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RESUMO 

 

 No cenário atual de investimentos financeiros nos deparamos com uma grande 

quantidade de ativos que permitem aos investidores inúmeras opções de escolha. O 

modelo de Markowitz é bastante útil para auxiliar o investidor na melhor escolha para 

alocação do seu capital. As hipóteses deste modelo, entretanto, não estão alinhadas 

com todas as restrições do mundo real. Este trabalho apresenta modificações ao 

modelo original de Markowitz para se adequar às demandas da plataforma digital do 

BTG Pactual. Adicionamos novas restrições ao modelo para levar em conta os limites 

mínimos de investimento em cada fundo. Implementamos o modelo modificado e o 

modelo original utilizando a biblioteca UFFLP e a linguagem VBA. Realizamos 

experimentos com o portfólio do BTG Pactual digital em diferentes cenários de 

aplicação e obtivemos resultados promissores. 

 

 

Palavras-chave: Modelo de Markowitz, Mercado de Capitais, Minimização de Risco.  
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ABSTRACT 

 

 

In today´s financial investment scenario, we are faced with a large amount of assets 

that allow investors a great number of choices. The Markowitz model is very useful in 

assisting the investor in the best choice for allocating his capital. The assumptions of 

this model, however, are not aligned with all real-world constraints. This work presents 

modifications to the original Markowitz model to fit the demands of the BTG Pactual 

digital platform. We have inserted new restrictions to the model to take into account 

the minimum investment limits in each fund. We implemented the modified model and 

the original model using the UFFLP library and the VBA language. We have carried 

out experiments with the BTG Pactual digital portfolio in different application scenarios 

and obtained promising results. 

 

 

Keywords: Markowitz Model, Financial Market, Risk Minimization. 
 
 
 
  



 7   

SUMÁRIO 

   

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ 8 
LISTA DE TABELAS ........................................................................................................... 9 

CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO ......................................................................................... 10 
1.1. O Problema ................................................................................................................... 14 
1.2. Objetivos do Estudo ...................................................................................................... 14 

CAPÍTULO 2 -  REVISÃO DA LITERATURA ................................................................ 15 
2.1. Mercado de Capitais ..................................................................................................... 15 

2.2. Risco ............................................................................................................................. 15 

2.3. Valor Esperado.............................................................................................................. 16 

2.4. Covariância ................................................................................................................... 16 
2.5. Correlação ..................................................................................................................... 17 
2.6. Otimização .................................................................................................................... 17 
2.7. Modelo de Markowitz ................................................................................................... 18 

2.7.1. Limitações Teóricas ............................................................................................... 20 

CAPÍTULO 3 -  METODOLOGIA...................................................................................... 22 
3.1. UFFLP........................................................................................................................... 22 

3.1.1. Funcionalidades da UFFLP.................................................................................... 22 
3.2 Implementação do Modelo de Markowitz ..................................................................... 24 

3.3. Modelo de Markowitz Modificado ............................................................................... 32 

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS ........................................................................................... 36 

4.1. Massa de Dados ............................................................................................................ 36 
4.2. Análise de Resultados ................................................................................................... 37 

4.2.1 Primeiro Cenário ..................................................................................................... 38 
4.2.2. Segundo Cenário .................................................................................................... 41 
4.2.3. Terceiro Cenário .................................................................................................... 43 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ........................................ 45 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 46 

 

  

  



 8   

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1– Fundos de Investimento da plataforma BTG Pactual Digital. ................................. 13 

Figura 2 - Fronteira Eficiente. Fonte: ASSAF NETO, 2010. .................................................. 19 

Figura 3 - Portfólio de Carteiras não eficientes. Fonte: ASSAF NETO, 2010. ....................... 20 

Figura 4 - Exemplos de limites mínimos e o quanto representam do dinheiro disponível. ..... 33 

Figura 5 - Gráfico de fronteiras eficientes do primeiro cenário de aplicação. ......................... 38 

Figura 6 - Gráfico de fronteiras eficientes do segundo cenário de aplicação. ......................... 41 

Figura 7- Gráfico das fronteiras eficientes para o terceiro cenário de aplicação. .................... 43 

 

  



 9   

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Exemplos de entradas do modelo. ........................................................................... 25 

Tabela 2 - Covariância dos fundos apresentados na Tabela 1. ................................................ 25 

Tabela 3 - Fundos de investimento do BTG PACTUAL digital. ............................................ 36 

Tabela 4 - Solução 5 do primeiro cenário ................................................................................ 39 

Tabela 5 - Solução 6 do primeiro cenário. ............................................................................... 40 

Tabela 6 - Soluções 7 e 8 do primeiro cenário......................................................................... 40 

Tabela 7-  Solução 5 do segundo cenário. ............................................................................... 42 

Tabela 8 - Solução 6 do segundo cenário ................................................................................ 42 

 

  



 10   

 

 
CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

  

  “Investir com sucesso ao longo de uma vida inteira não requer um quociente 

de inteligência estratosférico, uma visão empresarial incomum ou informações 

privilegiadas. Precisa-se de uma estrutura intelectual coerente para tomar decisões e 

ser capaz de não deixar que as emoções corroam esse arcabouço. Você é responsável 

por fornecer a disciplina emocional” (BUFFET, 2007). 

  Warren Buffet, provavelmente o maior e mais bem-sucedido investidor do 

planeta, descreve a natureza do investimento como não sendo algo impossível ou 

extremamente complexo. Assim como ele, Graham (1949), diferencia investimento de 

especulação, dizendo que, uma operação de investimento é aquela que, após análise 

profunda, promete segurança do capital investido e retorno adequado. 

  Hoje em dia, existe uma enorme quantidade de ativos, financeiros ou reais, 

que permitem aos investidores inúmeras opções de escolha. O investidor, caso sinta-

se inapto a selecionar os investimentos, pode contratar um profissional para auxiliá-lo 

nessa tarefa, ou escolher seus próprios investimentos. As características de um 

indivíduo influenciam fortemente na escolha de seu portfólio (leque de ativos de 

investimentos escolhidos para alcançar o retorno esperado), podendo ser um perfil 

mais agressivo, ou mais conservador. 

  Investir no mercado financeiro vêm se tornando cada vez mais fácil, e as 

opções de investimento aumentam cada vez mais. Ainda assim, existe uma certa 

misticidade envolvendo o mercado financeiro, principalmente em pessoas que não 

possuem renda tão alta. 

  Com isso em mente, e na busca de um novo nicho de mercado, o BTG Pactual 

lança uma nova plataforma de investimentos, o BTG Pactual Digital. Muda-se o perfil 

dos clientes potenciais com essa nova plataforma, agora além dos clientes “Ultra High” 

(indivíduos com fortunas acima de R$ 5 milhões), o banco tenta captar o chamado 

varejo de alta renda também. A plataforma tenta ser totalmente intuitiva e de fácil 

compreensão, para que cada cliente consiga montar o seu próprio portfólio e que 

consiga compreender cada instrumento financeiro disponível. 

  Neste novo negócio, o cliente pode investir em duas categorias de 

investimentos financeiros, nos fundos de investimento e nos ativos de renda fixa. 
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  De acordo com a Cetip (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de 

Títulos), investir em renda fixa significa emprestar dinheiro para alguém, como banco, 

empresa ou para o governo. Na contrapartida, você recebe uma remuneração. Quem 

ganha com isso não é só o investidor. Para quem emite esse título, é uma forma de 

captar recursos e financiar seus projetos ou negócios, gerando mais oportunidades 

para o país. 

