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Resumo 

A recuperação do cenário econômico do país e as recentes quedas da taxa de juros 

observadas no final de 2019 para um patamar mínimo histórico têm levado diversos 

investidores a migrar da renda fixa para a renda variável. Nesse sentido, muitos brasileiros, que 

tradicionalmente consolidavam suas aplicações financeiras em imóveis, começam a se 

aventurar no investimento em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), isto é, uma comunhão 

de recursos voltados a investimentos em ativos imobiliários. Dessa forma, caracterizam-se por 

ser uma maneira menos burocrática de investimento, que possibilita maior diversificação e 

menor capital inicial para se investir em ativos imobiliários. Dado esse cenário de franca 

expansão dos FIIs, há uma necessidade de guiar os investimentos segundo uma metodologia 

que possa otimizar a alocação do portfólio. Diante disso, o trabalho em questão desenvolve uma 

ferramenta que busca construir carteiras mensais compostas por FIIs segundo a clássica Teoria 

Moderna de Portfólio, proposta por Markowitz, que estabelece a priorização de fundos com 

base na relação risco-retorno dos mesmos, estabelecendo uma fronteira eficiente com as 

melhores carteiras entre janeiro de 2018 e junho de 2019. A ferramenta resultante do trabalho 

permite ao usuário estabelecer as condições de contorno para a carteira que se deseja obter, 

incluindo quantidade de períodos que comporão a base histórica e o mês que se deseja aplicar 

a carteira prática. Os resultados obtidos mostram que comportamentos específicos dos FIIs, 

especialmente o alto coeficiente de correlação entre os fundos, direcionam as carteiras ideais 

geradas para ganhos pouco representativos comparados com o IFIX, o índice que corresponde 

ao comportamento dos FIIs, embora ainda seja possível utilizar o modelo. Em contrapartida, 

retornos superiores à alguns FIIs conhecidos como FoFs, que investem em outros fundos, 

puderam ser observados, corroborando a validade do estudo. 

 

Palavras-chave: Teoria Moderna de Portfólio, Markowitz, Fundos de Investimento 

Imobiliário, Programação Matemática 
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Abstract 

The recovery of Brazil's economic scenario and interest rate declines observed in 

late 2019, hitting the lowest record ever seen, have led several investors to migrate from fixed 

income to variable income assets. In this sense, many Brazilians, who traditionally consolidated 

their financial investments in real estate, began to venture into investing in Brazilian Real Estate 

Investment Funds (REITs), called Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) in Portuguese, that 

is, a pool of resources aimed at investments in real estate assets. Thus, they are characterized 

by being a less bureaucratic way of investment, which allows greater diversification and lower 

initial capital to invest. Given this rapidly expanding scenario of FIIs, there is a need to guide 

investments according to a methodology that can optimize portfolio allocation. So, the work in 

question develops a tool that seeks to build monthly portfolios composed of FIIs according to 

the classic Modern Portfolio Theory, proposed by Markowitz, which establishes the 

prioritization of funds based on their risk-return relationship, producing an efficient frontier 

with the best portfolios between January 2018 and June 2019. The resulting tool also allows the 

user to establish the boundary conditions for the desired portfolio, including the number of 

periods that will compose the historical base and the month to apply. the practical wallet. The 

results show that specific behaviors of FIIs, especially the high correlation coefficient between 

funds, drive the ideal portfolios generated for unrepresentative gains compared with IFIX, the 

index that corresponds to the behavior of FIIs, although it is still possible to use the model. In 

contrast, returns higher than some FIIs known as FoFs that invest in other funds could be 

observed, corroborating the validity of the study. 

 

Keywords: Modern Portfolio Theory, Markowitz, Brazilian REITs, Mathematical 

Programming 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) têm sua origem nos Estados Unidos, 

onde são conhecidos como REITs (Real Estate Investiment Trust). Os REITs foram criados em 

1960 e são considerados investimentos tradicionais e seguros pelos estadunidenses, atingindo 

a marca de 225 fundos listados e US$ 1,2 trilhões de valor de mercado em março de 2019 no 

país norte-americano. Com o objetivo de ser uma alternativa ao investimento direto em imóveis 

(real estate), os REITs são investimentos de forma indireta, através de ações de uma empresa 

que investem em empreendimentos de base imobiliária. Periodicamente (geralmente a cada 

mês) o investidor recebe um percentual dos lucros, também chamado de rendimento, que 

normalmente possui isenção de impostos (COSENTINO e ALENCAR, 2011). 

De forma semelhante1, os FIIs foram criados em 1993 no Brasil e são compostos 

por um conjunto de investidores com objetivo de aplicar recursos financeiros em 

empreendimentos imobiliários, implantados ou já concluídos (SCOLESE et al, 2015). Tais 

recursos são gerenciados pelo administrador do fundo, que tem a função de capta-los através 

da emissão de cotas e repassar rendimentos aos investidores periodicamente.  

A partir do ano de 1998, os FIIs começaram a ser negociados em bolsa. Assim, 

investidores passaram a poder negociar e vender cotas de FIIs por intermédio de corretoras 

diretamente no balcão (UQBAR, 2019). 

Em 2008, através de uma nova norma-mãe, a ICVM 472, os FIIs passaram a se 

direcionar, além do investidor institucional, também ao investidor pessoa física, com a isenção 

de impostos sobre o rendimento, salvos algumas exceções (UQBAR, 2019). 

Com objetivo de promover uma referência de desempenho para os FIIs, foi criado 

em 2013, mas calculado retroativamente desde 2010, o IFIX, Índice de Investimento em Fundos 

Imobiliários. O IFIX é calculado sobre desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários 

mais negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, que, por sua vez, 

disponibiliza um portal eletrônico onde diversas informações sobre o índice podem ser 

encontradas (BM&FBovespa [a]). A criação do índice foi necessária diante do contexto de 

crescimento desse tipo de investimento, também servindo como termômetro do mercado e 

balizador para investimentos internacionais.  

 
1 Embora no Brasil não haja restrição legal para alavancagem (COSENTINO e ALENCAR, 2011), 

nos REITS norte-americanos é mais comum a prática de tomar dívida por parte dos fundos. 
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O mercado de FIIs vem crescendo consideravelmente. Segundo o anuário de 

Fundos de Investimento Imobiliários da UQBAR (2019), o número de investidores em 2018 

chegou a um número de 205 mil pessoas, frente à 116 mil em 2017. Em 2019, o número de 

investidores atingiu seu recorde, passando de 500 mil cotistas. A rentabilidade média em 2016 

e 2017 também atingiu marcas expressivas de 30,7% e 21,8%, respectivamente. O Gráfico 1 

retrata a evolução do número de FIIs desde 2007 e o Patrimônio Líquido total: 

 

Gráfico 1 – Evolução dos FIIs. Fonte: ANBIMA 

Portanto, a partir das considerações realizadas, este trabalho se propõe a auxiliar na 

tarefa de alocação eficiente de portfólio para Fundos de Investimento Imobiliário, utilizando 

dados históricos de todos os fundos que compuseram a carteira teórica do IFIX em algum 

período desde dezembro de 2016 até junho de 2019, aplicados ao modelo proposto por Harry 

Markowitz (MARKOWITZ, 1952). Também busca-se realizar análises comparativas dos 

resultados práticos dos ativos em relação ao risco-retorno obtidos pelo modelo teórico. 

 

1.2 Formulação da Situação-Problema 

Conforme abordado anteriormente, a popularidade dos Fundos de Investimento 

Imobiliário cresce vertiginosamente no Brasil. Tanto fatores macroeconômicos, como baixas 

taxas de juros e inflação, quanto fatores específicos desse tipo de investimento, como o fato de 

ser uma modalidade de renda variável e possuir distribuições constantes de dividendos, tem 

atraído cada vez mais investidores em busca de bons retornos. Diante do atual cenário, os 

investidores tendem a sair de suas posições em renda fixa, mas ao mesmo tempo não buscam 

se expor à alta volatilidade do mercado de ações. 

No entanto, o conhecimento sobre essa modalidade de fundos ainda é incipiente no 

país. Apesar de o setor imobiliário ser tradicionalmente associado a investimentos 
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conservadores pelos brasileiros, muitos não conhecem os FIIs como uma porta de entrada que 

necessita de menos recursos e burocracia, ao mesmo tempo em que pode diversificar a alocação 

de capital do investidor, e consequentemente o risco associado ao investimento. 

Mesmo com as facilidades mencionadas, os investidores de FIIs devem buscar o 

estudo constante do mercado imobiliário, da economia e das opções que melhor se adequam ao 

seu perfil, buscando formar uma carteira que atenda seus objetivos de risco-retorno, o que não 

é algo simples nem mesmo para investidores experientes. 

Tomando ciência dessa necessidade, buscou-se nessa obra, recorrer à literatura 

acadêmica sobre a problemática de alocação de portfólio. Em 1952, Harry Markowitz propôs 

uma teoria, que ficou conhecida como Teoria Moderna de Portfólios, onde foi elaborado um 

modelo que otimiza a alocação de recursos em determinados ativos em termos de risco-retorno, 

respeitando também certas restrições. 

Logo, unindo a Teoria Moderna de Portfólio ao contexto dos Fundos de 

Investimento Imobiliários, o presente estudo busca analisar e comparar os resultados práticos 

da alocação ótima, resultantes da teoria mencionada, de carteiras compostas exclusivamente 

por FIIs negociados na bolsa de São Paulo. 

  

1.3 Objetivo 

A presente obra tem como objetivo principal a aplicação do modelo de alocação de 

portfólio proposto por Markowitz em Fundos de Investimento Imobiliário, dado que, até 

dezembro de 2019, a relação dessa teoria clássica com os FIIs foi pouco abordada na literatura 

existente. Declara-se como objetivos específicos: 

I. Desenvolver uma ferramenta que permita ao usuário gerar carteiras de 

Fundos de Investimento Imobiliário com base na clássica Teoria de 

Markowitz. 

II. Analisar os resultados de carteiras mensais elaboradas para os meses de 

janeiro de 2018 até junho de 2019 em termos de risco-retorno. 

III. Comparar o desempenho na prática das carteiras geradas pelo modelo com 

o desempenho do índice IFIX e outros ativos no período em questão. 

 

1.4 Delimitação 

Este trabalho se restringe à aplicação de Fundos de Investimento negociados na 

bolsa de São Paulo (Bovespa) no modelo elaborado de alocação de portfólio. Assim, não são 

considerados outros produtos negociados na bolsa. 
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Como o objetivo do trabalho se volta majoritariamente ao estudo sobre 

investimentos e resultados, não se engloba no exercício da obra a ponderação sobre o modelo 

de Markowitz. Portanto, o modelo aplicado reflete a teoria desenvolvida integralmente, 

considerando apenas ajustes operacionais para realização do estudo. 

Subentende-se, também, que o investidor será considerado como pessoa física e que 

não obterá mais de 10% das cotas de um fundo específico, sendo isento de imposto de renda 

sobre os rendimentos. 

Por fins práticos, também não são considerados eventuais custos operacionais de 

compra e venda de cotas, como eventuais taxas de corretagem e emolumentos.  

 

1.5 Importância do Estudo 

Conforme já exposto anteriormente, os FIIs vêm passando por uma difusão recente 

entre os investidores brasileiros, devido à sua rentabilidade, segurança e facilidade de 

diversificação. Também aproveitam a popularidade do investimento em imóveis, tradicional 

entre os investidores brasileiros.  

Portanto, o presente estudo se faz importante para o público investidor no sentido 

de permitir maior conhecimento sobre a gestão de carteiras e diversificação considerando os 

FIIs. Isso é pode ser observado a partir do estudo sobre a alocação de portfólio e fronteira 

eficiente, com objetivo de adaptar o risco-retorno de acordo com o perfil do investidor. 

No âmbito acadêmico, o trabalho se mostra relevante uma vez que adapta pela 

primeira vez uma teoria amplamente reconhecida em temas financeiros para um produto 

emergente no mercado de capitais brasileiro. Analogamente, uma nova percepção a respeito 

dos FIIs é tratada nesta obra, demonstrando ainda mais sua importância. 

 

1.6 Referencial Teórico 

Com o intuito de embasar o presente estudo à luz das principais literaturas, clássicas 

ou contemporâneas, que conversam com o tema, o capítulo 2 apresenta os principais conceitos 

relacionados ao objetivo do trabalho. 

Nesse sentido, são definidos conceitos relacionados a Mercado de Capitais, Fundos 

de Investimento, Risco, Valor Esperado, Variância, Covariância, Correlação, Programação 

Matemática e Modelo de Markowitz. 
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1.7 Questões e/ou Hipóteses 

Considerando a contextualização sobre o tema e os principais objetivos da obra, 

busca-se ao final do estudo, responder algumas questões principais. Abaixo estão listadas as 

mais relevantes: 

I. Qual a melhor carteira de FIIs, em termos de um determinado risco-retorno 

específico (balizado pelo risco do IFIX) para determinada janela de tempo 

observada? 

II. A carteira alocada através da teoria de Markowitz possui em geral 

desempenho na prática melhor do que o IFIX para a janela de tempo 

observada? E em relação a outros ativos, como os Fundos de Fundos 

(FoFs)? 

III. Qual o impacto de cada janela de tempo observada na formação da carteira?  

 

1.8 Organização do Estudo 

O presente documento está organizado em seis diferentes capítulos, de modo a 

facilitar o entendimento completo de seu conteúdo. O primeiro e presente capítulo, denominado 

“Introdução”, consiste em estabelecer o caráter e os objetivos do trabalho, bem como as 

características gerais que sustentam o estudo, delimitação e importância da obra. 

O segundo capítulo, intitulado “Referencial Teórico”, traz a revisão bibliográfica 

utilizada no estudo, com objetivo de definir, com auxílio das principais literaturas relacionadas 

ao tema, os conceitos centrais necessários para correto entendimento e interpretação do restante 

do trabalho. 

No capítulo três, são tratados os métodos e etapas de elaboração do estudo, 

detalhando as ferramentas utilizadas, a coleta de dados e as restrições da metodologia. 

São realizadas no capítulo quatro as explanações sobre a ferramenta computacional 

utilizada para resolver a situação problema e as análises sobre os dados obtidos. 

O capítulo cinco trata dos resultados obtidos após as análises realizadas. 

Por fim, o sexto, e último, capítulo, apresenta a conclusão do trabalho, destacando 

os resultados obtidos a partir da utilização do modelo proposto por Markowitz, aplicado sob a 

ótica dos Fundos de Investimento Imobiliários. Sugestões de novos estudos relacionados a esse 

tema também se encontram nesse capítulo. 
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2 Revisão da Literatura 

2.1 Mercado de Capitais 

Segundo a BM&FBovespa [b], o mercado de capitais é definido como um conjunto 

de operações de transferência de produtos financeiros de prazo médio, longo ou indefinido, 

efetuadas por agentes poupadores e investidores através de intermediários financeiros. 

Assaf Neto (2014) destaca a importância do mercado de capitais como grande 

municiador de recursos para a economia, através da ligação que efetua entre os investidores, 

que tem capacidade de poupança, e aqueles carentes de recursos de longo prazo, ou seja, que 

apresentam déficit de investimento. 

Alguns dos principais produtos que são negociados no mercado de capitais são as 

ações, opções, debêntures, caderneta de poupança, certificados/recibos de depósitos 

interbancários e letras de câmbio. 

 

2.2 Fundos de Investimento 

De acordo com Assaf Neto (2014), um Fundo de Investimento é definido como um 

conjunto de recursos monetários, formado com um grande número de investidores (cotistas), 

que se destinam à aplicação coletiva em carteira de títulos e valores mobiliários. Os Fundos de 

Investimento representam grupos de investidores (condomínios) e oferecem a comodidade de 

administrar seus recursos monetários de maneira profissional, sem necessidade de os 

participantes dominarem técnicas de análise mais sofisticadas e manter grande fluxo de 

informações relativas ao mercado de capitais. 

Os fundos cobram de seus cotistas encargos sob a forma de duas principais taxas: 

taxa de administração e taxa de performance. A taxa de administração visa remunerar os 

serviços prestados pelo administrador do fundo pelos serviços e gestão de carteira. Já a taxa de 

performance é cobrada com base no desempenho apresentado em relação ao índice de mercado. 

Entretanto, os Fundos de Investimento também apresentam alguns riscos, dentre 

eles: risco de crédito, quando há a possibilidade de algum título pertencente à carteira não ser 

pago pela instituição emitente; risco de mercado, por conta de variações no valor dos títulos 

devido à variáveis de mercado; risco de liquidez, consequência da dificuldade de venda dos 

títulos da carteira de investimentos; e risco sistêmico, determinado pela conjuntura nacional 

e/ou internacional sobre, por exemplo, taxas de juros, câmbio, etc. 
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2.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário 

Assaf Neto (2014) caracteriza os Fundos de Investimento Imobiliário, também 

conhecidos como FIIs, como instrumentos de investimento coletivo, em que os recursos são 

captados no mercado e direcionados a aplicações em empreendimentos imobiliários. O 

patrimônio do fundo é dividido em cotas que são negociadas no mercado. As principais fontes 

de ganho desse tipo de fundo provêm da receita de locação e alienação de imóveis adquiridos, 

determinado pela valorização do imóvel na venda. 

Em adição, Amato et al (2005) esclarece que os FIIs são fundos de investimentos 

fechados, isto é, não permitem o resgate das cotas, devendo elas serem negociadas diretamente 

no balcão. O retorno dos investimentos, por sua vez, acontece por meio da distribuição dos 

resultados, venda de cotas na bolsa ou no balcão, ou a partir da dissolução do fundo com a 

venda de seus ativos e a distribuição proporcional do patrimônio aos cotistas. 

Segundo a ABNT (2001), são considerados empreendimentos de base imobiliária 

com fins de exploração comercial e/ou de serviços, suscetíveis a alocação de recurso pelos FIIs, 

os seguintes: (i) hotel, motel, resort, apart-hotel; (ii) shopping center, outlet e centros de 

compras assemelhados; (iii) parque temático; (iv) clube; (v) posto de combustíveis; (vi) teatro, 

cinema, casa de diversão; (vii) depósito (por exemplo: armazém, silo fixo, reservatório); (viii) 

hospital, clínica, casa de repouso; (ix) cemitério; (x) supermercado; (xi) estádio, arena; e (xii) 

estabelecimento de ensino.  

Segundo aponta Baroni e Bastos (2018), os FIIs possuem uma série de vantagens, 

das quais muitas não são observadas nos investimentos diretos em imóveis, como por exemplo 

(i) a facilidade de acesso a imóveis de primeira linha, (ii) possibilidade de investir em imóveis 

com poucos recursos, (iii) grande possibilidade de diversificação, (iv) simplificação, (v) 

fracionamento e (vi) liquidez. 

