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APLICAÇÃO DO SOLVER MICROSOFT EXCEL® PARA OTIMIZAR DIFERENTES 

CARTEIRAS UTILIZAÇANDO A TEORIA DAS CARTEIRAS DE MARKOWITZ 

 

Marcelo Brondani1 

 Titiane de Fátima Barilli Guterres2 

 

RESUMO 
Neste trabalho foi analisado a relação risco e retorno de títulos mobiliários listados no 
IBOVESPA e através da otimização com o Solver foi determinado cinco carteiras 
hipotéticas com a composição de ativos com base nestas ações. Objetivo foi encontra 
uma composição que pudesse satisfazer o menor risco, o maior retorno e diferentes 
níveis de concentração, utilizando a teoria do risco retorno de Markowitz, para 
determinar quais ativos do referido índice deveriam ser comprados baseado em dados 
de rentabilidade e volatilidade de janeiro de 2012 até dezembro de 2017 e assim 
determinar as carteiras hipotéticas com o objetivo de otimizar a rentabilidade e o risco 
das certeiras no ano de 2018. Para resolução da tomada de decisão, foi utilizado a 
ferramenta SOLVER do software Excel® Microsoft Office. 
 
Palavras-chave: Markowitz. Carteira de Ativos. Ibovespa. SOLVER. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O índice Bovespa ou IBOVESPA tem sua composição baseada em critérios 

determinados pela B3 Bovespa. Estes critérios buscam representar o mercado 

acionário brasileiro, de forma a trazer a realidade do mercado de capitais para um 

índice capaz de medir com proximidade os principais negócios que ocorrem dentro da 

bolsa brasileira. Porém, o índice não é determinado para obter a melhor rentabilidade 

dentro de um universo de ativos, nem objetiva escolher qual ativo possui menor risco 

ou maior retorno.  

Para os investidores, refletir uma carteira com a composição do Ibovespa pode 

ter alguns problemas como; ter uma pulverização tão extensa que torna pequenos 

investimentos caros e com alto custo de corretagem e não ser capaz de obter a melhor 

combinação risco e retorno
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Este trabalho aborda o portfólio de ativos  da composição do índice e utilizar 

apenas uma ferramenta de otimização, desta forma será analisado os dados 

fornecidos pela B3 BM&F Bovespa com o objetivo de encontrar cinco opções de 

carteira que possam distribuir os ativos que compõe o Ibovespa utilizando apenas a 

ferramenta Solver do Microsoft Excel® 2017, com o intuito de encontrar opções de 

portfólio para atingir os objetivos propostos;  melhor rentabilidade, maior risco, menor  

risco com nível de concentração máxima por ativo determinado dois níveis: 10%, 25% 

e maior retorno com concentração máxima por ativo em 15%. Desta forma, através 

das carteiras propostas, apresentar o diferente nível da relação risco-retorno de cada 

carteira, demonstrando que será alcançando menor risco que os ativos 

individualmente e maior retorno que o índice de forma ampla, conforme a proposta de 

Markowitz. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Teoria das Carteiras 

 

A engenharia econômica utiliza metodologia estatística para determinar uma 

possível rentabilidade futura de um investimento, baseado em uma amostra da sua 

rentabilidade passada (IGNÁCIO, 2010). Através da teoria das carteiras desenvolvida 

por Markowitz, é possível equilibrar diferentes ativos com risco e retorno variado, desta 

forma é capaz obter uma carteira com menor risco e maior retorno do que qualquer 

um dos ativos individualmente (MARKOWITZ, 1952). 

Segundo a teoria das carteiras, o processo de seleção de ativos possui dois 

estágios iniciais, dos quais um deles é a observação sobre a performance dos ativos 

e o que se pode tirar de informações sobre isso, o outro é analisar informações 

pertinentes ao futuro destes investimentos e então tomar uma decisão baseada em 

rentabilidades passadas e perspectivas futuras (JUNIOR; et al., 2002). 

O risco e o retorno possuem uma correlação positiva entre si, quanto maior for 

o risco envolvido no ativo, maior será seu possível retorno e vice-versa (JUNIOR; et 

al., 2014). Segundo Markowitz, para se reduzir o risco não é simplesmente pulverizar 

o portfólio em diversos ativos com diferentes riscos, mas sim escolher ativos que 

possuam alto grau de correlação negativa entre si (ALVEZ, 2015). Desta   forma foi 
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possível    através   da análise descrita por Markowitz sobre a fronteira da eficiência, 

onde é analisado a correlação linear e a relação risco retorno dos ativos para assim 

determinar uma carteira equilibrada, baseando na expectativa de passadas de retorno 

(RENNER, 2010). 

 Para Markowitz (1957), o retorno de uma carteira está ligado ao retorno 

individual de cada ativo e sua correlação entre eles, pois só poderá ser otimizado uma 

carteira que possuir ativos com relação de variação entre si negativa. Conforme 

apresentado pelo autor, o retorno de uma carteira é baseado em: 

 

Rp = ∑W1. R1 (1) 

 

Onde, Rp será a taxa de retorno do portfólio em um determinado período, W é 

identificado com o peso de terminado ativo na carteira, e R a rentabilidade do ativo no 

período analisado, n a quantidade desejada de ativos para compor a carteira. 