  Os títulos de renda fixa, são chamados dessa forma, por caracterizarem títulos 

que possuem regras definidas de remuneração. São os ativos cujo rendimento é 

conhecido previamente (juros prefixados) ou que dependem de indexadores (taxas de 

câmbio, inflação, etc). 

Um fundo de investimento, segundo a Bovespa, é um condomínio que reúne 

recursos de um conjunto de investidores (cotistas) com o objetivo de rentabilizá-los 

através da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários no mercado 

financeiro. Os cotistas, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, aplicam o dinheiro 

no fundo comprando uma quantidade de cotas e concordam em pagar taxas de 

administração ao administrador do fundo. Os cotistas de um mesmo fundo 

normalmente possuem os mesmos objetivos ao aplicar o dinheiro naquele fundo. 

  O Fundo é criado por um administrador, geralmente uma instituição financeira, 

que define seus objetivos, estratégias e categorias de ativos que serão investidas pelo 

fundo. O fundo pode ser aberto a aplicações de qualquer cliente, pode ser exclusivo a 

algum cliente, ou pode ser fechado, em que na hora da criação do fundo, clientes 

decidem se adquirem cotas ou não, e após uma data limite, clientes novos não podem 

mais adquirir cotas desse fundo. A soma dos recursos aplicados pelos clientes é o 

patrimônio do fundo. 

  Os investimentos realizados pelo fundo, com base em seus objetivos e 

estratégias podem sofrer uma valorização ou desvalorização. Caso valorizem, o 

patrimônio do fundo aumenta, e como o número de cotas do fundo é definido a partir 

do patrimônio inicial, o valor da cota aumenta e, portanto, o investidor que possuía um 

determinado número de cotas, também tem seu patrimônio valorizado. O contrário 

também vale para o investidor, caso o fundo desvalorize. 

  O contexto deste trabalho limita-se apenas no investimento em fundos através 

do portal BTG Pactual digital (PACTUAL, 2016).  

  Para buscar uma boa rentabilidade, os gestores do fundo podem montar 

carteiras de investimento com ativos financeiros diversos, seja para aumentar a 
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rentabilidade ou para diminuir o risco. Essa carteira pode ser alterada pelo gestor 

conforme a evolução das condições do mercado, porém a estratégia e política de 

investimento do fundo é definida na criação dele e só pode ser mudada por decisão 

dos cotistas em assembleia. 

   Os Fundos de investimento podem investir em diferentes ativos financeiros, 

como ações, debêntures, CDB (certificado de depósito bancário), moedas 

estrangeiras, dentre outros. Porém existe uma limitação para que os fundos não 

possam investir em qualquer um desses ativos livremente, a fim de permitir uma melhor 

compreensão de um investidor individual com relação à carteira do fundo. Por isso, 

foram criadas diferentes classes de fundos, considerando fatores de risco em que os 

ativos, os quais os fundos investem, estão expostos. 

  Essas diferentes classes de fundos refletem no perfil de investidor de um 

indivíduo. Uma pessoa pode ter o perfil de investimento Conservador, Moderado, 

Balanceado, Crescimento ou Sofisticado, de acordo com o portal BTG Pactual digital, 

sendo esse perfil diretamente relacionado à propensão ao risco do indivíduo. Ou seja, 

uma pessoa que esteja disposta a arriscar o investimento em troca de um retorno mais 

alto, provavelmente se encaixa em um perfil de Crescimento ou Sofisticado. Caso ela 

seja aversa ao risco ela provavelmente se encaixaria em um perfil Conservador ou 

Moderado. 

  O objetivo deste trabalho não é discutir os perfis de investimento de um 

indivíduo ou como esse perfil é escolhido, na maior parte das vezes através de um 

questionário online.  

  Na Figura 1, apresentamos como exemplo os diferentes fundos possíveis de 

serem investidos pela plataforma BTG Pactual digital, como o perfil de investidor 

recomendado para cada fundo. 
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Figura 1– Fundos de Investimento da plataforma BTG Pactual Digital. 
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1.1. O Problema 

 

Dessa forma, enxerga-se uma grande gama de possíveis fundos a se investir, 

cada um com seu perfil de investidor diferente. O problema de seleção de portfolio 

abordado por Harry Markowitz (1952), e seu modelo desenvolvido, podem se encaixar 

bem nessa plataforma, na hora de escolher quais fundos investir. Mas com os 

diferentes perfis de investidor em diferentes fundos, certamente o risco mínimo 

aceitável para um investidor conservador é menor do que para um investidor de perfil 

sofisticado. Assim, a escolha de portfolio para cada perfil de investidor será diferente. 

Propomos neste trabalho revisitar o modelo de Markowitz utilizando novas 

restrições que levam em conta os limites mínimos que cada fundo de investimento 

possui. Cria-se então a necessidade de adicionar variáveis que levem em consideração 

esse limite mínimo. Faz-se necessário também a separação entre os diferentes perfis 

de investidor e quais fundos cada perfil poderia investir. 

Assim temos uma aplicação real do modelo de Markowitz, com as restrições 

existentes no ambiente BTG Pactual digital, e a análise dos resultados que esse 

modelo nos traz.  

Será elaborado uma ferramenta que possa ser usada por futuros clientes da 

plataforma para que possa ajuda-los a escolher qual a melhor carteira de 

investimentos. 

 

1.2. Objetivos do Estudo 

  

 Este trabalho tem os seguintes objetivos principais: 

 

• Adaptação do modelo de Markowitz para a plataforma BTG Pactual 

Digital; 

• Análise dos resultados obtidos pelo modelo; 

• Elaboração de novo modelo de planilha a ser utilizada por clientes; 
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CAPÍTULO 2 -  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Mercado de Capitais 

 

O mercado de capitais assume papel importante no processo de 

desenvolvimento econômico. Ele gera recursos permanentes para a economia. Realiza 

a ligação entre os que têm capacidade de poupança, ou seja, os investidores, e aqueles 

carentes de recursos de longo prazo, ou seja, os que apresentam déficit de 

investimento (ASSAF NETO, 2010). 

De acordo com a Bovespa, o mercado de capitais é um sistema de distribuição 

de valores mobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de 

emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. É constituído pelas 

bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. 

Podemos distinguir três grupos de ativos financeiros: renda fixa, ações e 

derivativos. Renda fixa são ativos que asseguram um fluxo de renda fixa ou um fluxo 

de renda calculada de acordo com uma fórmula específica. Ações representam uma 

participação patrimonial em uma instituição. A ação pode pagar dividendos, mas o 

acionista não tem assegurado nenhum tipo de pagamento. Enquanto detém a ação, 

recebe qualquer dividendo pago pela instituição e possui participação proporcional nos 

ativos reais da companhia (BODIE et al, 2010). O investidor receberá da ação todos os 

dividendos pagos enquanto ele detinha a ação e a diferença no preço dela na hora da 

compra da ação e na hora de venda da mesma. Derivativos são contratos em que seus 

valores dependem do valor de uma variável, seja ela o preço de outro ativo, a inflação 

ou uma taxa de câmbio. 

