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Resumo: O INVESTIMENTO EM EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS, 

SUSTENTÁVEIS E RENTÁVEIS, JUNTO À QUEDA DA TAXA DE JUROS NO 

BRASIL, ORIGINARAM OPORTUNIDADES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

NO MERCADO DE CAPITAIS. ESTE ARTIGO TEM COMO OBJETIVO 

DEMONSTRAR AS ETTAPAS E VANTAGENS DA DIVERSIFICAÇÃO DE 

ATIVOS BASEADO NA TEORIA MODERNA DE SELEÇÃO DE CARTEIRAS 

PROPOSTA POR MARKOWITZ. FORAM SELECIONADAS EMPRESAS 

PARTICIPANTES DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - 

ISE DESENVOLVIDO PELA BM&FBOVESPA, E ATRAVÉS DO BANCO DE 

DADOS ECONOMÁTICA FORAM COLETADAS AS COTAÇÕES DIÁRIAS 

DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DESSAS EMPRESAS NO PERÍODO DE 

02/01/2007 A 17/05/2012. MONTARAM-SE TRÊS PORTFÓLIOS COM 

DIFERENTE QUANTIDADE DE ATIVOS. FOI UTILIZADO O SOLVER DO 

MICROSOFT EXCEL PARA A MINIMIZAÇÃO DO RISCO E POSTERIOR 

MAXIMIZAÇÃO DO RETORNO, VARIANDO-SE AS PARTICIPAÇÕES DOS 

ATIVOS EM CADA CARTEIRA. NESSA ETAPA OBTIVERAM-SE AS 

FRONTEIRAS EFICIENTES DAS TRÊS CARTEIRAS, NA QUAL A COM 

MAIOR NÚMERO DE ATIVOS MOSTROU-SE DOMINANTE EM RELAÇÃO 

ÀS DEMAIS, POIS APRESENTOU MELHOR RELAÇÃO DE RETORNO E 

RISCO. POR FIM, DESTACOU-SE A VANTAGEM NA CONSTRUÇÃO DOS 

PORTFÓLIOS QUANDO COMPARADOS AOS ATIVOS DE RISCO 

ISOLADOS; A COMPROVAÇÃO DE QUE QUANTO MAIOR A 

DIVERSIFICAÇÃO, MELHOR O RESULTADO DA FRONTEIRA 

EFICIENTE; E AS EVIDÊNCIAS DE QUE NÃO HOUVE VANTAGENS 

COMPETITIVAS NO INVESTIMENTO EM EMPRESAS 

SUSTENTÁVEIS.PALAVRAS-CHAVE: DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS; 

RISCO E RETORNO DE AÇÕES; SUSTENTABILIDADE 
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Área:  3 - GESTÃO ECONÔMICA 

Sub-Área: 3.1 - ENGENHARIA ECONÔMICA 

 

PORTFOLIO SELECTION AND MARKOWITZ’S 

DIVERSIFICATION THEORY: A SUSTAINABLE 

BRAZILIAN STOCKS APPLICATION 
 

 

Abstract: THE INVESTMENT IN RESPONSIBLE, SUSTAINABLE, AND PROFITABLE 

COMPANIES TOGETHER WITH THE BRAZILIAN RATE DOWNWARD HAS 

BROUGHT OPPORTUNITIES OF FINANCIAL APPLICATION ON 

SECURITIES MARKET. THIS ARTICLE AIMS TO SHOW THE STEPS AND 

ADVANTAGES OF STTOCK DIVERSIFICATION UNDER THE PORTFOLIO 

SELECTION MODERN THEORY PROPOSED BY MARKOWITZ. THERE 

WERE SELECTED COMPANIES FROM SUSTAINABILITY INDEX – ISE 

DEVELOPED BY BM&FBOVESPA. CLOSED DAILY QUOTES OF STOCKS 

WERE COLLECTED FROM ECONOMATICA FROM 02/01/2007 TO 

17/05/2012. THREE PORTFOLIOS WERE SELECTED USING DIFFERENT 

NUMBERS OF ASSETS. IT WAS USED SOLVER FROM MICROSOFT 

EXCEL TO MINIMIZE THE PORTFOLIO RISK AND THEN TO MAXIMIZE 

THE PORTFOLIO RETURN, RANGING THE PROPORTIONS OF SHARES. 

