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Resumo: Neste trabalho introduzimos a Teoria Moderna do Portfólio, fazendo uso de conceitos
básicos de álgebra linear, cálculo diferencial, estat́ıstica e otimização. Esta teoria nos permite
medir retorno e risco de uma carteira de investimentos, servindo como base para tomada de
decisões no mercado financeiro. Como aplicação vamos apresentar uma estratégia de investimento
bastante simples que visa minimizar o risco de investir em apenas dois ativos.
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1 Introdução

A teoria moderna do portfólio foi introduzida por Harry Markowitz durante os anos 1950; veja [3].
Essa teoria trata de uma estrutura matemática sobre como investidores avessos ao risco, uma
vez previamente escolhidos um determinado conjunto de ativos, podem montar uma carteira ou
portfólio de forma que o retorno esperado seja maximizado para um determinado ńıvel de risco.
Vale a pena ressaltar que o risco é uma parte inerente de uma recompensa mais alta o qual, de
acordo com [3], pode ser quantificado medindo a variação diária dos ativos. O termo técnico que
quantifica o risco de investir em um ativo é o desvio padrão da série temporal dos retornos do
ativo em consideração. Assim, o risco de um portfólio pode ser medido via o risco de cada um dos
ativos que compõem este portfólio. Segundo essa célebre teoria, é posśıvel montar uma “fronteira
eficiente”de carteiras ótimas que ofereçam o máximo retorno esperado para um determinado ńıvel
de risco fixado. Neste artigo revisitamos a teoria moderna do portfólio e descrevemos a fronteira
eficiente, mostramos que de fato ela é um ramo de hipérbole nas variáveis risco e retorno, veja [4].
Também calculamos o portfólio de risco mı́nimo e usamos este conceito para apresentar e analisar
uma estratégia de investimento que minimiza a relação entre o risco e o retorno.

Nosso objetivo principal com este artigo é tornar a teoria moderna do portfólio acesśıvel
os alunos dos primeiros anos de graduação. Neste sentido procuramos, na medida do posśıvel,
apresentar todos os conceito necessário para uma boa compressão do assunto, exigido como pré-
requisitos apenas conceito básicos de Álgebra Linear, Estat́ıstica e Cálculo. Vale a pena destacar
que esta teoria nem sempre funciona bem na prática. Por exemplo, ela não inibe a concentração
de ativos, podendo o modelo encontrado ter pesos despreźıveis em alguns ativos e um peso elevado
em outros. Do ponto de vista do mercado nenhuma dessas situações são desejadas, pois pesos
despreźıveis possuem custos proporcionais relevantes e pesos elevados deixam o risco do portfólio
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concentrado a poucos ativos. Para que a teoria de Markowitz possa ser utilizada na prática
ela necessita de algumas hipóteses adicionais e ajustes mais finos para evitar tais situações, este
assunto esta fora dos objetivos tratados neste artigo introdutório.

O artigo é organizado como se segue. Na Seção 2 apresentaremos alguns conceitos básico de
finanças e formulamos o nosso problema. Seção 3 apresentamos as notações e resultados básicos de
Álgebra Linear, Estat́ıstica e Cálculo usadas através do artigo. Na Seção 4 estudamos os conceitos
de retorno e risco de uma carteira e suas propriedades básicas. Na Seção 5 apresentamos uma
fórmula expĺıcita para a fronteira eficiente de conjunto de ativos e calculamos o portfólio de risco
mı́nimo associado a este conjunto de ativos. Na Seção 6 apresentamos e discutimos simulações de
estratégias de alocação capital. Conclúımos o artigo na Seção 7 fazendo algumas considerações
finais.

2 Preliminares

Nesta seção apresentaremos alguns conceitos básico de finanças. Em particular, mostramos de
modo intuitivo como o desvio padrão pode ser visto como uma medida de risco. Também formu-
lamos o problema central que estamos interessados em discutir neste artigo.

2.1 Risco em finanças

Em finanças, risco é a probabilidade de que os resultados reais de um investimento sejam dife-
rentes dos resultados esperados, mesmo quando esses resultados sejam positivos. Em temos mais
técnicos, o risco é definido como a volatilidade dos retornos, envolvendo tanto retornos positivos
quanto negativos. Assim, o uso adequado em finanças de um conceito envolvendo risco versus
retorno deve significar que ativos mais arriscados devem ter retornos esperados mais altos para
compensar os investidores pela maior volatilidade. Por exemplo, os retornos obtidos ao investir
em uma Startup recém criada ou em criptomoedas podem alcançar retornos muito superiores
que investir em T́ıtulo de Renda Fixa, no entanto investir nesses ativos é bem mais arriscado que
investir em T́ıtulo do Tesouro1.

2.2 O Desvio padrão como medida de risco

O desvio padrão é um conceito matemático que mede a dispersão dos dados individuais em relação
ao seu valor médio. Ao avaliar um ativo o investidor pode usar o desvio padrão dos retornos do
ativo como medida de risco devido à sua capacidade de mostrar a volatilidade de uma negociação.
Em outros termos, medir a probabilidade do retorno de um ativo mover em uma certa direção,
o que pode resultar em ganhos ou perda ao investir no ativo. Por exemplo, um ativo que atinge
altos ńıveis de retorno e reverte fortemente esta tendencia com muita frequência possui um desvio
padrão alto no peŕıodo em consideração. Isso significa que o ativo é altamente volátil e carrega
um alto grau de risco com o qual um investidor avesso ao risco se sentirá desconfortável para
investir nele. Por outro lado, ativos com um histórico de fornecer retornos com pequenas variações
tem baixo risco, pois provavelmente permanecerão no mesmo intervalo de retorno por um longo
tempo. Assim, ao usar o desvio padrão para medir o risco, os investidores estão interessados em
saber como os retornos estão espalhados e assim determinar o ńıvel de risco do investimento.

1Veja mais sobre isto em https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/risk/
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Observação 1. É importante destacar que o desvio padrão como medida de risco mostra apenas
como os retornos de um investimento em um determinado peŕıodo são distribúıdos. No entanto,
isso não significa que esta distribuição terá o mesmo comportamento no futuro. De fato, os inves-
timentos podem ser afetados por outros fatores não relacionados diretamente ao comportamento
prévio do ativo, como mudanças nas taxas de juros futuros e novas concorrência de mercado e
etc, e assim o retorno pode ficar fora do intervalo previsto. Isso significa que o desvio padrão não
deve ser usado como a ferramenta final de medição de risco, mas deve ser usado juntamente com
outras funções de medição de risco.

Observação 2. Estudos mostram (veja em [6]) que quando os retornos de determinado ativo
possui distribuição normal, o desvio padrão é extremamente adequado para medir o risco. Isso
significa que estamos assumindo que o ativo possui uma probabilidade uniforme de atingir valores
acima ou abaixo da média. Esta hipótese pode não se aplicável a todos os tipos de ativos. Assim,
a seleção prévia dos ativos é parte fundamental para a montagem de um portfólio vencedor.

2.3 Formulação do problema

Na Tabela 1 listamos os preços de fechamento ajustado diários dos ativos IVVB11, BOVA11 e
BBAS3 negociados na bolsa brasileira entre os dia 09 à 16/04/2021, estes dados foram obtidos
usando o Google Finance.

Peŕıodo IV V B11 BOV A11 BBAS3

09/04/2021 254, 00 113, 01 29, 19
12/04/2021 256, 54 114, 40 29, 55
13/04/2021 257, 20 114, 67 29, 55
14/04/2021 254, 29 115, 60 29, 60
15/04/2021 254, 95 116, 20 29, 64
16/04/2021 255, 00 116, 46 29, 77

Tabela 1: Preços de fechamento ajustado.

Usando os dados da tabela Tabela 1 podemos calcular os retornos diário dos ativos entre os
dia 12 à 16/04/2021. Então podemos calcular o retorno médio e desvio padrão de cada ativo
neste peŕıodo. Na Tabela 2, apresentamos os retornos diários dos ativos IVVB11, BOVA11 e
BBAS3 entre os dia 12 à 16/04/2021. Na última coluna desta tabela estão os retornos diários,
retorno médio e desvio padrão da carteira/portfólio com capital igualmente distribúıdos, ou seja,
composto por 1/3 do capital aplicado no IVVB11, 1/3 no BOVA11 e 1/3 no BBAS3, para facilitar
a notação denotamos este portfólio por

P1 := ((1/3)IVVB11, (1/3)BOVA11, (1/3)BBAS3).
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Peŕıodo IVVB11 BOVA11 BBAS3 Portfólio P1

12/04/2021 0, 0100 0, 0123 0, 0123 0, 0115
13/04/2021 0, 0026 0, 0024 0, 0000 0, 0016
14/04/2021 −0, 0113 0, 0081 0, 0017 −0, 0005
15/04/2021 0, 0026 0, 0052 0, 0014 0, 0023
16/04/2021 0, 0002 0, 0022 0, 0044 0, 0025

Retorno Médio 0, 0008 0, 0060 0, 0039 0, 0036
Desvio Padrão 0, 0077 0, 0042 0, 0049 0, 0046

Tabela 2: Retorno do portfólio P1.

Vamos comparar o desempenho do portfólio P1 com a carteira/portfólio composto por 20%
do capital aplicado no IVVB11, 50% no BOVA11 e 30% no BBAS3, o qual denotamos por

P2 := (0.2IVVB11, 0.5BOVA11, 0.3BBAS3).

Os retornos diários, retorno médio e desvio padrão do portfólio P2 entre os dia 12 à 16/04/2021
esta apresentado na última coluna da Tabela 3.

Peŕıodo IVVB11 BOVA11 BBAS3 Portfólio P2

12/04/2021 0, 0100 0, 0122 0, 0123 0, 0118
13/04/2021 0, 0025 0, 0023 0, 0000 0, 0016
14/04/2021 −0, 0113 0, 0081 0, 0016 0, 0022
15/04/2021 0, 0025 0, 0051 0, 0013 0, 0035
16/04/2021 0, 0001 0, 0022 0, 0043 0, 0024

Retorno Médio 0, 0008 0, 0060 0, 0039 0, 0043
Desvio Padrão 0, 0077 0, 0042 0, 0049 0, 0042

Tabela 3: Retorno do portfólio P2.

As Tabelas 2 e 3 mostram que o retorno médio do portfólio P2 é 21% maior que o retorno
médio do portfólio P1, sendo que o risco do portfólio P2 é 9% menor que do portfólio P1. Assim,
o portfólio P2 possui um maior retorno com menor risco quando comparado com o portfólio P1.
Isso mostra que, uma vez escolhido os ativos, a porcentagem dos recursos alocada em cada um
dos ativos, isto é, a montagem do portfólio, pode impactar significativamente o retorno e risco
do portfólio. Então o nosso problema é otimizar a montagem de um portfólio, o qual pode ser
descrito da seguinte forma:

Problema: Uma vez escolhido os ativos, como devemos proceder para montar uma carteira
ótima, isto é, uma carteira que ofereça o máximo retorno posśıvel para um determinado ńıvel de
risco fixado. Além disso, como podemos montar uma carteira com o menor risco posśıvel.