Historicamente, os brasileiros possuem uma tendência em investimento em 

imóveis, movidos pelo desejo de geração de renda passiva. Entretanto, ao contrário do 

investimento direto, os FIIs simplificam, desburocratizam e ampliam o acesso à imóveis como 

forma de renda complementar (BARONI e BASTOS, 2018).  

Quando comparados a outros produtos financeiros, os FIIs também disfrutam de 

alguns benefícios. Alguns são os seguintes: (i) isenção fiscal sobre os rendimentos (BARONI 

e BASTOS, 2018), condicionado a determinadas condições, e (ii) um alto payout obrigatório 

aos investidores.  



20 

  

Relacionado à característica da isenção tributária, segundo a CVM (2015), a isenção 

de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelos FIIs é direito do investidor desde 

que: 

I. O investidor seja pessoa física; 

II. As cotas do fundo sejam negociadas exclusivamente na bolsa de valores ou 

no mercado de balcão organizado; 

III. O fundo possua um mínimo de 50 investidores cotistas; 

IV. O investidor possua cotas que representem menos de 10% do total de cotas 

emitidas pelo fundo. 

Já em relação ao payout oferecido pelos FIIs, conforme disposto no artigo 10 da 

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, incluído pela Lei nº 9.779, de 19.1.1999, todo FII “deverá 

distribuir a seus quotistas, no mínimo, noventa e cinco por cento dos lucros auferidos, apurados 

segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de 

junho e 31 de dezembro de cada ano”. Se por um lado tal medida é um excelente benefício ao 

investidor em termos de controle do fluxo de caixa e opção de reinvestimento constante, por 

outro lado ela limita certos FIIs que tem por estratégia um aumento de patrimônio. 

Dado essa restrição de distribuição dos lucros para os quotistas, os FIIs possuem 

alternativas mais restritas para crescimento e alavancagem. Muitas vezes, a alternativa mais 

factível para captação de recursos, seja para compra de novos ativos, expansões ou reforma dos 

atuais ativos, é uma nova emissão de ações no mercado primário, em um processo conhecido 

como follow-on.  

No entanto, com o eventual crescimento do Valor Patrimonial do fundo, a 

participação percentual dos atuais acionistas tenderia a reduzir, o que oneraria o investidor. Para 

isso, os fundos possuem um mecanismo que dá prioridade de compra aos acionistas, com o 

valor das novas cotas fixado abaixo do preço mercado. Essa ferramenta, conhecida como direito 

de subscrição, proporciona aos acionistas a possibilidade de aumentar sua posição no fundo 

(para manter sua participação), através da compra das novas cotas com preço inferior (BACCI, 

2014). 

Apesar dos FIIs já existirem desde a década de 90, sua popularidade cresceu de 

forma significativa somente a partir do começo dos anos 2000.  O crescimento desse mercado, 

como apontou Ferreira (2011), se deu baseado em três principais fatores: estabilidade 

econômica, observada desde a década de 90 com o controle da inflação, adequações nas leis 

que regem o mercado de fundos imobiliários, e o incremento de investimento externo no país. 
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Valim (2013) complementa afirmando que o mercado imobiliário, e 

consequentemente o investimento em FIIs foram potencializados recentemente com a queda da 

inflação, baixa da taxa de juros e incentivos governamentais. 

Ao final de novembro de 2019, 241 FIIs estavam listados na bolsa. Entretanto, nem 

todos os fundos se assemelham quanto a compra de ativos que compõem sua carteira, 

oferecendo mais opções ao investidor de acordo com a estratégia que busca adotar e seu nível 

de risco aceitável. Assim, os FIIs podem ser classificados em quatro principais tipos, segundo 

Baroni e Bastos (2018): 

I. Fundos de Tijolo: fundos que investem em imóveis prontos. Os retornos 

obtidos, em geral, provêm do recebimento dos aluguéis (BACCI, 2014). 

II. Fundos de Papel (recebíveis): fundos que investem predominantemente em 

títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários, sendo os principais 

a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (CRI). 

III. Fundos de Fundos (FoF – fund of funds): fundos que investem em cotas de 

outros fundos, possibilitando uma carteira diversificada investindo em cotas 

de um único fundo. 

IV. Fundos de Desenvolvimento: fundos que buscam uma área para construir e 

vender imóveis com objetivo de remunerar o investidor, de maneira 

semelhante a uma incorporadora. É uma modalidade com um alto potencial 

de retorno, mas também apresenta um alto nível de risco. 

Cada tipo de FII possui suas vantagens e desvantagens, cabendo ao investidor 

analisar qual estratégia se encaixa melhor em seus planos. Outra análise que se deve fazer para 

alocar recursos em um fundo diz respeito ao tipo de gestão que o administrador desempenha. 

Existem dois tipos de FIIs segundo o critério de gestão (ANBIMA, 2015): 

I. FIIs de Gestão Passiva (ou de imóvel específico): possuem em seu 

regulamento o imóvel ou conjunto de imóveis que comporão a carteira do 

fundo, ou aqueles que possuem como objetivo acompanhar um benchmark 

do setor. Na prática, não possuem autorização para comprar ou vender os 

imóveis, sendo que tais decisões só podem ser tomadas ao passar por 

assembleia. 

II. FIIs de Gestão Ativa: são os demais tipos de fundo. Possuem o poder da 

decisão de compra dos ativos. 
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Outras características também podem agrupar os FIIs por classificações, além das 

já listadas anteriormente. A seguir, estão elencados alguns desses tipos: (i) tipo de imóvel – 

laje, prédio, saletas, imóveis rente à rua, galpão, ou shopping centers –, (ii) diversificação 

interna – único imóvel, múltiplos imóveis, ou emissor de títulos – (BACCI, 2014), (iii) 

segmento de atuação – agências, educacional, híbrido, hospital, hotel, lajes corporativas, 

logística, residencial, shoppings, títulos e valores mobiliários, e outros – (ANBIMA, 2015). 

Segundo Baroni e Bastos (2018), uma forma interessante de se analisar o risco da carteira é 

observar a porcentagem de fundos alocados que são mono locatários ou multi locatários. Fundos 

multi locatários tendem a diluir o risco de investimento em um único empreendimento, 

enquanto fundos mono locatários se beneficiam por não terem vacância enquanto o imóvel 

estiver alugado. 

Com intuito de se compreender o universo imobiliário e avaliar os 

empreendimentos, deve-se entender os principais termos usados nesse setor. Um exemplo é o 

termo vacância, que pode ser classificada tanto como vacância física (também conhecido como 

taxa de vacância), quanto vacância financeira. A primeira diz respeito à porcentagem, em 

termos da área bruta locável, não-alugada de um imóvel. Já a segunda indica a porcentagem do 

imóvel que não está gerando renda, estando o imóvel vago ou em ocupado em período de 

carência. A taxa de ocupação é uma definição oposta à taxa de vacância, calculada sobre a área 

ocupada do imóvel (BARONI e BASTOS, 2018).  

O valor patrimonial de um fundo está relacionado ao patrimônio líquido (ativo – 

passivo). Para fundos de tijolo, um laudo nos imóveis é realizado para determinar quanto vale 

cada ativo. Abaixo estão listados os cinco fundos listados com maior valor patrimonial por ação, 

extraídos da ferramenta Funds Explorer [a]: 

Código Do Fundo Nome do Fundo Setor Valor Patrimonial 

FAMB11B Edifício Almirante Barroso Lajes Corporativas R$ 3.220,23 

BBFI11B BB Progressivo Lajes Corporativas R$ 3.071,73 

PQDP11 Parque Dom Pedro Shopping Center Shoppings R$ 2.943,95 

CXCE11B Caixa Cedae Outros R$ 2.109,78 

FCFL11 Campus Faria Lima Outros R$ 1.799,72 

Tabela 1 – Fundos com maior Valor Patrimonial.  

Com a finalidade de analisar os FIIs em que se buscam investir, há uma série de 

indicadores que mostram diferentes perspectivas do desempenho realizado dos mesmos. Baroni 

e Bastos (2018) apresenta 3 principais indicadores para se analisar os FIIs: 

I. Dividend Yield (DY): retorna o percentual que o FII distribuiu aos cotistas. 

Geralmente é usado em termos anuais, contemplando a distribuição ao 

longo dos últimos 12 meses (DY anual). 
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II. Payout: retorna o percentual dos lucros que é distribuído por um FII, em 

forma de dividendos ou juro sobre o capital próprio (renda). Este percentual 

é calculado através de uma divisão direta dos dividendos pagos sobre o lucro 

líquido obtido em determinado período observado.   

III. Preço/Valor Patrimonial (P/VP): retorna o ágio ou desconto atual da 

negociação das cotas de determinado FII. O preço (P) representa o valor 

atual de negociação no balcão das cotas, enquanto o valor patrimonial (VP), 

reflete os recursos financeiros do fundo divididos pela quantidade de cotas. 

Objetivando medir o desempenho médio das cotações de uma carteira teórica de 

fundos de investimento imobiliário, foi criado em 2013 o índice de retorno total IFIX. A 

existência desse índice de referência contribui para que os investidores possam balizar a 

performance de seus investimentos, além de permitir a elaboração de estudos comparativos 

(MORAES e SERRA, 2017). Seu cálculo é semelhante ao índice IBOVESPA, considerando as 

cotas dos FIIs mais negociados na bolsa, seguindo algumas restrições de negociação, liquidez 

e limite máximo de representatividade no índice. A atualização do índice ocorre a cada quatro 

meses, para garantir que os critérios estejam sendo cumpridos. 

A Tabela 2 mostra os 92 FIIs que fazem parte da composição do IFIX em 

07/07/2019, a partir de informações da BM&FBovespa (BM&FBovespa [c]). 

Código Do Fundo Nome do Fundo % IFIX  Código Do Fundo Nome do Fundo % IFIX 

KNRI11 FII KINEA 7,9  MFII11 FII MERITO I 0,5 

KNCR11 FII KINEA RI 7,9  BCRI11 FII BEES CRI 0,5 

KNIP11 FII KINEA IP 6,5  RNGO11 FII RIONEGRO 0,5 

BBPO11 FII BB PRGII 5,1  CARE11 FII DEA CARE 0,5 

BRCR11 FII BC FUND 4,1  IRDM11 FII IRIDIUM 0,5 

HGLG11 FII CSHG LOG 4,0  JRDM11 FII SHOPJSUL 0,5 

HGBS11 FII HEDGEBS 3,8  BBRC11 FII BB CORP 0,5 

ABCP11 FII ABC IMOB 2,9  BCIA11 FII BCIA 0,4 

HGRE11 FII HG REAL 2,6  THRA11 FII BM THERA 0,4 

XPML11 FII XP MALLS 2,3  EDGA11 FII GALERIA 0,4 

GGRC11 FII GGRCOVEP 2,1  OUJP11 FII OURI JPP 0,4 

JSRE11 FII JS REAL 1,9  TRXL11 FII TRX LOG 0,4 

VISC11 FII VINCI SC 1,9  RBRD11 FII RB II 0,4 

TBOF11 FII TBOFFICE 1,9  FIIP11B FII RB CAP I 0,4 

HFOF11 FII HTOPFOF3 1,8  VLOL11 FII OLIMPIA 0,4 

PQDP11 FII D PEDRO 1,7  FEXC11 FII EXCELLEN 0,4 

BCFF11 FII BC FFII 1,7  CXCE11B FII CX CEDAE 0,4 

SAAG11 FII SANT AGE 1,5  FIGS11 FII GEN SHOP 0,4 

HGCR11 FII CSHG CRI 1,5  BBVJ11 FII C JARDIM 0,4 

XPLG11 FII XP LOG 1,5  HGRU11 FII CSHG URB 0,4 

SDIL11 FII SDI LOG 1,3  CXRI11 FII CX RBRAV 0,4 

SHPH11 FII HIGIENOP 1,3  SPTW11 FII SP DOWNT 0,3 

RBVA11 FII RIOB VA 1,2  FAED11 FII ANH EDUC 0,3 

KNHY11 FII KINEA HY 1,1  CTXT11 FII C TEXTIL 0,3 

MXRF11 FII MAXI REN 1,1  ALMI11 FII TORRE AL 0,3 
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RBRR11 FII RBRHGRAD 1,1  CEOC11 FII CEO CCP 0,3 

FCFL11 FII CAMPUSFL 0,9  CPTS11B FII CAPI SEC 0,3 

FFCI11 FII RIOB RC 0,8  MAXR11 FII MAX RET 0,3 

RBRF11 FII RBRALPHA 0,8  ONEF11 FII THE ONE 0,3 

BBFI11B FII BB PROGR 0,8  MBRF11 FII MERC BR 0,3 

UBSR11 FII UBS (BR) 0,8  RBED11 FII RIOB ED 0,3 

FAMB11B FII ALMIRANT 0,7  HTMX11 FII HOTEL MX 0,3 

VRTA11 FII FATOR VE 0,7  GRLV11 FII LOUVEIRA 0,3 

FIIB11 FII INDL BR 0,7  KNRE11 FII KII REAL 0,3 

HGPO11 FII CSHGPRIM 0,7  VGIR11 FII VALREIII 0,3 

ALZR11 FII ALIANZA 0,7  FOFT11 FII HTOPFOF2 0,2 

NSLU11 FII LOURDES 0,6  CBOP11 FII C BRANCO 0,2 

FVBI11 FII VBI 4440 0,6  RBBV11 FII JHSF FBV 0,2 

MALL11 FII MALLS BP 0,6  HMOC11 FII HEDMOCA 0,2 

BPFF11 FII ABSOLUTO 0,6  PRSV11 FII P VARGAS 0,2 

TGAR11 FII TG ATIVO 0,6  BMLC11B FII BMBRC LC 0,2 

XPIN11 FII XP INDL 0,6  HCRI11 FII CRIANCA 0,2 

MGFF11 FII MOGNO 0,6  EURO11 FII EUROPAR 0,1 

FLMA11 FII S F LIMA 0,5  RBGS11 FII RB GSB I 0,1 

XPCM11 FII XP MACAE 0,5  RBVO11 FII RIOBCRI2 0,0 

CNES11 FII CENESP 0,5  XTED11 FII TRXE COR 0,0 

Tabela 2 – Composição da Carteira do IFIX em 07 de julho de 2019. Fonte: sítio da BM&FBovespa 

O gráfico abaixo ilustra a rentabilidade acumulada histórica do IFIX de junho de 

2015 a junho de 2017, mostrando a evolução desse tipo de investimento ao longo do tempo. 

 

 

Gráfico 2 – Rentabilidade acumulada IFIX. Fonte: ANBIMA 

Deve-se levar em conta na seleção de portfólio, dois fatores fundamentais. O 

primeiro são os ativos que compõem o fundo, uma vez que o mercado imobiliário não é 

homogêneo e apresenta diferentes padrões de comportamento entre os tipos de imóveis 

selecionados. O segundo é decorrente da influência de fatores de mercado em ativo de renda 

variável, como é o caso das cotas dos fundos, que são negociadas em Bolsa de Valores 

(SCOLESE et al, 2015). 
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Os FIIs, assim como outros tipos de fundo, também estão sujeitos à riscos. No caso 

dos FIIs, os mais comuns são os riscos atrelados ao mercado financeiro, risco da taxa de 

ocupação, e liquidez reduzida quando comparada a outras opções de investimento. (ASSAF 

NETO, 2014). Todavia, quando comparado ao investimento direto em imóveis, este também 

carrega consigo diversos riscos, incluindo o risco da taxa de ocupação e a baixa liquidez – essa 

última em ainda maior escala – porém sem o benefício de facilidade de diversificação e 

desburocratização. 

   

2.3 Risco 

Risco é definido como grau de incerteza atrelado a um investimento, sendo a 

medida de volatilidade dos retornos. Quanto maior a volatilidade dos retornos de uma aplicação 

financeira, maior será seu risco (GROPPELLI e NIKBAKHT, 2001). 

Segundo Ross et al (2015, p. 380), o retorno de uma ação é composto por duas 

partes: o retorno normal da ação, parte que os acionistas de mercado preveem, e o retorno 

inesperado, resultante de informações surpresa. Portanto, o verdadeiro risco de um investimento 

é caracterizado pela parte inesperada do retorno, pois, caso não houvesse essa parcela no 

retorno, não haveria risco. 

Tal risco pode ser visto sob duas vertentes: uma parcela como risco sistemático e 

outra parcela como risco não-sistemático (ASSAF NETO, 2014). O risco sistemático é um risco 

que influencia todos ativos negociados no mercado, determinado por eventos de natureza 

política, econômica e social. Já o risco não-sistemático, também conhecido como diversificável, 

é identificado nas características do próprio ativos, não se alastrando para os demais ativos da 

carteira. 

 

2.4 Valor esperado 

De acordo com Assaf Neto (2014, p. 220), o valor esperado de uma distribuição de 

probabilidades representa uma média dos resultados esperados ponderada pela probabilidade 

atribuída a cada um desses valores.  

O cálculo dessa medida estatística é dado pelo produto das estimativas pelas 

porcentagens, conforme mostrado abaixo: 

 
𝐸(𝑅) = �̅� = ∑ 𝑃𝑘 × 𝑅𝑘

𝑛

𝑘=1

 (1) 

sendo: 
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𝐸(𝑅) = �̅� = retorno (valor) esperado de um ativo 

𝑃𝐾 = probabilidade de ocorrência de cada evento 

𝑅𝐾 = valor de cada resultado considerado 

 

2.5 Variância 

Segundo Montgomery e Runger (2007), a variância é uma medida de dispersão, ou 

também, variabilidade de uma distribuição.  

Juntamente com a média, a variância é uma medida estatística muito útil para 

sumarizar a distribuição de probabilidades de uma variável, embora sejam medidas simples. 

Por outro lado, essas medidas não são suficientes para caracterizar duas diferentes distribuições, 

isto é, duas distribuições podem ter a mesma média e variância e ainda assim serem diferentes 

(MONTGOMERY e RUNGER, 2007). 

Abaixo está representado o cálculo da variância: 

 
𝑉(𝑅) = ∑(𝑅𝑘 − �̅�𝑘)

2

𝑛

𝑘=1

 (2) 

sendo: 

�̅� = retorno (valor) esperado de um ativo 

𝑅𝐾 = valor de cada resultado considerado 

O desvio padrão (𝜎) é a medida estatística representada pela raiz quadrada da 

variância, conforme abaixo: 

 𝜎 = √𝜎2 = √𝑉 (3) 

 

2.6 Covariância 

A covariância mede o grau de dependência linear entre duas variáveis. Se o valor 

da covariância for positivo, indica que ambas variáveis se movem na mesma direção; se o valor 

for negativo, as variáveis se movem em direções opostas (WOOLDRIDGE, 2006). 