 

2.2. Risco 

 

  De acordo com Damodaran (2009), risco é a probabilidade de ocorrência de 

um evento gerando consequências tanto positivas quanto negativas ao indivíduo. O 

risco é uma combinação de ameaça e oportunidade.  
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  O risco de uma carteira, no mercado de capitais, está relacionado à volatilidade 

do seu rendimento no decorrer do tempo, quanto maior a volatilidade, maior o risco. O 

risco de um investimento está ligado a probabilidade de se ganhar menos do que o 

esperado. 

  Para um gestor do mercado financeiro, existem 2 principais tipos de risco, o 

risco de mercado e o risco diversificável.  

  O Risco de mercado é aquele que não pode ser eliminado pela diversificação, 

é um risco que pode afetar todas as empresas e portfólios, como por exemplo uma 

forte recessão econômica. 

  O risco diversificável é aquele que pode ser eliminado pela diversificação do 

portfólio, pois é específico de cada ativo em si, relacionado a cada indústria do ativo 

ou à empresa. 

 

2.3. Valor Esperado 

 

De acordo com Assaf Neto (2010), o valor esperado representa uma média dos 

vários resultados esperados ponderados pela probabilidade atribuída a cada um destes 

valores, sendo seu cálculo processado pela multiplicação das diversas estimativas 

pelas respectivas porcentagens associadas. 

O valor esperado é expresso matematicamente, da seguinte forma: 

 

𝐸[𝑥] =  ∑ 𝑥𝑖𝑝(𝑥𝑖)
∞
𝑖=1          

 

onde, 

E(x) =  É o valor esperado; 

xi  = O Valor de cada resultado considerado; 

pi  = A probabilidade de ocorrência de cada resultado; 

2.4. Covariância 

 

  A covariância é uma medida do grau de interdependência numérica entre duas 

variáveis aleatórias (RICE, 2006). Ela tem por objetivo identificar de que forma certos 

valores se inter-relacionam. É basicamente uma medida que avalia como as variáveis 
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X e Y se movimentam ao mesmo tempo em relação a seus valores médios. Ou ainda, 

mostra a simetria existente entre X e Y (ASSAF NETO, 2010). 

 

  A covariância, , pode ser expressa pela seguinte fórmula matemática: 

𝜎𝑥𝑦 = ∑(xi − 𝜇𝑥) (yi −  𝜇𝑦)

𝑛

𝑖=1

 

 

A covariância entre duas variáveis é positiva quando elas são diretamente 

relacionadas, ou seja, se comportam da mesma forma. A covariância é negativa 

quando a relação entre as duas variáveis é inversamente relacionada, ou seja, 

enquanto um ativo valoriza, o outro desvaloriza. 

 

A covariância é nula ( = 0) quando não há nenhuma relação entre as variáveis. 

 

2.5. Correlação 

 

Correlação se refere a medida da relação entre duas variáveis. O objetivo do 

estudo da correlação é determinar o grau de relacionamento entre duas variáveis. 

Uma dessas medidas é dada pelo coeficiente de Pearson (ρ), onde o 

coeficiente é a covariância de duas variáveis dividas pelos seus desvios-padrão. 

Matematicamente: 

 

𝜌 =
𝐶𝑜𝑣( 𝑋 , 𝑌 )

√𝑣𝑎𝑟(𝑋). 𝑣𝑎𝑟(𝑌)
 

2.6. Otimização 

  

Otimização é uma vertente da matemática aplicada que tem importância por 

causa de sua grande gama de aplicações e da disponibilidade de algoritmos eficientes. 

Matematicamente, se refere à minimização, ou maximização, de uma dada função 

objetivo de várias variáveis que satisfazem as restrições funcionais (CORNUEJOLS e 

TÜTÜNCÜ, 2007). 
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  Em um problema de otimização, procura-se determinar os valores extremos de 

uma função, isto é, o maior ou menor valor que a função pode assumir, em um dado 

intervalo. A solução de um problema de otimização pode resultar em uma produção 

mais econômica, o ponto mínimo de velocidade de escape de um foguete, etc. Ela 

pode definir o mínimo necessário para que se consiga alcançar um resultado, ou o 

melhor resultado que se pode alcançar. 

 

2.7. Modelo de Markowitz 

  

  A teoria da seleção ótima de portfolios foi desenvolvida por Harry Markowitz, 

em 1952 (MARKOWITZ, 1952). Ela pode ser descrita da seguinte forma. 

  Considere um investidor que tenha uma certa quantidade de dinheiro a ser 

investida em diferentes números de ativos com retornos aleatórios. Para cada ativo i = 

1,..., n, estimativas do seu retorno esperado μ e variância σ²  são dados. Ainda, para 2 

ativos i e j, seu coeficiente de correlação ρ também é assumido como conhecido. Se 

representarmos a proporção do total de fundos investidos no ativo i por x, um indivíduo 

pode computar o retorno esperado e a variância do portfolio resultante da seguine 

forma: 

     E[x] = x1μ1 + ...+ xnμn = μtx 

e 

   Var[x] = ∑ 𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝑥𝐼𝑥𝑗  =  𝑥𝑡𝑄𝑥𝑖𝑗 , 

 

Onde ρii = 1 se i=j, Qij  = ρijσiσj, e μ = (μ1, ... , μn). 

O vetor x do portfólio precisa satisfazer ∑ 𝑥𝑖 = 1𝑛
𝑖=1 , e pode haver restrições 

adicionais. Um portfólio viável x é chamado de eficiente se tem o maior retorno 

esperado dentro de todos os portfolios com a mesma variância, ou, alternativamente, 

se tem a menor variância, dentro de todos os portfolios que possuem um cero retorno 

esperado. O conjunto de portfolios eficientes forma a fronteira eficiente do universo de 

portfólios (CORNUEJOLS e TÜTÜNCÜ, 2007). 

  Podemos notar que o desvio-padrão da carteira é uma função do desvio-

padrão de cada ativo, do percentual da carteira aplicado no ativo e do coeficiente de 

correlação entre os ativos. 
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  Na Figura 2, apresentamos a representação gráfica de um conjunto de 

combinações de carteiras. No gráfico da figura, o portfólio F é o de maior risco e retorno 

esperado, e o portfólio M é o de menor risco. Podemos dizer que o portfólio M domina 

os demais da curva AM, por apresentar um retorno esperado maior para um menor 

risco possível.  

As demais carteiras representadas, sobre a curva MF são também conhecidas 

por fronteira eficiente. 

 

Figura 2 - Fronteira Eficiente. Fonte: ASSAF NETO, 2010. 

 

A fronteira eficiente é a linha formada pelas diferentes proporções dos ativos 

envolvidos no portfólio que representa graficamente a relação de que um determinado 

retorno promoverá um menor risco possível. 

A seleção de carteira de investimento mais atraente para um investidor racional, 

que avalia a relação risco/retorno em suas decisões, fica restrita às combinações 

disponíveis no trecho da curva MW, representada na Figura 3. Assim, na fronteira 

eficiente é possível selecionar a carteira que apresenta o menor risco possível, dado 

um determinado retorno. 
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Figura 3 - Portfólio de Carteiras não eficientes. Fonte: ASSAF NETO, 2010. 