THREE EFFICIENT FRONTIERS WERE OBTAINED AND THE LARGEST 

PORTFOLIO BECAME DOMINANT BECAUSE IT SHOWED THE BEST 

RISK/RETURN RELATION. AT LAST, THE HIGHLIGHTS OF THE WORK 

WAS THE PORTFOLIO SELECTION ADVANTAGES COMPARED TO 

SINGULAR STOCKS; THE PROOF THAT HOW BIGGER WAS THE 

DIVERSIFICATION OF THE PORTFOLIO, MOST ATTRACTIVE WAS THE 

EFFICIENT FRONTIER; AND THE EVIDENCES THAT THERE’S NO 

CLEAR SUSTAINABLE COMPANIES INVESTMENTS ADVANTAGES YET. 

 

Keyword: PORTFOLIO SELECTION; SECURITIES RISK AND RETURN; 

SUSTAINABILITY; ISE. 
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1. Introdução 

O investimento em empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis, junto 

à queda da taxa de juros no Brasil, originaram oportunidades de aplicação financeira no 

mercado de capitais. Estes investidores consideram que empresas sustentáveis geram valor 

para o acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, 

sociais e ambientais (BMFBOVESPA, 2012).  

Segundo Markowitz (1952) todo investidor deve diversificar seus investimentos. Por 

se tratar de um mercado de risco com alta volatilidade, o investidor deve dispor de 

ferramentas que o auxiliem na compra de ações, montando uma carteira de ações que possa 

minimizar o risco para obter uma dada remuneração (KAUPA e SASSI, 2011).  

Estes conceitos de portfólio podem ser utilizados para o gerenciamento de 

investimentos nos mais diversos segmentos, como saúde, automobilístico, inovação, pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos, marketing, entre outros (LARIEIRA, 2011). 

O presente artigo tem como objetivo mostrar as etapas e vantagens da diversificação 

de ativos, negociados na bolsa de valores de São Paulo, de empresas com reconhecido 

comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Risco e Retorno 

Os investidores possuem muitas opções de aplicação de seus recursos financeiros. 

Pode-se investir o capital em renda fixa como tesouro direto, no mercado de ações, na compra 

de um imóvel, em uma empresa, etc. Porém todas essas opções possuem dois aspectos em 

comum, que segundo Silveira et al. (2009), são os mais importantes num investimento 

financeiro: o risco e o retorno. Nenhum investimento será empreendido a menos que a taxa 

esperada de retorno seja suficientemente alta para atrair o investidor e compensá-lo pelo risco 

percebido (BRIGHAM et al., 2012).  

Por se tratar de um mercado de risco com alta volatilidade, o investidor deve utilizar 

de ferramentas que o auxiliem a montar uma carteira de ações que possa minimizar o risco 

diversificável e buscar uma dada remuneração esperada (KAUPA; SASSI, 2011). 

Markowitz (1952) definiu o retorno de uma carteira de ativos pela média ponderada 

dos retornos individuais dos ativos que a compõe, conforme mostra a representação 

matemática a seguir: 

                                                                      (1) 

Onde: 

Kp = Retorno esperado da carteira 

Wi =Peso ou participação do ativo i na carteira 

Ki = Retorno esperado individual do ativo i  

n = número de ativos na carteira 

O risco de uma carteira é definido por Silva (2008) como o grau de dispersão dos 

retornos em relação à média. Ele é dado pelo cálculo do desvio padrão, conceito que foi 

atribuído por Markowitz (1952) em seu artigo Portfolio Selection. A expressão (2) mostra 

como se obtém o valor do desvio padrão de uma carteira com dois ativos: 



 

 XIX SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Sustentabilidade Na Cadeia De Suprimentos 

Bauru, SP, Brasil, 5 a 7 de novembro de 2012 

 

 

  

 

4 

 =                                          (2) 

Onde:  

 = desvio padrão da carteira com dois ativos; 

 = Peso ou participação do ativo i na carteira; 

 = Peso ou participação do ativo j na carteira; 

 = Variância da série de retornos do ativo i;    

 = Variância da série de retornos do ativo j;  

= Covariância entre os pares de ativos i e j; 

Em relação a um investimento, pode-se dividir o risco em risco sistemático e risco não 

sistemático. Segundo Gitman (2010): 

O risco diversificável ou risco não sistemático representa a parcela de risco que está 

associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação. 