Observação 3. Entre dois portfólios com o mesmo retorno podemos considerar aquele que teve
o menor risco como o que teve o melhor desempenho entre os dois. Do mesmo modo se dois
portfólios tiveram o mesmo risco será considerado o portfólio de melhor desempenho aquele que
possuir o melhor retorno. De uma forma geral, o quociente entre o retorno e o risco pode ser
considerado uma medida de desempenho entre dois portfólios. Essa medida nos diz quanto de
retorno o portfólio adiciona para cada 1% de risco corrido. Logo, quanto maior for este quoci-
ente risco/retorno melhor será o desempenho do portfólio. Esta medida nos permite comparar o
desempenho entre portfólios com diferentes ńıveis de risco e diferentes taxas de retorno.

4



3 Notações e resultados básicos

Nesta seção apresentaremos notação e resultados básicos de Álgebra Linear, Estat́ıstica e Cálculo
Diferencial usados através do artigo, mais detalhes sobre os assuntos discutidos aqui podem ser
encontrados, por exemplo, em [2,7].

3.1 Matrizes e transformações lineares

Seja n um número inteiro positivo. Definimos o espaço vetorial Rn, como sendo o conjunto
das n-úplas ordenadas, u = (u1, u2, . . . , un), em que cada ui ∈ R. Sejam u = (u1, u2, . . . , un),
v = (v1, v2, . . . , vn) vetores em Rn e α ∈ R. Então definimos a soma u + v ∈ Rn e o produto por
escalar αu ∈ Rn como sendo: u+ v = (u1 + v1, u2 + v2, . . . , un + vn) e αu = (αu1, αu2, . . . , αun),
respectivamente. O produto interno de u por v é definido como sendo 〈u, v〉 = u1v1 +u2v2 + . . .+
unvn e a norma euclidiana associada por ‖u‖ =

√
〈u, u〉. Assim, ‖u+ v‖ ≤ ‖u‖+ ‖v‖ e 〈u, v〉 ≤

‖u‖‖v‖. Chamamos o espaço Rn dotado da norma || · || de Espaço Euclidiano n-dimensional.
Definimos e := (1, 1, . . . , 1) ∈ Rn, e1 := (1, 0, . . . , 0), e2 := (0, 1, . . . , 0), . . . en := (0, 0, . . . , 1).
Portanto, e = e1 + e2 + . . .+ en e em geral u = u1e

1 + u2e
2 + . . .+ une

n.
O conjunto das matrizes de ordem m× n é denotado por Rm×n e uma matriz A ∈ Rm×n por

A =


a11 . . . a1n
...

. . .
...

am1 . . . amn

 ,
ou A = (aij). A matriz transposta de A é denotada por AT ∈ Rn×m. Vamos adotar a convenção
de que vetores em Rn são matrizes em Rn×1, isto é, Rn ≡ Rn×1. Neste caso, temos ‖u‖ = uTu.
Definimos a matriz identidade de ordem n como sendo a matriz quadrada I ∈ Rn×n, tal que
os elementos de sua diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos são 0. Dadas
A = (aij), B = (Bij) ∈ Rm×n, definimos a matriz soma A + B := ((a + b)ij) ∈ Rm×n tal que
(a+ b)ij = aij + bij . Dado α ∈ R definimos a matriz produto por αA := ((αa)ij) ∈ Rm×n tal que
(αa)ij = αaij . Sejam A ∈ Rm×n e B ∈ Rn×p, definimos o produto das matrizes A por B como
sendo a matriz AB ∈ Rm×p tal que (ab)ij =

∑n
k=1 aikbkj . Assim, dados matrizes A ∈ Rm×n e

B,C ∈ Rn×p, então valem as seguintes igualdades: A(B+C) = AB+AC, (A+B)T = AT +BT ,
(αA)T = αAT , (AT )T = A e (AB)T = BTAT . Dado A ∈ Rn×n, a matriz inversa de A é definida
como sendo a única matriz A−1 ∈ Rn×n tal que AA−1 = A−1A = I. Quando existir a matriz
inversa, diremos que A é uma matriz inverśıvel e, caso contrário, diremos que A é uma matriz
singular. Suponha que A,B ∈ Rn×n são matrizes inverśıveis. Então o produto AB é uma matriz
inverśıvel e (AB)−1 = B−1A−1. Uma norma de matrizes em Rn×n é uma função a valores reais
‖ · ‖ : Rn×n → [0,+∞) com as seguintes propriedades: ‖A‖ ≥ 0, ‖A‖ = 0 se e somente se A é a
matriz nula 0, ‖αA‖ = |α|‖A‖, ‖A+B‖ ≤ ‖A‖+‖B‖, ‖AB‖ ≤ ‖A‖‖B‖, para toda A,B ∈ Rn×n.
Seja ‖ · ‖ é uma norma de vetores em Rn×1, então

‖A‖ = max‖x‖ = 1 ‖Ax‖,

é uma norma de matrizes chamada norma induzida ou norma de matrizes associada com a norma
de vetor. Podemos mostrar que dados u ∈ Rn×1 e A ∈ Rn×n. Se ‖ · ‖ é uma norma de matrizes
induzida por uma norma de vetores então

‖Au‖ ≤ ‖A‖‖u‖, (1)
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veja [7, 7B, pág. 355]. A seguir introduzimos uma definição que será fundamental na teoria que
será desenvolvida na Seção 3.2.1 e nas seções subsequentes. Dizemos que uma matriz simétrica
A ∈ Rn×n é positiva definida se xTAx > 0 para todo x ∈ Rn×1 e x 6= 0. Toda matriz positiva
definida A é inverśıvel, isto é, detA 6= 0, veja [7, 6B, pág. 318].

Um sistema de m equações n variáveis x1, x2, . . . , x. ∈ R é escrito na seguinte forma
a11x1 + a12x2 + . . . + a1nxn = b1
a21x1 + a22x2 + . . . + a2nxn = b2

...
...

...
...

. . .
...

...
...

...
am1x1 + am2x2 + . . . + amnxn = bm

onde ai,j , bi ∈ R. Um vetor x̄ = (x̄1, x̄2, . . . , x̄n) ∈ Rn que satisfaz todas as m equações simulta-
neamente é dito ser uma solução do sistema. Note que um sistema de m equações nas n variáveis
x1, . . . , xn pode ser escrito em forma de uma equação matricial Ax = b, onde

A =


a11 . . . a1n
...

. . .
...

am1 . . . amn

 , x =


x1
...
xn

 , b =


b1
...
bm

 .
Dado um sistema linear Ax = b com A quadrada e inverśıvel, então x = A−1b é sua uma única
solução.

Uma função T : Rn → Rm é chamada de uma transformação linear se, para quaisquer
u, v ∈ Rn e λ ∈ R, são satisfeitas as seguintes propriedades: T (u + v) = T (u) + T (v) e T (λu) =
λT (u). Sejam A ∈ Rm×n e T : Rn → Rm definida por Tx = Ax. É imediato verificar que a
função T é uma transformação linear. Dada uma transformação linear T : Rn → Rm, existe uma
matriz A ∈ Rm×n que a representa, i. e., T pode ser colocada na forma Tx = Ax. Neste caso,
dizemos que A é a única matriz da transformação linear T com respeito aos n vetores canônicos
de Rn. Portanto, fixado os n vetores canônicos de Rn, está estabelecida uma correspondência
biuńıvoca entre as matrizes de Rm×n e as transformação linear T : Rn → Rm. Em particular,
uma transformação linear T : Rn → R é chamada de funcional linear. Então, existe um único
vetor a = (a1, · · · , an)T ∈ R1×n, ou matriz 1 × n, tal que o funcional linear T seja escrito na
forma Tv = aT v, onde ai = Tei e ei = (0, · · · , 1, · · · , 0)T é o i-ésimo vetor canônico.

3.2 Diferenciabilidade de funções reais de várias variáveis

A i-ésima derivada parcial de f : Rn →R no ponto p ∈ Rn é definida por

∂f

∂xi
(p) = lim

t→0

f(p+ tei)− f(p)

t
. (2)

Definição 1. Dizemos que f : Rn →R é diferenciável no ponto p ∈ Rn se existe um funcional
linear T : Rn → R tal que, para todo v ∈ Rn com p+ v ∈ Rn, vale

f(p+ v) = f(p) + Tv + ‖v‖η(v), onde lim
v→0

η(v) = 0. (3)

Observação 4. De acordo com a Seção 3.1, existe um único vetor a = (a1, · · · , an) ∈ Rn tal que
o funcional linear T : Rn → R seja escrito na forma Tv = aT v, onde ai = Tei.
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Seja f : Rn →R uma função diferenciável no ponto p ∈ Rn. Vamos agora calcular o funcional
linear T : Rn → R da Definição 1, i.e., o vetor a que representa T dado pela Observação 4. Assim
tomando v = tei em (3) temos f(p+ tei) = f(p) + tTei + |t|η(tei) o que implica

f(p+ tei)− f(p)

t
= Tei ± η(tei).

Agora, fazendo t→ 0 na última igualdade e notando que limt→0 η(tei) = 0 temos de (2) que

∂f

∂xi
(p) = Tei. (4)

A igualdade (4) vale para i = 1, · · · , n. Assim, segue da Observação 4 que o funcional linear
T : Rn → R da Definição 1 é dado por

Tv =
n∑
i=1

∂f

∂xi
(p)vi. (5)

Definimos o vetor gradiente de f no ponto p por

∇f(p) =

(
∂f

∂x1
(p), · · · , ∂f

∂xn
(p)

)T
∈ Rn×1.

Portanto, quando f é diferenciável no ponto p, segue de (5) que o vetor gradiente ∇f(p) ∈ Rn×1
determina o funcional linear T da Definição 1, o qual denotamos de agora em diante por df(p).
Assim, quando f é diferenciável no ponto p, a diferencial de f nesse ponto é definida com sendo
o funcional linear df(p) : Rn → R dado por

df(p)v = ∇f(p)T v. (6)

Note que não é necessário que f seja diferenciável para definir o vetor gradiente é necessário
apenas a existência das derivadas parciais. Mas neste caso, o funcional linear associado ao vetor
gradiente não “merece o nome de diferencial”.