 

 

Dessa forma, considerando a relação risco e retorno, as carteiras sobre a linha 

da fronteira eficiente, são consideradas as mais eficientes. Já as carteiras que estão 

abaixo dessa linha, como mostra a figura abaixo, são consideradas não eficientes, pois 

apresentam um risco maior para um retorno menor ou igual, ou um retorno menor para 

um risco maior ou igual que alguma outra carteira.  

  

 2.7.1. Limitações Teóricas  

 

O modelo Markowitz estabeleceu as bases para a teoria de seleção de portfólios 

(WITT e DOBBINS, 1979). Entretanto, sua modelagem do mercado financeiro recebeu 

algumas críticas por não estar em linha com o mundo real de muitas maneiras. Seguem 

as críticas a algumas de suas hipóteses. 

 

1. Racionalidade do investidor - A hipótese de que os investidores são 

racionais e procuram maximizar os retornos, minimizando os riscos, não se mantém na 

prática. Participantes do mercado são muitas vezes arrastados pelo "comportamento 

de rebanho" na atividade de investimento. Podemos observar situações em que 

investidores vão para setores "quentes", e há um grande aumento de negócios nos 

mercados por causa de excessos especulativos (MORIEN, 2016). 
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2. Risco Superior = Retornos Mais Elevados - A hipótese de que os 

investidores estão dispostos a aceitar montantes mais elevados de risco se 

compensados por retornos mais elevados esperados também não se mantém na 

prática. Em determinadas situações, as estratégias de investimento exigem que os 

investidores assumam um investimento de risco percebido (por exemplo, derivativos 

ou futuros), a fim de reduzir o risco global sem qualquer aumento discernível nos 

retornos esperados (McCLURE, 2016). 

3. Informação Perfeita - O modelo de Markowitz assume que os investidores 

recebem todas as informações relevantes para seu investimento. Na realidade, os 

mercados mundiais não são equilibrados quanto à quantidade de informação. Algumas 

partes possuem mais informações, algumas informações privilegiadas e há 

investidores que estão simplesmente melhor informados do que outros. O que poderia 

explicar porque alguns negócios são muitas vezes adquiridos bem abaixo do valor de 

mercado. (BOFAH, 2016). 

4. Acesso ilimitado ao capital – A hipótese de que os investidores têm 

capacidade de empréstimo praticamente ilimitada a uma taxa de juros livre de risco 

também não se aplica na prática. Nos mercados do mundo real, cada investidor possui 

limites de crédito. Além disso, apenas o governo federal pode emprestar 

consistentemente à taxa de juros sem juros (MORIEN, 2016). 

5. Mercados Eficientes - A hipótese de que os mercados são perfeitamente 

eficientes não se mantém por conta de vários caprichos do mercado, como as decisões 

de investimento ambiental, pessoal, estratégico ou social. Além disso, não leva em 

consideração potenciais falhas de mercado, tais como externalidades (custos ou 

benefícios não transmitidos através de preços), assimetria de informação e bens 

públicos. Um passado de "booms", "bolhas" e "crises de mercado" demonstra que os 

mercados estão longe de serem eficientes (MORIEN, 2016). 

6. Inexistência de Impostos ou Custos de Transação – O modelo de 

Markowitz não inclui impostos ou custos de transação. Na prática, entretanto, os 

investimentos estão sujeitos a impostos e custos de transação (e.g., taxas de 

corretagem ou custos administrativos), e a existência destes custos pode alterar a 

seleção ótima da carteira. 
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CAPÍTULO 3 -  METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa compreendeu 

a implementação do modelo de Markowitz com novas restrições na biblioteca UFFLP 

(GAPSO, 2016). Na segunda etapa a modificação proposta para o modelo de seleção 

de portfólios foi avaliada com dados reais de fundos de investimentos disponíveis na 

plataforma BTG Pactual digital (PACTUAL, 2016). 

A seguir serão descritos a biblioteca UFFLP e as modificações propostas para 

prover uma ferramenta de fácil uso para avaliação de portfólios pelos clientes. 

 

3.1. UFFLP 

 

 UFFLP foi desenvolvida pelo professor Artur Alves Pessoa com o objetivo de 

ser usado em cursos de Modelagem e Programação Inteira. Pode ser também utilizado 

em monografias e dissertações de mestrado e doutorado. 

 A UFFLP é uma biblioteca de funções para integração entre linguagens de 

programação, como VBA, e softwares resolvedores de modelos de programação inteira 

mista. O uso da biblioteca se tornou popular pelo fato da linguagem VBA estar 

disponível na ferramenta Microsoft Excel, o que facilita a visualização e tratamento dos 

dados utilizados. 

 Sua principal função é o desenvolvimento de aplicações de modelos de 

programação inteira mista. A biblioteca cria a possibilidade de trabalhar com uma 

quantidade ilimitada de variáveis e restrições. Ela define um conjunto de funções na 

linguagem de programação para manipular essas variáveis e restrições, indexando-as 

pelo nome.  

  

3.1.1. Funcionalidades da UFFLP 

 As principais funcionalidades da biblioteca UFFLP estabelecem a função a ser 

otimizada, seja para maximizar ou minimizar e definir  as suas restrições. 

 Por exemplo, considere o problema de maximização descrito abaixo. 

Maximize  f(x) 
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Sujeito a: 

gi(x) ≤ 0, i = 1, ..., m 

hi(x) = 0, i =1, ..., p 

 

 Para resolver este problema, é preciso inicialmente criar um problema de 

maximização na UFFLP. Em seguida, é preciso adicionar as variáveis do problema e 

as restrições. As restrições devem ser criadas inserindo o lado direito e o lado esquerdo 

da restrição. Por fim, a biblioteca resolve o problema de forma automática. 

Neste trabalho, foram utilizadas as seguintes funcionalidades do UFFLP: 

 

- UFFLP_CreateProblem_(UFFLP_Maximize) 

Nessa função se cria o problema e se define qual o tipo, maximizar, como acima, 

ou minimizar. 

 

- UFFLP_AddVariable_(problem,nome, lim min, lim max, objeto, tipo) 

É a função na qual se cria as variáveis do problema a ser maximizado ou 

minimizado. Os seus parâmetros são: 

Problem: O problema  que terá essa variável adicionada; 

Nome: O nome da variável; 

Lim Min: O limite mínimo que essa variável pode assumir; 

Lim Max: O limite máximo que essa variável pode assumir; 

Objeto: O valor por qual essa variável estará multiplicada(o coeficiente da 

variável); 

Tipo: Qual o tipo da variável, podendo ser contínua, inteira, binária ou semi-

contínua. 

 

- UFFLP_SetCoefficient_(problem,nome,variável, coeficiente) 

 É a função que adiciona as variáveis da restrição. Os seus parâmetros são: 

Problem: O problema em que essas variáveis serão adicionadas; 

Nome: O nome da restrição em que essas variáveis serão adicionadas; 

Variável: O nome da variável; 

Coeficiente: O coeficiente que estará multiplicando essa variável; 
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- UFFLP_AddConstraint_(problem,nome, RHS, tipo) 

 É a função na qual se criam as restrições do problema. Os seus parâmetros 

são: 

Problem: O problema  que terá essa restrição adicionada; 

Nome: O nome dessa restrição; 

RHS: O “lado direito” da restrição, ou seja, o valor limitante dessa restrição; 

Tipo: O Tipo da restrição, podendo ser Igual, Maior que ou Menor que; 

 

- UFFLP_SetQuadVariableCoeff_(problem,variável,variável1, coeficiente) 

 É a função que adicona as variáveis quadráticas à restrição, onde: 

Problem: O problema em que essas variáveis serão adicionadas; 

Variável: O nome da primiera variável da restrição; 

Variável1: O nome da segunda variável da restrição; 

Coeficiente: O coeficiente que estará multiplicando essas variáveis; 

 

- UFFLP_Solve_(problem) 

 É a função que resolve o problema criado. 

