE 4,610% 11,91% 142,00% 5% 

NATU3 1,170% 8,98% 80,64% 5% 

AAPL34 2,050% 10,97% 120,35% 5% 

BRADESCO PRIME FIC 9,170% 4,52% 20,41% 15% 

CDB PÓS FIXADO 6,480% 10,60% 112,46% 20% 

   PESO TOTAL 100% 

     

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que O fundo de renda fixa Bradesco Prime Fic, emitido pelo 

Banco Bradesco apresentou o maior retorno médio e o segundo menor risco, 

apresentando teoricamente o melhor desempenho. Percebe-se que o investimento de 

câmbio, o ouro, apresentar o menor retorno, um prejuízo de 0,2%, entretanto apresenta o 

menor risco da carteira.  Já o índice IBOVESPA apresenta o maior risco, mais de 20% e 

não apresenta um retorno tão alto, apresentando na teoria o pior desempenho. 

A tabela seguinte mostra o peso de cada carteira em relação ao seu risco: 
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Tabela 4 –  Peso médio dos riscos dos ativos 

 

ATIVOS 

PESO 

MÉDIO 

TESOURO DIRETO 

IPCA 1,19% 

ITUB4 0,48% 

OURO 0,19% 

FEXC11B 0,46% 

IBOVESPA 2,01% 

ISE 0,60% 

NATU3 0,45% 

AAPL34 0,55% 

BRADESCO PRIME 

FIC 0,68% 

CDB PÓS- FIXADO 2,12% 

  

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

 

Quando se analise sob essa ótica percebe-se que os pesos médios de risco de uns 

ativos ficam menores ou maiores que os outros. A ação ITUB4 que tinha um risco de 

9,51% fica com 0,48%, já o TESOURO DIRETO atrelado ao IPCA que tinha um risco 

de 5,93%, ficou com 1,19%. Isso ocorre porque esse investimento tem um peso quatro 

vezes maior que a ação. Portanto, pode apresentar um risco total maior para a carteira 

dependendo do cenário. 

A partir dos dados coletados pode-se chegar ao Retorno da Carteira, resultando 

num valor de 5,397%.   

Como explicitado na Tabela 5, a partir das Equações 1 e 2 pode-se obter o Risco da 

Carteira, resultando num valor de aproximadamente 3,33%. 
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Tabela 5 – Retorno e Risco da carteira 

 

RETORNO DA 

CARTEIRA 5,397% 

RISCO DA CARTEIRA 3,3252% 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

  

Na tabela 6 abaixo pode-se visualizar o retorno médio de todos os ativos, seus 

desvios padrões, variâncias e pesos depois da otimização da carteira. Os pesos de cada 

investimento mudaram com essa otimização da carteira. Os investimentos de renda fixa 

ocupam agora 72% da carteira, as ações 6%, os índices de ações 4%, fundos 

imobiliários 9% e câmbios, 10%. Mostrando o que o perfil da carteira ficou ainda mais 

conservador. 

 

Tabela 6 – Retorno médio, desvio padrão, variância e pesos dos ativos depois da análise solver 

 

Ação Retorno Médio 

DESV 

P. VARIÂNCIA PESO 

TESOURO DIRETO 

IPCA 9,160% 5,93% 35,17% 27% 

ITUB4 1,620% 9,51% 90,44% 4% 

OURO -0,200% 3,81% 14,51% 10% 

FEXC11B 0,520% 4,56% 20,79% 9% 

IBOVESPA 3,790% 20,10% 407,00% 3% 

ISE 4,610% 11,91% 142,00% 1% 

NATU3 1,170% 8,98% 80,64% 1% 

AAPL34 2,050% 10,97% 120,35% 1% 

Bradesco Prime Fic 9,170% 4,52% 20,41% 30% 

CDB 6,480% 10,60% 112,46% 15% 

   

SOMA 100% 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 
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A tabela abaixo mostra a mudança peso de cada carteira em relação ao seu risco. 