Exemplo 1. Seja Q ∈ Rn×n. Defina f : Rn → R pondo f(x) = xTQx. A diferencial e o vetor
gradiente de f no ponto x são dados, respectivamente, por:

df(x)v = vT (Q+QT )x, ∇f(x) = (Q+QT )x. (7)

De fato, primeiro note que f(x+ v) = f(x) + vT (Q+QT )x+ vTQv ou equivalentemente

f(x+ v) = f(x) + vT (Q+QT )x+ ‖v‖η(v), η(v) :=
1

‖v‖
vTQv.

Usando (1) temos |η(v)| 6 ‖Q‖‖v‖. Assim, limv→0 η(v) = 0. Portanto f é diferenciável e as
igualdades (7) valem.

Teorema 3.1. Sejam f, g, h : Rn → R funções diferenciáveis para todo x ∈ Rn. Então f + g :

Rn → R e fg : Rn → R são diferenciav́eis e valem as seguintes propriedades:

i) ∇(f + g)(x) = ∇f(x) +∇g(x);

ii) ∇(fg)(x) = f(x)∇g(x) + g(x)∇f(x).

Para mais detalhes sobre o assunto tratado nesta seção veja [1, Caṕıtulo 2].
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3.2.1 Método dos multiplicadores de Lagrange

Nosso objetivo nesta seção é determinar, sobre hipóteses adequadas, a solução explicita de um
problema quadrático homogêneo com restrições lineares. Para isso, vamos primeiro relembrar o
método dos multiplicadores de Lagrange para resolver o seguinte problema

Minimizarx f(x)
tal que h1(x) = 0

...
hs(x) = 0

(8)

onde f : Rn×1 → R, hi : Rn×1 → R, para i = 1, . . . , s são funções diferenciáveis e os seguintes
vetores ∇h1(x), . . . ,∇hs(x) sejam linearmente independentes. A função Lagrangeano L : Rn×1×
Rs×1 → R associada ao problema (8) é definida por

L(x, λ) := f(x)−
s∑
i=1

λihi(x). (9)

O método dos multiplicadores de Lagrange assegura que para toda solução local x∗ ∈ Rn×1 do
problema (8) existe λ∗ ∈ Rs×1 tal que (x∗, λ∗) é ponto cŕıtico do Lagrangeano L, isto é, (x∗, λ∗)
é solução da equação ∇L(x, λ) = 0, ou ainda, (x∗, λ∗) é solução das seguintes equações:

∇f(x)−
s∑
i=1

λi∇hi(x) = 0

h1(x) = 0

...

hs(x) = 0

Para mais detalhes veja por exemplo [1, Caṕıtulo 3]. As equações acima são conhecidas como
condições de otimalidade do problema (8). Para provar o próximo teorema vamos usar o método
dos multiplicadores de Lagrange.

Teorema 3.2. Sejam Q ∈ Rn×n uma matriz simétrica positiva definida, A ∈ Rs×n e b ∈ Rs×1.
Suponhamos que posto(A) = s < n. Nessas condições, o minimizador do problema quadrático

Minimizarx
1
2x

TQx
tal que Ax = b

(10)

é x∗ := Q−1AT (AQ−1AT )−1b ∈ Rn×1.

Demonstração. Vamos aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange para calcular a solução
do problema (10). Vamos primeiramente fixar as algumas notações. Seja A = (aij) ∈ Rs×n, então
denote a i−esima linha de A por Ai = (ai1 . . . ain) ∈ R1×n, para i = 1, . . . , s, e b = (b1 . . . bs)

T ∈
Rs×1. Então reescrevemos o problema (10) da seguinte forma:

Minimizarx
1
2x

TQx
tal que A1x = b1

...
Asx = bs

(11)
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Deste modo, o Lagrangeano L : Rn×1×Rs×1 → R associado ao problema quadrático (11) é dado
por

L(x, λ) =
1

2
xTQx−

s∑
i=1

λi(Aix− bi), (12)

Assim, usando (12) as condições de otimalidade do problema (11) são dadas por ∇L(x, λ) = 0.
Como Q ∈ Rn×n é uma matriz simétrica, usando o Exemplo 1 e o Teorema 3.1, a da última
igualdade é escrita equivalentemente da seguinte forma:

Qx−
s∑
i=1

λiAi = 0

A1x− b1 = 0

...

Asx− bs = 0

Estas igualdades podem ser reescrita na forma Qx−ATλ = 0 e Ax− b = 0, ou ainda

Qx = ATλ (13)

Ax = b. (14)

Resta agora encontrar a solução das equações (13) e (14). Para isso, primeiro note que sendo Q ∈
Rm×m positiva definida ela é inverśıvel. Assim, de (13) obtemos x = Q−1ATλ, que substituindo
em (14) resulta em AQ−1ATλ = b. Como posto(A) = s < n, temos que a matriz AQ−1AT é
inverśıvel. Desde modo, λ = (AQ−1AT )−1b, que substituindo em x = Q−1ATλ nós dá a solução,
que é a igualdade deseja.

3.3 Média aritmética, desvio padrão e covariância

Nesta seção vamos fixar algumas anotações e conceitos básico de estat́ıstica, a saber, média
aritmética , desvio padrão e covariância. Consideremos um conjunto de dados dispostos na forma
vetorial v = (v1, . . . , vm)T ∈ Rm×1. A média aritmética dos dados v1, . . . , vm e dada por:

µv =
1

m

m∑
i=1

vi =
v1 + . . .+ vm

m
. (15)

É fácil mostrar que a média aritmética é linear como função do vetor dados, isto é,

µv+u = µv + µu, µαv = αµv, ∀v, u ∈ Rm×1, ∀α ∈ R. (16)

Em certo sentido, média de um conjunto de dados é o valor que melhor representa esse conjunto.
Outra forma de caracterizar os conjuntos de dados é através de medidas de dispersão, tais como
a variância e o desvio padrão. Seja o conjunto de dados v = (v1, . . . , vm)T ∈ Rm×1 e o vetor
e = (1, . . . , 1) ∈ Rm×1. Definimos o desvio padrão σv e a variância σ2v dos dados dispostos na
forma vetorial v = (v1, . . . , vm)T ∈ Rm×1 como sendo

σv :=

√√√√ 1

m

m∑
i=1

(vi − µv)2, σ2v :=
1

m

m∑
i=1

(vi − µv)2. (17)
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O desvio padrão e a variância são medidas de dispersão que indicam como os dados se agrupam
ao redor da média. Se os dados se acumulam ao redor da média, então a variância e o desvio
padrão são pequenos. Se os dados se encontram muito afastados da média (dispersos), então
essas medidas são maiores. Agora que temos medidas caracterizando conjuntos de dados, vamos
definir agora medidas que nos permitem comparar diferentes conjuntos de dados: a covariância e
a correlação. Sejam v = (v1, . . . , vm)T ∈ Rm×1 e u = (u1, . . . , um)T ∈ Rm×1 conjuntos de dados.
Seja também o conjunto de dados vu := (v1y1, . . . , vmum)T ∈ Rm×1. Definimos a covariância
Cov(v, u) e a correlação ρ(v, u) entre os dados v e u como sendo

Cov(v, u) = µ(v−eµv)(u−eµu) :=
1

m

m∑
i=1

(vi − µv)(ui − µu), ρ(v, u) :=
Cov(v, u)

σvσu
. (18)

Cálculos diretos mostram que as quantidades definidas em (17) e primeira igualdade em (18)
satisfazem as seguintes propriedades:

(i) Cov(v, u) = µvu − µvµu, para todo v, u ∈ Rm×1;

(ii) σ2v+u = σ2v + σ2u + 2Cov(v, u), para todo v, u ∈ Rm×1;

(iii) σ2αv = α2σ2v , para todo v ∈ Rm×1 e α ∈ R.

Terminamos esta seção com. um teorema que nos fornece uma propriedade muito importante da
correlação, na sua prova usamos a seguinte notação: Para cada

v = (v1, . . . , vm)T ∈ Rm×1, u = (u1, . . . , um)T ∈ Rm×1

conjuntos de dados dispostos na forma vetorial, definamos vu como sendo o seguinte conjunto de
dados disposto na forma vetorial

vu := (v1u1, . . . , vmym)T ∈ Rm×1. (19)

Teorema 3.3. Para todo v, u ∈ Rm×1, temos −1 ≤ ρ(v, u) ≤ 1.

Demonstração. Inicialmente, definamos o operador média E : Rm → R por E[x] = µx. Dados
dois conjuntos de dados v, u ∈ Rm×1, usando a notação (19) definamos também a função real
f : R→ R com sendo

f(t) = E[((x− eµx) + t(y − eµy))2].
Usando (19), após alguns cálculos temos (x− eµx)2 + 2t(x− eµx)(y− eµy) + t2(y− eµy)2. Como
o operador média E é linear obtemos

f(t) = E[(x− eµx)2] + 2tE[(x− eµx)(y − eµy)] + t2E[(y − eµy)2].

Então, usando segunda igualdade em (17) e primeira em (18), conclúımos que

f(t) = σ2x + 2tCov(v, u) + t2σ2y ,

que é um polinômio de segundo grau. Como f(t) ≥ 0, para todo t ∈ R, o discriminante da
equação f(t) = 0 deve ser ∆ = 4Cov(v, u)2 − 4σ2xσ

2
y ≤ 0, o que implica

Cov(v, u)2

σ2xσ
2
y

≤ 1.

Portanto, definição de ρ(v, u) em (18) nós dá ρ(v, u)2 ≤ 1, que é equivalente ao resultado desejado.

Para mais detalhes dos tópicos abordados nesta seção veja por exemplo [5].
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4 Retorno e risco

Nesta seção estudamos os conceitos de retorno e risco de uma carteira e suas propriedades básicas.
Estes conceitos são importantes para o bom entendimento da teoria moderna do portfólio ou teoria
de Markowitz que foi introduzida em [3], a qual será estudada nas próximas seções.

Definição 2. Seja um conjunto de n ativos A1, . . . , An e seja aij o preço de fechamento ajustado
do ativo Aj no i-ésimo peŕıodo considerado entre m peŕıodos totais. Podemos representar esses
dados através da seguinte tabela:

Peŕıodo A1 . . . Aj . . . An

1º a11 . . . a1j . . . a1n

2º a21 . . . a2j . . . a2n

...
...

...
...

...
...

i-ésimo ai1 . . . aij . . . ain
...

...
...

...
...

...
m-ésimo am1 . . . amj . . . amn

Tabela 4: Preços de fechamento ajustado.

Observação 5. Os peŕıodos na tabela acima podem ser divididos de diversas formas diferentes
a depender do tipo de análise que será feita. Em geral, os dados são coletados diariamente,
semanalmente ou mensalmente.

