
IX SEPROSUL – Semana de Engenharia de Produção Sul-Americana Novembro de 2009, Piriápolis, Uruguai 

Seleção de um portfólio eficiente através da diversificação de ativos financeiros Cantú & Menezes   1 

Seleção de um Portfólio Eficiente Através da 

Diversificação de Ativos Financeiros. 
 

Vinícius Zago Cantú (UFSC) 

Emílio Araújo Menezes (UFSC) 

 

Resumo 
O processo de seleção de uma carteira de ativos pode ser dividido em dois estágios. No primeiro, através de 

observação e experiência, são criadas opiniões sobre o desempenho futuro dos negócios. Já no segundo estágio 

são abordadas as opiniões relevantes sobre o futuro e por fim é escolhida uma carteira de ativos. Este trabalho 

é baseado no segundo estágio. Através dos princípios da diversificação de carteiras estabelecidos por Harry 

Markowitz e do auxílio de planilhas eletrônicas é proposta uma abordagem simples para avaliação e seleção de 

um portfólio eficiente que possa se adaptar as preferências do investidor. 
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1 Introdução 

O estudo sobre composições de carteira de ativos vem ganhando destaque para os especialistas em finanças. Nos 

últimos anos, foi grande o número de empresas que foram abertas para o mercado de capitais como meio de 

captação de recursos. Da mesma forma, é crescente também a quantidade de pequenos investidores na bolsa, 

buscando maior rentabilidade em suas aplicações financeiras (STEFANELO et al., 2008). Uma das áreas a ser 

trabalhada e desenvolvida é a diversificação das carteiras de ativos, buscando assim modificar positivamente 

algumas das propriedades da carteira, tal como o retorno esperado e o risco do investimento. 

Markowitz, um dos primeiros autores na área, estabeleceu as premissas que vieram a fundamentar a Moderna 

Teoria de Mercado de Capitais, criando um modelo matemático para a seleção de carteiras eficientes. 

(GIACOMELLI, MINOZZO, 2008) . Em seu artigo de 1952, intitulado Portfolio Selection, diz que “uma regra 

relativa a escolha do portfolio é que o investidor deve (ou deveria) maximizar o valor dos retornos futuros. Visto 

que o futuro não é conhecido, ele deve ser „esperado‟ ou „antecipado‟” (MARKOWITZ, 1952, p.77). 

O trabalho de Markowitz trouxe uma mudança na abordagem da escolha dos ativos da época, quando 

concentravam-se os investimentos em ativos com maior retorno esperado,  sem tanta preocupação quanto ao 

risco. (GIACOMELLI, MINOZZO, 2008) Segundo Markowitz, com a diversificação e escolha de ativos 

negativamente relacionados é possível a criação de carteiras com grande redução no risco, mantendo-se o nível 

do retorno. 

Décadas depois, o desafio da análise e seleção dos ativos e montagem de uma carteira eficiente ainda é grande. 

Ao fazer uma aplicação, o investidor encontra uma infinidade de tipos diferentes de investimentos, cada um com 

características diferentes. Sendo assim , como comparar os ativos entre si e criar uma carteira eficiente, 

baseando-se nos interesses do investidor?  

Os conceitos utilizados nesse trabalho relacionados a seleção de carteiras proposto por Markowitz e a pesquisa 

operacional já estão sendo utilizados a algum tempo. O diferencial que traz esse trabalho é a associação desses 

conceitos a planilhas eletrônicas, o que torna possível a análise dos dados através de ferramentas estatísticas e 

também técnicas de otimização que promovem adequação da carteira aos interesses do investidor. Com isso, 

busca-se apresentar esses processos de forma simples para que tornem-se acessíveis aos usuários iniciantes no 

mercado de investimentos. 

Finalmente, esse trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: a segunda seção traz definições e conceitos 

e uma breve introdução à Teoria do Portfólio. A terceira seção mostrará os resultados empíricos. Por fim, na 

quarta seção estão as considerações finais e recomendações a trabalhos futuros. 