Analisando uma carteira formada por dois ativos, Ross et al (2015) observam que 

a variância da carteira depende da variância dos títulos individuais e da covariância entre eles. 

A covariância mede a relação entre o retorno dos dois títulos. Dadas as variâncias individuais 

dos ativos, uma covariância positiva entre eles aumenta a variância total da carteira e, 

analogamente, uma covariância negativa diminui a variância total da carteira. 

Morettin e Bussab (2004, p. 211) descrevem a formulação matemática da 

covariância conforme abaixo: 
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 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) (4) 

Wooldridge (2006) elenca três principais propriedades das covariâncias: 

I. A primeira diz respeito em como a covariância está ligada à noção de 

independência, visto que trata da relação entre duas variáveis. Se 𝑋 e 𝑌 

forem independentes, então 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = 0. É importante notar que a 

recíproca não é verdadeira, ou seja, 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = 0 não implica que 𝑋 e 𝑌 

sejam independentes. 

II. A segunda propriedade envolve covariâncias entre funções lineares. Para 

quaisquer constantes 𝑎1, 𝑏1, 𝑎2, e 𝑏2: 

 𝐶𝑂𝑉(𝑎1𝑋 + 𝑏1, 𝑎2𝑌 + 𝑏2) = 𝑎1𝑎2𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) (5) 

III. Por fim, a desigualdade de Cauchy-Schwartz nos mostra que o valor 

absoluto da covariância entre quaisquer duas variáveis aleatórias está 

limitado pelo produto de seus desvios-padrão: 

 |𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)| ≤ 𝜎𝑋𝜎𝑌 (6) 

Outra propriedade importante da covariância, demonstrada por Park (2018) diz 

respeito à covariância de uma variável com si mesma, sendo igual, intuitivamente, à sua 

variância: 

 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − 𝜇2 (7) 

 

2.7 Correlação 

Em estatística, correlação se refere à relação entre duas variáveis, de tal forma que 

só há correlação quando uma delas está relacionada com a outra (TRIOLA, 1999). Aron et al 

(2014) vai mais além, afirmando que a correlação analisa a relação entre duas variáveis 

numéricas com mesmo intervalo. 

Gitman (2003) aponta que, caso os conjuntos analisados variem no mesmo sentido, 

diz-se que são positivamente correlacionadas e, caso contrário, negativamente correlacionadas.  

Como pontuado por Lira (2004), o método mais usado para avaliar a correlação 

entre duas variáveis é o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (𝜌). Segundo estudos de 

Schultz e Schultz (2005), tal coeficiente, também chamado de Coeficiente do Produto-

Momento, foi desenvolvido matematicamente por Karl Pearson a partir de análises de 

correlação em medidas físicas realizadas por seu professor, Francis Galton.  

O coeficiente de correlação de Pearson é definido como (LIRA, 2004): 
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𝜌𝑋,𝑌 = 𝜌 =

𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
=

𝜎𝑋,𝑌

𝜎𝑋𝜎𝑌
 (8) 

 

sendo: 

𝜌 = coeficiente de correlação 

𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = 𝜎𝑋,𝑌 = covariância entre 𝑋 e 𝑌 

𝜎𝑋 = desvio padrão de 𝑋 

𝜎𝑌 = desvio padrão de 𝑌  

O grau de correlação, medido pelo coeficiente de correlação, varia entre +1, quando 

a correlação é positivamente perfeita, e -1, quando a correlação é negativamente perfeita 

(GITMAN, 2003). Em um contexto de investimento, combinar dois ativos não correlacionados 

pode reduzir o risco da carteira, porém não tão eficazmente quanto dois ativos correlação 

negativamente perfeita. 

 

Gráfico 3 – Correlação entre duas séries. Fonte: adaptado de Gitman (2003)  

Callegari-Jacques (2003) propõe analisar a intensidade do coeficiente 

qualitativamente, seguindo a tabela abaixo: 

Valor do Coeficiente (𝝆) Interpretação 

1,00 (-1,00) Correlação positivamente (negativamente) perfeita 

0,90 até 1,00 (-0,90 até -1,00) Correlação positivamente (negativamente) muito forte 

0,60 até 0,90 (-0,60 até -0,90) Correlação positivamente (negativamente) forte 

0,30 até 0,60 (-0,30 até -0,60) Correlação positivamente (negativamente) regular 

0,00 até 0,30 (-0,00 até -0,30) Correlação positivamente (negativamente) fraca 

0,00 Correlação nula 

Tabela 3 – Interpretação do Coeficiente de Correlação. Fonte: Adaptado de Callegari-Jacques (2003) 

 

2.8 Programação Matemática 

A programação matemática, segundo Arenales et al (2007), trata de problemas de 

decisão, utilizando modelos matemáticos para simular o problema real. Assim, variáveis são 
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definidas e relações matemáticas entre essas variáveis são estabelecidas, de modo que o 

problema é resolvido atribuindo-se valores a essas variáveis, que produz uma solução para o 

problema matemático. Em seguida, o resultado matemático é interpretado no modelo real, e 

avaliado sob aspectos qualitativos não atribuídos sobre o modelo. O diagrama abaixo representa 

graficamente o processo de modelagem: 

 

Figura 1 – Processo de Modelagem. Fonte: Arenales et al (2007) 

Taha (2008) destrincha as fases do estudo como sendo (i) a definição do problema, 

(ii) a construção do modelo, (iii) a solução do modelo, (iv) a validação do modelo, e (v) a 

implementação da solução. Dentre essas etapas, a programação matemática está presente com 

maior intensidade na solução do modelo, porque se baseia na utilização de algoritmos de 

otimização bem definidos. 

Hillier e Lieberman (2006) destacam os principais elementos da programação 

matemática, sendo eles: 

I. Variáveis de Decisão: representação das decisões quantificáveis; 

II. Função Objetivo: medida de desempenho como função matemática das 

variáveis de decisão; 

III. Restrições: expressões matemáticas para limitações; 

IV. Parâmetros: constantes na função objetivo e nas restrições. 

Segundo Goldbarg e Luna (2000), nos modelos matemáticos todos esses elementos 

são dispostos por meio de expressões algébricas. Nesse sentido, as variáveis de decisão, em 

geral, tomam forma de letras minúsculas com respectivos índices, como: 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. Já a 

função objetivo, é frequentemente expressa por 𝑧 = 𝑓(𝑥𝑖, … , 𝑥𝑛). As restrições, por sua vez, 

são tipicamente expressas por desigualdades ou equações, moldando o conjunto de soluções 

possíveis para o sistema. Por fim, os parâmetros são os coeficientes e/ou lados direitos das 

equações. 
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Em virtude de diversas peculiaridades, existem alguns diferentes métodos de 

solução em função de suas especializações e particularizações. Essas diferentes técnicas de 

solução foram agrupadas em 3 subáreas (GOLDBARG e LUNA, 2000): 

I. Programação Linear: caso particular em que as variáveis são contínuas e 

tanto a função objetivo quanto as restrições são lineares; 

II. Programação Não-Linear: caso em que qualquer tipo de não-linearidade é 

observado, seja na função objetivo, seja nas restrições; 

III. Programação Inteira: caso particular em que qualquer variável não pode 

assumir valores contínuos, sendo necessariamente atribuídos valores 

discretos a ela.  

 

2.9 Modelo de Markowitz 

O modelo de alocação de portfólio, proposto em 1952 por Harry Markowitz, foi um 

dos pioneiros no conceito de diversificação de risco em portfólios de investimento. Até então, 

os holofotes estavam voltados somente para o retorno, negligenciando o risco como uma 

característica fundamental de uma carteira de investimentos. 

Assaf Neto (2014) ilustra o conceito de diversificação através da relação entre o 

risco e a quantidade de ativos inseridos na carteira, conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4 – Risco da carteira x quantidade de ativos. Fonte: Assaf Neto (2014) 

Já Junior et al (2002) ilustram a relação entre o risco e o retorno em uma carteira 

com dois ativos. O gráfico a seguir expõe casos com correlações diferentes, mostrando que 

quanto menor a correlação entre eles, menor é o risco da carteira. 
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Gráfico 5 – Risco e retorno de uma carteira de dois ativos em função da correlação. Fonte: Junior et al (2002) 

Nesse sentido, Markowitz (1952) afirma, corroborando a importância da 

diversificação, que não adianta apenas investir em diversos ativos para reduzir o risco. É 

necessário evitar que o investimento seja feito em ativos com alta covariância. Para isso, 

propõe-se diversificar os ativos em indústrias diferentes, principalmente com características 

econômicas diferentes, pois possuem covariância menor em comparação com ativos do mesmo 

segmento. 

Portanto, de acordo com o raciocínio proposto por Markowitz na Teoria Moderna 

do Portfólio, sabendo o retorno esperado dos ativos e suas respectivas participações percentuais 

dentro do portfólio, é possível obter o retorno esperado total da carteira, que é calculado 

conforme segue abaixo: 

 

�̅� = ∑𝑋𝑖𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

 (9) 

sendo: 

�̅� = retorno esperado da carteira 

𝑋𝑖 = participação do ativo 𝑖 no total da carteira 

𝜇𝑖 = valor esperado do ativo 𝑖  

𝑁 = total de ativos que compõem a carteira 
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Também a partir dos retornos esperados dos ativos, obtém-se suas covariâncias, 

através da equação (4). Portanto, novamente ponderados pelas suas participações percentuais, 

têm-se a o risco total da carteira: 

 

𝑉 = ∑∑𝐶𝑂𝑉(𝑖, 𝑗)𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 (10) 

onde: 

𝑉 = variância da carteira 

𝐶𝑂𝑉(𝑖, 𝑗) = covariância entre os ativos 𝑖 e 𝑗  

Reorganizando (10) com base em (8), obtém-se: 

 

𝑉 = ∑∑𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 (11) 

sendo: 

𝜎𝑖 = desvio padrão do ativo 𝑖  

𝜎𝑗 = desvio padrão do ativo 𝑗  

𝜌𝑖𝑗 = correlação dos ativos 𝑖 e 𝑗 

Segundo Cornuejols (2006), o modelo de otimização de portfólio proposto por 

Markowitz pode ser formulado de três diferentes, porém equivalentes, maneiras. Uma primeira 

formulação busca maximizar o valor esperado da carteira, limitando a variância do portfólio 

em 𝑉𝑚𝑎𝑥. A segunda formulação, análoga à primeira, procura minimizar a variância do 

portfólio, e consequentemente o risco da carteira, que satisfaça no mínimo um valor esperado 

𝑅𝑚𝑖𝑛. Há também um terceiro modelo, menos utilizado, onde é possível maximizar o retorno 

esperado com risco ajustado, que é definido como o retorno esperado menos um múltiplo da 

variância.  

Abaixo encontram-se expressos algebricamente os dois principais modelos 

discutidos acima. 

Modelo 1: 

 

𝑀𝑎𝑥 �̅� = ∑𝑋𝑖𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

 (12) 

 

𝑆. 𝑎. ∑∑𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥 (13) 
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 ∑𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

= 1 (14) 

  𝑋𝑖 ≥ 0 (15) 

considerando: 

𝑋𝑖 = participação do ativo 𝑖 no total da carteira 

𝜇𝑖 = valor esperado do ativo 𝑖  

𝑁 = total de ativos que compõem a carteira 

𝜎𝑖 = desvio padrão do ativo 𝑖  

𝜎𝑗 = desvio padrão do ativo 𝑗  

𝜌𝑖𝑗 = correlação dos ativos 𝑖 e 𝑗 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = variância (risco) máxima que a carteira deve atingir 

Modelo 2: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑉 = ∑∑𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 (16) 

 
𝑆. 𝑎. ∑𝑋𝑖𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

≥ 𝑅𝑚𝑖𝑛 (17) 

 
 ∑𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

= 1 (18) 

  𝑋𝑖 ≥ 0 (19) 

adotando: 

𝑋𝑖 = participação do ativo 𝑖 no total da carteira 

𝜇𝑖 = valor esperado do ativo 𝑖  

𝑁 = total de ativos que compõem a carteira 

𝜎𝑖 = desvio padrão do ativo 𝑖  

𝜎𝑗 = desvio padrão do ativo 𝑗  

𝜌𝑖𝑗 = correlação dos ativos 𝑖 e 𝑗 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = retorno mínimo que a carteira deve atingir 

O modelo de Markowitz permite concluir que o risco de um ativo mantido fora 

de uma carteira é diferente de seu risco quando incluído na carteira. Conforme aumenta o 

número de títulos em uma carteira, ocorre a redução do risco, porém, a uma taxa decrescente. 

A partir de um determinado número de títulos, a redução do risco praticamente deixa de existir, 

mantendo a carteira com certo nível de risco. 
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Outro aspecto interessante que se pode analisar do modelo de Markowitz, é que o 

risco do portfólio depende não somente do risco de cada elemento que a compõe e sua 

participação no investimento total, como também como seus componentes se relacionam 

(CURY, 2008). Para exemplificar essa análise, o risco de uma carteira constituída por dois 

ativos (𝑖 e 𝑗), medido a partir da expressão (11), resulta em:  

 𝑉 = (𝑋𝑖
2𝜎𝑖

2) + (𝑋𝑗
2𝜎𝑗

2) + 2𝜌𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗 (20) 

admitindo: 

𝜎𝑖 = desvio padrão do ativo 𝑖  

𝜎𝑗 = desvio padrão do ativo j  

𝜌𝑖𝑗 = correlação dos ativos 𝑖 e 𝑗 

𝑋𝑖 = participação do ativo 𝑖 no total da carteira 

𝑋𝑗 = participação do ativo 𝑗 no total da carteira 

𝑁 = total de ativos que compõem a carteira 

Outro conceito relacionado à Teoria de Alocação de Portfólio de Markowitz é a 

Fronteira Eficiente, ilustrada pelo gráfico abaixo. Ele indica um conjunto de carteiras que 

demonstram certo risco e retorno esperado. Não é possível identificar carteiras em outras áreas 

do gráfico, sendo o investidor restrito a tomar sua decisão com base no conjunto de sombreado 

(ASSAF NETO, 2014). 

O gráfico 5, apresentado anteriormente, também ilustra um exemplo de fronteira 

eficiente para dois ativos, a depender do nível de correlação entre eles. 

 

Gráfico 6 – Fronteira Eficiente de Portfólio. Fonte: Assaf Neto (2014) 
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Segundo Assaf Neto (2014), um investidor racional deverá combinar ativos que 

maximizem o retorno esperado para um menor nível possível de risco ou, em outras palavras, 

a que minimizem o risco para um dado retorno esperado. Portanto, a seleção mais atraente para 

o investidor racional fica restrita à curva MW.  

Em adição aos conceitos apresentados, é importante se ter em mente que o modelo 

de Markowitz apresenta uma série de premissas em sua construção, sendo elas (MARKOWITZ, 

1952): 

I. Os investidores aceitariam os valores de retornos de cada ativo, de acordo 

com a distribuição de probabilidade de seus retornos; 

II. Os investidores avaliariam as carteiras apenas com base no retorno esperado 

e no desvio padrão dos retornos sobre o horizonte de tempo de um período; 

III. Não são considerados custos de transação e impostos; 

IV. Para certa taxa de retorno, os investidores tenderiam a minimizar o risco do 

investimento; 

V. Para um dado nível de risco, os investidores tenderiam a maximizar o 

retorno do investimento; 

VI. Existe uma taxa livre de risco na qual os investidores podem aplicar ou 

captar recursos; 

VII. Os ativos seriam infinitamente divisíveis, podendo assim comprar qualquer 

valor de ações, e não somente múltiplos do valor mínimo negociado. 

 

3 Metodologia 

3.1 Metodologia e Estratégia de Pesquisa 

Gil (2002) define o conceito de pesquisa como um procedimento racional e 

sistemático com finalidade de gerar respostas aos problemas propostos. Em adição, também 

reforça que tal processo se desenvolve ao longo de inúmeras fases, desde a identificação do 

problema até a satisfatória apresentação dos resultados. 

Kuark et al (2010) destrincham os tipos de pesquisa de acordo com diversas esferas. 

A Tabela 4, exposta abaixo, destaca essa abordagem: 

Ponto de Vista Tipo de Pesquisa Características 

Natureza da Pesquisa 

Pesquisa Básica 
Objetiva gerar novos conhecimentos sem aplicação 

prática prevista. 

Pesquisa Aplicada 
Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 
dirigida à solução de problemas específicos. 

Forma de Abordagem 

do Problema 
Pesquisa Qualitativa 

Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, 

é descritiva, e tende a ser analisada de forma indutiva. 
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O processo e seu significado são os focos principais 

de abordagem. 

Pesquisa Quantitativa 

Requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, com 

objetivo de traduzir em números as opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las. 

Pesquisa Fenomênica 

Busca a coleta de dados a partir de interações sociais. 

Está fortemente associada ao conhecimento 

filosófico. 

Pesquisa Factual 

Busca a mensuração de variáveis pré-determinadas, 

para verificar e explicar sua existência ou influência 

sobre outras variáveis. Centraliza sua busca em 

informações matematizáveis. 

Objetivos 

Pesquisa Exploratória 

Objetiva maior proximidade com o problema, 

tornando-o explícito, ou à construção de hipóteses. 

Assume, em geral, as formas de Pesquisas 

Bibliográficas e Estudos de Caso. 

Pesquisa Descritiva 

Objetiva descrever as características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Assume, em geral, a forma 

de Levantamento. 

Pesquisa Explicativa 

Objetiva identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Intensifica o conhecimento da realidade porque 

explica a razão, o porquê das coisas. Assume, em 

geral, as formas de Pesquisa Experimental e Pesquisa 

Ex post facto. 

Procedimentos 

Técnicos 

Pesquisa Bibliográfica 
Elaborada a partir de material já publicados, como 

livros, artigos científicos e de periódicos. 

Pesquisa Documental 
Elaborada a partir de material que ainda não recebeu 

tratamento analítico. 

Pesquisa Experimental 

Elaborada a partir de um objeto de estudo, 

selecionando-se as variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo, definindo-se as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto. 

Levantamento 
Elaborada a partir da interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. 

Estudo de Caso 

Elaborada a partir de um estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos de maneira que se permita 

o seu amplo e detalhado conhecimento. 

Pesquisa Ex post facto 
Se trata de uma pesquisa em que o “experimento” se 

realiza depois dos fatos. 

Pesquisa-Ação 

Elaborada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo. Os 

pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. 

Pesquisa Participante 
Elaborada a partir da interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas.  

Tabela 4 – As dimensões da pesquisa. Fonte: Kuark et al (2010) 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a seleção do instrumental metodológico está 

diretamente ligada com o problema a ser estudado, dependendo de diversos fatores relacionados 
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com a pesquisa, como por exemplo a natureza dos fenômenos, o objeto da pesquisa, os recursos 

financeiros, a equipe humana e outros elementos que possam surgir no campo da investigação. 