Um portfólio composto pelos ativos A1, . . . , An é definido pela alocação de um vetor de capital
x = (x1, . . . , xn)T ∈ Rn×1 com x1 + · · ·+ xn = 1, onde a porcentagem xi do capital é alocada no
ativo Ai. Denotamos de agora em diante o portfólio composto pelos ativos A1, . . . , An por

Px := (x1A1, . . . , xnAn)

onde x = (x1, . . . , xn)T ∈ Rn×1 sendo vetor de alocação de capital. O retorno rij ou a taxa de
retorno de um ativo Aj sobre um determinado peŕıodo i é a porcentagem de crescimento (ou
decrescimento) entre o peŕıodo considerado e o peŕıodo anterior, isto é,

rij :=
aij − a(i−1)j
a(i−1)j

, 1 ≤ i ≤ m; 1 ≤ j ≤ n.

Definimos µj como sendo o retorno médio do ativo Aj e σj como sendo o seu risco, isto é, o desvio
padrão sobre os peŕıodos considerados, ou seja,

µj :=
1

m

m∑
i=1

rij , σj :=

√√√√ 1

m

m∑
i=1

(rij − µj)2 (20)

A seguir introduzimos o conceito de retorno de um portfólio com respeito a um conjunto de ativos.

Definição 3. Seja Px := (x1A1, . . . , xnAn) o portfólio com os ativos A1, . . . , An tais que x1, . . . , xn
são as frações do capital investido em cada um dos ativos, respectivamente. Seja rix o retorno
do portfólio Px no i-ésimo peŕıodo, o qual é dado por

rix :=
n∑
j=1

xjrij (21)
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Definimos também o retorno médio e desvio padrão do portfólio Px como sendo:

µx :=
1

m

m∑
i=1

rix σx :=

√√√√ 1

m

m∑
i=1

(rix − µx)2 (22)

Na Tabela 5 listamos os dados de retornos, retornos médios e desvios padrões relativos ao
portfólio Px:

Peŕıodo A1 . . . Aj . . . An Px

1º r11 . . . r1j . . . r1n r1x

2º r21 . . . r2j . . . r2n r2x

...
...

...
...

...
...

...
i-ésimo ri1 . . . rij . . . rin rix
...

...
...

...
...

...
...

m-ésimo rm1 . . . rmj . . . rmn rmx

Retorno Médio µ1 . . . µj . . . µn µx

Desvio Padrão σ1 . . . σj . . . σn σx

Tabela 5: Tabela dos retornos.

Para referencia futura M ∈ Rn×1 é o vetor dos retornos médios dos ativos A1, . . . , An, i.e.,

MT := (µ1, . . . , µn). (23)

Definamos também R∗j ∈ Rn×1 como sendo o vetor dos retornos dos ativos Aj como sendo

RT
∗j :=

(
r1j , . . . , rmj

)
. (24)

Definamos ainda Ri∗ ∈ Rn×1 como sendo o vetor dos retornos dos ativos A1, . . . , An no i-ésimo
peŕıodo como sendo

RTi∗ := (ri1, ri2, . . . , rin). (25)

No próximo lema usamos M para apresentar uma fórmula para o retorno do portfólio Px.

Lema 1. Sejam x = (x1, . . . , xn)T o vetor das frações do capital investido e MT := (µ1, . . . , µn)
vetor dos retornos médios associados ao portfólio Px = (x1A1, . . . , xnAn). Então, o retorno do
portfólio Px será dado por

µx = MTx.

Demonstração. Combinando (21) com primeira igualdade em (22) temos

µx =
1

m

m∑
i=1

n∑
j=1

xjrij =

n∑
j=1

xj
1

m

m∑
i=1

rij (26)

Substituindo em (26) a primeira igualdade em (20) obtemos µx =
∑n

j=1 xjµj = MTx, o que
conclui a prova.

A seguir vamos deduzir uma fórmula para calcular o desvio padrão do portfólio Px. Para tal
é conveniente introduzir a covariância entre os ativos e também a matriz da covariância.
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Definição 4. Definimos a covariância entre dois ativos Aj e A` como σj` := Cov(R∗j , R∗`),
onde R∗j =

(
r1j , . . . , rmj

)
e R∗` = (r1`, . . . , rm`) são os vetores dos retornos dos ativos Aj e A`,

respectivamente. Assim, usando primeira igualdade em (18) temos

σj` :=
1

m

m∑
i=1

(rij − µj)(ri` − µ`); 1 ≤ j, ` ≤ n. (27)

Além disso, usando segunda igualdade em (20) e (27) conclúımos que

σjj = σ2j .

A matriz da covariância associada aos ativos A1, . . . , An é definida por V := (σj`) ∈ Rn×n.

No próximo lemma vamos expressar a matriz da covariância V := (σj`) ∈ Rn×n introduzida
na Definição 4 usando o vetor dos retornos médios (23) e o vetor dos retornos (25).

Lema 2. A matriz da covariância V associada os ativos A1, . . . , An é dada por

V =
1

m

m∑
i=1

(Ri∗ −M)(Ri∗ −M)T . (28)

Demonstração. Primeiramente note que (Ri∗−M)(Ri∗−M)T ∈ Rn×n. Para simplificar a notação,
denote por vij` a j`-entrada da matriz (Ri∗ −M)(Ri∗ −M)T e considere a matrix

1

m

m∑
i=1

(Ri∗ −M)(Ri∗ −M)T ∈ Rn×n (29)

Levando en conta que vij` a j`-entrada da matriz (Ri∗ −M)(Ri∗ −M)T , temos a j`-entrada da
matriz (29) é dada por

Vj` =
1

m

m∑
i=1

vij` (30)

Por outro lado, combinando (23) com (25) temos vij` = (rij − µj)(ri` − µ`). Esta igualdade
juntamente com (30) implica

Vj` =
1

m

m∑
i=1

(rij − µj)(ri` − µ`),

e assim, usando (27), obtemos que Vj` = σj` o que prova a igualdade (28).

A seguir vamos expressar o desvio padrão ou risco σx de um portfólio Px = (x1A1, . . . , xnAn)
em função da matriz da covariância V associada ao ativos A1, . . . , An que compõem este portfólio.

Lema 3. Seja V ∈ Rn×n a matriz da covariância associada aos ativos A1, . . . , An e seja também
x = (x1, . . . , xn)T ∈ Rn×1 um vetor de alocação de capital. Então, o desvio padrão ou risco σx
do portfólio Px = (x1A1, . . . , xnAn) é dado por

σx =
√
xTV x
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Demonstração. Combinando (21) com (25) temos rix = RTi∗x. Então, usando a definição do
desvio padrão σx em (22) juntamente com o Lema 1 conclúımos que

σ2x =
1

m

m∑
i=1

(rix − µx)2 =
1

m

m∑
i=1

(RTi∗x−MTx)2. (31)

Por outro lado, como o produto de matrizes é distributivo e a transposição é linear, temos

(RTi∗x−MTx)2 =
(
(Ri∗ −M)Tx

)2
=
(
(Ri∗ −M)Tx

)(
(Ri∗ −M)Tx

)
. (32)

Agora, o produto ((Ri∗ −M)Tx) é de uma matriz de dimensão 1× 1. Como toda matriz 1× 1 é
simétrica e a transposição do produto de matrizes inverte sua ordem, temos(

(Ri∗−M)Tx
)(

(Ri∗−M)Tx
)

=
(
(Ri∗−M)Tx

)T (
(Ri∗−M)Tx

)
= xT (Ri∗−M)(Ri∗−M)Tx. (33)

Portanto, combinado a igualdade (31) com as igualdades (32) e (33) conclúımos que

σ2x =
1

m

m∑
i=1

xT (Ri∗ −M)(Ri∗ −M)Tx.

Na igualdade anterior, o vetor x e o numero 1/m são invariantes em relação a i. Então podemos
tirar x de dentro do somatório, ao passo que 1/m entra, o que nos fornece a seguinte igualadade

σ2x = xT
( m∑
i=1

1

m
(Ri∗ −M)(Ri∗ −M)T

)
x.

Usando o Lema 2 obtemos que o termo entre os parênteses é exatamente a matriz V . Portanto,
a igualdade anterior se reduz a σ2x = xTV x, que é equivalente a igualdade desejada.

Usando o Lema 3 juntamente com a Definição 4, obtemos o próximo resultado.

Corolário 1. Seja V ∈ Rn×n a matriz da covariância associada aos ativos A1, . . . , An e seja
também x = (x1, . . . , xn)T ∈ Rn×1 um vetor de alocação de capital. Então, o desvio padrão ou
risco σx do portfólio Px = (x1A1, . . . , xnAn) é dado por

σx =

√√√√ n∑
j=1

x2jσ
2
j +

n∑
j=1,j 6=`

n∑
`=1,` 6=j

xjx`σj` =

√√√√ n∑
j=1

x2jσ
2
j +

n∑
j=1,j 6=`

n∑
`=1,` 6=j

xjx`σjσ`ρj`

onde ρj` é a correlação entre os ativos Ai e A`.

Demonstração. A primeira igualdade segue explicitando o produto de matrizes no Lema 3. Para
provar a segunda igualdade primeiro note que σj` = Cov(R∗j , R∗`). Como ρj` é a correlação entre
os ativos Ai e A`, seque da segunda igualdade em (18) que ρj` = σj`/(σjσ`). Então, a segunda
igualdade do corolário segue da primeira.

Observação 6. Uma importante consequência do Corolário 1 é que, dados ativos A1, A2, . . . , An,
o risco do portfólio Px = (x1A1, . . . , xnAn) depende essencialmente de três coisas: Da alocação
de capital x, dos desvios padrões σi e covariâncias entre os ativos σij, ou equivalentemente, da
correlação ρj` entre os ativos. Assim, algumas formas naturais de reduzir o risco de um portfólio
são as seguinte:
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(i) Aumentar a fração de capital alocado em ativos com menor risco;

(ii) Selecionar ativos que tenham pequeno desvio padrão;

(iii) Selecionar ativos que possuam baixa correlação uns com os outros.

Pelo Teorema 3.3 a correlação entre dois ativos vária no intervalo [−1, 1], sendo que o sinal
positivo indica que os dois ativos caminham na mesma a direção, isto é, os retornos de ambos
os ativos são positivos ou ambos são negativos. Já o sinal negativo indica que os ativos possuem
direções opostas, isto é, quanto um ativo está com retorno positivo o outro está com retorno
negativo e vice-versa. O valor da correlação indica o quão forte é a relação entre os ativos, sendo
1 a correlação perfeita e 0 a ausência de correlação. Ativos com correlação positiva, adicionam
mais retorno na alta, mas também mais risco na baixa, deste modo ativos com correlação negativa
diminuem consideravelmente o risco, perdendo um pouco de retorno na alta. O conjunto de ativos
selecionado com o objetivo de ter o menor risco deve conter ativos com correlações negativas ou
baixas, entretanto encontrar um conjunto de ativos com esta caracteŕıstica não é um tarefa fácil.