2  Definições 

2.1 Retorno 

Ao aplicar seus recursos em um ativo, o investidor espera que dentro de um período futuro as suas riquezas 

possam ser maximizadas através das aplicações feitas. A taxa do retorno varia de acordo com o ativo e poderá 
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ser positiva, no caso de ganhos, ou negativa, perdas. Essa taxa geralmente é representada percentualmente. O 

ganho, ou prejuízo, total do investidor é proporcional ao valor que foi investido, como pode ser observado 

abaixo: 

Ganho total = (valor do investimento) x (taxa percentual de retorno) 

2.2 Risco 

O conceito de risco está muito presente no nosso dia-a-dia e reflete a possibilidade de uma situação não desejada 

ocorrer, dependendo do contexto da pessoa que está avaliando. Em finanças, devido a necessidade de medidas 

quantitativas para a medição do nível de risco, este normalmente é representado pela medida estatística desvio-

padrão (𝜎) ou pela variância (𝜎2). Segundo Assaf Neto (2003), para análise do mercado de ações pode-se dividir 

o risco entre sistemático ou não-sistemático: 

a) Risco sistemático: é o risco inerente a todos os ativos do mercado. É determinado por um conjunto de 

variáveis de natureza política, econômica e social, as quais estabelecem situações em que todo o mercado é 

afetado. 

b) Risco não-sistemático: também chamado de risco diversificável, é identificado como característica apenas 

do próprio ativo e que afeta apenas uma ou um  pequeno número de empresas. Através da análise dos ativos, 

formação e otimização da carteira é possível minimizar os efeitos desse tipo de risco. 

Autores de finanças comportamentais reforçam a importância do controle nos riscos. De acordo com Shafir e 

Thaler (2006 apud FERREIRA, 2007, p. 173), o sentimento do desprazer por não ter desfrutado dos benefícios 

do investimento, devido a resultados negativos é, em geral, significativamente maior do que o prazer provocado 

pelos possíveis lucros. “[...] a sensação é de ter perdido até mais do que se despendeu na época, já que ele teria se 

valorizado com o passar do tempo.” (SHAFIR e THALER, 2006, apud FERREIRA, 2007, p. 173). 

2.3 Teoria do Portfólio 

A Teoria de carteiras de Markowitz é aliada à Hipótese de Mercados Eficientes, que constitui um dos blocos 

construtivos das finanças modernas (AGUIAR, SALES, SOUZA, 2007). Uma exigência básica dessa hipótese é 

de que haja igualdade entre os interesses dos investidores, não havendo assim tendências intencionais nos preços. 

Além disso, em linhas gerais, essa hipótese pressupõe que o investidor é racional e avesso ao risco (ASSAF 

NETO, 2003). Com isso, na escolha de investimento entre dois ativos com o mesmo grau de risco, o investidor 

prefere o que tenha um maior retorno ou, de forma inversa, opte pelo que apresenta menor risco quando os dois 

oferecem o mesmo retorno. 

Ativos financeiros são títulos representativos de parte patrimonial ou dívida. Existem diversas classificações para 

os ativos financeiros negociados no mercado, como mostra Assaf Neto (2003). Classificação quanto ao prazo, 

em curto médio ou longo, quanto à emissão, públicos ou particulares e quanto a renda, fixa ou variável. 

a) Renda Fixa: os rendimentos são conhecidos previamente, no momento da aplicação. Possuem risco 

embutido determinado principalmente pela inadimplência do eminente do papel e flutuações nas taxas de 

inflação e juros de mercado. São ativos de renda fixa: Certificados de Depósitos Bancários (CDB), 

Debêntures, Caderneta de Poupança, Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Letras de Câmbio e Letras 

Hipotecárias. 

b) Renda Variável: definido com base no desempenho esperado pela instituição eminente, como ações de 

empresa, por exemplo. 