Portanto, dado as circunstâncias e objetivos do presente trabalho, foi utilizada a 

técnica de pesquisa quantitativa, caracterizada por Fernandes e Gomes (2003) como aquela que 

utiliza análise estatística, encoraja o uso de grandes amostras e altamente representativas, 

procura estabelecer relacionamento de causa e efeito e se apoia na indução, isto é, 

generalizações pela coleta, exame e análise de casos específicos. 

Em adição, de acordo com as definições de Kuark et al (2010) destacadas na Tabela 

4, a presente obra também se caracteriza por ser: uma pesquisa aplicada, em sua natureza; uma 

pesquisa factual, em sua forma de abordar o problema; uma pesquisa explicativa, em relação 

aos seus objetivos; uma pesquisa experimental e ex post facto, em termos de procedimentos 

técnicos. 

 

3.2 Etapas 

As etapas do trabalho seguem a sequência estabelecida no diagrama abaixo: 

 

Figura 2 – Etapas do desenvolvimento do estudo 

Em primeiro lugar, busca-se coletar os dados necessários para aplicação no modelo. 

Tal procedimento é complexo e exaustivo do ponto de vista operacional. Por esse motivo, uma 
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subseção deste capítulo é destinada exclusivamente a apresentar detalhes do trabalho 

operacional de coleta e tratamento dos dados. 

Para o desenvolvimento do modelo, foi criada uma ferramenta em MS Excel, com 

manipulação e resolução por meio da linguagem de programação VBA. Assim, o processo de 

resolução de programações matemáticas se torna facilitado em comparação a uma solução 

manual, que para efeitos das condições do trabalho atual, seria inviável. O modelo é 

implementado com auxílio da biblioteca de funções UFFLP. “A UFFLP consiste em uma 

biblioteca de funções para integração entre softwares resolvedores de modelos de Programação 

Inteira Mista e linguagens de programação tais como C/C++ e Visual Basics for Applications 

(VBA)” (GAPSO, 2019). Para a resolução dos modelos matemáticos, é utilizado o resolvedor 

CPLEX 12.7.1 (IBM [a])  

Após a criação da ferramenta, os resultados são obtidos e analisados perante a 

consistência em relação às restrições do modelo algébrico proposto. Em caso de qualquer não-

conformidade, o modelo deve ser modificado e corrigido, repetindo assim o processo quantas 

vezes forem necessárias. 

 Obtidos os resultados, a alocação de portfólio eficiente para cada janela temporal 

é traduzida para o sistema real. Com intuito de reforçar a robustez do método e modelo, os 

resultados obtidos são comparados de maneira ex post fact com o desempenho real do índice 

IFIX posterior à data base em que o modelo foi gerado. 

Ao final do processo, realiza-se uma conclusão acerca dos resultados obtidos e do 

impacto no sistema real. 

 

3.3 Coleta de Dados 

Considerando, portanto, o fluxograma mostrado na Figura 2, a primeira atividade 

realizada foi a coleta de dados. Os dados necessários para o estudo foram coletados de diversas 

fontes, todas através da internet. Abaixo estão detalhadas as referências, processos e ajustes 

realizados para cada etapa da construção da ferramenta, utilizada para implementar o modelo. 

 

3.3.1 Fundos Utilizados 

Inicialmente, buscou-se determinar quais são os FIIs que podem ser considerados 

nas carteiras geradas no presente estudo. Nesse sentido, o critério utilizado se resumiu a 

considerar todos os FIIs que ainda seguem listados na bolsa, ao mesmo tempo que estiveram 

presentes na composição da carteira teórica de qualquer mês do IFIX desde dezembro de 2016. 

Tal critério foi utilizado para balizar os resultados obtidos da carteira ideal com os mesmos 
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fundos considerados pelo IFIX, evitando a interferência de algum comportamento anômalo de 

outro fundo. 

Partindo do critério adotado acima, e tendo como base de dados o site da 

BM&FBovespa [d], obteve-se os 110 fundos que serão comtemplados no trabalho. A relação 

completa, assim como a tipologia de cada ativo está disponível no Anexo A. 

 

3.3.2 Liquidez 

Visando proporcionar ao usuário do modelo uma flexibilidade em relação à carteira 

que será montada, levando em conta a periodicidade de renovação dos fundos, é importante 

destacar para cada fundo a liquidez mensal, isto é, a média diária de negociações realizada na 

bolsa, medida em reais, para restringir quais fundos devem ser considerados opcionalmente à 

carteira a ser formada. 

Dessa forma, dado à restrição das informações, foram coletados os dados de 

liquidez referentes ao mês de outubro de 2019, a partir do blog especializado em fundos de 

investimentos imobiliários ClubeFII [a]. A informação é utilizada como uma proxy para filtrar 

os fundos selecionados com base no volume diário negociado.  

A data base de outubro de 2019 foi utilizada por facilidade de acesso aos dados, 

porém no cenário ideal a liquidez de todos os meses deveria ser coletada. No entanto, tais dados 

não foram possíveis de serem obtidos. 

 

3.3.3 Cotação Histórica 

O passo seguinte consistiu em levantar as cotações históricas dos FIIs considerados 

desde o primeiro dia de negociação de cada fundo. Assim, o horizonte temporal variou desde 

17/02/2009 até 26/08/2019, data em que a coleta foi realizada.  

Para tal atividade foi obtido o valor de fechamento de uma cota por fundo, em cada 

dia útil. As informações foram obtidas primeiramente no Yahoo Finance [a]. Para auxiliar a 

operacionalização dessa parte da coleta de dados, utilizou-se um script do software R (Anexo 

B) para automatizar a extração dos dados da plataforma do Yahoo. O R é um software gratuito 

para programação estatística e realização de gráficos (R [a]). 

Entretanto, tal base de dados não se mostrou completa para todos os fundos e todo 

o horizonte temporal desejado. Portanto, com intuito de complementar a análise, foi utilizada 

função GOOGLEFINANCE, no sistema de planilhas eletrônicas do Google, para concluir o 

processo. Os dados foram conferidos para garantir que não havia inconsistência nas cotações, 

isto é, sem contemplar os impactos de fusão ou divisão de cotas ao longo do tempo. 
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Concluído tal processo, para o cálculo de rendimento foram consolidados os dados 

em base mensal. Portanto, a cotação de fechamento do último dia útil de cada mês foi 

selecionada para ser fixada como base de cálculo dos rendimentos mensais. 

Em adição, ressalta-se que em ambas as fontes de dados, a cotação obtida não inclui 

a distribuição de proventos mensal. Como já informado no capítulo 2, os FIIs possuem uma 

característica peculiar em relação à outras modalidades de investimento que consiste na 

obrigatoriedade de distribuição de proventos. Portanto, há a necessidade de englobar tais 

rendimentos na curva de variação de cada fundo, processo que é descrito na subseção abaixo. 

 

3.3.4 Provento Mensal 

Para a obtenção dos proventos, utilizou-se como base tanto o blog ClubeFII [a], 

serviço esse que é privado somente aos assinantes da plataforma, indicando a dificuldade de 

acesso aos dados, como também outro portal on-line especializado em fundos de investimentos 

imobiliários: o blog FIIs [a]. Neles foram obtidos os rendimentos mensais para todos os fundos 

que estão sendo considerados no presente trabalho. 

Os dividendos foram considerados para o trabalho no mês cujo rendimento foi 

gerado, para manter a mesma unidade temporal às cotações. Na prática, o investidor só recebe 

a parcela de rendimento no mês subsequente ao mês de referência do investimento. 

 

3.3.5 Composição mensal do IFIX 

A possibilidade de considerar os proventos na análise de rentabilidade e covariância 

entre os fundos induz que esse mesmo procedimento seja utilizado para as cotações do IFIX, 

para manter o mesmo padrão entre os cálculos. No entanto, a pontuação do índice é mostrada 

sem a inclusão dos rendimentos. 

Tendo isso em vista, para também incluir os proventos da carteira teórica do IFIX 

na análise, foi necessário obter a composição mensal do índice e, a partir de então, ponderar os 

proventos mensais de cada fundo pela sua representatividade no IFIX. 

As composições mensais foram obtidas no portal da BM&FBovespa [d]. No 

entanto, alguns meses não puderam ser obtidos gratuitamente e, em paralelo, o provedor das 

informações para o portal da BM&FBovespa é uma plataforma privada, cujo serviço é cobrado. 

Nesses casos, a composição foi replicada com base no mês subsequente ou anterior, priorizando 

aquele que pertence ao mesmo trimestre ao mês pendente, dado que não há mudança de FIIs na 

composição, apenas variação da representatividade de cada fundo na carteira. 
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Os meses em que não foi possível obter a composição da carteira foram: dez/16, 

jan/17, fev/17, mar/17, mai/18, mar/19, mai/19 e jun/19. Os demais 23 foram coletados 

corretamente. 

 

4 Desenvolvimento 

4.1 Descrição da Ferramenta 

No presente capítulo, será descrito o mecanismo de funcionamento da ferramenta 

criada, esclarecendo quais são as funcionalidades disponíveis ao usuário para formulação e 

quais saídas e resultados a ferramenta oferece relacionada ao modelo proposto por Markowitz. 

Tendo isso em vista, para completo entendimento das funcionalidades da 

ferramenta, também são apresentados, como forma de contextualizar a operacionalização 

matemática dos dados de entrada do modelo, os cálculos utilizados para obter o rendimento e 

risco de cada fundo no período. 

Assim, o capítulo está subdividido em cálculo matemático dos dados de entrada, 

funcionalidades e outputs, que representa as saídas obtidas. 

 

4.2 Cálculos dos dados de entrada 

Como visto na seção 2, o modelo teórico de Markowitz é uma comparação do risco 

e retorno de diversos ativos reunidos, chamados de carteira ou portfólio. Analisando as 

possíveis formulações para esse problema, dispostas nas equações (12) à (19), observa-se que 

o modelo original necessita basicamente dos retornos e riscos teóricos de cada ativo como dados 

de entrada, salvo 𝑉𝑚𝑎𝑥, 𝑅𝑚𝑖𝑛 e o número de fundos na carteira (𝑁). 

Portanto, após a coleta dos dados primários, é possível conseguir os dados de 

retorno e risco por meio de simples cálculos e tratamento das informações. A seguir, estão 

descritos esses passos. 

 

4.2.1 Rentabilidade Mensal  

Antes de se obter o retorno no período desejado, é necessário mapear o rendimento 

mensal. Portanto, reunidas as informações de cotação mensal e proventos mensais, tem-se as 

informações necessárias para se calcular essa rentabilidade (𝑅𝑒𝑛𝑡) mensal de cada fundo. Para 

isso, recorre-se à formula abaixo: 

 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎) =

(𝐶𝑜𝑡𝑡(𝑎) + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑡(𝑎)) − (𝐶𝑜𝑡𝑡−1(𝑎) + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑡−1(𝑎))

(𝐶𝑜𝑡𝑡−1(𝑎) + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑡−1(𝑎))
 (21) 

considerando: 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎) = rentabilidade do fundo 𝑎 no mês 𝑡  

𝐶𝑜𝑡𝑡(𝑎) = cotação do fundo 𝑎 no mês 𝑡  

𝐶𝑜𝑡𝑡−1(𝑎) = cotação do fundo 𝑎 no mês anterior a 𝑡 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑡(𝑎) = provento gerado pelo fundo 𝑎 no mês 𝑡 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑡−1(𝑎) = provento gerado pelo fundo 𝑎 no mês anterior a 𝑡 

Para o usuário que não deseja a opção de considerar os proventos, a ferramenta 

elaborada em MS Excel também oferece a opção para desconsiderá-los. Assim, o rendimento 

seria calculado assim: 

 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎) =

𝐶𝑜𝑡𝑡(𝑎) − 𝐶𝑜𝑡𝑡−1(𝑎)

𝐶𝑜𝑡𝑡−1(𝑎)
 (22) 

admitindo: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎) = rentabilidade do fundo 𝑎 no mês 𝑡  

𝐶𝑜𝑡𝑡(𝑎) = cotação do fundo 𝑎 no mês 𝑡  

𝐶𝑜𝑡𝑡−1(𝑎) = cotação do fundo 𝑎 no mês anterior a 𝑡 

Assim, foi montada uma base que consolida os valores de rentabilidade para todos 

os meses, de acordo com o desejo do usuário de considerar os proventos ou não. A Figura 3 

ilustra um exemplo da citada base considerando apenas 9 fundos no ano de 2018. 

 

Figura 3 – Rentabilidade por fundos em 2018 

 

4.2.2 Retorno Teórico 

Isto posto, pode-se calcular o retorno (𝑅) de um ativo considerando uma janela 

temporal específica, contendo 𝑛 meses. Utiliza-se, para isso, uma formulação matemática que 

considera as rentabilidades mensais do período especificado, conforme demonstrado abaixo: 

 

𝑅(𝑎) =

[
 
 
 
√∏(1 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎))

𝑛

𝑡=1

𝑛

]
 
 
 
− 1 (23) 

Código  KNCR11 KNRI11 BBPO11 KNIP11 BRCR11 HGBS11 HGLG11 ABCP11 HGRE11

Ação FII KINEA RI FII KINEA FII BB PRGII FII KINEA IP FII BC FUND FII HEDGEBS FII CSHG LOG FII ABC IMOB FII HG REAL

Tipo CI CI CI CI CI CI CI CI CI

jan-18 4,0% -1,8% -0,5% 1,1% -0,8% 4,9% -2,1% 5,7% 4,0%

fev-18 -1,4% 3,7% 2,2% 0,8% 2,2% -3,6% 5,0% -0,9% 0,0%

mar-18 0,1% 5,0% 1,8% -0,5% -0,3% 0,6% 8,9% -2,7% 1,7%

abr-18 -0,8% -5,2% -0,8% -0,3% -3,3% 2,3% -6,3% -1,8% -0,6%

mai-18 1,1% -5,4% -6,1% -0,9% -12,4% -6,3% -4,2% -3,8% -9,2%

jun-18 1,0% -9,6% -10,1% -0,3% -2,3% -10,5% -6,9% -6,9% -12,1%

jul-18 -0,8% 3,9% 4,8% -0,7% 0,5% -2,7% 0,0% 9,3% 0,8%

ago-18 0,7% -5,9% -3,1% 2,2% 1,7% -0,4% 0,1% 3,6% 2,2%

set-18 -0,9% -2,4% -0,1% -0,6% 6,8% 2,0% 0,0% -0,7% 1,5%

out-18 0,3% 12,8% 8,8% 0,6% 3,1% 5,5% 4,0% 2,5% 6,5%

nov-18 0,1% -1,1% 0,9% 1,7% 2,0% 3,8% 4,4% 0,6% 6,8%

dez-18 -0,4% -3,7% 0,4% -0,6% 1,4% 7,6% 2,3% 3,6% 3,7%
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sendo: 

𝑅(𝑎) = retorno do fundo 𝑎 no período considerado  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎) = rentabilidade do fundo 𝑎 no mês 𝑡  

𝑛 = número de meses na janela temporal  

Portanto, para valores positivos de 𝑅, o ativo apresentou um retorno positivo nos 

referidos meses, enquanto que para valores negativos, o retorno foi também negativo. 

 

4.2.3 Risco Teórico 

Partindo da fórmula (4) e tendo como referência o horizonte temporal solicitado, 

montou-se uma matriz que contempla a covariância entre todos os fundos para o período 

designado, a partir da formulação abaixo: 

 
𝐶𝑂𝑉(𝑎, 𝑏) =

∑ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎) × 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑏)𝑛
𝑡=1

𝑛
− (

∑ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎)𝑛
𝑡=1

𝑛
×

∑ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑏)𝑛
𝑡=1

𝑛
) (24) 

sendo: 

𝐶𝑂𝑉(𝑎, 𝑏) = covariância entre os fundos 𝑎 e 𝑏 no período considerado  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑎) = rentabilidade do fundo 𝑎 no mês 𝑡  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑡(𝑏) = rentabilidade do fundo 𝑏 no mês 𝑡  

𝑛 = número de meses na janela temporal  

A covariância é a base para calcular o risco de uma carteira com um único ativo, 

pois nesse caso, a covariância assume o mesmo valor da variância. Já quando se trata de uma 

carteira com mais de um ativo, a covariância deve ser ponderada pelo peso de cada ativo na 

composição à fim de se chegar ao risco da carteira, conforme já disposto pela equação (11). 

Utilizando-se de uma manipulação algébrica, tal como mostrado em (8), também 

foi possível montar uma matriz de correlação para os fundos que compõem uma carteira. 

Abaixo está um exemplo de matriz de correlação para os fundos. A Tabela 5, mostra, como 

exemplo, tal matriz para os fundos KNCR11, KNRI11, BBPO11, KNIP11, BRCR11, HGBS11, 

HGLG11 e ABCP11, considerando as cotações e retornos entre os meses de dezembro de 2017 

até novembro de 2018: 

 KNCR11 KNRI11 BBPO11 KNIP11 BRCR11 HGBS11 HGLG11 ABCP11 

KNCR11 1,00 -0,25 -0,33 0,19 -0,27 0,13 -0,27 0,12 

KNRI11  1,00 0,92 0,04 0,36 0,47 0,73 0,41 

BBPO11   1,00 0,17 0,45 0,65 0,64 0,61 

KNIP11    1,00 0,23 0,33 0,24 0,34 

BRCR11     1,00 0,50 0,49 0,30 

HGBS11      1,00 0,41 0,47 
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HGLG11       1,00 0,19 

ABCP11        1,00 

Tabela 5 – Matriz de correlação entre 8 FIIS 

 

4.3 Funcionalidades 

Como já comentado anteriormente, a implementação do modelo matemático foi 

desenvolvida por meio de ferramenta no Microsoft Excel com auxílio da biblioteca de funções 

existentes na UFFLP enquanto a Resolução do modelo é feita pelo CPLEX 12.7.1. Uma das 

grandes vantagens da elaboração da ferramenta em planilhas do Microsoft Excel é a fácil 

adaptabilidade aos desejos do usuário. Nesse sentido, a principal característica da ferramenta é 

conferir o poder de manipulação ao usuário, isto é, permitir que o mesmo altere as condições 

de contorno do problema.  

Tais alterações são realizadas em um painel principal na ferramenta, chamado de 

Cockpit. Condições importantes que delineiam o problema podem ser modificadas, como mês 

de formação da carteira, fundos que devem ser considerados para análise da formação da 

carteira, horizonte temporal de cálculo dos retornos e covariâncias e liquidez média mínima 

para inclusão na carteira.  