O risco não diversificável ou risco sistemático é atribuído a fatores de mercado que 

afetam todas as empresas; não pode ser eliminado por meio de diversificação. 

A figura 1 mostra que o risco diversificável ou risco não sistemático pode ser reduzido 

através da diversificação, conforme propôs Markowitz (1952), mas que o risco não 

diversificável ou risco sistemático não pode ser eliminado por ser relacionado a fatores de 

mercado. 

 

FIGURA 1 – Risco específico e sistemático 

 

2.2 Teoria Moderna dos Portfólios 

A teoria moderna dos portfólios foi proposta por Harry Markowitz em seu artigo 

Portfolio Selection publicado em 1952, trabalho que veio a premiá-lo futuramente com o 

Premio Nobel de Economia. 

Zanini e Pinto (2005) dizem que o conceito da diversificação, decorrente da 

constatação de que os preços dos ativos financeiros não se movem de modo exatamente 

conjunto, foi uma das maiores contribuições dos estudos de Markowitz. Ou seja, Markowitz 
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(1952) definiu que o risco de uma carteira, dado pela variância da série de retornos, depende 

não somente das variâncias individuais de cada ativo, mas também da covariância entre os 

pares de ativos, conforme mostra a expressão (2). 

Para Bodie, Kane e Marcus (2000) a covariância mede a extensão na qual as incertezas 

dos retornos sobre os dois ativos tendem a reforçar ou compensar um ao outro. Porém, como 

os valores de covariância são de difícil interpretação, é usado o coeficiente de correlação para 

a mensuração da relação entre os ativos. 

Silva (2008) diz que “o modelo mostra a necessidade de se encontrar ativos com baixa 

correlação entre si, para que se possa minimizar as perdas do outro”. Assim sendo, 

combinando dois ou mais ativos pouco correlacionados consegue-se um risco menor que a 

média ponderada dos riscos individuais de cada ativo. 

Malaga (2007) demonstra o formato que toma a curva resultante da combinação de 

dois ativos, chamada de fronteira eficiente. Ela traz o risco e o retorno para diversas 

proporções de investimento em cada ativo. Pode-se observar que para uma correlação = 

+1, não há melhora na composição da carteira, pois os ativos reagem da mesma forma aos 

fatores de mercado. Por outro lado, pode-se observar que para uma correlação perfeita e 

negativamente correlacionada ( = -1), é possível obter uma carteira sem risco e com 

retorno maior que zero. Observe a figura 2: 

 

FIGURA 2 – Fronteira eficiente 

 

2.3 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

O ISE é um índice que tem por objetivo refletir o retorno total de uma carteira 

composta de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e 

sustentabilidade empresarial (BMFBOVESPA, 2012). 

As ações selecionadas para compor a carteira do ISE são as mais negociadas na 

BOVESPA em termos de liquidez, e são ponderadas pelo valor de mercado das ações 

disponíveis a negociação (BMFBOVESPA, 2012).  

 

2.4 Estudos de investimentos em empresas sustentáveis 



 

 XIX SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Sustentabilidade Na Cadeia De Suprimentos 

Bauru, SP, Brasil, 5 a 7 de novembro de 2012 

 

 

  

 

6 

De acordo com Gomes e Tortato (2011), os resultados originados, por meio do teste de 

Mann-Whitney, confirmaram que o ISE possui retorno semelhante aos índices de ações, no 

caso o IBOV e o IGC. 

Segundo Marinho et al. (2011), por meio da teoria da diversificação proposta por 

Markowitz, pode-se obter o mesmo retorno do IBOV com um risco reduzido, através da 

seleção de ações de empresas que adotem boas praticas de governança corporativa e que 

tenham menor correlação possível entre si. 