5 Portfólio de risco mı́nimo

O objetivo desta seção é apresentar uma formula explicita para a fronteira eficiente de conjunto
de ativos, a qual apareceu primeiramente em [4]. Como consequência vamos calcular o portfólio
de risco mı́nimo associado a este conjunto de ativos. Vale a pena ressaltar que sempre devemos
ter em mente a Observação 2 quando utilizamos o desvio padrão como uma medida de risco.

A fronteira eficiente de um conjunto de ativos de risco é um ramo de hipérbole no conjunto
das posśıveis alocações de ativos, a qual é caraterizada como sendo a curva contendo todos os
portfólios satisfazendo a condição que não existe nenhum outro portfólio com o mesmo risco e
retorno maior. Formalmente, a fronteira eficiente é o traço da curva em espaço risco × retorno
dada por:

0 < r 7→ σ(r) :=
√
x(r)TV x(r) (34)

onde o vetor x(r) é a alocação associada ao portfólio ótimo Px(r) com retorno fixado r, isto é,
x(r) é solução do seguinte problema de otimização parametrizado:

minx
1

2
xTV x (35a)

tal que MTx = r, (35b)

eTx = 1, (35c)

x ≥ 0. (35d)

Para apresentar uma fórmula expĺıcita para x(r), vamos simplificar o problema Problema (35a)-
(35d), ou seja, vamos abandonar a última restrição, isto é, a restriaçãp (35d). Assim, a nova
formulação fica da seguinte forma:

minx
1

2
xTV x (36a)

s. t. MTx = r, (36b)

eTx = 1, (36c)
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Observação 7. Esta nova formulação, ou seja Problema (36a)-(36c), significa que podemos ter
frações de alocação negativas e maiores que 1. Na prática, isso significa que permitimos operações
com alavancagem de mercado, isto é, pode-se vender um ativo antes de comprá-lo e pode-se alocar
mais capital do que se efetivamente tem em um determinado ativo. Por exemplo, isto pode ser
feito fazendo empréstimo ao mercado.

Para prosseguir precisamos adicionar três hipóteses. Seja Px := (x1A1, x2A2, . . . , xnAn) o
portfólio com os ativos A1, A2, . . . , An e V matriz da covariância associada a estes ativos. Então
assumimos as seguintes hipóteses:

1. O portfólio Px é composto apenas com ativos arriscados;

2. A matriz V é definida positiva e, portanto, inverśıvel;

3. Não existe γ ∈ R tal que M = γe.

Observação 8. As hipóteses acimas são razoáveis. De fato, o Lema 3 nos dá como consequência
que a matriz V é tal que xTV x ≥ 0, para todo vetor x ∈ Rn, isto é, é uma matriz semidefinida
positiva. Para excluir a possibilidade de ser xTV x = 0, para algum vetor não nulo x ∈ Rn. Basta
observar, xTV x = 0 implica σx = 0, o que significa que teŕıamos uma alocação de capital com
risco nulo, o que contraria a primeira hipótese.

Antes de enunciar o principal resultado desta seção precisamos de algumas constantes auxiliares,
as quais estão associadas os dados do Problema (35a)-(35c).

a := MTV −1e, b := MTV −1M, c := eTV −1e, ∆ := bc− a2 (37)

Além disso, para simplificar as notações definimos os seguintes vetores:

[M e] :=


µ1 1
µ2 1
...

...
µn 1

 ∈ Rn×2, [r 1] := (r 1) ∈ R1×2. (38)

Teorema 5.1. Seja Px(r) um portfólio com alocação de capital x(r) associado a um retorno
esperado r > 0. Então x(r) é dada por:

0 < r 7→ x(r) := V −1[M e]
(

[M e]TV −1[M e]
)−1

[r 1]T (39)

=
cr − a

∆
V −1M − ar − b

∆
V −1e. (40)

Consequentemente, a fronteira eficiente no espaço risco× retorno é dada como se seque

0 < r 7→ σ(r) :=

√
[r 1]

(
[M e]TV −1[M e]

)−1
[r 1]T (41)

=

√
1

∆

(
cr2 − 2ar + b

)
. (42)

Demonstração. Dado um retorno esperado r > 0, temos que a alocação de capital x(r) é a solução
do Problema (36a)-(36c). Primeiramente vamos rescrever este problema com objetivo de aplicar
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o Teorema 3.2. Usando a notação (38) o Problema (36a)-(36c) pode ser rescrito da seguinte forma
equivalente

minx
1

2
xTV x (43a)

s. t. [M e]Tx =[r 1]T. (43b)

Por hipótese M 6= γe, assim a matriz [M e] tem posto completo. Então aplicando o Teorema 3.2
com Q = V , A = [M e]T e b = [r 1]T obtemos que a solução do Problema (43a)-(43b) é igual

x(r) = V −1[M e]([M e]TV −1[M e])−1[r 1]T , (44)

o que prova (39). Agora vamos usar (37) para explicitar x(r) na forma (40). Primeiramente, note
que após alguma manipulações algébricas e usando as igualdades em (37), obtemos as seguintes
igualdades:

([M e]TV −1[M e])−1 =

[
MV −1M MV −1e
eV −1M eV −1e

]−1
=

[
b a
a c

]−1
=

1

∆

[
c −a
−a b

]
.

Assim, combinando a última igualdade com (44) e então usando (37) conclúımos que

x(r) =
1

∆
V −1[M e]

[
c −a
−a b

]
[r 1]T =

1

∆
V −1[M e]

[
cr − a
b− ar

]
=
cr − a

∆
V −1M − ar − b

∆
V −1e.

Que é a igual a (40). Portanto, a primeira parte do teorema esta provado. Para provar a segunda
parte, vamos inicialmente provar (41). Usando (39) obtemos

x(r)TV x(r) = x(r)T[M e]
(

[M e]TV −1[M e]
)−1

[r 1]T

=
(
[M e]Tx(r)

)T
(

[M e]TV −1[M e]
)−1

[r 1]T.

Assim, usando (43b), a igualdade (41) segue. Resta provar (42). Para isso, primeiro usamos (34)
juntamente com (40) para obter

σ(r) =

√(
cr − a

∆
V −1M − ar − b

∆
V −1e

)T
V

(
cr − a

∆
V −1M − ar − b

∆
V −1e

)
. (45)

Como V é simétrica, V −1 também é simétrica. Deste modo, algumas manipulações algébricas
mostram que o radicando de (45) é igual a(
cr − a

∆

)2

MTV −1M−(cr − a)(ar − b)
∆2

MTV −1e−(cr − a)(ar − b)
∆2

eTV −1M+

(
ar − b

∆

)2

eTV −1e.

Então combinando (45) com a última igualdade e usando (37), obtemos após alguns cálculos que

σ(r) =

√
1

∆2

(
(cr − a)2b− 2(cr − a)(ar − b)a+ (ar − b)2c

)
=

√
1

∆
(cr2 − 2ar + b),

que é a igualdade desejada, o que conclui a prova.
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No próximo corolário vamos explicitar o portfólio ótimo ou seja o portfólio de risco mı́nimo,
o qual vamos denotar por Pxmin .

Corolário 2. Seja xmin a alocação de capital associada ao portfólio ótimo Pxmin, com retorno
rmin e menor risco posśıvel σmin. Então

xmin =
1

c
V −1e, rmin =

a

c
, σmin =

1√
c
. (46)

Demonstração. Primeiro note que expressão em (42) implica que a função risco r 7→ σ(r) é
diferenciável. Então seu o mı́nimo global σmin é atingido em rmin, o qual é obtido resolvendo a
equação σ′(rmin) = 0, isto é,

σ′(rmin) =
1

2
√

(1/∆)(cr2min − 2armin + b)

2crmin − 2a

∆
= 0.

Assim, conclúımos que 2crmin − 2a = 0, o que implica rmin = a/c e a segunda igualdade em
(46) está provada. Agora, vamos provar a primeira igualdade em (46). Como por definição
xmin := x(rmin), usando (40), rmin = a/c e (37) conclúımos

xmin =
c(a/c)− a

∆
V −1M − a(a/c)− b

∆
V −1e = −a

2 − bc
∆c

V −1e =
1

c
V −1e,

o que prova a primeira igualdade em (46). Finalmente, vamos provar a terceira igualdade. Como
σmin = σ(rmin), usando (42), rmin = a/c e (37) obtemos

σmin =

√
1

∆
(c(a/c)2 − 2a(a/c) + b) =

√
1

∆

a2 − 2a2 + bc

c
=

1√
c
,

que é a igualdade desejada, e assim a prova do corolário está conclúıda.

Finalmente, encerramos esta seção mostrando que parametrização da fronteira eficiente dada
por (42) é um ramo de hipérbole em R2 nas variáveis σ e r. Sabemos que V é uma matriz
definida positiva, assim V −1 também é definida positiva. Deste modo, segue de (37) que b > 0
e c > 0. A terceira hipótese acima implica que não existe γ ∈ R tal que M = γe, assim o vetor
u := aM − be ∈ Rn 6= 0. Deste modo, usando que V −1 também é definida positiva, temos

0 < (aM − be)TV −1(aM − be) = a2MTV −1M − 2abMTV −1e+ b2eTV −1e.

Então usando (37) obtemos a2b− 2a2b+ b2c > 0, ou equivalentemente, b(bc− a2) = b∆ > 0. Por
outro lado, (42) implica que ∆σ2 = cr2− 2ar+ b. Reescrevendo esta igualdade na forma de uma
equação geral de uma cônica em R2 nas variáveis σ e r obtemos

∆σ2 + 0σr − cr2 + 0σ + 2ar − b = 0. (47)

Como o discriminante desta equação é 02 − 4∆(−c) = 4c∆ > 0, ela de fato representa uma
hipérbole R2 nas variáveis σ e r, veja [2, Teorema 11.4.7]. O gráfico da hipérbole (47) ou fronteira
eficiente é representado na Figura 1. Nesta figura o ponto (σmin, rmin) corresponde ao seu vértice.
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Portfólio Mı́nimo Risco

Fronteira Eficiente

Conjunto dos ativos de Risco

Figura 1: Portfólio de risco mı́nimo.

6 Aplicação

Nesta seção vamos apresentar uma estratégia muito simples utilizando os resultados da Seção 5,
mais especificamente, utilizando o Corolário 2. Para isso vamos construir um portfólio com apenas
dois ativos.

Seleção dos ativos

Visando sucesso da estratégia, de acordo com as Observações 2 e 6, é conveniente selecionar os
dois ativos com as seguintes caracteŕısticas:

(i) Os ativos devem possuir uma distribuição normal dos retornos no peŕıodo em consideração;

(ii) Os ativos devem possuir baixa correlação (de preferência correlação negativa) um com o
outro na maior parte do peŕıodo em consideração.