De maneira geral, a Figura 4 representa a tela que o usuário pode configurar o 

problema: 

 

Figura 4 – Imagem do Cockpit da ferramenta criada 

Na área demarcada por A, logo acima do botão que aciona a resolução do problema, 

podem ser encontradas as premissas de entrada. Por padrão todas informações em cor azul estão 

sujeitas à alteração do usuário. No exemplo retratado, o problema está configurado da seguinte 

maneira: 
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I. Escala temporal: os cálculos de risco e retorno serão calculados em períodos 

mensais; 

II. Mês de formação da carteira: a carteira será montada para o mês de dez/18, 

utilizando para isso dados até nov/18; 

III. Horizonte de cálculo dos retornos e riscos: a covariância e o retorno serão 

calculados com base nas cotações de 12 meses prévios ao mês de formação 

da carteira, ou seja, desde dez/17; 

IV. Liquidez diária mínima: o volume mínimo de negociações diárias, em 

média, que um fundo precisa ter para ser considerado na análise foi definido 

pelo usuário em R$ 1.000.000,00. 

V. Quantidade de soluções que formam a fronteira (K): 30 carteiras ideais 

formam a fronteira eficiente de Markowitz; 

VI. Inclusão de proventos: o usuário optou pela inclusão dos proventos na 

análise. 

Além dessas configurações, o usuário pode, opcionalmente, gerar outras duas 

carteiras a serem incorporadas na fronteira, sendo uma delas com restrição de retorno mínimo 

e a outra com restrição de risco máximo: 

VII. Retorno mínimo (𝑅𝑚𝑖𝑛): uma carteira será gerada respeitando o retorno 

teórico mínimo de 0,32%; 

VIII. Risco máximo (𝑉𝑚𝑎𝑥): uma carteira será gerada respeitando o risco teórico 

máximo de 0,01%. 

A área demarcada por B representa o gráfico da fronteira eficiente gerado após 

execução do modelo. 

Em C, observa-se todos os FIIs suscetíveis à análise, ou seja, que compuseram uma 

ou mais carteiras do IFIX desde dez/16, bem como a classificação do fundo e sua liquidez diária 

média. 

Na coluna assinalada como D, há um cálculo automático que retorna se o respectivo 

fundo possui dados suficientes no período solicitado (neste exemplo dezembro/17 até 

novembro/18), ao mesmo tempo que verifica se cumpre a restrição de liquidez mínima imposta 

pelo usuário.  

Em E, o usuário tem a opção de desconsiderar os fundos que desejar. No exemplo 

retratado, o usuário não limita qualquer fundo para ser desconsiderado manualmente do 

problema. Portanto, os fundos considerados para o problema devem possuir a sinalização "Sim" 

nas tabelas D e E, simultaneamente. 



46 

  

A tabela F, por sua vez, expõe as carteiras geradas para as os modelos gerados com 

condições de 𝑅𝑚𝑖𝑛 e 𝑉𝑚𝑎𝑥, chamados de i e ii, respectivamente. Pode-se observar os retornos e 

riscos obtidos (coordenadas demarcas no gráfico B por pontos vermelhos) bem como sua 

composição por fundos. 

A tabela G traz um resumo da fronteira eficiente gerada, representando a 

informação do gráfico B em formato de tabela. 

Por fim, a tabela H simula o retorno de cada carteira da fronteira que seria observado 

na prática para os meses subsequentes. Este quadro é colorido automaticamente em vermelho, 

quando o retorno é inferior ao do IFIX naquele mês específico, ou verde, em caso de 

superioridade em relação ao índice. 

É válido ressaltar que os quadros C, D e E não estão representados em sua 

totalidade, se estendendo verticalmente para além da figura retratada. 

Outras tabelas que não aparecem na Figura 4 também estão presentes no Cockpit 

da ferramenta. São tabelas informativas ou comparativas, como por exemplo o retorno do IFIX 

e de Fundos de Fundos (FoFs, da sigla em inglês), e não apresentam qualquer interferência na 

modelagem matemática. 

 

4.4 Saídas (outputs) 

Para cada um dos meses selecionados pelo usuário, a ferramenta possui duas 

principais saídas, também chamadas de outputs: a elaboração da fronteira de Markowitz com a 

carteira ideal e a comparação mensal do resultado prático no mês seguinte com o IFIX e cada 

um dos FoFs. Abaixo, estão explicados o funcionamento dessas duas saídas. 

 

4.4.1 Montagem das Fronteiras Eficientes 

Para delimitar a fronteira eficiente proposta por Markowitz alguns diferentes 

modelos de programação matemática foram utilizados, tendo em vista a complexidade do 

problema. 

Primeiramente, buscou-se descobrir os pontos das extremidades da curva para as 

carteiras ótimas no período designado e fundos escolhidos. Para isso, foram utilizados modelos 

que retornassem as carteiras com maior e menor risco-retorno. Em termos práticos, os modelos 

utilizados foram os modelos 1, compreendido pelas equações (12) a (15), com exceção da 

restrição de variância máxima (13), para obter o ponto com maior risco-retorno; e o modelo 2, 

compreendido pelas equações (16) a (19), com exceção da restrição de retorno mínimo (17), 

para obter o ponto de menor risco-retorno. 
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Em seguida, sabendo os retornos dos pontos extremos e dividindo-os em 𝐾 partes 

iguais, de acordo com os dados de entrada, formulou-se um modelo, adaptado do modelo 2 

(equações 16 a 19) que é aplicado 𝐾 − 2 vezes. A restrição de retorno mínimo (17) é adaptada 

para igualar o retorno teórico da carteira ao valor exato de retorno desejado 𝑅𝑘. Com esse 

modelo, completa-se a curva da fronteira eficiente proposta por Markowitz. O cálculo de 𝑅𝑘 é 

dado por: 

 
𝑅𝐾 = [(

𝑅1 − 𝑅2

𝑛
) × 𝑘] + 𝑅2 

 

(25) 

onde, 

𝑅1 = retorno obtido no modelo 1 adaptado  

𝑅2 = retorno obtido no modelo 2 adaptado 

𝑅𝐾 = retorno desejado para o modelo 𝑘  

𝑛 = número de soluções desejadas para a fronteira eficiente  

𝑘 = índice que representa o número da solução. Deve variar entre 2 

e 𝑛 − 1  

O resultado gráfico da fronteira, conforme já descrito, é mostrado no Cockpit da 

ferramenta, na região B da Figura 4. 

 

4.4.2 Comparação com os retornos práticos 

Outro output da ferramenta, e possivelmente o mais relevante para um investidor 

que deseja investir em FIIs unindo a teoria com a prática, é a comparação do retorno obtido na 

prática das carteiras ideais montadas no mês M com o resultado observado no IFIX e outros 

Fundos de Fundos (FoFs). 

A escolha pela comparação com o IFIX é de certa forma intuitiva, dado que é o 

índice que representa o comportamento dos principais FIIs. Já a comparação com outros FoFs 

faz sentido uma vez que eles possuem uma natureza semelhante ao da ferramenta em questão: 

otimizar e diversificar a carteira de um investidor. 

Como já detalhado, o usuário da ferramenta pode escolher o mês em que deseja 

montar a carteira. No presente estudo, foi utilizado um espaço temporal experimental que 

considera períodos passados. A principal razão para tal é de possibilitar a análise comparativa 

entre os resultados que a ferramenta gera com os retornos que seriam obtidos no “mundo real”. 

Para um investidor que tenha interesse em aplicar de fato, a carteira deve ser gerada no mês M 

tal que M é o mês seguinte ao qual se realiza a análise. 
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Figura 5 – Output de comparação com IFIX e FoFs 

A Figura 5 mostra como a ferramenta possibilita realizar a análise comparativa, 

para o exemplo dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, considerando 𝐾 = 30, ou seja, 30 

carteiras são montadas para cada mês. 

As regiões A, C e E trazem os resultados teóricos das carteiras da fronteira eficiente, 

do IFIX e dos FoFs, respectivamente, considerando dados até dezembro de 2017, ou seja, o mês 

anterior à formação das carteiras teóricas. Isso representa os resultados ótimos para retorno 

esperado e risco calculado com base nos dados de entrada fornecidos pelo usuário até o mês M-

1. Esses números não dizem respeito ao desempenho futuro da carteira, sendo calculados, pelo 

contrário, utilizando somente dados históricos. 

Por outro lado, as regiões B, D e F simulam como teria sido o desempenho da 

carteira e/ou fundo no mês designado pelo usuário. No caso do exemplo destacado é janeiro de 

2018. Por exemplo, percebe-se que apenas uma carteira da fronteira eficiente, sinalizada em 

verde na região B, teria um retorno na prática superior ao IFIX no mesmo período (3,691% da 

carteira vs 2,640% do IFIX). 
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Vale destacar que a imagem não representa a análise completa. Há mais tabelas 

mensais retratando as análises na ferramenta elaborada. Entretanto, para manter a imagem 

minimamente nítida, foram mantidos apenas os meses de janeiro e fevereiro na Figura 5.  

De forma a complementar o entendimento e análise sobre as carteiras, a ferramenta 

também fornece a composição e a relevância de cada fundo nessa composição para cada uma 

das carteiras geradas. Tais informações estão localizadas em uma outra janela, denominada 

“Solution”.   

 

5 Análises e Resultados 

5.1 Instâncias analisadas 

Conforme apresentado na seção anterior, a ferramenta foi produzida de maneira a 

permitir que o usuário tenha diversas formas de executar a otimização.  

Dessa forma, para análise do presente estudo, de forma a satisfazer os objetivos 

propostos, foram testadas as seguintes instâncias:  

I. Meses de formação da carteira: janeiro/2018 até junho/2019 

Foram formadas carteiras ideais para todos os meses desde janeiro de 2018 

até junho de 2019, contemplando um ano e meio de análise. A decisão dessa 

janela de tempo se deu pela abrangência dos dados coletados, que são mais 

precisos desde 2017, bem como o período para comparação do desempenho 

real, até junho de 2019. 

II. Proventos considerados: sim 

Como, para os períodos estudados, os dividendos possuem dados 

consistentes para os fundos, optou-se por considera-los na formação das 

carteiras, uma vez que dessa forma os valores serão fidedignos à realidade 

do investidor. 

III. Quantidade de soluções (𝐾): 30 

A fronteira eficiente será composta por 30 carteira diferentes. 

IV. Escala temporal: meses 

V. Liquidez diária mínima: R$1.000.000,00 

Pensando na dinâmica de investimento de troca mensal da carteira, não faria 

sentido para um investidor comum alocar recursos em ativos ilíquidos, dado 

a dificuldade de negociação na bolsa. 

VI. Períodos para cálculo do retorno esperado e variância: 12 meses 
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Portanto, as carteiras mensais serão formadas a partir de seus retornos e 

covariâncias calculados com base nas cotações dos últimos 12 meses. 

VII. Retorno mínimo desejado (𝑅𝑚𝑖𝑛): retorno do IFIX no mês anterior 

O retorno mínimo para a carteira ideal formada, em todos os meses, deve 

ser maior que o retorno do IFIX ao último mês da base histórica. Como 

exemplo, caso esteja-se montando uma carteira ideal para jan/2018, o 

retorno mínimo da carteira montada deve ser maior que o retorno do IFIX 

em dez/2017. Isso não garante que o retorno da carteira em jan/2018 será 

maior que o retorno do IFIX nesse mesmo mês. Tal comportamento será 

justamente um dos focos da análise do presente trabalho. 

VIII. Variância máxima desejada (𝑉𝑚𝑎𝑥): risco do IFIX no mês anterior 

Analogamente ao estabelecimento de uma carteira com retorno mínimo 

maior ao retorno do IFIX, também será montada uma carteira com risco 

menor que o risco do IFIX no mês anterior à formação da carteira. 

Conforme os dados de entrada já induzem, os resultados serão analisados após a 

carteira ser formada para o mês seguinte, considerando as cotações e rendimentos dos fundos 

nos últimos 12 meses. Assim, foram formadas 18 carteiras, utilizando as premissas adotadas, 

ou seja, foram executadas 18 otimizações. 

 

5.2 Carteiras ideais obtidas 

De acordo com as condições de contorno do problema, estipuladas anteriormente, 

foi possível obter as curvas da fronteira eficiente proposta por Markowitz para cada um dos 

meses solicitados. 

O Gráfico 7 retrata tais funções, demarcando os 30 pontos cujas carteiras foram 

montadas, assim como respectivos riscos e retornos:  
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Gráfico 7 – Fronteiras eficientes de Markowitz para os períodos selecionados 

Como observado no gráfico, na formação das carteiras de maneira pura, respeitando 

apenas as premissas iniciais acima pontuadas, há uma grande dispersão entre os riscos das 

carteiras. Para efeito de comparação, o risco máximo que a carteira teórica do IFIX atingiu foi 

de 0,71%, aproximadamente um terço do risco máximo que as carteiras de jan/2018 a mai/2018 

atingiram. 

Essa distorção se deve, principalmente em decorrência de um único fundo 

(FVPQ11) que, por possuir um comportamento de crescimento muito agressivo em alguns 

meses de 2017, apresentou uma covariância muito significativa com outros fundos, aumentando 

o risco da carteira. Em paralelo, como seu crescimento foi muito alto, a otimização também 

procura mantê-lo na carteira. 

Para mitigar essa distorção ao mesmo tempo em que se permite continuar 

considerando tal fundo para a carteira, foi delimitado também, como uma nova condição de 

contorno para o problema, que cada fundo pode representar no máximo 25% da carteira gerada. 

As análises que se seguem serão baseadas nessa nova formulação. 

Dessa forma, assumindo essa nova restrição, as novas curvas formadas são 

mostradas no Gráfico 8: 
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Gráfico 8 - Fronteiras eficientes de Markowitz para os períodos selecionados com restrição de representatividade 

Entre os meses simulados, observa-se que novembro e dezembro de 2018 e janeiro 

de 2019 formaram a fronteira com menor retorno máximo obtido. Já em abril, maio e junho de 

2019, o investidor consegue idealizar uma carteira assumindo baixo risco, os menores riscos 

máximos encontrados no experimento. 

Em cada curva apresenta no gráfico, além das 30 carteiras que compõe a fronteira, 

há uma solução que possui a restrição de 𝑉𝑚𝑎𝑥 limitada ao risco do IFIX no mês. Esse critério 

escolhe as carteiras ideais de cada mês que um investidor propenso a tomar no máximo o mesmo 

risco do IFIX deveria investir, apenas considerando dados passados. Essas soluções estão 

destacadas como pontos em vermelho no Gráfico 8. 

Um aspecto interessante da formação da carteira é quanto à alocação dos fundos, 

como mostra a Tabela 6. Observa-se que a média de FIIs por carteira é de apenas 7,2, 

sinalizando que o modelo tem dificuldade para diversificar a carteira com diferentes fundos. 

Mais uma vez, a explicação se dá baseada no comportamento semelhante entre os FIIs e o 

“custo”, medido em termos de risco, para se diversificar e ao mesmo tempo aumentar o retorno 

da carteira é muito alto. 

  Nº mínimo de FIIs Nº máximo de FIIs Nº médio de FIIs 

jan/18 4 8 6,7 

fev/18 4 9 7,2 

mar/18 4 9 7,6 
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abr/18 4 10 8,2 

mai/18 4 10 8,3 

jun/18 4 9 6,6 

jul/18 4 10 7,6 

ago/18 4 10 7,3 

set/18 4 8 6,6 

out/18 4 8 6,4 

nov/18 4 7 6,0 

dez/18 4 7 6,3 

jan/19 4 11 7,3 

fev/19 4 10 7,2 

mar/19 4 10 7,2 

abr/19 4 9 7,6 

mai/19 4 10 8,0 

jun/19 4 11 8,3 

Total 4 11 7,2 

Tabela 6 – Quantidade de FIIs por carteira ideal gerada 

Portanto, ao todo foram geradas 576 carteiras eficientes (32 em cada um dos 18 

meses) considerando todos os períodos descritos. Conforme já explorado nos capítulos 

anteriores, os FIIs são ativos que permitem uma segurança em relação ao risco. Uma análise 

em relação a esse resultado pode ser realizada para as carteiras otimizadas obtidas. O mapa de 

calor mostrado abaixo identifica que em 40% das carteiras geradas os riscos são inferiores à 

0,01%. 

 

Tabela 7 – Análise de mapa de calor dos riscos das carteiras geradas 

Em relação ao retorno dessas mesmas carteiras, tem-se uma maior dispersão, já 

esperada dado que os investimentos em renda variável possuem certa volatilidade intrínseca. 

Mesmo assim, é possível observar que mais de 50% dos retornos das carteiras ideais geradas 

estão entre 0,1% e 0,85%. 

↓ Risco \ Mês → jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 Total %

0,000% até 0,010% 4 2 8 13 11 10 11 9 9 8 8 10 17 18 21 24 24 24 231 40%

0,010% até 0,020% 6 7 5 6 6 5 6 6 5 6 9 8 6 5 4 4 5 3 102 18%

0,020% até 0,030% 4 4 5 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 58 10%

0,030% até 0,040% 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 0 2 42 7%

0,040% até 0,050% 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 0 0 1 35 6%

0,050% até 0,060% 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 24 4%

0,060% até 0,070% 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 20 3%

0,070% até 0,080% 2 1 1 1 0 1 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15 3%

0,080% até 0,090% 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13 2%

0,090% até 0,100% 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1%

0,100% até 0,110% 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1%

0,110% até 0,120% 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1%

0,120% até 0,130% 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1%

0,130% até 0,250% 2 3 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2%



54 

  

 

Tabela 8 – Análise de mapa de calor dos retornos das carteiras geradas 

Analisando a formação apenas das carteiras sujeitas ao 𝑉𝑚𝑎𝑥 citado, observa-se que 

apenas 18 FIIs foram utilizados. Os demais não foram considerados, seja porque não possuíam 

base histórica ou liquidez suficiente, seja porque não seria eficaz para o modelo. A Tabela 9 

ilustra a representatividade de cada FII nas carteiras: 

 

Tabela 9 – Porcentagem de cada FII nas carteiras ideais por mês 

Diante dessa análise, é possível perceber que certos fundos possuem uma alta 

frequência de participação nas carteiras. Isso acontece porque tais fundos possuíram uma 

grande rentabilidade durante o histórico analisado, entra janeiro de 2017 e junho de 2018. Para 

ilustrar tal conclusão, observa-se que no período analisado, esses 4 fundos (HGLG11, BCFF11, 

MXRF11 e FVPQ11), que justamente foram os fundos com maior frequência nas carteiras 

ideais montadas, constavam entre as 6 maiores rentabilidades médias considerando FIIs com 

liquidez diária maior do que R$1.000.000,00. 