 

- UFFLP_GetSolution_(problem, variável, valor) 

 É a função que retorna a solução da determinada variável. Seus parâmetros 

são: 

Problem: O problema resolvido que pegaremos a solução; 

Variável: O nome da variável que queremos a solução; 

Valor: Onde guardaremos a solução do problema para essa variável; 

 

 3.2 Implementação do Modelo de Markowitz 

   

Utilizando-se da ferramenta UFFLP e da linguagem VBA é possível montar um 

código que resolva o modelo de Markowitz. As únicas entradas do modelo inicial são 

as rentabilidades dos fundos do espaço de tempo analisado e o número de soluções 

desejadas. A variância (risco) de cada fundo e as covariâncias entre os fundos (risco 

do portfólio), são derivadas dessas informações iniciais. 
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  Na Tabela 1, apresentamos um exemplo das rentabilidades dos fundos do BTG 

Pactual digital, que podem ser utilizadas como entradas do modelo. 

 

 

Tabela 1- Exemplos de entradas do modelo. 

 

Para este exemplo, as covariâncias derivadas a partir das rentabilidades são 

apresentadas na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Covariância dos fundos apresentados na Tabela 1. 

 

  Para implementar o modelo de Markowitz, iniciamos o código atribuindo a 

variáveis as entradas iniciais. São atribuídas o número de soluções desejadas (nSol, 
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que é o número de soluções da fronteira eficiente), o número de fundos utilizados 

(nAssets), a rentabilidade de cada fundo (returns(i)) e as covariâncias entre os fundos 

(sigma(i,j)). Descrevemos abaixo os códigos relativos às inicializações destas variáveis 

 

 

Onde a célula (5,2) da sheet “Main” contém o número de soluções desejadas. 

 

 

Onde Rentabilidade é a sheet onde adicionamos as rentabilidades dos fundos, 

a variável nAssets contém a quantidade de fundos utilizados (no caso são 34 fundos), 

e redimensionamos a variável para utilizarmos com o UFFLP. 

 

 

Onde returns(i) recebe a média anualizada dos fundos, ou seja, é a média das 

rentabilidades mensais que temos de cada fundo, elevadas a 12, para anualizá-las. 

 

 

Onde as covariâncias do fundo i com o fundo j são armazenadas na variável sigma(i,j).  

 

Com as entradas iniciais armazenadas nas variáveis definidas, utilizamos a 

biblioteca UFFLP para modelarmos o teorema de Markowitz. Três problemas de 

programação inteira foram criados: maximização do retorno, minimização do risco e do 

retorno e minimização do risco dado um retorno esperado. 
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Primeiro, criamos o problema inicial de maximização, para encontrarmos o 

portfólio que terá o maior retorno esperado, conforme o código abaixo. 

 

Adicionamos as variáveis da função objetivo de forma que a função a ser 

maximizada seja: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖

𝑛𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖=1

 

 

  Ou seja, queremos maximizar a porcentagem que o fundo i representa no seu 

portfólio, multiplicado pelo retorno esperado desse fundo. O código abaixo apresenta 

a inserção dessa função objetivo. 

 

 

 

  Adicionamos em seguida as restrições de forma que a soma de todos as 

porcentagens que cada fundo representa no portfolio seja igual a 1(100%). 

  Em linguagem matemática: 

∑ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 =  1

𝑛𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖=1

               

 

  O código abaixo realiza a inserção das restrições. 

 

 

Por fim, resolvemos o problema de programação inteira e guardamos a solução 

na variável maxReturn, segundo o código abaixo. 
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  O segundo problema é de mínimo risco. O objetivo é encontrar qual o portfólio, 

dentre os ativos disponíveis, proverá o menor risco, baseado nas variâncias de cada 

fundo e nas covariâncias entre os fundos do portfólio determinado. Quanto menor a 

variância, menor o risco. 

Diferentemente do primeiro problema, agora queremos minimizar a função 

objetivo, para minimizarmos o risco do portfólio. Segue abaixo o código da criação do 

problema. 

 

 

 

Em seguida são adicionadas as variáveis quadráticas da função objetivo. As 

variáveis asset_i e asset_j são a proporção que os fundos i e j representam no portfólio 

e sigma(i,j) é a covariância entre os fundos i e j. 

   Adicionando as variáveis quadráticas para o problema, a seguinte 

função objetivo é gerada: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 ∗ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑗 ∗ 𝜎𝑖,𝑗
𝑛𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑖,𝑗=1 . 

 O código abaixo apresenta a inserção dessa função objetivo. Conforme podemos 

observar neste código, o segundo loop controlado por j varia de i a nAssets. Isto porque 

queremos apenas a parte triangular superior da matriz de covariância, conforme 

apresentado na Tabela 2. 
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Em seguida, adicionamos as restrições de forma que a soma de todos as 

porcentagens que cada fundo representa no portfólio seja igual a 1(100%), conforme 

mostra o código a seguir. 

 

  Resolvemos o problema de programação inteira, e guardamos a solução na 

variável minRisk. 

 

 

  

  Depois de minimizado o risco, precisamos encontrar o retorno do portfólio de 

menor risco. Para isso, chamamos a função GetReturn, conforme mostra o código 

abaixo.  

Na função GetReturn, somamos todos os retornos de cada fundo, multiplicados 

pela porcentagem que representa no portfólio, para encontrar o retorno do portfólio de 

menor risco.  

  A variável ret armazena todos os retornos esperados dos fundos que compõem 

o portfólio de menor risco. A cada iteração do loop da função, a variável ret acumula 

os retornos esperados de cada fundo multiplicados pela porcentagem que representam 

no portfólio. Na última iteração, o valor de ret armazena o mínimo retorno do portfólio 

de menor risco. 
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  O terceiro problema consiste da formação da fronteira eficiente. Definimos os 

portfólios de maior retorno e o de menor retorno e menor risco. Criamos a variável pass 

para encontrarmos os pontos equidistantes na fronteira eficiente, da seguinte forma: 

 

  Onde maxReturn e minReturn são os retornos esperados dos portfólios de 

maior retorno e do portfólio de menor risco e retorno, respectivamente. A variável pass 

representa o tamanho do passo entre duas soluções na fronteira eficiente. 

  Encontramos os portfólios da fronteira eficiente, adicionando a variável pass à 

minReturn, encontrando assim o retorno esperado do próximo portfólio. Sendo nSol o 

número de soluções desejadas. 

 

 

  

   A cada iteração, o expectedReturn é aumentado por pass, a fim de encontrar 

o próximo portfólio com esse determinado retorno esperado, e consequentemente um 

risco maior. 

  A função SolutionByExpectedReturn, funciona da mesma forma que 

resolvemos o problema do portfólio de menor risco. Inicialmente, ela cria um problema 

de minimização, para minimizar o risco do portfólio com o determinado 

expectedReturn. 
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 Em seguinda, são adicionadas as variáveis quadráticas à função objetivo e a restrição 

onde a soma das porcentagens de cada portfólio deve ser igual a 1(100%). 