Selecionamos os ativos IVVB11 e BOVA11, com dados históricos entre 01/2017 e 12/2021, segue
na Figura 2 o comportamento destes ativos no peŕıodo considerado.
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Figura 2: Retorno acumulado.

A seguir vamos apresentar os motivos da escolha destes dois ativo. Estes ativos como é
mostrado na Figuras 3 possuem distribuição dos retornos neste peŕıodo aproximadamente normal
e assim podemos assumir que em certo sentido ambos satisfazem o item (i).

-0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050

Fonte: Google Finance

(a) Distribuição retornos BOVA11.

-0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050

Fonte: Google Finance

(b) Distribuição retornos IVVB11.

Figura 3: Distribuição dos retornos do BOVA11 e IVVB11 de 01/2017 à 12/2021.

Historicamente, IVVB11 e BOVA11 possuem na maior parte do tempo baixa ou negativa
correlação um com o outro. No entanto podem existir peŕıodos de correlação positiva, veja na
Tabela 6 as correlações anuais do peŕıodo considerado.

2017 2018 2019 2020 2021

ρ 0.58 −0.49 0.78 0.26 −0.74

Tabela 6: Correlação entre IVVB11 e BOVA11 no peŕıodo de 01/2017 e 12/2021.
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Na Figura 4 está representado graficamente os dados da Tabela 6, ou seja, a correlação entre
BOVA11 e IVVB11 nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
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Figura 4: Correlação entre BOVA11 e IVVB11 de 01/2017 à 12/2021.

Como é mostrado na Tabela 6 e Figura 4 a correlação entre os ativos muda ao longo do tempo,
mas o importante a ser observado é que na maior parte do tempo eles possuem correlação baixa
ou negativa, implicando um baixo risco no portfólio. Assim, para uma estratégia de longo prazo,
consideramos que IVVB11 e BOVA11 de certo modo também satisfazem o item (ii) acima.

Observação 9. Vale a pena destacar que os ativos IVVB11 e BOVA11 são “Exchange Traded
Fund (ETF) ou fundo de ı́ndice. Um ETF é por definição um ativo financeiro que tem como
referência uma carteira teórica de algum ı́ndice do mercado. O IVVB11 é um EFT negociado
na B3 que replica o ı́ndice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas em valor de mercado
negociadas nos Estados Unidos. Já o fundo de ı́ndice BOVA11 replica o ı́ndice Bovespa com
as principais empresas negociadas no Brasil. Como BOVA11 e IVVB11 replicam ı́ndices de
dois mercados distintos, isto é, BOVA11 permite exposição ao mercado nacional enquanto o
IVVB11 permite se expor ao mercado norte-americano, as seguintes caracteŕısticas destes dois
ativos combinados merecem destaques:

• Os ativos BOVA11 e IVVB11 combinados resulta em um portfólio altamente diversificado.
Assim, investir em uma combinação destes ativos aumenta a probabilidade do investidor se
expor ao mercado com menor risco quando comparado com um portfólio menos diversificado;

• Uma vez que o IVVB11 esta mais exposto ao dólar e o BOVA11 ao real, isto explica em
parte o comportamento da correlação entre eles. De fato, quando o dólar se valoriza frente
ao real significa que a economia brasileira no peŕıodo pode não goza de um bom desempenho
comparada com a americana, acontecendo o contrário quando o dólar se desvaloriza. Esta
oscilação cambial, em geral, implica na maioria das vezes valorização de um dos ativos e a
depreciação do outro.

Observação 10. Em março de 2020 o BOVA11 sofreu perdas da ordem de 40% enquanto que
o IVVB11 teve perdas de menos de 20% . Essa diferença causou um enorme distanciamento no
retorno dos ativos, como mostra a Figura 2. Se retirarmos o mês de março de 2020, ou seja
desconsiderar o peŕıodo da queda, veremos os retornos dos ativos bem próximos mostrando assim
a importância de se controlar o risco. Este fato pode ser visto na Figura 5.
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Figura 5: Retorno acumulado desconsiderando o mês de março de 2020.

Conclúımos que, para o investidor avesso ao risco, a combinação do BOVA11 com IVVB11
em uma estratégia de investimento é uma alternativa interessante a ser considerada.

Descrição da estratégia

Após justificada a escolha dos ativos BOVA11 e IVVB11, passamos agora a descrição da estratégia
a ser utilizada combinando estes dois ativos. Dentre as várias estratégia posśıveis, visando um
investimento de logo prazo, escolhemos a seguinte:

(AP) Aumentar o tamanho da carteira realizando aportes periódicos (AP). Neste caso, a cada
peŕıodo pré-definido, comprar o ativo que está mais distante da proporção especificada
previamente pelo balanceamento desejado.

Neste caso, há várias opções para os aportes periódicos, por exemplo:

(AI) Aporte ingênuo: Neste caso, os aportes seriam feitos em um único ativo de modo que ao
final do aporte a proporção de cada ativo na carteia seja a mais próxima posśıvel 50%;

(AM) Aporte de Markowitz: Neste caso, os aportes seriam feitos em um único ativo de modo que
ao final do aporte a proporção de cada ativo na carteia seja a mais próxima posśıvel do
vetor de alocação de capital dado pelo Corolário 2.

Observação 11. É importante observar alguns detalhes técnicos que poderão ocorrer na imple-
mentação da estratégia na prática2.

• Se o investidor optar por aportes constantes na estratégia, como não é posśıvel comprar
fração de um ativo, então certamente irão sobrar reśıduos a cada aporte. Neste caso, seria
interessante fixar um intervalo de variação para os aportes.

2Isso não quer dizer que estamos indicando a implementação desta estratégia.
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• Pode ocorrer concentração em algum dos ativos. Neste caso, visando controlar o risco, seria
conveniente realizar um balanceamento da carteira em peŕıodos previamente estabelecidos,
usando a proporção de 50% em cada ativo ou usando vetor de alocação de capital dado pelo
Corolário 2. Por exemplo, a cada seis meses ou um ano.

A opções (AI) e (AM) para os aportes serão discutidas na próxima seção.

Implementação da estratégia

Para realizar a implementação da estratégia (AP) com aportes (AI) e (AM), fizemos um programa
utilizando a linguagem de programação Python, e recorremos ao Google Colab, que por meio um
Notebook Jupyter facilita a conexão entre o nosso programa e a planilha que contém os dados
do Google Finance. Inicialmente, o programa armazena o primeiro ano como fonte de dados da
estratégia Markowitz e o processo inicia no primeiro mês do segundo ano. Buscando manter um
padrão nos testes todas as estratégias irão iniciar ao mesmo tempo, ou seja, todos iram começar
após 1 ano. Como citado anteriormente utilizamos os dados de 2017 e começamos os testes em
01/2018 até 12/2021. Com os aportes da seguinte forma:

• Aporte inicial de R$ 1.000, 00 no ińıcio de 01/2018;

• Aportes mensais de R$ 400, 00 iniciando em 02/2018.

Antes de mostrar as estratégias em cada ano é importante saber como os aportes são realizados.

• O aporte ingênuo de R$ 400, 00 é feito ao primeiro dia de cada mês no ativo que possui o
menor valor de fechamento do último dia do mês anterior.

• Aporte de Markowitz de R$ 400, 00 é feito no primeiro dia de cada mês no ativo cujo
a proporção na carteira esta mais longe do valor sugerido pelo Corolário 2 utilizando os
dados dos últimos doze meses.

Observação 12. Para tornar mais simples a nossa análise vamos supor que é posśıvel comprar
frações dos ativos BOVA11 e IVVB11.

Vamos exemplificar abaixo como faremos o aporte de Markowitz em 01/02/2018 (ou primeiro dia
útil). Primeiramente precisamos das porcentagens de BOVA11 e IVVB11 atuais na carteira ou
em 31/01/2018. Para simplificar as notações definimos:

• QBOV11:=Quantidade total em reais de BOVA11 na carteira;

• PBOVA11:=Porcentagem total de BOVA11 na carteira;

• QIVVB11:=Quantidade em reais de BOVA11 na carteira;

• PIVVB11:= Porcentagem total de IVVB11 na carteira.

Ao longo desta seção vamos usar duas casas decimais na representação dos números. Assim,
utilizando as notações com dados em 31/01/2018 temos os seguintes valores com duas casas
decimais na representação dos números:

PBOVA11 =
QBOV11

QBOV11+ QIVVB11
× 100 =

471, 86

1.051, 68
× 100 = 44, 86

PIVVB11 =
QIVVB11

QBOV11+ QIVVB11l
× 100 =

579, 82

1.051, 68
× 100 = 55, 13
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Finalmente, para decidir em que ativo faremos o aporte de Markowitz em 01/02/2018 precisamos
ainda das percentagens sugeridas pelo programa em 31/01/2018, os quais são obtidos usando o
Corolário 2 com dados dos últimos doze meses. Vamos usar as seguintes notações:

• PS-BOVA11:= Percentagem sugerida na carteira de BOVA11;

• DP-BOVA11:=PBOVA11 - PS-BOVA11;

• PS-IVVB11:= Percentagem sugerida na carteira de IVVB11;

• DP-IVVB11:=PIVVB11 - PS-IVVB11

Deste modo, usando as notações acima, temos que PS-BOVA11= 41, 31% e PS-IVVB11= 58, 69%
são as porcentagens na carteira sugeridos pelo programa em 31/01/2018, os quais são obtidos
usando o Corolário 2 com dados dos últimos doze meses. Assim, o aporte de Markowitz será
feita no ativo cujo valor esta abaixo do valor sugerido, o qual pode ser identificado fazendo as
seguintes diferenças percentuais com duas casa decimais:

DP-BOVA11 = PB-OVA11− PS-BOVA11 = 44, 86− 41, 31 = 3, 55

DP-IVVB11 = PI-VVB11− PS-IVVB11 = 55, 14− 58, 69 = −3, 55

Como os cálculos acima mostram, P-BOVA11 esta 3, 55% acima do valor sugerido e P-IVVB11
esta 3, 55% abaixo do valor sugerido. Logo, de acordo com a estratégia, o aporte em 01/02/2018
será feito no IVVB11. Na Tabela 7 apresentamos todos os ativos escolhidos para os aportes de
Markowitz realizados em 2018.