Código Ação Média Rentab. Mensal (jan/17 – jun/18) 

FVPQ11 FII V PARQUE 4,5% 

TBOF11 FII TBOFFICE 0,9% 

GGRC11 FII GGRCOVEP 0,8% 

HGLG11 FII CSHG LOG 0,7% 

BCFF11 FII BC FFII 0,5% 

MXRF11 FII MAXI REN 0,5% 

HGCR11 FII CSHG CRI 0,4% 

↓ Retorno \ Mês → jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 Total %

-0,400% até -0,150% 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1%

-0,150% até 0,100% 0 0 3 2 1 2 4 5 1 4 0 0 0 3 3 3 3 3 37 6%

0,100% até 0,350% 2 0 2 2 3 3 4 6 9 8 4 0 6 6 6 6 6 4 77 13%

0,350% até 0,600% 3 3 3 3 2 3 4 5 7 7 19 15 15 7 8 7 6 4 121 21%

0,600% até 0,850% 4 3 3 2 3 3 4 5 7 8 9 17 11 6 6 6 5 4 106 18%

0,850% até 1,100% 3 4 4 2 2 3 4 5 8 5 0 0 0 7 7 7 6 4 71 12%

1,100% até 1,350% 3 3 3 4 3 2 5 6 0 0 0 0 0 3 2 3 6 4 47 8%

1,350% até 1,600% 4 4 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26 5%

1,600% até 1,850% 4 4 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 4%

1,850% até 2,100% 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3%

2,100% até 2,350% 3 4 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3%

2,350% até 2,600% 3 3 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3%

2,600% até 2,850% 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1%

2,850% até 3,100% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1%

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 Repetições

MXRF11 10% 3% 12% 0% 6% 0% 0% 25% 25% 0% 0% 2% 10% 25% 25% 25% 0% 25% 12

FVPQ11 13% 12% 10% 14% 15% 12% 25% 25% 25% 20% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12

BCFF11 0% 6% 4% 25% 25% 25% 10% 6% 9% 17% 25% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 11

HGLG11 15% 4% 5% 25% 24% 8% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 0% 0% 0% 10

HGCR11 0% 0% 0% 0% 0% 25% 14% 22% 0% 13% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 25% 0% 9

VRTA11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 7

KNCR11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 20% 25% 25% 25% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6

KNRI11 25% 25% 25% 11% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5

TBOF11 25% 25% 19% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5

KNIP11 0% 0% 0% 0% 0% 5% 25% 0% 13% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4

JSRE11 12% 25% 25% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4

GGRC11 0% 0% 0% 0% 0% 25% 5% 0% 3% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4

BCRI11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 4

HGRE11 0% 0% 0% 11% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 3

SDIL11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 15% 0% 0% 0% 16% 3

IRDM11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 0% 2

HGBS11 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1

XPML11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 1

Qtd FIIs na carteira 6 7 7 7 8 6 7 6 6 5 4 6 6 5 4 4 4 5



55 

  

JSRE11 FII JS REAL 0,2% 

SDIL11 FII SDI LOG 0,2% 

VISC11 FII VINCI SC 0,1% 

Tabela 10 – 10 FIIs com maior rentabilidade mensal média de jan/17 até jun/18 

Isto quer dizer, por exemplo, que o fundo FVPQ11 teve uma rentabilidade média 

de 4,5% por mês entre jan/17 e jun/18. 

Outra justificativa para a escolha majoritária desses fundos é decorrente de suas 

constantes de correlação. É possível observar que as correlações entre esses 4 fundos são 

menores em comparação ao conjunto total de FIIs analisados, o que favorece à redução do risco 

da carteira. Também, há uma maior ocorrência percentual de correlações negativas em uma 

carteira com apenas esses 4 fundos, mostrando que seus comportamentos são menos alinhados 

ao comportamento geral dos FIIs nesses períodos. 

  
Todos os Fundos 

Fundos mais utilizados (HGLG11, 

BCFF11, MXRF11 e FVPQ11) 

  

Corr. 

Média Tot.2 

Corr. Média 

entre FIIs3 

Nº de 

FIIs 

(%) Corr. 

Neg. 

Corr. Média 

entre FIIs2 
(%) Corr. Neg. 

jan/18 0,28 0,19 17 24% -0,07 33% 

fev/18 0,29 0,21 19 22% 0,06 30% 

mar/18 0,22 0,13 19 29% -0,01 50% 

abr/18 0,18 0,09 19 35% -0,05 30% 

mai/18 0,18 0,09 19 38% -0,10 40% 

jun/18 0,29 0,21 20 28% 0,16 30% 

jul/18 0,32 0,25 20 27% 0,20 20% 

ago/18 0,32 0,25 20 23% 0,20 20% 

set/18 0,32 0,24 20 22% 0,21 20% 

out/18 0,33 0,26 21 23% 0,24 20% 

nov/18 0,36 0,30 21 16% 0,24 20% 

dez/18 0,37 0,30 22 15% 0,25 20% 

jan/19 0,36 0,30 25 17% 0,24 10% 

fev/19 0,35 0,30 26 18% 0,25 20% 

mar/19 0,35 0,30 26 17% 0,21 20% 

abr/19 0,36 0,32 28 16% 0,21 20% 

mai/19 0,37 0,32 29 16% 0,26 20% 

jun/19 0,29 0,24 30 22% 0,13 20% 

Tabela 11 – Análise dos Coeficientes de Correlação das carteiras geradas 

 
2 Média entre todos os coeficientes de correlação dos FIIS analisados 
3 Média apenas dos coeficientes de correlação entre FIIs diferentes analisados 
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5.3 Comparação com dados reais 

Na subseção anterior foi possível entender o comportamento das curvas das 

carteiras formadas pela formulação matemática. A presente subseção se destina a comparar tais 

resultados com os dados reais obtidos no mesmo período. 

Nesse sentido, as principais comparações se darão em relação ao rendimento das 

carteiras formadas, do IFIX e de FoFs. O interesse é verificar se o investidor, utilizando a 

metodologia proposta por Markowitz, teria ganhos superiores, mesmo assumindo risco inferior 

ao do IFIX mensalmente, em relação ao índice e aos fundos de fundos. 

Portanto, reforça-se que as comparações realizadas, conforme já comentado, 

assumem duas premissas: 

I. Modelo de acordo com os critérios I à VIII da instância apresentada na 

subseção 5.1, incluindo a restrição de representatividade por fundo fixada 

em 25%; 

II. 𝑉𝑚𝑎𝑥 deve ser superior ao risco teórico do IFIX para todos os meses testados. 

 

5.3.1 Comparação com o IFIX 

O primeiro passo para a base de comparação foi calcular os retornos mensais 

obtidos pelo IFIX, considerando os proventos ponderados de cada ativo da composição teórica, 

nos meses em que o investidor formou a carteira, isto é, de janeiro de 2018 até junho de 2019. 

Portanto, comparando-se o retorno prático da carteira formada no mês com o 

retorno observado do IFIX, obtém-se a seguinte tabela: 

 IFIX Carteira gerada 

 

Risco 

Teórico4 

Retorno médio 

histórico5 

Retorno na 

prática6 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática7 

jan/18 0,042% 1,484% 2,640% 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 0,036% 1,394% 1,142% 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 0,026% 1,088% 1,996% 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 0,026% 1,241% -0,867% 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 0,028% 1,155% -5,272% 0,028% 2,245% -6,189% 

jun/18 0,055% 0,614% -4,007% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,070% 0,200% 1,380% 0,070% 1,189% 0,579% 

 
4 De acordo com o histórico de cálculo desejado para o modelo (nesse caso, 12 meses), o risco da 

carteira do IFIX é calculado levando em consideração sua composição naquele mês 
5 Média dos retornos observados no IFIX de acordo com o histórico desejado (nesse caso, 12 meses) 
6 Variação da cotação do IFIX + proventos em cada mês 
7 Com a carteira obtida pelo modelo, obtém-se o retorno no mês de acordo com o desempenho real 

de cada fundo. As carteiras geradas em cada mês são diferentes 
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ago/18 0,070% 0,349% -0,700% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,071% 0,218% -0,225% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,044% -0,331% 5,044% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,067% 0,060% 2,589% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,069% 0,323% 2,226% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,072% 0,456% 2,464% 0,072% 0,750% 4,109% 

fev/19 0,070% 0,442% 1,051% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,070% 0,434% 1,962% 0,064% 1,156% 4,585% 

abr/19 0,068% 0,432% 1,032% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,068% 0,590% 1,770% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,040% 1,193% 2,857% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 18 - - 0,456% - - -0,955% 

Méd. 19 - - 1,854% - - 2,361% 

Méd. 

Total 
- - 0,920% - - 0,139% 

Tabela 12 – Comparativo mensal entre o IFIX e a carteira gerada 

Observa-se que o desempenho prático das carteiras geradas, na maioria dos casos, 

possui rentabilidade inferior ao desempenho da carteira teórica do IFIX. Apenas em 8 meses a 

carteira formada seguindo o modelo proposto por Markowitz foi superior ao desempenho do 

IFIX (casos em verde na tabela 12), enquanto nos outros 10 meses, o desempenho foi inferior 

(em vermelho na tabela 12). 

Outra análise que pôde ser realizada com os dados obtidos foi em relação ao 

rendimento ao longo do tempo. Dessa forma, tratando as carteiras geradas como um único ativo, 

o investidor, caso tivesse seguido na prática as carteiras recomendadas desde janeiro de 2018 

até junho de 2019, teria obtido um rendimento mensal médio de cerca de 0,139%, 

aproximadamente 0,8 ponto percentual menor que o rendimento do IFIX. 

O Gráfico 9 ilustra essa comparação: 

 

Gráfico 9 – Retornos IFIX vs carteira gerada 
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Diante da depuração mais afunilada dos dados, fica claro que essa disparidade entre 

as diferenças de rentabilidade das duas curvas foi causada nos meses de setembro a dezembro 

de 2018. Prova disso constitui no fato de que a carteira formada teve retorno médio mensal 

superior ao IFIX no ano de 2019 (até junho), como pode ser visto na Tabela 12. Considerando 

o mesmo cálculo apenas para os meses anteriores a setembro/2018, a carteira recomendada 

também possui retorno superior (-0,254% contra -0,497% do IFIX). 

A introdução do fundo FVPQ11 é, novamente, um dos motivos para tal 

discrepância no final de 2018. Como pode ser observado no Gráfico 10, esse fundo apresentou 

um histórico de boas rentabilidades no ano de 2017 e início de 2018, fazendo com que o modelo 

o considerasse um bom fundo para ser adicionado à carteira. No entanto, o que se constata é 

que na aplicação prática da carteira formada, principalmente no mês de novembro/18, visto que 

nesse mês encontra-se a maior diferença entre as curvas, o FVPQ11 apresentou bruscas quedas 

de cotação. Além disso, os fundos HGRE11 e HGLG11, que tiveram boa rentabilidade e 

compunham pesos significativos na carteira teórica do IFIX naquele mês, não foram 

considerados para a carteira montada pela ferramenta, devido ao histórico nos últimos 12 meses. 

A queda acentuada desse fundo na prática pode ser explicada pela venda das cotas 

de um dos grandes sócios do fundo, gerando liquidez para o fundo. No entanto, com uma grande 

pressão vendedora, o preço das ações negociadas abaixou até um patamar de R$190,00, preço 

no qual se estabilizou. 

 

Gráfico 10 – Retornos mensais FVPQ11, KNIP11, HGLG11 e HGRE11 

 

5.3.2 Comparação com FoFs 

Conforme já mencionado na introdução do capítulo, outra comparação importante 

para verificar a factibilidade da carteira formada é a verificar se seu rendimento supera os 

fundos de fundo. 
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Essa análise é importante uma vez que os FoFs (fundos de fundos) realizam também 

uma diversificação de portfólio, reduzindo o risco do ativo. Em contrapartida, o investidor 

acaba incorrendo em taxas de administração acumulada, uma vez que o FoF cobra sua taxa e 

arca também com a taxa de administração do fundo que alocará parte do capital. 

Abaixo encontra-se um resumo das comparações da carteira ideal formada com os 

FIIs. As tabelas completas detalhando tal comparação podem ser encontradas no Anexo C. 

  

Média Risco 

Markowitz 

Média 

Retorno 

Markowitz 

Média 

Retorno na 

prática 

Meses 

superiores à 

carteira gerada 

Meses 

inferiores à 

carteira 

gerada 

BCFF11 0,19% 0,69% 0,70% 9 9 

BCIA11 0,19% -0,44% 0,17% 8 10 

BPFF11 0,19% -0,02% -0,14% 11 7 

CXRI11 0,28% -0,31% -0,21% 8 10 

FOFT11 0,33% 0,80% 0,38% 7 11 

HFOF11 0,11% -0,39% 0,61% 12 6 

MGFF11 0,10% -0,48% 0,17% 11 7 

RBRF11 0,06% -0,01% 0,27% 9 9 

Carteira Gerada 0,05% 1,31% 0,14% - - 

Tabela 13 – Análise comparativa com FoFs 

Analogamente à análise realizada para comparação com o IFIX, observa-se que, 

embora mensalmente não apresente rentabilidade superior aos FoFs em todos os meses, a 

carteira formada pode ser considerada mais vantajosa quando se considera todo o período. A 

Tabela 14 compila os resultados para retorno mensal médio: 

 Retorno na prática 

  BCFF11 BCIA11 BPFF11 CXRI11 FOFT11 HFOF11 MGFF11 RBRF11 C. Ideal 

jan/18 3,12% -1,20% 3,77% 8,75% 1,29% - - -1,70% 2,54% 

fev/18 2,56% 3,63% 5,44% -2,35% 3,78% - - 0,97% 2,91% 

mar/18 4,46% 2,30% 0,75% 1,92% -0,62% - - 3,70% 2,43% 

abr/18 4,29% -1,77% -0,92% -9,43% 0,10% -0,30% - 1,53% 0,55% 

mai/18 -9,81% -2,49% -3,45% -1,14% -1,05% -2,71% -4,04% -1,95% -6,19% 

jun/18 -6,12% -8,06% -13,05% -11,67% -6,18% -8,18% -0,02% -4,61% -3,53% 

jul/18 -0,59% 3,22% 3,67% 6,92% -2,43% 2,09% 0,07% 4,16% 0,58% 

ago/18 1,71% -0,73% 0,03% -3,38% -2,31% -1,38% -3,60% -1,21% -0,95% 

set/18 -0,56% -0,68% -7,18% 0,89% -2,96% -4,19% -8,10% -3,69% -2,06% 

out/18 6,26% -4,03% 6,81% 2,60% 1,83% 3,32% 3,24% 4,16% 0,00% 

nov/18 -0,72% -0,79% -2,01% 3,65% 8,45% 2,03% 1,70% 0,40% -4,46% 

dez/18 5,23% 0,47% 0,95% -0,36% -0,83% 2,87% 5,42% 0,38% -2,80% 

jan/19 2,25% 3,28% 6,32% 3,20% 5,83% 5,55% 1,27% 3,37% 4,11% 

fev/19 -6,22% -0,05% -1,75% -1,12% -4,52% 2,66% 0,94% -0,93% 0,16% 

mar/19 2,41% 8,76% -3,64% -1,08% 2,39% 1,03% 3,76% -1,02% 4,59% 
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abr/19 0,24% 0,25% 2,17% -0,68% -0,43% 1,87% -2,30% 1,92% 1,41% 

mai/19 1,49% -1,48% -0,21% 0,49% 2,22% 1,41% 0,44% 3,93% -0,52% 

jun/19 4,12% 3,42% 1,96% 1,17% 3,44% 3,89% 4,47% -3,93% 4,55% 

Méd. 18 0,71% -0,89% -0,58% -0,47% -0,14% -0,78% -0,75% 0,14% -0,96% 

Méd. 19 0,66% 2,31% 0,76% 0,32% 1,43% 2,72% 1,41% 0,52% 2,36% 

Méd. Tot 0,69% 0,17% -0,14% -0,21% 0,38% 0,60% 0,17% 0,27% 0,14% 

Tabela 14 – Comparativo FoFs vs carteira gerada 

Portanto, a carteira ideal formada possui retorno mensal médio superior a 2 outros 

FoFs, sendo eles os FIIs BPFF11 e o CXRI11. Em contrapartida, os retornos médios dos demais 

FoFs (BCIA11, BCFF11, FOFT11, HFOF11, RBRF11, MGFF11) foram superiores à 

rentabilidade da carteira formada. 

Entretanto, ao contrário do caso do IFIX, cujo risco é semelhante ao da carteira 

ideal encontrada, no caso dos FoFs, com exceção do RBRF11, os riscos dos ativos, medidos 

pela variância no horizonte temporal determinado, são consideravelmente superiores ao da 

carteira formada. No caso do FOFT11, o risco do ativo chega a ser aproximadamente 12,25 

vezes maior do que o risco da carteira formada, em outubro de 2018. 

Assim, um investidor que deseja também considerar certo nível máximo de risco 

para sua carteira, deve também levar em conta tal fator na decisão de investimento. Tais níveis 

de risco dos FoFs podem ser comparados com a carteira gerada nas tabelas disponíveis no 

Anexo C. 

 

5.3.3 Análise de sensibilidade 

As simulações acima detalhadas se pautaram em uma única carteira ideal, definida 

na instância utilizada. Essa decisão foi feita utilizando critério de um investidor racional, que 

desejaria maximizar retorno mediante um risco menor ou igual ao da carteira teórica do IFIX. 

Essa escolha também permite uniformizar o critério de seleção da solução a ser utilizada na 

fronteira de cada mês, dado que os riscos e retornos variam a cada período. 

No entanto, para garantir que os resultados obtidos por tal instância não foram 

enviesados por tal escolha, detalha-se na presente seção um resumo das outras soluções 

presentes na fronteira eficiente. 

 Nº de soluções com retorno 

inferior ao IFIX 

Nº de soluções com retorno 

superior ao IFIX 

Retorno da solução 

escolhida 

jan/18 27 5 Inferior ao IFIX 

fev/18 1 31 Superior ao IFIX 

mar/18 23 9 Superior ao IFIX 

abr/18 0 32 Superior ao IFIX 

mai/18 13 19 Inferior ao IFIX 
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jun/18 0 32 Superior ao IFIX 

jul/18 27 5 Inferior ao IFIX 

ago/18 5 27 Inferior ao IFIX 

set/18 32 0 Inferior ao IFIX 

out/18 32 0 Inferior ao IFIX 

nov/18 32 0 Inferior ao IFIX 

dez/18 32 0 Inferior ao IFIX 

jan/19 19 13 Superior ao IFIX 

fev/19 32 0 Inferior ao IFIX 

mar/19 15 17 Superior ao IFIX 

abr/19 0 32 Superior ao IFIX 

mai/19 32 0 Inferior ao IFIX 

jun/19 2 30 Superior ao IFIX 

Tabela 15 – Comparação de viés da seleção da carteira 

Portanto, realizando essa simples análise, observa-se que a escolha da carteira que 

maximiza o retorno dado risco menor ao IFIX de fato representa o comportamento majoritário 

das 32 carteiras que compõem as fronteiras criadas para cada mês.  