Os parâmetros estatísticos média e variância projetam o desempenho futuro dos ativos e de todo o mercado 

financeiro. Com base nessas informações são tomadas as decisões dos investidores. Nesse contexto, Markowitz 

formulou o seu modelo de seleção de carteiras, onde é proposta a diversificação dos ativos em benefício da 

redução do risco não sistemático total da carteira. “Assim, a abordagem de Markowitz é frequentemente 

chamada de modelo de média-variância.” (FAMA; FRENCH, 2004). Segundo da Silva e Filho (2000), não 

concentrar todos os esforços financeiros em um único investimento contribui não somente com a redução do 

risco como também eleva o retorno esperado. 

A relação escolhida entre risco e retorno é muito pessoal e varia conforme o perfil de cada investidor. Quanto 

maior o retorno desejado, maior será o risco a se assumir. Fatores como idade, estado civil, planejamentos 
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futuros, estabilidade financeira entre muitos outros são capazes de influenciar nas decisões de cada um. A 

diversificação de carteiras e a consequente minimização do risco ou maximização do retorno, no entanto, é 

flexível e adapta-se as perspectivas dos usuários (GONÇALVES, PAMPLONA, MONTEVECHI, 2002). 

3 Resultados empíricos 

3.1 Coleta de dados 

Com o objetivo de obter um bom histórico das valorizações de um grupo de ativos, foi necessário coletar dados 

através de um banco de dados confiável. Para isso, foi utilizado o software Economatica. A base de dados do 

sistema inclui informações sobre empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, 

México, Peru, Colômbia e Venezuela (economatica.com). 

Ao todo foram selecionados 14 ativos diferentes, entre eles dois ativos de renda fixa, a taxa da poupança e os 

títulos públicos federais LFT (Letras Financeiras do Tesouro). Os 12 restantes são ativos de renda variável, ações 

de empresas brasileiras negociadas na BOVESPA, listadas a seguir: CELESC (CLSC6), Bradesco (BBDC3), 

AES Tietê (GETI3), Gerdau (GGBR4), Itautec (ITEC3), Itausa (ITSA3), Metisa (MTSA4), NET (NETC4), 

Petrobrás (PETR4), Tractebel (TBLE3), Vale (VALE5) e WEG(WEGE3 4). 

Foram extraídas as cotações do primeiro dia de cada mês durante o período de janeiro de 2002 a outubro de 

2008, num total de 82 meses. Os dados foram inseridos na planilha eletrônica Microsoft Excel para serem 

trabalhados em forma de tabelas. 

3.2 Processamento dos dados 

3.2.1 Retorno contínuo 

Os valores em que são dadas as cotações dos ativos não são de grande relevância para esse trabalho, visto que 

podem ser dados em unidades diferentes, como entre ações das empresas e a taxa da poupança. Além disso, 

ações de grandes empresas, e normalmente as mais caras, não representam necessariamente as melhores ações, 

pois podem ter muitos períodos de queda. Sendo assim, como os dados obtidos não representam o retorno 

mensal ao investidor, foi necessário o cálculo da variação mês a mês, a partir dos valores já conhecidos. Essa 

relação entre cada mês e o seguinte foi feita através da seguinte fórmula: 

ln
𝑐𝑛+1
𝑐𝑛

 

𝑐𝑖= cotação no período i. 

O uso do logaritmo natural foi preferido porque simula uma continuidade entre os dados, visto que há um espaço 

de aproximadamente 30 dias entre cada cotação. Observa-se ainda que através dessa transformação não foi 

possível obter a variação do mês janeiro de 2002, devido a inexistência dos dados do mês anterior. 

As tabelas 1.a e 1.b representam a mudança dos valores das cotações mensais dos ativos para a variação 

percentual. 

Tabela 1.a – Cotação dos ativos.                               Tabela 1.b – Retorno contínuo das cotações. 