Para Silveira et al. (2009), a adesão à praticas de governança corporativa passou a ser 

uma boa estratégia empresarial, com a finalidade de que as empresas se tornem mais 

competitivas, transparentes e atraentes ao investidor. 

Cavalcante et al. (2009) afirmam que não há evidências de que o ISE tenha 

desempenho superior ao Ibovespa e ao IBrX. 

Santos e Bandeira (2008), concluíram que não há evidência para rejeitar a hipótese 

nula de igualdade das medianas dos retornos, indicando que pode haver vantagens na 

utilização da diversificação sobre a o ISE como opção de investimento. 

 

3. Processo metodológico 

O presente trabalho apresenta as etapas da composição e análise de portfólios de 

empresas pertencentes à carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), seguindo a 

teoria de Markowitz. O levantamento documental da série histórica de cotações foi 

desenvolvido com o intuito de apresentar os procedimentos e vantagens da diversificação de 

ativos financeiros na composição de carteiras e, posteriormente, obtenção da fronteira 

eficiente das carteiras. As etapas são representadas na Figura 3.  

 

FIGURA 3 – Etapas do processo metodológico 

 

3.1 Seleção dos ativos 

A carteira do ISE no ano de 2012, desenvolvida pela BM&FBovespa, é composta  por 

51 ações de 38 companhias demonstradas na tabela 1.  

TABELA 1 – Companhias da carteira do ISE 

 

    Fonte: BMFBOVESPA (2012). 
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A partir da listagem de empresas do ISE foram selecionados os ativos para compor os 

portfólios. Nesta etapa foi utilizado o banco de dados Economática para obter as cotações 

diárias de fechamento das ações (ajustadas a proventos) no período de 02/01/2007 até 

17/05/2012. 

Para seleção das ações de maior liquidez foram usados os seguintes critérios, em 

ordem de preferência: 

a) Selecionar apenas um ativo por empresa, e este deve ter sido negociado todos os dias;  

b) Selecionar a ação ordinária da empresa; 

c) Se a empresa não tiver ação ordinária, selecionar a ação preferencial; 

d) Se não cumprir nenhum dos critérios anteriores, a empresa é desconsiderada. 

As ações das empresas estão representadas na tabela 2, na qual a cada empresa foi 

destinado um código e o número da classe do ativo. Como exemplo, o ativo TBLE3 

representa a empresa Tractebel Energia S.A. e o número 3 representa uma ação ordinária. Os 

demais números junto aos códigos das empresas são ações preferenciais. 

TABELA 2 – Ativos selecionados da carteira do ISE 

 

 

3.2 Levantamento e tratamento dos dados 

As cotações foram organizadas com auxílio de uma planilha e posteriormente 

calculadas os valores da média, variância e desvio padrão da série de retornos contínuos de 

cada ativo. Foi calculada também a matriz de covariância e a matriz de correlação entre pares 

de ativos da carteira. 

3.2.1 Retorno contínuo 

Para o cálculo do retorno contínuo do ativo no período t, calculou-se o logaritmo 

neperiano do preço de fechamento das ações do período t, dividido pelo preço de fechamento 

das ações do período anterior, conforme a expressão 3: 

       (3) 

Onde: 

 : taxas de retorno do ativo no período t; 

: preço de fechamento do ativo no período t; 

: preço de fechamento do ativo no período t-1. 

 

3.2.2 Média dos retornos contínuos, variância e desvio padrão 
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A média dos retornos diários de cada ativo foi calculada com o auxílio da função 

MÉDIA do Microsoft Excel, em que se deve selecionar toda a série de retornos diários, 

conforme ilustra a figura 4. As variâncias foram obtidas através da função VARP do Excel, 

em que também se deve selecionar toda a série de retornos. O desvio padrão é dado pela raiz 

quadrada da variância dos retornos. 

 

FIGURA 4 – Média dos retornos contínuos 

3.2.3 Matriz de covariância 

Em seguida montou-se a matriz de covariância, pois segundo Markowitz (1952) o 

risco de uma carteira de ativos não depende só das variâncias individuais de cada ação, mas 

também das covariâncias entre elas. Essa matriz tem como diagonal principal as variâncias 

dos retornos de cada ativo, e os outros elementos da matriz retornam os valores de covariância 

entre pares de ativos, como mostra a figura 5 abaixo. 