 

Tabela 7 – Peso médio dos riscos dos ativos com a minimização do risco total da carteira 

 

ATIVOS 

PESO 

MÉDIO 

TESOURO DIRETO 

IPCA 1,59% 

ITUB4 0,39% 

OURO 0,36% 

FEXC11B 0,40% 

IBOVESPA 0,62% 

ISE 0,12% 

NATU3 0,09% 

AAPL34 0,11% 

BRADESCO PRIME 

FIC 1,36% 

CDB PÓS- FIXADO 1,55% 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

 

Com a utilização da programação linear percebeu-se a mudança nos resultados 

dos pesos médios. A ação ITUB4 que tinha um risco de 9,51% diminuiu seu risco de 

0,48% para 0,39%, uma queda de 0,09%.  Já o TESOURO DIRETO atrelado ao IPCA 

que tinha um risco de 5,93%, teve um aumento de 0,4% em relação ao seu risco 

individual médio.  

A partir da análise Solver, confere-se que o retorno aumentou de 5,397% para 

6,448%, um aumento de 1,051 pontos percentuais. O risco diminui mais que o dobro, de 

3,3252% para 1,1657%, uma queda de 2,1595%. Isso provou o quanto a programação 

linear é eficiente para aperfeiçoar problemas do cotidiano. 

 

Tabela 8 – Retorno e Risco da carteira depois da utilização da Programação Linear 

 

RETORNO DA CARTEIRA 6,448% 

RISCO DA CARTEIRA 1,1657% 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 
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 A tabela 10 mostra os resultados da análise de sensibilidade dos ativos da 

carteira. Como mostra no resultado do Lagrange Multiplicador, o peso total da carteira 

atingiu o limite restrito pela programação linear, pois resultou num valor de 

aproximadamente 0,15, ou seja, um valor maior que zero. 

 Além dos novos pesos atribuídos para os ativos com a minimização do risco 

total da carteira, pode-se analisar os ativos pelo Reduzido Gradiente, que mede o 

crescimento do objetivo por unidade na célula ajustável, ou seja, o quanto o risco vai 

variar se passar a investi mais um porcento em um determinado ativo.  

 

Tabela 9 – Relatório de Sensibilidade com a Análise Solver 

 

 

Final Reduzido 

Nome Valor Gradiente 

PESO TESOURO DIRETO 

IPCA 0,268585787 0 

PESO ITUB4 0,040930665 0 

PESO OURO 0,095697315 0 

PESO FEXC11B 0,087501765 0 

PESO IBOVESPA 0,030776688 0 

PESO ISE 0,01 0,004220797 

PESO NATU3 0,01 0,017330106 

PESO AAPL34 0,01 0,000324961 

PESO Bradesco Prime Fic 0,3 -0,010959943 

PESO CDB 0,146507785 0 

   

   

 

Final Lagrange 

Nome Valor Multiplicador 

PESO 1,000000005 0,014725797 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 
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Gráfico 2 – Reduzido gradiente dos pesos médios dos ativos na Carteira 

 

 

 

Fonte: Autor, com dados da pesquisa 

 

No gráfico 2 obtém-se uma melhor visualização do Reduzido Gradiente dos 

ativos da carteira. O peso do ativo da Natura, a ação NATU3 que está no topo do 

gráfico, possui um Reduzido Gradiente de aproximadamente 0,017, ou seja, se o 

detentor da carteira formada investir mais 1% nessa ação, ele incorrerá num risco 

0,017% maior caso ele não aumentasse seu investimento na NATU3. Já o ativo 

Bradesco Prime Fic, sob essa ótica, reduziria o risco individual em 0,01 pontos 

percentuais.  O Índice de Sustentabilidade Empresarial e o BDR não patrocinado 

AAPL34, emitida pela empresa multinacional APPLE, aumentariam seus riscos em 

aproximadamente 0,4% e 0,03% respectivamente. Os demais ativos possuem um 

Reduzido Gradiente de igual a zero, ou seja, se houver algum ajuste nos investimentos 

demais, não terá redução significativa na volatilidade dos preços. 
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