Data CLSC6 BBDC3 GETI3 
 

Data CLSC6 BBDC3 GETI3 

jan/02 7,734 3,449 2,123 
 

jan/02       

fev/02 8,817 3,913 2,174 

 
fev/02 13,1% 12,6% 2,4% 

mar/02 8,508 3,897 2,275 
 

mar/02 -3,6% -0,4% 4,5% 

abr/02 8,817 4,080 2,510 
 

abr/02 3,6% 4,6% 9,8% 

mai/02 8,663 3,705 2,503 
 

mai/02 -1,8% -9,6% -0,3% 

jun/02 9,436 3,157 2,432 
 

jun/02 8,6% -16,0% -2,9% 

jul/02 8,198 2,712 2,459 
 

jul/02 -14,1% -15,2% 1,1% 

ago/02 9,127 2,950 2,502 
 

ago/02 10,7% 8,4% 1,7% 

 

Ao extrair a média dos retornos de cada ativo obtém-se o retorno médio mensal de cada ativo (em percentagem), 

Ln 
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no período de janeiro/2002 a outubro/2008. 

3.2.2 Desvio padrão, variância e média 

O desvio padrão também foi calculado através das mesmas séries de retornos mensais. Essa medida estatística 

fornece, com base no histórico, o desvio médio das cotações em torno da média e é usada como uma forma 

quantitativa de avaliar o risco que o investidor corre ao fazer aplicações em um ativo. Primeiramente foi 

necessário calcular a variância (𝜎2) e, após extraída a raiz, encontra-se o valor do desvio padrão (𝜎). Essa 

variância é calculada em relação à população total de cotações, portanto divide-se a soma dos termos por n. A 

equação abaixo mostra como são feitas essas contas, mas, para fins de facilitar o trabalho durante a execução do 

projeto, foram usadas as seguintes funções do Software Microsoft Excel: VARP (Variância), DESVPADP 

(Desvio Padrão) e também MEDIA (Média). 

𝜎2 =  
 𝑥𝑖 − 𝑥  2

𝑛

𝑛

1

 

n = número de períodos, 𝑥  = média, 𝑥𝑖  = cotação no período i. 

3.2.3 Coeficientes de correlação 

Com base na tabela 1 também foi criada a matriz de correlação (tabela 2) entre os ativos. Essa matriz é 

importante para a futura seleção e montagem de um portfólio.  Foi criada através da função CORREL 

(Correlação), a qual define o coeficiente de correlação (𝜌𝐴,𝐵) entre dois ativos (A, B) com base nos dados da 

tabela 1. 0Esse coeficiente é dado por: 

𝜌𝐴,𝐵 =
 [ 𝑅𝐴 − 𝑅 𝐴 .

𝑛
𝑘=1 (𝑅𝐵 − 𝑅 𝐵)]

𝑛.𝜎𝐴 .𝜎𝐵

 

R = retorno, 𝑅  = média dos retornos, 𝜎 = desvio padrão,  

n = períodos, 𝜎= desvio padrão. 

O valor do coeficiente de correlação é útil, pois mostra a tendência de um ativo em variar mais ou menos em 

relação a outro. A diagonal principal da matriz é composta somente pelo número 1, pois mostra a correlação 

entre o mesmo ativo. Ativos com correlação muito próximas a 1 tendem a aumentar o risco da carteira, pois 

reagem da mesma forma às notícias do mercado. Para uma carteira ideal seriam necessários ativos com 

correlação entre si igual a -1, sendo assim, eles se contrabalanceariam de tal forma que o risco não-sistemático 

seria nulo para tal carteira. No entanto é impossível isolar um ativo no mercado, pois os mesmos reagem a 

fatores globais, assim como variações nas taxas de juros da economia, o processo inflacionário, a situação 

política e o comportamento das cotações no mercado de títulos (ASSAF NETO, 2003). 

A tabela 2 mostra o funcionamento do coeficiente de correlação entre ativos. Estão grifadas em vermelho as 

correlações maiores que 0,5. 

Tabela 2 – Modelo de uma matriz correlação entre 5 ativos. 