 

 

FIGURA 5 – Matriz de covariância  

Onde: 

: Variância do ativo a; 

: Covariância entre o ativo a e o ativo b. 

Utilizou-se a função COVAR do Excel para o cálculo da covariância, no qual é 

necessário entrar com os valores da série de retornos diários dos dois ativos. O caso da 

covariância entre ITUB4 e TBLE3 ( é exemplificado na figura 6. No 

exemplo, seleciona-se a coluna B4:B7 e a coluna C4:C7, que representam as séries de 

retornos de ITUB4 e TBLE3, respectivamente.  
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FIGURA 6 – Cálculo da covariância  

3.2.4  Matriz de Correlação 

Como a matriz de covariâncias não fornece valores de fácil interpretação, foi 

conveniente montar a matriz de correlação entre os ativos. Através dela, temos parâmetros 

para avaliar quais conjuntos de ativos podem vir a minimizar a variância da carteira. 

O valor do coeficiente de correlação foi obtido através da função CORREL do 

Microsoft Excel. Deve-se entrar com os valores da série de retornos diários de dois ativos, de 

igual modo ao cálculo da covariância descrito no item 3.2.3. 

 

3.3 Montagem das carteiras 

3.3.1 Seleção de ativos para as carteiras 

Para a montagem dos portfólios foram descartados os ativos dominados e os que 

possuíam média de retornos negativa. Em seguida, montaram-se três diferentes carteiras a fim 

de comparar as fronteiras eficientes de cada uma.  No primeiro portfólio, nomeado como 

“ISE-1”, foram mantidos todos os ativos coletados da carteira ISE que possuíam média de 

retornos positiva. Na segunda carteira (ISE-2) foram descartados todos os ativos com média 

de retornos inferior a 0,06%. Em seguida, a carteira ISE-3 foi obtida visando menor risco. 

Para isso foi acrescentado à carteira ISE-2 o ativo BKRM5, que tinha correlação negativa com 

os outros ativos participantes. 

 

3.3.2 Cálculo do retorno da carteira 

Obtiveram-se para as três diferentes carteiras a matriz linha de proporções e a matriz 

de retorno médio.  A matriz linha de proporções, que indica o percentual investido em cada 

ação e/ou a participação de cada ativo na carteira, foi inicialmente obtida atribuindo 

percentuais iguais de investimento para cada ativo, somando 100%. Na matriz de retornos 

médios se encontram os valores médios de retorno de cada ativo pertencente à carteira, 

calculados conforme descrito no item 3.2.2. Observe as tabelas 3 e 4, que mostram as matrizes 

aplicadas à carteira ISE-2. 

TABELA 3 - Matriz linha de proporções 
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TABELA 4 – Matriz de retornos médio 

 

O retorno da carteira sem vendas a descoberto foi calculado multiplicando a matriz 

linha de proporções pela matriz de retornos médios. Foi usada a função MATRIZ.MULT do 

Excel. Deve-se entrar com os valores das duas matrizes, portanto são selecionadas as células 

A11:H11 para a matriz de proporções e as células K11:K18 para a matriz de retornos.A célula 

D15 mostra a aplicação da função no software. 

 

FIGURA 7 – Cálculo do retorno da carteira 

 

3.3.3 Cálculo do Risco da carteira 

Montou-se para as três diferentes carteiras a matriz de covariância (conforme descrito 

no item 3.2.3) e a matriz coluna de proporções (transposta da matriz linha de proporções). As 

tabelas 5 e 6 ilustram as matrizes da carteira ISE-2. 

TABELA 5 – Matriz de Covariância 

 

TABELA 6 - Matriz coluna de proporções 
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Em seguida, a variância foi calculada a partir da multiplicação matricial dada por: 

Tabela 3 x Tabela5 x Tabela 6. Usou-se a função MATRIZ.MULT do Excel, onde se entrou 

com os valores das células B18:I8, B5:I12, L5:L12, conforme mostra a figura 8. A célula D22 

mostra a função aplicada para o cálculo da variância. O desvio padrão é calculado conforme 

item 3.2.2. 