 

 

 

 

 

  É adicionada também uma nova restrição ao problema. Esta restrição limita o 

retorno esperado do portfólio. Porém, o retorno esperado do portfolio deve ser o 

expectedReturn.   

Matematicamente, temos essa restrição da seguinte forma: 

∑ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖 = 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛                

𝑛𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖=1
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3.3. Modelo de Markowitz Modificado 

 

  Conforme explicado anteriormente, a pura aplicação do modelo de Markowitz 

com os fundos disponíveis na plataforma BTG Pactual digital, possui limitações. Por 

exemplo, não levar em conta os custos das transações e o acesso ilimitado ao capital. 

O que ficaria bastante evidenciado se aplicado na plataforma digital.  

  Cada fundo na plataforma possui o seu investimento inicial mínimo, então o 

modelo deve levar em conta esse investimento inicial. De nada adiantaria a melhor 

solução em que a proporção investida em tal fundo, dada pelo modelo, seja menor que 

o mínimo do investimento inicial. Precisamos adicionar a restrição ao modelo de forma 

que ele consiga representar melhor a vida real. 

  Essas novas restrições foram incluídas no problema de minimização de risco 

do modelo.  Isso porque o mínimo recomendado pela instituição a investir na plataforma 

digital é de R$ 50.000,00, valor superior aos limites mínimos dos fundos.  

  Dessa forma a modelagem da minimização dos riscos dos portfólios é 

representada da seguinte maneira: 

  

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 ∗ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑗 ∗ 𝜎𝑖,𝑗

𝑛𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖,𝑗=1

 

 

s.a. 

 ∑ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 =  1

𝑛𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖=1

                                                           (1) 

 ∑ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 − 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡_𝑚𝑖𝑛(𝑖) ∗ 𝑦𝑖 ≥ 0                (2)

𝑛𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖=1

 

∑ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 − 𝑦𝑖 ≤ 0

𝑛𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑖=1

                                                      (3) 

 

onde, 

0 ≤ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖 ≤ 1 

𝑦𝑖  ∈ {0,1} 
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Porcent_min(i) armazena a porcentagem que o limite mínimo de investimento 

do fundo i representa sobre o capital disponível. 

A variável auxiliar y é uma variável binária, que pode assumir os valores 0 ou 1. 

Ela indica se o fundo i entra no portfólio ótimo ou não. 

A restrição (1) é idêntica do modelo original. A restrição (2) controla que o 

percentual aplicado no fundo i (asseti, no caso), deve ser maior do que a variável 

Porcent_min(i) multiplicada pela variável y. A restrição (3)  garante que o valor da 

variável asseti será 0 quando y(i) = 0. Caso contrário, asseti será um valor menor do 

que 1. Ou seja, quando y(i) = 0, asseti =0; quando y(i) = 1, Porcent_min(i) ≤ asseti ≤1.  

 Em termos de programação, criamos duas novas entradas, o capital disponível para 

investimento e os limites mínimos de investimento de cada fundo. Calculamos qual a 

porcentagem que o limite mínimo representa do capital disponível, conforme mostra o 

exemplo da Figura 4. 

 

 

 

Figura 4 - Exemplos de limites mínimos e o quanto representam do dinheiro disponível. 

  

Ela é inicializada conforme o código abaixo. 

 

  

   

  O problema do retorno máximo foi resolvido da mesma forma que no modelo 

de Markowitz original. 

  Para resolvermos o problema do portfólio de menor risco e menor retorno, é 

necessário adicionar no código a variável auxiliar y(i) que controla se o fundo entra ou 

não no portfólio. Precisamos também inserir o novo conjunto de restrições para que o 

modelo aloque corretamente as quantias mínimas necessárias para investir nos fundos 

determinados. 

O problema é criado da mesma forma que o modelo original. 
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A variável binária y é adicionada conforme o código abaixo. 

  

 

 

  A restrição (1) é adicionada da mesma forma que no modelo original. 

 

 

 

A restrição (2) requer nova inserção.  

 

 

  

  A restrição (3) também requer nova inserção. 
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  Com essas novas restrições e variáveis conseguimos encontrar o portfólio de 

menor risco e menor retorno, respeitando os limites mínimos de investimento. 

Adicionando as mesmas variáveis e as mesmas restrições para encontrar os portfólios 

da fronteira eficiente, é possível respeitar esses mesmos limites. 

Dessa forma, possuímos soluções mais reais do modelo de Markowitz 

aplicado, ao invés de soluções puramente teóricas, onde uma discussão sobre os 

resultados e aplicabilidade do modelo se tornam mais interessantes. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

 

  Avaliamos o modelo de Markowtiz com sua nova restrição, proposta neste 

trabalho, com dados reais dos fundos disponíveis na plataforma online de 

investimentos do BTG Pactual. Apresentamos os resultados obtidos em termos do 

resultado esperado do portfolio em um ano. 

 

 4.1. Massa de Dados 

 

  Para a aplicação do modelo modificado, foram utilizados os seguintes fundos 

e suas respectivas rentabilidades anualizadas, medidas desde 2009: 

 

 

Tabela 3 - Fundos de investimento do BTG PACTUAL digital. 

  

  A rentabilidade de cada fundo é o retorno esperado dele, que é calculado a 

partir da rentabilidade do fundo mês a mês, disponível no site do BTG Pactual digital. 

Tira-se uma média das rentabilidades de todos os meses de existência do fundo, e 

anualiza-se a taxa para encontrar o retorno esperado do fundo em um ano. 

 

Fundo Rentabilidade Tipo de Investimento Perfil do Investidor 
Limites 
Mínimos 

BTG PACTUAL CAPITAL 
MARKETS 10.96% Renda Fixa Conservador 25,000.00 

BTG PACTUAL CDB FIC FI 5.89% Renda Fixa Conservador 5,000.00 

HIGH YIELD 10.19% Multimercados Conservador 25,000.00 

TESOURO SELIC 10.45% Renda Fixa Conservador 3,000.00 

YIELD CRÉDITO 10.89% Renda Fixa Conservador 3,000.00 

CRED CORP MULT 7.21% Multimercados Moderado 5,000.00 

EXPLORER 10.03% Multimercados Moderado 25,000.00 

HEDGE FI MULTIMERCADO 10.46% Multimercados Moderado 25,000.00 

ACCESS QUEST EQU 5.25% Multimercados Moderado 25,000.00 

EQUITY HEDGE MULTIMERCADO 11.94% Multimercados Balanceado 25,000.00 

HEDGE PLUS MULTIMERCADO 13.13% Multimercados Balanceado 50,000.00 

INDEX BOLSA EUA 8.15% Multimercados Balanceado 50,000.00 

INDEX FI MULTIMERCADO 11.07% Multimercados Balanceado 3,000.00 

TESOURO IPCA CURTO 13.19% Renda Fixa Balanceado 3,000.00 
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TESOURO IPCA GERAL 14.05% Renda Fixa Balanceado 3,000.00 