Data PS-BOVA11 PS-IVVB11 P-BOVA11 P-IVVB11 Diferença percentual Ativo Escolhido
DP-BOVA11 DP-IVVB11

1/18 42, 47% 57, 53% 42, 47% 57, 53%
2/18 41, 31% 58, 69% 44, 86% 55, 14% 3,55 -3,55 IVVB11
3/18 41, 24% 58, 76% 33, 04% 66, 96% -8,20 8,20 BOVA11
4/18 42, 81% 57, 19% 47, 85% 52, 15% 5,04 -5,04 IVVB11
5/18 44, 31% 55, 69% 37, 99% 62, 01% -6,32 6,32 BOVA11
6/18 38, 02% 61, 98% 41, 88% 58, 12% 3,86 -3,86 IVVB11
7/18 40, 24% 59, 76% 34, 58% 65, 42% -5,66 5,66 BOVA11
8/18 40, 77% 59, 23% 43, 88% 56, 12% 3,11 -3,11 IVVB11
9/18 39, 43% 60, 57% 36, 16% 63, 84% -3,27 3,27 BOVA11
10/18 41, 45% 58, 55% 42, 58% 57, 42% 1,11 -1,11 IVVB11
11/18 39, 51% 60, 49% 45, 16% 54, 84% 5,65 -5,65 IVVB11
12/18 41, 69% 58, 31% 41, 12% 58, 88% -0,57 0,57 BOVA11

Tabela 7: Aportes Markowitz

Como já sabemos como funciona os aportes em cada estratégia vamos ver agora o desen-
volvimento das estratégias Ingênua e Markowitz. Nas quatro tabelas a seguir nos mostramos
mensalmente a quantidade de ativos em cada estratégia e o patrimônio acumulado ao final de
cada mês. Enfatizamos que devido os dados serem obtidos via a nossa implementação, haverão
pequenos erros de arredondamento na tabelas. Usaremos as seguintes notações na confecção das
tabelas:

• C-BOVA11:= Cotação do ativo BOVA11 ao final de cada mês;

• C-IVVB11:= Cotação do ativo IVVB11 ao final de cada mês;

• N-BOVA11:= Quantidade do ativo BOVA11 na carteira ao final de cada mês;

• N-IVVB11:= Quantidade do ativo IVVB11 na carteira ao final de cada mês;
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• Patrimônio-I:= Patrimônio acumulado ao final de cada mês usando a estratégia Ingênua;

• Patrimônio-M:= Patrimônio acumulado ao final de cada mês usando a estratégia Markowitz.

Data C-BOVA11 C-IVVB11 Ingênua Markowitz
N-BOVA11 N-IVVB11 Patrimônio-I N-BOVA11 N-IVVB11 Patrimônio-M

1/18 R$ 82,00 R$ 94,30 6,77 5,34 R$ 1.059,41 5,75 6,14 R$ 1.051,68
2/18 R$ 82,50 R$ 92,60 6,77 9,58 R$ 1.446,50 5,75 10,39 R$ 1.436,89
3/18 R$ 82,43 R$ 91,66 11,62 9,58 R$ 1.836,67 10,60 10,39 R$ 1.826,38
4/18 R$ 83,18 R$ 97,60 11,62 13,95 R$ 2.328,26 10,60 14,75 R$ 2.321,98
5/18 R$ 74,07 R$ 107,37 16,43 13,95 R$ 2.714,87 15,41 14,75 R$ 2.725,72
6/18 R$ 70,35 R$ 111,00 21,83 13,95 R$ 3.084,30 15,41 18,47 R$ 3.135,47
7/18 R$ 76,45 R$ 111,58 27,51 13,95 R$ 3.660,24 21,09 18,47 R$ 3.674,89
8/18 R$ 73,74 R$ 127,15 27,51 17,53 R$ 4.234,96 21,09 22,06 R$ 4.326,25
9/18 R$ 76,61 R$ 124,10 32,91 17,53 R$ 4.697,62 26,49 22,06 R$ 4.767,95
10/18 R$ 84,08 R$ 106,95 32,91 20,75 R$ 4.987,48 26,49 25,28 R$ 4.932,18
11/18 R$ 86,37 R$ 112,90 32,91 24,49 R$ 5.608,62 26,49 29,02 R$ 5.565,56
12/18 R$ 84,60 R$ 102,70 32,91 28,04 R$ 5.664,34 31,12 29,02 R$ 5.614,39

Tabela 8: Testes em 2018.

Data C-BOVA11 C-IVVB11 Ingênua Markowitz
N-BOVA11 N- IVVB11 Patrimônio-I N-BOVA11 N-IVVB11 Patrimônio-M

1/19 R$ 94,00 R$ 104,52 37,64 28,04 R$ 6.469,20 31,12 32,92 R$ 6.366,89
2/19 R$ 91,85 R$ 111,25 37,64 31,86 R$ 7.002,75 31,12 36,74 R$ 6.947,29
3/19 R$ 91,81 R$ 118,15 41,99 31,86 R$ 7.620,96 35,48 36,74 R$ 7.599,45
4/19 R$ 92,88 R$ 122,85 41,99 35,25 R$ 8.231,59 35,48 40,13 R$ 8.226,05
5/19 R$ 93,59 R$ 115,05 46,30 35,25 R$ 8.389,49 39,78 40,13 R$ 8.341,24
6/19 R$ 97,11 R$ 119,70 46,30 38,73 R$ 9.132,57 39,78 43,61 R$ 9.084,09
7/19 R$ 97,98 R$ 121,11 50,42 38,73 R$ 9.631,05 39,78 46,95 R$ 9.584,91
8/19 R$ 97,61 R$ 129,08 50,42 42,03 R$ 10.347,40 43,86 46,95 R$ 10.342,90
9/19 R$ 101,01 R$ 132,32 54,52 42,03 R$ 11.068,96 43,86 50,05 R$ 11.054,22
10/19 R$ 103,23 R$ 130,00 58,48 42,03 R$ 11.501,27 47,82 50,05 R$ 11.444,28
11/19 R$ 104,35 R$ 143,60 58,48 45,11 R$ 12.580,27 51,70 50,05 R$ 12.582,91
12/19 R$ 111,23 R$ 138,71 62,31 45,11 R$ 13.188,39 55,53 50,05 R$ 13.120,25

Tabela 9: Testes em 2019

Data C-BOVA11 C-IVVB11 Ingênua Markowitz
N-BOVA11 N-IVVB11 Patrimônio-I N-BOVA11 N-IVVB11 Patrimônio-M

1/20 R$ 108,90 R$ 148,10 62,31 47,99 R$ 13.893,87 55,53 52,93 R$ 13.887,92
2/20 R$ 100,60 R$ 141,56 65,98 47,99 R$ 13.432,30 55,53 55,63 R$ 13.463,09
3/20 R$ 69,35 R$ 144,62 69,96 47,99 R$ 11.792,83 55,53 58,46 R$ 12.306,43
4/20 R$ 77,21 R$ 170,50 75,73 47,99 R$ 14.030,16 55,53 61,22 R$ 14.727,56
5/20 R$ 84,15 R$ 175,65 80,91 47,99 R$ 15.238,86 55,53 63,57 R$ 15.840,40
6/20 R$ 91,62 R$ 181,72 85,66 47,99 R$ 1.6570,10 55,53 65,85 R$ 17.054,99
7/20 R$ 99,29 R$ 183,68 90,03 47,99 R$ 17.754,70 55,53 68,05 R$ 18.014,35
8/20 R$ 95,70 R$ 207,15 90,03 50,17 R$ 19.009,03 55,53 70,23 R$ 19.863,29
9/20 R$ 91,05 R$ 203,98 94,21 50,17 R$ 18.811,90 55,53 72,16 R$ 19.776,29
10/20 R$ 90,66 R$ 202,60 98,60 50,17 R$ 19.104,21 55,53 74,12 R$ 20.052,34
11/20 R$ 105,00 R$ 210,00 103,01 50,17 R$ 21.352,72 55,53 76,09 R$ 21.811,87
12/20 R$ 114,65 R$ 210,04 103,01 52,07 R$ 22.748,90 55,53 78,00 R$ 22.750,92

Tabela 10: Testes em 2020
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Data C-BOVA11 C-IVVB11 Ingênua Markowitz
N-BOVA11 N-IVVB11 Patrimônio-I N-BOVA11 N-IVVB11 Patrimônio-M

1/21 R$ 110,56 R$ 220,00 103,01 53,98 R$ 23.265,22 55,53 79,90 R$ 23.719,64
2/21 R$ 105,59 R$ 231,00 106,63 53,98 R$ 23.729,05 55,53 81,72 R$ 24.742,59
3/21 R$ 112,02 R$ 243,20 110,42 53,98 R$ 25.497,63 55,53 83,45 R$ 26.517,86
4/21 R$ 114,40 R$ 247,00 113,99 53,98 R$ 26.374,06 59,10 83,45 R$ 27.375,68
5/21 R$ 121,25 R$ 238,00 117,48 53,98 R$ 27.093,03 62,60 83,45 R$ 27.453,41
6/21 R$ 121,81 R$ 232,50 117,48 55,66 R$ 27.252,68 65,90 83,45 R$ 27.431,31
7/21 R$ 117,11 R$ 250,35 117,48 57,38 R$ 28.124,76 69,18 83,45 R$ 28.995,82
8/21 R$ 114,08 R$ 254,00 120,90 57,38 R$ 28.367,86 72,60 83,45 R$ 29.480,45
9/21 R$ 106,49 R$ 255,00 124,41 57,38 R$ 27.880,97 76,10 83,45 R$ 29.386,23
10/21 R$ 99,68 R$ 283,00 128,16 57,38 R$ 29.014,85 79,86 83,45 R$ 31.579,12
11/21 R$ 98,35 R$ 280,55 132,17 57,38 R$ 29.098,47 83,87 83,45 R$ 31.663,09
12/21 R$ 100,80 R$ 293,56 136,24 57,38 R$ 30.578,82 87,94 83,45 R$ 33.364,33

Tabela 11: Testes em 2021

As tabelas acima mostram que durante os dois primeiros anos a estratégia Ingênua se saiu
melhor que a Markowitz, ficaram praticamente empatadas no terceiro ano e no último ano a
estratégia de Markowitz se saiu melhor. Considerando todo o peŕıodo, o patrimônio final da
estratégia de Markowitz ficou 8, 35% acima do patrimônio final da estratégia ingênua. Para
facilitar a visualização das estratégias de acordo com o peŕıodo de testes segue o gráfico do
patrimônio na Figura 6.
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Figura 6: Gráfico do Patrimônio

Como observamos na Figura 6 para realmente obter bons resultados é necessário tempo.
Como mencionado acima, durante um grande peŕıodo a estratégia ingênua se saiu ligeiramente
melhor que a de Markowitz. Entretanto, no último ano a estratégia de Markowitz se distancia
da ingênua, iniciando um crescimento bem mais acentuado. Para efeito de comparação inclúımos
na Figura 6 o gráfico do DCI com os mesmos aportes inicial e mensais. Na Tabela 12 e Figura 7
ilustramos o percentual entre capital referente aos juros e o aportado nas estratégias durante o
peŕıodo de quatro anos.