Apenas nos meses de março, maio e agosto de 2018 e janeiro de 2019, a escolha da 

carteira resultou em um movimento contrário em comparação às demais carteiras da fronteira. 

Tal circunstância se deve ao fato de o retorno apresentado pelas carteiras ter grande variação 

para uma mudança no risco nesses meses, aumentando a variação entre as carteiras. 

 

5.3.4 Outras instâncias analisadas 

Após a identificação de que não há viés na escolha da carteira a ser comparada com 

resultados práticos, pode-se também, com intuito de complementar a análise, verificar se a 

instância utilizada não direciona a resposta para melhor/pior. 

Em vista disso, foram simuladas outras três instâncias e comparadas as carteiras 

que apresentam risco teórico inferior ao do IFIX e buscam maximizar o retorno. 

Abaixo está uma breve explicação sobre as instâncias testadas: 

I. Instância A: busca testar se o fator da liquidez interfere em grande escala no 

resultado. Portanto, a única modificação dessa instância em relação à 

instância descrita na seção 5.3 é a restrição de liquidez superior a 

R$3.000.000,00. 

II. Instância B: busca testar se o aumento do horizonte histórico de cálculo das 

rentabilidades e covariâncias interfere em grande escala no resultado. 

Portanto, a única modificação dessa instância em relação à instância descrita 
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na seção 5.3 é a determinação do horizonte de cálculo das rentabilidades e 

variâncias em 15 meses. 

III. Instância C: busca testar se a redução do horizonte histórico de cálculo das 

rentabilidades e covariâncias interfere em grande escala no resultado. 

Portanto, a única modificação dessa instância em relação à instância descrita 

na seção 5.3 é a determinação do horizonte de cálculo das rentabilidades e 

variâncias em 1 mês apenas. 

Abaixo seguem os resultados. 

 IFIX Carteira gerada - Instância A 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 0,042% 1,484% 2,640% 0,042% 1,063% 0,764% 

fev/18 0,036% 1,394% 1,142% 0,036% 0,866% 2,411% 

mar/18 0,026% 1,088% 1,996% 0,026% 0,776% 1,930% 

abr/18 0,026% 1,241% -0,867% 0,026% 1,413% -2,532% 

mai/18 0,028% 1,155% -5,272% 0,028% 1,359% -6,477% 

jun/18 0,055% 0,614% -4,007% 0,052% 0,754% -6,137% 

jul/18 0,070% 0,200% 1,380% 0,054% 0,283% 1,066% 

ago/18 0,070% 0,349% -0,700% 0,070% 0,321% -1,236% 

set/18 0,071% 0,218% -0,225% 0,045% 0,349% -0,524% 

out/18 0,044% -0,331% 5,044% 0,044% 0,340% 1,460% 

nov/18 0,067% 0,060% 2,589% 0,047% 0,420% 1,277% 

dez/18 0,069% 0,323% 2,226% 0,051% 0,438% 2,695% 

jan/19 0,072% 0,456% 2,464% 0,072% 0,697% 1,855% 

fev/19 0,070% 0,442% 1,051% 0,070% 0,783% -0,144% 

mar/19 0,070% 0,434% 1,962% 0,070% 0,513% -0,949% 

abr/19 0,068% 0,432% 1,032% 0,068% 0,503% 0,780% 

mai/19 0,068% 0,590% 1,770% 0,068% 0,723% -1,527% 

jun/19 0,040% 1,193% 2,857% 0,040% 0,912% -1,318% 

Méd. 

18 
- - 0,456% - - -0,488% 

Méd. 

19 
- - 1,854% - - -0,224% 

Méd. 

Total 
- - 0,920% - - -0,400% 

Tabela 16 – Comparativo IFIX vs carteira gerada na instância A 

O comportamento observado na carteira formada respeitando a instância A é 

inferior quando visto em relação ao resultado na instância inicial, assim como também em 

relação ao IFIX. Isso porque, na instância original, a carteira é superior ao resultado do IFIX na 

prática em 8 meses, ao passo que isso só acontece em 2 casos na carteira da instância A. 

Também, a carteira na instância original é superior ao IFIX em 2019, o que não acontece na 
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instância A. Por fim, o resultado médio da carteira na instância A é bem inferior ao observado 

tanto na instância original, quanto no IFIX. 

No entanto, uma característica interessante que pode ser analisada no gráfico 11 é 

o fato de o comportamento da carteira gerada na instância A reproduzir de maneira mais fiel o 

comportamento do IFIX, embora obtenha retornos piores. 

 

Gráfico 11 – Retornos IFIX vs carteira gerada na instância A 

Já para a instância B, como o período de cálculo foi aumentado para 15 meses e os 

dados históricos são considerados confiáveis apenas após 2017, a análise das carteiras geradas 

foi iniciada apenas em abril/18. Os resultados estão dispostos a seguir: 

 IFIX Carteira gerada - Instância B 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

abr/18 0,032% 1,572% 1,531% 0,032% 1,891% -0,467% 

mai/18 0,033% 1,265% -1,946% 0,033% 1,790% -6,502% 

jun/18 0,046% 0,580% -4,609% 0,046% 1,074% -3,100% 

jul/18 0,058% 0,295% 4,156% 0,058% 1,155% 0,609% 

ago/18 0,059% 0,377% -1,212% 0,059% 1,107% -0,590% 

set/18 0,058% 0,262% -3,689% 0,058% 1,243% -1,681% 

out/18 0,053% 0,190% 4,159% 0,053% 0,860% 0,063% 

nov/18 0,070% 0,546% 0,403% 0,070% 0,955% -3,284% 

dez/18 0,071% 0,660% 0,378% 0,071% 0,661% 0,579% 

jan/19 0,061% 0,381% 3,372% 0,061% 0,808% 3,339% 

fev/19 0,061% 0,528% -0,928% 0,058% 0,955% -1,990% 

mar/19 0,060% 0,639% -1,015% 0,060% 0,984% 1,783% 

abr/19 0,059% 0,728% 1,923% 0,059% 1,181% 0,950% 

mai/19 0,057% 0,622% 3,928% 0,057% 1,267% -1,089% 

jun/19 0,050% 0,664% -3,934% 0,050% 1,234% 3,096% 

Méd. 

18 
- - -0,028% - - -1,622% 

Méd. 

19 
- - 1,854% - - 0,995% 
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Méd. 

Total 
- - 0,720% - - -0,584% 

Tabela 17 – Comparativo IFIX vs carteira gerada na instância B 

Assim como na instância A, a instância B possui resultados práticos inferiores à 

instância original para a carteira em questão. Tal fato é negativamente curioso, uma vez que a 

teoria de Markowitz induz a melhores resultados quanto maior for a base histórica. Isso indica 

que os FIIs possuem uma correlação alta, o que interfere na tentativa de reduzir o risco da 

carteira mantendo um alto retorno. 

 

Gráfico 12 – Retornos IFIX vs carteira gerada na instância B 

Por fim, na instância C é interessante observar que não há um risco propriamente 

dito associado à carteira gerada e ao IFIX. Isso porque, como trabalha-se com um horizonte de 

cálculo de 1 mês, não há dados suficientes para se obter a covariância entre os FIIs. Em termos 

de resultados, o modelo ingênuo, também chamado de “naive”, por conta de seu histórico muito 

recente como base, é surpreendentemente melhor que as instâncias A e B. Isso, conforme já 

mencionado, vai ao encontro da teoria sugerida por Markowitz, que preza por uma base 

histórica maior quanto for possível. 

 IFIX Carteira gerada - Instância C 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 0,000% 0,610% 2,640% 0,000% 10,444% 0,285% 

fev/18 0,000% 2,640% 1,142% 0,000% 6,585% 1,652% 

mar/18 0,000% 1,142% 1,996% 0,000% 5,199% 1,997% 

abr/18 0,000% 1,996% -0,867% 0,000% 6,718% -2,109% 

mai/18 0,000% -0,867% -5,272% 0,000% 5,979% -3,408% 

jun/18 0,000% -5,272% -4,007% 0,000% 1,365% -5,600% 

jul/18 0,000% -4,007% 1,380% 0,000% 1,587% 2,055% 

ago/18 0,000% 1,380% -0,700% 0,000% 6,971% -1,973% 

set/18 0,000% -0,700% -0,225% 0,000% 2,955% -1,073% 

out/18 0,000% -0,225% 5,044% 0,000% 3,253% 6,197% 
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nov/18 0,000% 5,044% 2,589% 0,000% 10,278% 0,324% 

dez/18 0,000% 2,589% 2,226% 0,000% 5,434% -1,217% 

jan/19 0,000% 2,226% 2,464% 0,000% 8,861% 1,100% 

fev/19 0,000% 2,464% 1,051% 0,000% 7,252% 0,047% 

mar/19 0,000% 1,051% 1,962% 0,000% 6,645% 0,143% 

abr/19 0,000% 1,962% 1,032% 0,000% 5,502% 0,307% 

mai/19 0,000% 1,032% 1,770% 0,000% 5,236% 1,359% 

jun/19 0,000% 1,770% 2,857% 0,000% 6,496% 1,951% 

Méd. 

18 
- - 0,456% - - -0,282% 

Méd. 

19 
- - 1,854% - - 0,815% 

Méd. 

Total 
- - 0,920% - - 0,083% 

Tabela 18 – Comparativo IFIX vs carteira gerada na instância C 

Observando o Gráfico 13, percebe-se que a curva dos resultados reais da instância 

C possuem comportamento similar ao IFIX, porém com rentabilidade inferior. 

 

Gráfico 13 – Retornos IFIX vs carteira gerada na instância C 

Portanto, após as análises complementares, fica mais evidente que a teoria de 

Markowitz, quando aplicada ao contexto de FIIs, não se comporta de uma maneira eficaz do 

ponto de vista do investidor que visa potencializar seus retornos, considerando um risco 

máximo. 

 

6 Conclusões 

Esse projeto apresentou uma pesquisa e um estudo analítico sobre a Teoria Moderna 

do Portfólio, colocado em prática sob a luz do contexto dos Fundos de Investimento 

Imobiliários no Brasil. Essa aplicação visava obter carteiras otimizadas do ponto de vista do 

risco-retorno dos FIIs que compunham a mesma. Utilizou-se para construção dessa comparação 

modelos de Programação Matemática, com auxílio de resolvedores computacionais.  
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Considerando a popularização dos FIIs no cenário recente brasileiro, esse estudo 

surgiu da necessidade de se identificar se uma metodologia clássica para construção de portfólio 

é capaz gerar bons retornos para investidores adeptos a esse tipo de investimento, iniciantes ou 

experientes. 

Para isso, foi desenvolvida uma ferramenta em Microsoft Excel que possibilita ao 

usuário diversas adaptações ao modelo, modificando automaticamente a formulação a ser 

implementada. Com as entradas preenchidas, o modelo retorna uma quantidade pré-definida de 

carteira otimizadas com base no risco-retorno dos ativos que podem compô-la.  

A partir da análise dos resultados das instâncias consideradas, o estudo mostrou que 

a Teoria de Markowitz, quando implementada no contexto dos FIIs não possui resultados 

práticos vantajosos se comparados ao IFIX. Tal resultado pode ser explicado pelo alto 

coeficiente de correlação que os FIIs possuem entre si, o que induz a um alto “custo” para 

redução do risco da carteira, e comportamentos irregulares de alguns FIIs selecionados. 

Por outro lado, a construção da fronteira pode ser realizada de acordo com a teoria 

proposta, e fatores específicos dos FIIs puderam ser estudados, como por exemplo as 

correlações entre fundos, o que contribui para a validade do estudo. Adicionalmente, observou-

se a superioridade do resultado obtido comparado a alguns FoFs. Embora a maioria dos demais 

fundos de fundos tenham apresentado retornos superiores, os riscos tomados pela carteira 

diversificada podem levar um investidor avesso ao risco ao optar por tal segurança nos 

investimentos. Assim, a ferramenta pode ter utilidade para os investidores que possuem apenas 

tais FoFs cujos retornos são inferiores ao da carteira gerada na carteira, visando diversifica-la e 

reduzir o risco. 

Como estudos futuros complementares ao tema, deve-se verificar a possibilidade 

de formação de carteiras que mesclem os FIIs com outros produtos. Também podem ser 

analisados nos próximos trabalhos a utilização de maior base de dados para formação de 

carteiras anuais, característica que não foi explorada no presente estudo devido ao baixo 

histórico existente. Características qualitativas dos fundos e tipologia também não foram 

considerados para formação das carteiras nesse estudo, o que pode ser analisado em considerado 

em próximos trabalhos. Por ser um produto novo e com pouco histórico confiável, o horizonte 

do presente estudou tornou-se limitado. Portanto, apenas um momento de alta dos FIIs foi 

contemplado. Em complemento a este estudo, seria interesse observar o comportamento do 

modelo e das carteiras formadas em momentos de baixa do mercado, ou seja, necessariamente 

com maior histórico de cotação dos fundos. Com isso, uma ferramenta ainda mais completa 
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poderá ser obtida considerando mais abordagens sobre os FIIs, o que dará mais embasamento 

ao investidor que deseje se pautar na teoria proposta.  

Diante de recomendações para próximos trabalhos, o índice de Sharpe, que não foi 

contemplado no presente estudo devido a uma limitação do resolvedor de programação 

matemática utilizado, pode oferecer um eficiente método de otimização do retorno das carteiras 

também considerando seus risco-retorno. Em complemento, uma comparação que pode ser 

realizada do resultado gerado se refere ao desempenho da carteira em relação aos ativos de 

renda fixa NTN-B, pois historicamente estão relacionados na precificação das cotas dos FIIs, 

dado que os compradores de FIIs exigem um retorno maior por correrem mais risco em rende 

variável. 

 

7 Referências Bibliográficas 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14.653-1: avaliação de bens 

– parte 4: empreendimentos. Rio de Janeiro, p. 10, 2001. 

 

AMATO, Fernando B.; TAKAOKA, Marcelo V.; LIMA JR., João da R., SECURATO, José R. 

Estratégia de aplicação em fundos imobiliários como diversificação de investimentos: uma 

análise do desempenho recente e seus fatores de influência. VIII SEMEAD–Seminário em 

Administração, São Paulo, 2005. 

 

ANBIMA. Consolidado Mensal de Fundos Imobiliários – julho/2017. Disponível em: 

<http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos-de-investimento/fii-

consolidado-mensal.htm> Acesso em 26 de maio de 2019. 

 

ANBIMA. Deliberação Nº 62 – junho/2015. Disponível em: 

<http://www.anbima.com.br/data/files/9F/21/46/B7/FBC575106582A275862C16A8/Delibera

caoN_2062_ClassificacaoFII_1_.pdf> Acesso em 30 de junho de 2019. 

 

ARENALES, Marcos; ARMENTANO, Vinícius A.; MORABITO, Reinaldo; YANASSE, 

Horacio H. Pesquisa operacional: para cursos de engenharia. Rio de Janeiro, Elsevier Brasil, 

p. 15, 2007. 

 



68 

  

ARON, Arthur; ARON, Elaine N.; COUPS, Elliot J. Statistics for Psychology. Upper Sadle 

River, NJ: Pearson Education, Inc., 6th ed., p. 439, 2014. 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. São Paulo, Atlas, 7ª edição, 2014. 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. São Paulo, Atlas, 12ª edição, 2014. 

 

BACCI, André L. F. da S., Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário, Brasília, 2014 

 

BARONI, Marcos; BASTOS, Danilo. Guia Suno Fundos Imobiliários. São Paulo, Editora 

Vivalendo, 1ª edição, 2018. 

BM&FBovespa [a].  Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX). Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-

setoriais/indice-de-fundos-de-investimentos-imobiliarios-ifix.htm> Acesso em 09 de julho de 

2019. 

 

BM&FBovespa [b]. Introdução ao Mercado de Capitais. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20100601204536/http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/a-

bmfbovespa/download/merccap.pdf> Acesso em 25 de maio de 2019. 

 

BM&FBovespa [c]. Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX). Disponível em: 

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/outros-indices/indice-bm-fbovespa-

fundos-de-investimentos-imobiliarios-ifix-composicao-da-carteira.htm> Acesso em 07 de 

julho de 2019. 

 

BM&FBovespa [d]. Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX). Disponível em: 

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/outros-indices/indice-bm-fbovespa-

fundos-de-investimentos-imobiliarios-ifix-composicao-da-carteira.htm> Acesso em 03 de 

novembro de 2019. 

 

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. São Paulo, Editora 

Saraiva, 5ª edição, p. 211, 2004. 

 



69 

  

CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre, 

Artmed Editora, p. 90, 2003.  

 

ClubeFII [a]. Ranking de Fundos Imobiliários. Disponível em: 

<https://clubefii.com.br/fundos_imobiliarios_ranking> Acesso em 24 de outubro de 2019. 

 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Guia CVM do Investidor: Fundos de 

Investimento Imobiliário, 2ª edição, 2015. 

 

CORNUEJOLS, Gerard; TÜTÜNCÜ, Reha. Optimization methods in finance. Cambridge 

University Press, 2006. 

 

COSENTINO, Rafael M. S.; ALENCAR, Claudio T. Fundos de Investimento Imobiliário: 

Análise do desempenho e comparação com US-REITs, UK-REITs, G-REITs e SIIC. São 

Paulo, Latin American Real Estate Society (LARES), 2011. 

 

CURY, Marcus V. Q. Finanças corporativas. Rio de Janeiro, Editora FGV, p. 68, 2018. 

 

FERNANDES, Luciane A.; GOMES, José M. M. Relatórios de pesquisa nas ciências sociais: 

características e modalidades de investigação. Porto Alegre, ConTexto, v. 3, n. 4, 2003. 

 

FERREIRA, Fernanda M. Fundos de investimento imobiliário-governança corporativa. Tese 

de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2011. 

 

FIIs [a]. A maior plataforma de Fundos Imobiliários do Brasil. Disponível em: 

<https://fiis.com.br> Acesso em 2 de setembro de 2019. 

 

Funds Explorer [a]. Explore os FIIs de forma inteligente. Disponível em: 

<https://www.fundsexplorer.com.br/ranking> Acesso em 30 de maio de 2019. 

 

GAPSO. UFFLP. Disponível em <http://www.gapso.com.br/ufflp/> Acesso em 16 de junho de 

2019. 

 

GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Atlas, 4ª edição, 2002. 

http://www.gapso.com.br/ufflp/


70 

  

 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo, Harbra, 10ª edição, 

p. 194-195, 2003. 

 

GOLDBARG, Marco C.; LUNA, Henrique P. L. Otimização combinatória e programação 

linear. Editora Campus, v. 2, 2000. 