TESOURO IPCA LONGO 4.58% Renda Fixa Balanceado 10,000.00 

ACCESS BALANCEADO 10.98% Multimercados Balanceado 0.00 

ACESS KAPITALO KAPPA 5.91% Multimercados Balanceado 50,000.00 

ACCESS KONDOR LX 5.40% Multimercados Balanceado 10,000.00 

ACCESS VINTAGE MACRO 4.21% Multimercados Balanceado 100,000.00 

CRED CORP PLUS 2.36% Multimercados Balanceado 25,000.00 

ABSOLUTO FIQ FIA 23.44% Ações Crescimento 25,000.00 

ABSOLUTO INST FIC FI 12.28% Ações Crescimento 25,000.00 

ABSOLUTO LS FIC FI 8.82% Ações Crescimento 25,000.00 

ANDROMEDA FI ACOES 12.06% Ações Crescimento 25,000.00 

CAMBIAL FI CAMBIAL 5.81% Cambial Crescimento 25,000.00 

DIVIDENDOS FIC FI ACOES 16.44% Ações Crescimento 25,000.00 

ACCESS ADAM MACRO 1.29% Multimercados Crescimento 50,000.00 

GAVEA MACRO DOL 6.58% Multimercados Crescimento 50,000.00 

GAVEA MACRO FIC FI 5.63% Multimercados Crescimento 50,000.00 

ACCESS OPPORTUNITY EQ 3.49% Multimercados Crescimento 50,000.00 

ACCESS PAINEIRAS 4.36% Multimercados Crescimento 300,000.00 

IPORANGA MACRO 1.22% Multimercados Crescimento 10,000.00 

PAR PLUS 11.30% Multimercados Sofisticado 1,000,000.00 

 

4.2. Análise de Resultados 

 

  Para testar o modelo de Markowitz com as novas restrições, estudamos três 

cenários diferentes. Em todos os cenários, comparamos os resultados obtidos pelo 

modelo de Markowitz modificado com o modelo de Markowitz original.  

  No primeiro cenário, aplica-se os modelos com um investimento disponível de 

R$50.000,00, o mínimo recomendado pelo BTG Pactual para se começar a investir 

pela plataforma digital. 

  No segundo cenário, aplica-se os modelos com o investimento de 

R$100.000,00, o dobro do capital disponível no primeiro cenário. 

  No terceiro cenário, o investimento disponível é de R$1.000.000,00, que é 

considerado o limite que o investidor ficaria na plataforma digital. Acima disso, o 

investidor pode ser migrado para a área das grandes fortunas, o Wealth Management. 
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 4.2.1 Primeiro Cenário  

 

  O primeiro cenário foi proposto para entendermos o impacto que o modelo 

modificado tem para um investidor de menor porte. A Figura 5 mostra o gráfico da 

fronteira eficiente para os dois modelos. Este gráfico mostra qual o impacto que impor 

as restrições do mínimo a ser investido para os portfólios tem nas possíveis carteiras 

para um investidor de pequeno porte.  

  A linha vermelha contém todas as soluções obtidas pelo modelo de Markowitz 

modificado. Cada ponto da linha representa uma solução, i.e. um conjunto de fundos 

onde o capital será aplicado. A linha azul contém as soluções do modelo de Markowitz 

original. 

 

Figura 5 - Gráfico de fronteiras eficientes do primeiro cenário de aplicação. 

    

No gráfico, podemos ver claramente as diferenças entre um modelo e o outro. 

A explicação para o fato de que as soluções de maiores retornos vão se tornando iguais 

nos dois cenários, é o aumento da participação do fundo Absoluto FIQ FIA no portfolio 

das carteiras. Como ele é o fundo de maior retorno esperado, e é sozinho a solução 

de maior retorno na fronteira eficiente, conforme vamos aumentando o risco e o retorno, 
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aumentamos a porcentagem que esse fundo representa no portfólio. A partir da décima 

quinta solução, já temos nos dois casos o investimento em apenas três fundos, o 

Absoluto FIQ FIA, o Tesouro IPCA Curto e o Tesouro IPCA Geral, mudando apenas a 

participação de cada fundo na carteira, até a solução de maior retorno. 

  A grande diferença nos dois modelos aparece a partir da quinta solução. 

Começa-se a ver uma abertura entre as duas curvas das fronteiras eficientes onde o 

pouco dinheiro a ser investido começa a ser relevante na formação dos portfolios e o 

risco do portfolio deve aumentar de uma forma mais acelarada do que no modelo 

original. A quinta solução de cada modelo é apresentada na Tabela 4. As soluções em 

vermelho não respeitam os limites mínimos. 

 

Markowitz – Retorno Esperado 13.27% Markowitz Modificado – Retorno Esperado 13.43% 

Solução 5 Risco - 30.091% Solution 5 Risco - 49.528% 

Fundo % do Portfolio Fundo % do Portfolio 

BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS 34% HEDGE PLUS MULTIMERCADO 50% 

EQUITY HEDGE MULTIMERCADO 5% TESOURO IPCA CURTO 18% 

HEDGE PLUS MULTIMERCADO 24% TESOURO IPCA GERAL 32% 

TESOURO IPCA CURTO 24% 
  

TESOURO IPCA GERAL 2% 
  

ABSOLUTO FIQ FIA 9% 
  

DIVIDENDOS FIC FI ACOES 1% 
  

Tabela 4 - Solução 5 do primeiro cenário.  

  

Observa-se que a não existência dos limites mínimos permite o investimento em 

fundos como o Absoluto e o Dividendos, em um portfólio predominantemente de renda 

fixa, no modelo sem a restrição. Do outro lado vemos que a restrição imposta, faz com 

que a solução seja de um risco maior, sem poder investir nos fundos de maior retorno, 

o caso do Absoluto. 

Na sexta solução, evidencia-se ainda mais o impacto da restrição, conforme 

podemos observar na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

Markowitz – Retorno Esperado 13.95% Markowitz Modificado – Retorno Esperado 14,10% 
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Solution 6 Risco - 38.48% Solution 6 Risco - 102.49% 

Fundo % do Portfolio Fundo % do Portfolio 

BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS 15% YIELD CRÉDITO 31% 

EQUITY HEDGE MULTIMERCADO 5% TESOURO IPCA CURTO 19% 

HEDGE PLUS MULTIMERCADO 31% DIVIDENDOS FIC FI ACOES 50% 

TESOURO IPCA CURTO 32% 
  

TESOURO IPCA GERAL 2% 
  

ABSOLUTO FIQ FIA 11% 
  

DIVIDENDOS FIC FI ACOES 1% 
  

Tabela 5 - Solução 6 do primeiro cenário (retorno = ) 

 

A solução do modelo original anda em linha com a solução anterior, enquanto a 

solução do modelo modificado muda drasticamente, o risco praticamente dobra, para 

um pequeno ganho de retorno esperado, como se vê no gráfico das fronteiras 

eficientes. No modelo modificado, a solução do portfólio muda de uma majoritariamente 

de renda fixa e um perfil de investidor balanceado, para ter uma participação de 50% 

do portfolio em um fundo de ações e de perfil de crescimento. 

O padrão se segue no modelo original, até chegar a solução onde se tem 

somente o Absoluto FIQ FIA no portfólio. Enquanto isso, há uma nova mudança 

drástica de portfólio ótimo entre as soluções sete e oito para o modelo modificado, sem 

uma grande alteração no risco do portfólio, conforme mostra a Tabela 6. 