 
CLSC6 BBDC3 GETI3 GGBR4 ITEC3 

CLSC6 1 0,4695 0,2946 0,5594 0,1561 

BBDC3 0,4695 1 0,1842 0,5656 0,2886 

GETI3 0,2946 0,1842 1 0,3954 0,2475 

GGBR4 0,5594 0,5656 0,3954 1 0,3583 

ITEC3 0,1561 0,2886 0,2475 0,3583 1 

 

3.3 Montagem do Portfólio através do Solver 

3.3.1 Seleção dos ativos 

Para a redução do risco diversificável faz-se necessária a seleção de ativos com a menor correlação possível, de 

preferência menor do que zero. Para isso foram criadas diversas possibilidades a partir de uma matriz composta 
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pelos coeficientes de correlação entre todos os 14 ativos estudados. Uma foi selecionada para demonstração 

nesse trabalho (tabela 3). 

Tabela 3 – Ativos selecionados para montagem do Portfólio com respectivos coeficientes de correlação. 

 
TBLE3 VALE5 POUP tx mes PETR4 

TBLE3 1,000 -0,107 0,121 0,137 

VALE5 -0,107 1,000 0,016 0,432 

POUP tx mes 0,121 0,016 1,000 -0,008 

PETR4 0,137 0,432 -0,008 1,000 

 

As proporções de participação de cada um dos ativos já selecionados dentro do portfólio são variáveis e, por 

isso, infinitas são as possibilidades de confecção do mesmo. Por exemplo, caso o portfólio seja formado 100% 

por ações da Tractebel (TBLE3), o retorno e o risco seriam os mesmos do ativo individualmente. Em um 

segundo exemplo, ao dividir as participações em 25% para cada um dos quatro ativos, haverá uma alteração 

tanto no retorno esperado como também no risco, pois as propriedades dos outros ativos também terão peso no 

resultado final. 

O primeiro passo é, então, montar um portfólio inicial. Para isso foram usadas proporções iguais para cada ativo, 

como mostra a tabela 4 abaixo (essas proporções não são determinantes para o resultado do experimento, 

portanto podem ser aleatórias, desde somem 100%). 

Tabela 4 – Proporções de participação de cada ativo no portfólio inicial. 

 
TBLE3 VALE5 POUP tx mes PETR4 

Portfólio - proporções 25% 25% 25% 25% 

 

Logo após, cria-se um histórico do portfólio, calculando todos os retornos mensais (𝑅𝑖) de todos os períodos que 

foram coletadas as cotações (82 períodos). Esse histórico é montado conforme a equação abaixo e está 

demonstrado na tabela 5. 

𝑅𝑖  = (𝑘1.𝑐1,𝑖) + (𝑘2.𝑐2,𝑖) + (𝑘3.𝑐3,𝑖) + (𝑘4.𝑐4,𝑖) 

𝑅𝑖= Retorno do portfólio no período i; 

𝑘𝑛= proporção de participação do ativo n no portfólio; 

𝑟𝑛 ,𝑖= retorno contínuo da cotação do ativo n no período i (tabela 1.b). 

Tabela 5 – Demonstração do histórico dos retornos mensais do Portfólio. 

Data Retorno mensal do portfólio 

jan/02   

fev/02 7,23% 

mar/02 6,20% 

abr/02 1,37% 

mai/02 0,90% 

jun/02 -3,22% 

jul/02 -0,76% 

ago/02 -2,76% 

    
 

Ao extrair a média e o desvio padrão de todo esse histórico (através das respectivas funções no MS Excel), 

obtém-se o retorno esperado e o risco do portfólio respectivamente. Com esse sistema montado, ao alterar as 

proporções de participação dos ativos, o Excel irá automaticamente calcular os novos retornos e desvios padrão. 

Como existem inúmeras possibilidades de montagem, cada uma dessas variações trará diferentes valores totais 

de retorno e risco. No entanto, apenas duas são as preferências do investidor racional para analisar as 
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possibilidades. Dado o risco, encontrar o maior retorno possível ou, dado o retorno, o menor risco. 

Para resolver esse problema, foi adotada a ferramenta de programação linear Solver, disponível no MS Excel. 