26



Ativos Capital Aportado Capital Final Percentual aportes Percentual juros

BOVA11 R$ 19.800, 00 R$ 21.666, 16 91, 38% 8, 62%
IVVB11 R$ 19.800, 00 R$ 41.110, 67 48, 16% 51, 84%
CDI R$ 19.800, 00 R$ 21.697, 36 91, 25% 8, 75%
Ingênua R$ 19.800, 00 R$ 30.578, 82 64, 75% 35, 25%
Markowitz R$ 19.800, 00 R$ 33.364, 32 59, 35% 40, 65%

Tabela 12: Valor do aporte e juros no patrimônio
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Figura 7: Valor do aporte e juros no patrimônio

É posśıvel notar claramente a importância dos juros no patrimônio quando a estrategia tem
um tempo de duração considerável, observando a estratégia de Markowitz, após quatro anos
a porcentagem dos juros corresponde a quase metade de todo o patrimônio, sendo 40, 65% do
patrimônio referente aos juros.

6.1 Cotização

Uma das maneiras mais populares de se avaliar o rendimento de um portfólio é o sistema de cotas,
pois ele permite comparar o rendimento do portfólio com ı́ndices de referência e também com o
rendimento de outros portfólios. O sistema de cotas, também chamado de cotização do portfólio
analisa a variação do valor patrimonial diário do portfólio. Para obter o valor da cota define-se
um valor inicial, geralmente igual a 1 e sua rentabilidade acumulada é obtida pela multiplicação
dos retornos diários do portfólio. Note que o montante acumulado não entra no cálculo da cota,
apenas o retorno. Outro ponto importante é que aportes feitos ao longo do tempo tampouco
afetam o valor da cota pois a mesma só considera o rendimento. Vejamos um exemplo simples.
Considere o seguinte:

1. Faz-se um aporte inicial de R$1.000,00;

2. Após 1 mês o rendimento acumulado foi de 10%;

3. O investidor então faz um novo aporte de R$300,00;
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4. No mês seguinte o rendimento foi de -5%.

Vamos calcular o valor da cota. Começamos com a cota valendo 1 e após 1 mês o capital é R$
1.100,00 e a cota 1,1. O investidor então faz um aporte de R$300,00 o que altera o valor do
capital para R$ 1.400,00 mas não afeta o valor da cota. No mês seguinte houve uma queda de
5% logo o valor da cota é de 1.045 e o valor do capital R$ 1.330,00.

valor da cota = (1 + 0.1)× (1− 0.05) = 1.045

valor do capital = [1.000× (1 + 0.1) + 300]× (1− 0.05) = 1.330

Note que o rendimento da cota é diferente do rendimento do capital.

rentabilidade da cota =
valor final

valor inicial
− 1 =

1.045

1
− 1 = 0.045

rentabilidade do capital =
valor final

valor aplicado
− 1 =

1.330

1000 + 300
− 1 = 0.023.

Isso acontece porque o aporte afeta o rendimento do capital, mas desconsidera o valor do dinheiro
no tempo. O sistema de cotas, entretanto, não é afetado pelos aportes. Se tivéssemos apenas o
fluxo do dinheiro ainda assim seŕıamos capazes de calcular o valor da cota. O fluxo do dinheiro
foi o seguinte

1. Depósito inicial de R$1.000,00;

2. Saldo no final do mês de R$1.100,00;

3. Depósito no valor de R$300,00;

4. Saldo no fim do mês de R$1.330,00;

Como o saldo no final do primeiro mês foi de R$1.100,00 o rendimento do peŕıodo foi de 0,1 ou
10% e a cota agora vale 1.1. Realizando o depósito, o saldo atual fica em R$1400,00. Após o
segundo mês o saldo é de R$ 1330,00 onde podemos calcular o retorno 1330/1440 − 1 = −0.05,
atualizamos agora o valor da cota para (1 + 0.1)× (1− 0.05) = 1.045.

Vamos considerar agora a movimentação de um portfólio que possui um único ativo, ações da
Petrobras-SA, cujo código de negociação na B3 é PETR4. A rentabilidade do portfólio é, neste
caso, a rentabilidade da ação, o valor da cota é a rentabilidade acumulada e o capital é medido
em número de cotas.

Data PETR4 Retorno Movimentação Valor da Cota Qtde de Cotas Capital
01/2/22 R$ 33,00 R$ 1.000,00 1,0000 1000,00 R$ 1.000,00
02/2/22 R$ 32,52 -0,0145 0,9855 1000,00 R$ 985,45
03/2/22 R$ 32,07 -0,0138 0,9718 1000,00 R$ 971,82
04/2/22 R$ 32,63 0,0175 R$ 200,00 0,9888 1202,27 R$ 1.188,79
07/2/22 R$ 32,15 -0,0147 0,9742 1202,27 R$ 1.171,30
08/2/22 R$ 31,83 -0,0100 0,9645 1202,27 R$ 1.159,64
09/2/22 R$ 31,95 0,0038 0,9682 1202,27 R$ 1.164,01
10/2/22 R$ 32,44 0,0153 R$ 500,00 0,9830 1710,90 R$ 1.681,87
11/2/22 R$ 33,76 0,0407 1,0230 1710,90 R$ 1.750,30
14/2/22 R$ 33,00 -0,0225 1,0000 1710,90 R$ 1.710,90
15/2/22 R$ 32,48 -0,0158 0,9842 1710,90 R$ 1.683,94
16/2/22 R$ 32,93 0,0139 R$ 100,00 0,9979 1811,11 R$ 1.807,27
17/2/22 R$ 32,80 -0,0039 R$ 100,00 0,9939 1911,72 R$ 1.900,14
18/2/22 R$ 33,00 0,0061 -R$ 700,00 1,0000 1211,72 R$ 1.211,72
21/2/22 R$ 33,85 0,0258 1,0258 1211,72 R$ 1.242,93
22/2/22 R$ 33,74 -0,0032 1,0224 1211,72 R$ 1.238,89
23/2/22 R$ 34,22 0,0142 1,0370 1211,72 R$ 1.256,52
24/2/22 R$ 33,39 -0,0243 1,0118 1211,72 R$ 1.226,04
25/2/22 R$ 34,00 0,0183 1,0303 1211,72 R$ 1.248,44

Tabela 13: Exemplo de Cotização
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Note as movimentações (depósitos e retiradas) afetam a quantidade de cotas e consequente-
mente o patrimônio, mas não afetam o valor da cota em si, pois não altera a rentabilidade.

6.2 Análise da Rentabilidade

Vamos agora analisar a rentabilidade das estratégias, para isto precisamos calcular o valor das
cotas das estratégias e também o desvio padrão do peŕıodo. Como a cota começa com o valor
igual a 1 a rentabilidade da estratégia é medida pelo valor da cota subtráıdo de um. O desvio
padrão representa a volatilidade no peŕıodo considerado, no nosso caso, a volatilidade diária. O
sistema de cotas nos permite considerar o desempenho da estratégia com o retorno de um ativo
isoladamente e também com um ı́ndice de mercado, no nosso caso comparamos com o CDI. A
evolução do valor das cotas pode ser vista na Figura 8.
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Figura 8: Evolução do valor das cotas

Um resumo dos dados é apresentado na Tabela 14:

BOVA11 IVVB11 Markowitz Ingênua

Retorno (Valor final da Cota) 1,37 3,14 2,42 2,20
Risco (Desvio Padrão) 0,0179 0,0143 0,0127 0,0128
Quociente de Desempenho 20,75 149,36 111,68 93,26

Tabela 14: Comparação do desempenho das estratégias

Observe que o pior desempenho foi do ativo BOVA11, que rendeu apenas 37% ((1, 37− 1)×
100%) e o melhor o IVVB11 com excelentes 214% de retorno. O retorno de ambas as estratégias
foi acima do retorno do BOVA11 e abaixo do retorno do IVVB11, algo esperado uma vez que
as estratégias são médias desses ativos. Entre as duas Estratégias o retorno total da estratégia
Markovitz foi de 142% enquanto que da estratégia ingênua foi de 120%. Podemos notar também
que, como esperado, a estratégia de Markowitz teve a menor volatilidade diária 1,27% enquanto
BOVA11 teve a maior volatilidade 1,79%3. Como destacamos na Observação 3 para comparar as

3Note que nem sempre o ativo de maior volatilidade tem o melhor retorno. No caso estudado o ativo mais
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estratégias temos que olhar o quociente de desempenho delas e assim, a estratégia de Markowitz
se mostrou melhor que a estratégia Ingênua. Um investimento apenas no IVVB11 seria ainda
melhor como pode ser visto pelo quociente de 149,36. Entretanto, isto seria contar com a sorte
tentando adivinhar qual dos ativos terá melhor desempenho. Note na Figura 2 que caso alguém
tenha optado por esta estrágia no final de 2021, estaria bastante arrependido na data de hoje4.
Como já discutimos antes neste trabalho o objetivo das estratégias apresentadas é remunerar
adequadamente o capital investido reduzindo sua volatilidade.

7 Conclusão

Enfatizamos que não estamos recomendando o uso da estratégia discutida na Seção 6. Nosso
objetivo foi apenas mostrar que utilizando apenas alguns conceitos básico de finanças podemos
melhorar o desempenho de uma determinada carteira. De fato, a estratégia discutida na Seção 6
tem vários problemas para ser aplicado na prática, veja que fizemos várias hipótese e tomamos dois
ativos muito espećıficos e mesmo assim alguns ajustes são necessários para aplicação da estratégia
na prática. Por exemplo, seria mais natural considerar a seguinte variação da estratégia acima:

(APR) Aumentar o tamanho da carteira realizando aportes periódicos (AP) com rebalanceamento
preestabelecido. Neste caso, a cada peŕıodo pré-definido, comprar os ativos com proporções
especificada previamente pelo balanceamento desejado.

Neste caso, há várias opções para os aportes periódicos, por exemplo:

(AI) Aporte ingênuo: Neste caso, os aportes seriam feitos nos dois ativo de modo que ao final do
aporte a proporção de cada ativo na carteia seja a mais próxima posśıvel 50%;

(AM) Aporte de Markowitz: Neste caso, os aportes seriam feitos nos dois ativos de modo que ao
final do aporte a proporção de cada ativo na carteia seja a mais próxima posśıvel do vetor
de alocação de capital dado pelo Corolário 2.

Note que na estratégia acima estaremos aportando nos dois ativos, logo ela tem um custo de
transação maior que na estratégia da Seção 6. Naturalmente, se os aportes forem significativos o
custo de transação pode ser considerado despreźıvel. Ainda que esta estratégia seja melhor que
a estratégia da Seção 6, ela não é recomendada para quaisquer dois ativos.

Referências
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