 

Markowitz Modificado – Retorno Esperado 14.76% Markowitz Modificado – Retorno Esperado 15.43% 

Solution 7 Risco - 106.7% Solution 8 Risco - 107.8% 

Fundo % do Portfolio Fundo % do Portfolio 

TESOURO IPCA CURTO 48% YIELD CRÉDITO 30% 

ACCESS BALANCEADO 2% CRED CORP PLUS 20% 

DIVIDENDOS FIC FI ACOES 50% ABSOLUTO FIQ FIA 50% 

Tabela 6 - Soluções 7 e 8 do primeiro cenário. 

 

A partir dessa solução, o modelo modificado começa a convergir para a fronteira 

eficiente do modelo sem a restrição, ou seja, a aumentar cada vez mais a participação 

no fundo Absoluto FIQ FIA. 
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 4.2.2. Segundo Cenário 

 

O segundo cenário foi proposto para entendermos como o modelo se 

comportar quando dobramos o capital disponível a ser investido. A Figura 6 mostra o 

gráfico da fronteira eficiente para os dois modelos 

 

 

Figura 6 - Gráfico de fronteiras eficientes do segundo cenário de aplicação. 

 

No segundo cenário vemos o mesmo efeito do modelo modificado, que vimos 

no cenário anterior. Os portfólios eficientes de maiores retornos acompanham o 

modelo original da mesma forma que no primeiro cenário. Isso deve-se ao aumento 

da participação do fundo Absoluto FIQ FIA nos portfólios. 

Vemos também a abertura entre as curvas dos portfólios eficientes a partir da 

quarta solução, mas de forma bem menos acentuada, como vimos no primeiro 

cenário. As razões para a abertura das curvas são as mesmas, exemplificadas nas 

diferenças dos portfólios da quinta solução para cada um dos modelos, como visto na 

Tabela 7. 
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Markowitz – Retorno Esperado 13.27% Markowitz Modificado – Retorno Esperado 13.43% 

Solution 5 
Risco - 

30.091% 
Solution 5 Risco - 48.817% 

Fundo % do Portfolio Fundo % do Portfolio 

BTG PACTUAL CAPITAL 
MARKETS 

34% 
HEDGE PLUS 

MULTIMERCADO 
38% 

EQUITY HEDGE MULTIMERCADO 5% TESOURO IPCA CURTO 31% 

HEDGE PLUS MULTIMERCADO 24% TESOURO IPCA GERAL 31% 

TESOURO IPCA CURTO 24% 
  

TESOURO IPCA GERAL 2% 
  

ABSOLUTO FIQ FIA 9% 
  

DIVIDENDOS FIC FI ACOES 1% 
  

PAR PLUS 2% 
  

Tabela 7-  Solução 5 do segundo cenário. 

 

 Observamos um portfólio de retornos esperados similares, mas com um risco 

muito maior no portfólio do modelo modificado. Apesar da solução do modelo 

modificado ter uma participação grande em fundos de renda fixa, a solução do modelo 

original consegue aumentar o seu retorno esperado investindo em fundos de ações 

como o Absoluto e o Dividendos em pequenas porcentagens. Isso é possível apenas 

por não levar em conta os limites mínimos de investimento dos fundos, como vemos 

no modelo modificado, a quinta solução do modelo original seria impossível, dado o 

capital disponível. 

 A partir da sexta solução vemos as curvas dos portfólios eficientes dos dois 

modelos se aproximando novamente, devido ao aumento na participação do fundo 

Absoluto FIQ FIA, evidenciado no portfólio do modelo modificado na Tabela 8. 

 

Markowitz – Retorno Esperado 13.95% Markowitz Modificado – Retorno Esperado 14.10% 

Solution 6 
Risco - 
38.48% 

Solution 6 Risco - 54.248% 

Fundo 
% do 

Portfolio 
Fundo % do Portfolio 

BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS 15% 
BTG PACTUAL CAPITAL 

MARKETS 
37% 

EQUITY HEDGE MULTIMERCADO 5% YIELD CRÉDITO 35% 

HEDGE PLUS MULTIMERCADO 31% TESOURO IPCA CURTO 3% 

TESOURO IPCA CURTO 32% CRED CORP PLUS 0% 

TESOURO IPCA GERAL 2% ABSOLUTO FIQ FIA 25% 

ABSOLUTO FIQ FIA 11% 
  

DIVIDENDOS FIC FI ACOES 1% 
  

Tabela 8 - Solução 6 do segundo cenário 
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 A partir da sexta solução, os portfólios eficientes do modelo modificado voltam 

a convergir com a curva da fronteira eficiente do modelo original. O aumento da 

participação no Absoluto FIQ FIA é o responsável por isso. 

 

 4.2.3. Terceiro Cenário 

 

O terceiro cenário foi proposto para entendermos o impacto que o modelo 

modificado tem para um investidor de grande porte na plataforma digital. A Figura 7 

mostra o gráfico das fronteiras eficientes dos dois modelos no cenário. 

 

 

Figura 7- Gráfico das fronteiras eficientes para o terceiro cenário de aplicação. 

 

 No terceiro cenário observamos que os gráficos das fronteiras eficientes são 

praticamente idênticos. Há uma pequena diferença no conjunto de soluções 

apresentadas devido à solução de menor risco dos dois modelos. Ainda assim, 

conseguimos verificar que o impacto das novas restrições no modelo não surte efeito 
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significativo quando o capital disponível para investimento é muito maior do que 

qualquer limite mínimo de investimento. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 Investir no mercado financeiro vem se tornando cada vez mais prático e 

independente de auxílio profissional. Com o aumento da quantidade de corretoras 

independentes dos grandes bancos, a quantidade de pessoas investindo aumentou 

proporcionalmente.  

 O lançamento da plataforma digital do BTG Pactual veio para entrar neste tipo 

de mercado. Um modelo de investimento totalmente digital, não sendo necessária a 

interação com qualquer profissional. 

 O modelo de Markowitz é útil para auxiliar o investidor na melhor alocação do 

seu capital, dado um grande número de ativos disponíveis. A pura aplicação do 

modelo, entretanto, não seria útil para um investidor comum, dado que suas hipóteses 

não estão em linha com o mundo real de muitas maneiras. 

 Este trabalho apresentou modificações ao modelo original de Markowitz para 

se adequar às demandas da plataforma digital do BTG Pactual. Adicionamos novas 

restrições ao modelo para levar em conta os limites mínimos de investimento em cada 

fundo. Implementamos o modelo modificado e o modelo original utilizando a biblioteca 

UFFLP e a linguagem VBA. 

 Realizamos experimentos com o portfólio do BTG Pactual digital em três 

cenários diferentes de aplicação. Comparando os resultados do modelo original com 

o nosso modelo modificado, observamos que o maior impacto das novas restrições 

se deu quando os limites mínimos de investimento representam uma grande 

proporção do capital disponível para investimento. 

 No caso do portfólio do BTG Pactual, já que o fundo Absoluto FIQ FIA 

apresentou uma performance muito acima dos demais, os resultados obtidos 

mostraram que depois de um certo nível de risco, todo o portfólio convergia para este 

fundo. 

 Para trabalhos futuros, consideramos relevante uma análise mais detalhada do 

modelo modificado considerando um conjunto de ativos maior, com performances 

mais similares e uma análise separada para classes de ativos diferentes. 

Consideramos também a inserção de novas restrições ao modelo ligadas à existência 

de impostos e a racionalidade do investidor. 
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