Através dessa ferramenta é possível a minimização ou maximização de uma célula da planilha, dadas as 

variáveis do sistema e as restrições. 

3.3.2 Variáveis e restrições 

Para o problema em questão foram usados como variáveis as proporções de participação de cada ativo no 

portfólio criado. A célula de destino (a ser minimizada ou maximizada) foi definida como o desvio padrão do 

histórico do portfólio, representando o risco, a ser minimizado nesse caso. As restrições a que os resultados 

devem ser submetidos são: 

 Cada uma das quatro proporções deve ser maior ou igual a zero; 

 O somatório das quatro proporções deve ser igual a 100% (1,0), permitindo assim a composição total do 

portfólio; 

 O retorno esperado (célula que representa a média dos retornos do histórico do portfólio) ser maior ou igual 

a 2,0%. Esse retorno foi arbitrado a partir da média dos retornos de cada ativo agindo separadamente, a qual 

é 1,70%. 

 

3.3.3 Minimização do risco através do Solver 

Figura 1 – Janela do Solver antes da otimização dos dados, em uma planilha do Excel. 

 

Através do resultado do Solver, para os dados e restrições acima, foi criado um portfólio com as seguintes 

proporções parciais para cada ativo. O retorno parcial indica qual é a participação de cada ativo no retorno total 

do portfólio. 

Tabela 6 – Portfólio construído através da minimização do risco pelo Solver. 

 
TBLE3 VALE5 POUP tx mes PETR4 

Proporções no Portfólio 28% 37% 30% 5% 

Retorno Parcial 0,73% 0,91% 0,21% 0,10% 

 

Retorno = 2,0% 
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Risco (desvio padrão) = 5,04% 

Ao comparar o risco entre os ativos agindo separadamente, a média desses riscos e o risco do Portfólio, percebe-

se como é vantajosa a diversificação em uma carteira. Os únicos riscos menores que o risco do Portfólio são o da 

poupança e das Letras Financeiras do Tesouro, considerados ativos mais seguros por serem de renda fixa. O 

Portfólio, contudo, apresenta um retorno 0,3 pontos percentuais maior do que a média dos retornos dos ativos 

agindo separadamente (1,7%). 

Figura 2 – Gráfico de comparação entre os riscos de cada ativo, risco médio e risco do Portfólio. 

 

4 Considerações finais 

Como pode ser observado no exemplo acima, é possível a formação de carteiras que promovam melhores 

aplicações aos investidores de maneira simples e com boa base matemática. O uso de simples planilhas 

eletrônicas e ferramentas de programação linear associados a técnicas de otimização promovem auxílio aos 

investidores. Além de fornecerem dados valiosos para a análise dos ativos, os valores encontrados para 

composição do portfólio (28%, 37%, 30%, 5%) seriam difíceis de serem encontrados apenas através de 

observação ou experiência. 

Vale salientar que os cálculos aqui demonstrados são usados para avaliar o comportamento futuro das cotações 

dos ativos e conseqüentemente do risco envolvido no investimento. No entanto, é impossível prever com 

exatidão como será o comportamento da bolsa e com isso anular o efeito do risco sistemático e não-sistemático. 

Ademais, o artigo propõe a diminuição dos riscos através da diversificação de ativos em uma carteira, buscando 

selecionar ativos com baixo grau de correlação entre si. 

A postura do investidor é individual e, portanto, não há uma resposta única para todas as situações. Muitos 

investidores gostam de estudar o desempenho das empresas antes de investir em ações ou preferem conhecer 

melhor cada tipo de investimento antes de aplicarem seu dinheiro. As ferramentas mostradas nesse trabalho não 

impedem a análise dos investimentos através de leituras, consultas a bancos de dados, recomendações entre 

outras formas de análises mais subjetivas dos ativos. Fornecem um embasamento estatístico e matemático para 

auxiliar na tomada de decisão e formulação de uma carteira. 

Por fim, recomenda-se em trabalhos futuros uma análise mais crítica sobre a seleção dos ativos baseando-se no 

coeficiente de correlação entre eles. 
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