 

GROPPELLI, Angelico A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração Financeira. São Paulo, 

Saraiva, 3ª edição, p. 69, 2001. 

 

HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional. São 

Paulo, McGraw Hill Brasil, 8ª edição, 2006. 

 

IBM [a]. CPLEX Optimizer. Disponível em <https://www.ibm.com/analytics/cplex-optimizer> 

Acesso em 23 de novembro de 219. 

 

JUNIOR, Cleber G.; PAMPLONA, Edson. O.; MONTEVECHI, José A. B. Seleção de carteiras 

através do Modelo de Markowitz para pequenos investidores (com o uso de planilhas 

eletrônicas). IX Simpep, 2002. 

 

KAUARK, Fabiana da S.; MANHÃES, Fernanda C.; MEDEIROS, Carlos H. Metodologia da 

pesquisa: um guia prático. Via Litterarum, Bahia, 2010. 

 

LIRA, Sachiko A. Análise de correlação: abordagem teórica e de construção dos coeficientes 

com aplicações. Tese de Doutorado. Dissertação de mestrado - Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2004. 

 

MARCONI, Marina. de A.; LAKATOS, Eva M. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 5ª 

edição, 2003. 

 

MARKOWITZ, Harry. Portfolio selection. The journal of finance, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952. 

 

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Applied statistics and probability for 

engineers, (With CD). John Wiley & Sons, 3rd ed., 2007. 



71 

  

 

MORAES, Arthur V.; SERRA, Ricardo G. Comparação do risco-retorno do IFIX com 

IBOVESPA, IDIV, SMLL e IMOB. Revista Resenha B3, 2017. 

 

PARK, Kun I. Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to 

Communications. Springer International Publishing, p. 121, 2018. 

 

R [a]. The R Project for Statistical Computing. Disponível em <https://www.r-project.org/> 

Acesso em 24 de novembro de 2019. 

 

ROSS, Stephen. A., WESTERFIELD, Randolph. W.; JAFFE, Jeffrey.; LAMB, Roberto. 

Administração financeira. Porto Alegre, AMGH editora, p. 369, 2015. 

 

SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da psicologia moderna. São Paulo, 

Cultrix, 2005. 

 

SCOLESE, Daniel; BERGMANN, Daniel R.; DA SILVA, Fabiana L.; SAVOIA, José R. F. 

Análise de estilo de fundos imobiliários no Brasil. São Paulo, Revista de Contabilidade e 

Organizações, v. 9, n. 23, p. 24-35, 2015. 

 

TAHA, Hamdy A. Pesquisa operacional. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 8ª edição, 2008. 

 

TRIOLA, Mário F. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro, LTC, 7ª edição, 1999. 

 

UQBAR. Anuário UQBAR Fundos de Investimento Imobiliário 2019. Disponível em: 

<http://www.uqbar.com.br/publicacoes/anuario-fundos-de-investimento-imobiliario-

2019.jsp#anuario> Acesso em 09 de junho de 2019. 

 

VALIM, Vinícius Z. Riscos e Cuidados com Investimentos no Mercado Imobiliário. Revista 

Especialize On-line IPOG, v. 6, n. 06, 2013. 

 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à econometria. São Paulo, Thompson Learning, 

2006. 

 



72 

  

Yahoo Finance [a]. Exemplo para o fundo KNRI11.SA. Disponível em 

<https://finance.yahoo.com/quote/KNRI11.SA/history?period1=1407294000&period2=15727

15727&interval=1d&filter=history&frequency=1d> Acesso em 03 de novembro de 2019 

 

8 Anexos 

 

8.1 Anexo A 

Fundo Tipo Fundo Tipo 

KNCR11 Recebíveis Imobiliários TRXL11 Logísticos 

KNRI11 Lajes Comerciais VLOL11 Lajes Comerciais 

BBPO11 Agências Bancárias HGRU11 Lajes Comerciais 

KNIP11 Recebíveis Imobiliários RBRD11 Lajes Comerciais 

BRCR11 Lajes Comerciais CTXT11 Lajes Comerciais 

HGBS11 Shopping/Varejo CXRI11 Fundo de Fundos 

HGLG11 Logísticos KNRE11 Incorporação 

ABCP11 Shopping/Varejo FEXC11 Recebíveis Imobiliários 

HGRE11 Lajes Comerciais SPTW11 Lajes Comerciais 

XPML11 Shopping/Varejo BBVJ11 Lajes Comerciais 

VISC11 Shopping/Varejo ALMI11 Lajes Comerciais 

JSRE11 Lajes Comerciais CXCE11B Lajes Comerciais 

GGRC11 Logísticos CEOC11 Lajes Comerciais 

TBOF11 Lajes Comerciais FAED11 Educacional 

PQDP11 Shopping/Varejo BCRI11 Recebíveis Imobiliários 

BCFF11 Fundo de Fundos CPTS11B Recebíveis Imobiliários 

SAAG11 Agências Bancárias ONEF11 Lajes Comerciais 

XPLG11 Logísticos AEFI11 Educacional 

SHPH11 Shopping/Varejo MBRF11 Agências Bancárias 

HGCR11 Recebíveis Imobiliários GRLV11 Logísticos 

AGCX11 Shopping/Varejo MAXR11 Shopping/Varejo 

SDIL11 Logísticos MGFF11 Fundo de Fundos 

RBRR11 Recebíveis Imobiliários HTMX11 Hotéis 

MXRF11 Recebíveis Imobiliários FOFT11 Fundo de Fundos 

KNHY11 Recebíveis Imobiliários RBBV11 Incorporação 

FFCI11 Lajes Comerciais PORD11 Recebíveis Imobiliários 

FCFL11 Educacional RNDP11 Recebíveis Imobiliários 

RBRF11 Fundo de Fundos CBOP11 Lajes Comerciais 

UBSR11 Recebíveis Imobiliários OUJP11 Recebíveis Imobiliários 

BBFI11B Agências Bancárias BMLC11B Lajes Comerciais 

VRTA11 Recebíveis Imobiliários HCRI11 Hospital 

NSLU11 Hospital EURO11 Logísticos 

FIIB11 Logísticos RBGS11 Shopping/Varejo 

HGJH11 Lajes Comerciais FIXX11 Fundo de Fundos 
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MALL11 Shopping/Varejo XTED11 Lajes Comerciais 

FVBI11 Lajes Comerciais FPAB11 Lajes Comerciais 

FAMB11B Lajes Comerciais FVPQ11 Shopping/Varejo 

HFOF11 Fundo de Fundos GSFI11 Shopping/Varejo 

BPFF11 Fundo de Fundos HGPO11 Lajes Comerciais 

ALZR11 Logísticos HMOC11 Shopping/Varejo 

FLMA11 Lajes Comerciais LVBI11 Logísticos 

XPCM11 Lajes Comerciais PATC11 Lajes Comerciais 

RNGO11 Lajes Comerciais PRSV11 Lajes Comerciais 

CNES11 Lajes Comerciais RBED11 Educacional 

MFII11 Incorporação RBVA11 Shopping/Varejo 

BBRC11 Agências Bancárias RBVO11 Recebíveis Imobiliários 

IRDM11 Recebíveis Imobiliários VGIR11 Recebíveis Imobiliários 

JRDM11 Shopping/Varejo VILG11 Logísticos 

BCIA11 Fundo de Fundos WPLZ11 Shopping/Varejo 

TGAR11 Incorporação XPIN11 Logísticos 

CARE11 Cemitério TRNT11 Lajes Comerciais 

THRA11 Lajes Comerciais PLRI11 Recebíveis Imobiliários 

EDGA11 Lajes Comerciais FLRP11 Shopping/Varejo 

FIGS11 Shopping/Varejo BNFS11 Agências Bancárias 

FIIP11B Logísticos RDES11 Lajes Comerciais 

 

8.2 Anexo B 

 

Abaixo código transcrito na íntegra: 

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙. 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑠(𝑟𝐽𝑎𝑣𝑎) 

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙. 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑠(𝑥𝑙𝑠𝑥) 

𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑦("𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑚𝑜𝑑") 

𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑦("𝑔𝑔𝑝𝑙𝑜𝑡2") 

𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑦("𝑥𝑙𝑠𝑥") 

 

𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 < −𝑟𝑒𝑎𝑑. 𝑐𝑠𝑣("𝐼𝐹𝐼𝑋. 𝑐𝑠𝑣") 

𝑑𝑎𝑡𝑎1 < −𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜$𝐹𝑢𝑛𝑑𝑜 

#𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜) 
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#𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑑𝑎𝑡𝑎1) 

 

𝑓𝑜𝑟 (𝑖𝑖 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜$𝐹𝑢𝑛𝑑𝑜){ 

  𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑖𝑖) 

  𝑝𝑏𝑟 < − 𝑔𝑒𝑡𝑆𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠(𝑆𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠 = 𝑖𝑖, 𝑠𝑟𝑐 =  "𝑦𝑎ℎ𝑜𝑜", 𝑓𝑟𝑜𝑚 

=  "2000 − 01 − 01", 𝑡𝑜 =  "2019 − 12 − 01", 𝑎𝑢𝑡𝑜. 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛 

=  𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸) 

   

  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒. 𝑐𝑠𝑣(𝑝𝑏𝑟, 𝑓𝑖𝑙𝑒 = 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒( 𝑖𝑖, ". 𝑐𝑠𝑣", 𝑠𝑒𝑝 =  ""), 𝑟𝑜𝑤. 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠 

=  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑝𝑏𝑟)) 

} 

 

8.3 Anexo C 

 BCFF11 Carteira gerada 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 0,243% 0,932% 3,118% 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 0,226% 1,191% 2,564% 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 0,152% 0,563% 4,465% 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 0,072% 1,739% 4,291% 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 0,071% 2,131% -9,813% 0,028% 2,245% -6,189% 

jun/18 0,182% 1,163% -6,119% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,217% 0,810% -0,594% 0,070% 1,189% 0,579% 

ago/18 0,218% 0,657% 1,714% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,217% 0,856% -0,562% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,219% 0,753% 6,264% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,195% 0,584% -0,725% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,192% 0,287% 5,232% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,209% 0,712% 2,255% 0,072% 0,750% 4,109% 

fev/19 0,206% 0,642% -6,220% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,239% -0,106% 2,412% 0,064% 1,156% 4,585% 

abr/19 0,227% -0,271% 0,235% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,209% -0,600% 1,492% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,131% 0,383% 4,120% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 

18 - - 
0,712% - - -0,955% 

Méd. 

19 - - 
0,660% - - 2,361% 

Méd. 

Total - - 
0,695% - - 0,139% 
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 BCIA11 Carteira gerada 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 0,288% -0,486% -1,202% 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 0,265% -0,586% 3,632% 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 0,269% -0,021% 2,298% 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 0,273% 0,143% -1,766% 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 0,276% 0,003% -2,486% 0,028% 2,245% -6,189% 

jun/18 0,273% 0,061% -8,060% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,317% -0,345% 3,222% 0,070% 1,189% 0,579% 

ago/18 0,315% 0,211% -0,725% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,110% -1,035% -0,676% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,097% -0,691% -4,031% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,096% -1,235% -0,785% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,094% -1,096% 0,467% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,095% -0,891% 3,284% 0,072% 0,750% 4,109% 

fev/19 0,108% -0,524% -0,046% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,093% -0,823% 8,762% 0,064% 1,156% 4,585% 

abr/19 0,158% -0,315% 0,254% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,156% -0,146% -1,476% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,153% -0,060% 3,423% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 

18 

- - -0,891% 
- - -0,955% 

Méd. 

19 

- - 2,312% 
- - 2,361% 

Méd. 

Total 

- - 0,165% 
- - 0,139% 

 

 BPFF11 Carteira gerada 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 0,105% 1,569% 3,771% 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 0,045% 1,065% 5,441% 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 0,044% 1,054% 0,754% 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 0,030% 1,370% -0,924% 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 0,032% 1,310% -3,452% 0,028% 2,245% -6,189% 

jun/18 0,049% 1,027% -13,047% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,197% -0,322% 3,668% 0,070% 1,189% 0,579% 

ago/18 0,208% -0,080% 0,032% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,208% -0,121% -7,181% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,241% -0,913% 6,813% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,281% -0,537% -2,011% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,283% -0,680% 0,949% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,285% -0,580% 6,317% 0,072% 0,750% 4,109% 

fev/19 0,307% -0,379% -1,748% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,279% -0,964% -3,641% 0,064% 1,156% 4,585% 
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abr/19 0,282% -1,331% 2,172% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,291% -1,078% -0,213% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,285% -0,805% 1,960% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 

18 
- - 

-0,580% 
- - -0,955% 

Méd. 

19 
- - 

0,758% 
- - 2,361% 

Méd. 

Total 
- - 

-0,136% 
- - 0,139% 

 

 CXRI11 Carteira gerada 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 0,171% 0,395% 8,746% 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 0,224% 1,021% -2,345% 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 0,220% 0,432% 1,921% 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 0,211% 0,824% -9,426% 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 0,283% 0,275% -1,135% 0,028% 2,245% -6,189% 

jun/18 0,284% 0,218% -11,675% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,358% -1,285% 6,920% 0,070% 1,189% 0,579% 

ago/18 0,398% -0,946% -3,381% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,368% -0,613% 0,891% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,309% -1,167% 2,599% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,318% -0,805% 3,647% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,329% -0,315% -0,356% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,326% -0,467% 3,202% 0,072% 0,750% 4,109% 

fev/19 0,266% -0,900% -1,122% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,264% -0,797% -1,077% 0,064% 1,156% 4,585% 

abr/19 0,258% -1,043% -0,681% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,192% -0,280% 0,487% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,192% -0,145% 1,172% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 

18 

- - -0,467% 
- - -0,955% 

Méd. 

19 

- - 0,319% 
- - 2,361% 

Méd. 

Total 

- - -0,205% 
- - 0,139% 

 

 FOFT11 Carteira gerada 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 0,452% 1,693% 1,286% 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 0,448% 1,816% 3,783% 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 0,446% 2,132% -0,625% 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 0,449% 2,079% 0,105% 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 0,449% 2,087% -1,048% 0,028% 2,245% -6,189% 
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jun/18 0,454% 1,998% -6,183% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,505% 1,457% -2,430% 0,070% 1,189% 0,579% 

ago/18 0,517% 1,249% -2,313% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,526% 1,052% -2,957% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,539% 0,799% 1,835% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,061% -0,851% 8,452% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,127% -0,178% -0,828% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,126% -0,139% 5,833% 0,072% 0,750% 4,109% 

fev/19 0,152% 0,227% -4,523% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,157% -0,467% 2,390% 0,064% 1,156% 4,585% 

abr/19 0,162% -0,219% -0,430% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,162% -0,263% 2,215% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,166% 0,007% 3,436% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 

18 
- - -0,139% - - -0,955% 

Méd. 

19 
- - 1,434% - - 2,361% 

Méd. 

Total 
- - 0,383% - - 0,139% 

 

 HFOF11 Carteira gerada 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 - - - 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 - - - 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 - - - 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 - - -0,300% 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 0,000% -0,025% -2,712% 0,028% 2,245% -6,189% 

jun/18 0,015% -0,254% -8,178% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,109% -0,961% 2,092% 0,070% 1,189% 0,579% 

ago/18 0,145% -0,790% -1,377% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,117% -0,904% -4,188% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,104% -1,257% 3,322% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,130% -0,987% 2,031% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,128% -0,821% 2,875% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,130% -0,587% 5,546% 0,072% 0,750% 4,109% 

fev/19 0,152% -0,139% 2,658% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,145% 0,080% 1,032% 0,064% 1,156% 4,585% 

abr/19 0,133% 0,165% 1,865% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,135% 0,345% 1,407% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,126% 0,692% 3,887% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 

18 
- - -0,782% - - -0,955% 

Méd. 

19 
- - 2,721% - - 2,361% 

Méd. 

Total 
- - 0,605% - - 0,139% 
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 MGFF11 Carteira gerada 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 - - - 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 - - - 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 - - - 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 - - - 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 - - -4,040% 0,028% 2,245% -6,189% 

jun/18 0,000% -0,343% -0,021% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,040% -0,345% 0,074% 0,070% 1,189% 0,579% 

ago/18 0,037% -0,339% -3,597% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,037% -0,642% -8,104% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,091% -1,340% 3,243% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,133% -1,077% 1,697% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,131% -0,938% 5,423% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,168% -0,501% 1,273% 0,072% 0,750% 4,109% 

fev/19 0,153% -0,396% 0,940% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,139% -0,319% 3,756% 0,064% 1,156% 4,585% 

abr/19 0,140% -0,012% -2,299% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,133% -0,206% 0,444% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,119% 0,175% 4,469% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 

18 - - 
-0,751% 

- - 
-0,955% 

Méd. 

19 - - 
1,406% 

- - 
2,361% 

Méd. 

Total - - 
0,168% 

- - 
0,139% 

 

 RBRF11 Carteira gerada 

 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

Risco 

Markowitz 

Retorno 

Markowitz 

Retorno na 

prática 

jan/18 0,007% -0,220% -1,700% 0,042% 1,699% 2,535% 

fev/18 0,007% -0,363% 0,972% 0,036% 1,620% 2,909% 

mar/18 0,012% -0,282% 3,697% 0,026% 1,398% 2,434% 

abr/18 0,037% 0,020% 1,531% 0,026% 2,237% 0,547% 

mai/18 0,034% 0,147% -1,946% 0,028% 2,245% -6,189% 

jun/18 0,035% -0,017% -4,609% 0,055% 1,738% -3,525% 

jul/18 0,052% -0,410% 4,156% 0,070% 1,189% 0,579% 

ago/18 0,067% -0,071% -1,212% 0,070% 1,133% -0,948% 

set/18 0,062% -0,173% -3,689% 0,071% 0,869% -2,056% 

out/18 0,066% -0,485% 4,159% 0,044% 0,696% -0,001% 

nov/18 0,082% -0,089% 0,403% 0,067% 0,688% -4,459% 

dez/18 0,079% 0,112% 0,378% 0,069% 0,832% -2,798% 

jan/19 0,079% 0,139% 3,372% 0,072% 0,750% 4,109% 
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fev/19 0,082% 0,560% -0,928% 0,070% 1,144% 0,164% 

mar/19 0,084% 0,401% -1,015% 0,064% 1,156% 4,585% 

abr/19 0,075% 0,012% 1,923% 0,050% 1,180% 1,407% 

mai/19 0,077% 0,044% 3,928% 0,037% 1,333% -0,519% 

jun/19 0,083% 0,531% -3,934% 0,040% 1,722% 4,553% 

Méd. 

18 
- - 0,139% - - -0,955% 

Méd. 

19 
- - 0,519% - - 2,361% 

Méd. 

Total 
- - 0,266% - - 0,139% 

 