 

FIGURA 8 – Cálculo da covariância da carteira 

 

3.4 Fronteira eficiente 

Para achar o ponto de mínimo risco da fronteira eficiente de cada carteira, foi usada a 

ferramenta Sover do MS Excel baseado no método proposto por Gonçalves Junior, Pamplona 

e Montevechi (2002).  

Observe os parâmetros do solver nas figura 9 e 10, que exemplifica a utilização do 

software para a carteira ISE-2. O objetivo era minimizar o desvio padrão da carteira 

representado pela célula D23. As células variáveis são as participações individuais de 

participação de cada ativo na carteira, chamada neste trabalho de matriz linha de proporções e 

representada pelas células B18:I18. As restrições são de que a soma das proporções dos ativos 

seja de 100%, valor representado pela célula K18; e que a participação de cada ativo na 

carteira, representada pelas células B18:I18 seja maior ou igual a zero, sem vendas a 

descoberto. 
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FIGURA 9 – Células de destino dos parâmetros do solver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 – Parâmetros do solver 

O resultado do Solver trouxe o ponto de risco mínimo das carteiras ISE1, ISE-2, e 

ISE-3, e a partir desse ponto foi possível traçar a curva com todas as combinações possíveis 

do portfólio. Para isso, utilizou-se novamente o Solver do MS Excel. O objetivo, porém, agora 

era de maximizar o retorno fixando o desvio padrão da carteira acima do mínimo.  

Em seguida, com os diversos pares de risco e retorno foi possível traçar um gráfico de 

dispersão no Excel, em que foram obtidas as três fronteiras eficientes. 

 

4. Análise de Resultados 

As fronteiras eficientes foram traçadas no mesmo gráfico para as devidas 

considerações. A busca por um maior retorno com a carteira ISE-2 mostrou-se ineficaz, pois 

ela foi dominada pela carteira ISE-1 que possui uma relação retorno e risco mais atrativa. Isso 

se deu pelo fato da carteira ISE-1 possuir maior número de ativos. A inclusão do ativo 

BKRM5 na carteira ISE-2, resultando na ISE-3, reduziu o risco de forma expressiva e reforça 

a teoria de que a correlação negativa da série de retornos reduz a variância da carteira. O 

investimento em ativos isolados revelou não ser interessante, pois os pares de risco e retorno 

foram dominados pelas fronteiras eficientes. Observe a figura 11. 
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FIGURA 11 – Fronteira eficiente 

 

5. Considerações finais 

 

Este trabalho evidenciou as vantagens da diversificação dos ativos no que tange a um 

investimento no mercado de ações, assim como o método de construção de um portfólio 

eficiente segundo a teoria proposta por Markowitz. A principal contribuição se dá pelo fato de 

que investidores iniciantes no mercado de capitais podem aplicar o método. Uma análise da 

figura 11 possibilitou uma visão dos diferentes retornos para cada nível de risco das carteiras, 

o que auxilia na escolha da melhor opção de investimento.  

Em síntese, com base nos resultados obtidos foi possível verificar que não há 

vantagens significativas na aplicação em ações de empresas com reconhecida 

responsabilidade social e sustentabilidade empresarial, representadas pelo ISE, em 

consonância com as pesquisas de Gomes e Tortato (2011) e Cavalcante et al. (2009). 

Porém, destacou-se a vantagem na construção dos portfólios quando comparados aos 

ativos de risco isolados e a comprovação de que quanto maior a diversificação dos ativos, 

melhor foi o resultado da curva da fronteira eficiente.  

Por fim, sugere-se para o desenvolvimento de novas pesquisas a busca por evidências 

que comprovem a vantagem competitiva na aplicação de recursos em investimentos 

“sustentáveis” no mercado de valores brasileiro, pois nota-se que o tripé econômico, social e 

ambiental da sustentabilidade empresarial tem ganhado notoriedade nos tempos modernos, e 

acredita-se que as demandas por um mundo mais sustentável terá um impacto no mercado de 

capitais.   
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