Porém, o retorno esperado de uma carteira será dado pela expressão que 

multiplica r1 como taxa de retorno esperada de um determinado ativo e p1 será a 

probabilidade do retorno de determinado ativo ocorrer. A variável N será o número 

possível de ativos para compor uma carteira. 

 

E(Ri) = p1. r1 + ⋯+ pn. rn  (2) 

 

Contudo, quando testado uma diversificação simples sobre determinado nível 

de risco e de retorno em comparação a uma carteira simples de apenas um ativo foi 

possível observar algumas premissas para composição da carteira que estavam além 

da interpretação de Markowitz, das quais são: o período de dados a ser analisado 

deve ser obrigatoriamente o mais longo possível; o índice de Sharpe do portfólio 

deverá ser maior que o de cada ativo analisado individualmente; o número de ativos 

para compor a carteira deverá ser pequeno (DEMIGUEL; et al., 2007). 

Conforme apresentado por Andrade (2004), o conjunto de ativos que envolvem 

o portfólio tendem a diversificação dos riscos fundamentado na correlação negativa 

dos ativos, assim a diversificação eficiente tende a reduzir o risco diversificável da 

carteira com diferentes ativos. Para Junior et al (2014), a teoria das carteiras de 

Markowitz é baseada na análise quadrática, onde a otimização ocorre pelas médias; 

variância e a covariância dos retornos dos ativos analisados. Seus respectivos pesos 
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na formação da carteira irão determinar qual o risco final e o possível retorno da 

carteira analisando o histórico dos ativos.  

 

2.1.1 Risco 

 

 O risco envolvido no mercado financeiro pode ser calculado através de Alfa e 

βeta, pois existem dois tipos de risco, o risco diversificável e o risco não diversificável 

ou risco sistêmico conforme apresentado por Junior; et al., (2002). O primeiro trata-se 

do risco que pode ser reduzido a partir da diversificação de diferentes ativos, pois 

teremos ativos com correlação negativa que podem sanar intempéries de setores ou 

de empresas específicas, o risco não diversificável trata-se por sua vez, do risco de 

um possível colapso no mercado ou algum acontecimento em que todos os ativos 

estão sujeitos de igual maneira. 

 

É importante ressaltar que a diversificação reduz apenas o risco 
diversificável, como o próprio nome diz. Isso se deve ao fato de que 
quando se diversifica um investimento, o capital total pode sofrer baixa 
relativa a acontecimentos que afetam apenas um dos ativos que 
compõe a carteira, neste caso os outros ativos podem reduzir as 
perdas totais, porém o mesmo pode acontecer quando uma boa 
notícia afeta positivamente o valor de somente um ativo, os outros, 
não sendo afetados, impedirão que os ganhos aumentem na mesma 
proporção que aumentarão para o ativo que foi afetado pela boa 
notícia (JUNIOR; et al., 2002, p. 2). 

   
Segundo Junior; et al., (2014) apenas o risco diversificável poderá ser reduzido, 

pois o risco sistêmico é inerente a todos os ativos e atinge-os de igual maneira. 

Quando houver um ambiente de incerteza associada à averiguação da possível 

rentabilidade de um ativo, temos que quantificar por meio de uma distribuição de 

probabilidades dos diversos resultados previstos, diz-se que a decisão está sendo 

tomada sob uma situação de risco (NETO, 2006).  

 

Risco Total = Risco sistêmico + Risco não sistêmico (3) 

 

A medida de risco é determinada, na maioria das vezes pelo desvio padrão 

indicando se o valor esperado é possível dentro de uma análise probabilista de 

eventos passados, conhecido como retornos discretos (JUNIOR; et al., 2002).  
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Para Neto (2006) o mercado é eficiente quando nenhum agente pode sozinho 

influenciar os preços dos ativos; o mercado é constituído por agentes racionais; 

isonomia da informação; não deve haver racionalidade de capital; os ativos são 

perfeitamente divisíveis; as expectativas serão sempre homogenias com base no 

desempenho futuro do mercado. Partindo dessas premissas, o mercado de capitais 

que será analisado neste trabalho possui velocidade de transação, elevado número 

de participantes e acesso homogêneo as informações, conforme as premissas. 

 

2.1.2 Indicadores de relação risco e retorno 

 

Segundo Junior; et al (2014) os modelos de Markowitz foram otimizados com 

as teorias de Sharpe (1963) com a finalidade de linearizar e melhorar a eficiência do 

modelo proposto anteriormente. Desta forma Sharpe criou o modelo CAPM, onde é 

possível calcular a taxa de retorno de um ativo comparando um ativo livre de risco e 

um prêmio de mercado multiplicado pelo fator beta, sendo o beta uma medida de 

sensibilidade do retorno do ativo em relação ao ativo sem risco. Sendo assim o modelo 

de CAPM consiste apenas no fator beta (ALMONACID, 2010). O modelo consiste em; 

Retorno Ri do ativo sem risco, menos o retorno Rj do ativo analisado dividido pela 

subtração do risco do ativo analisado Rj e o ativo sem risco ri.   

 

Sharpe =
Ri−Rj

ri−rj
 (5) 

 

Esse modelo matemático é conhecido com Sharpe generalizado, uma vez que 

analisa a diferença de risco do ativo analisado com o ativo sem risco. 

 O modelo de Treynor, trata-se de uma avaliação de desempenho do Beta do 

ativo analisado em relação ao risco retorno do ativo sem risco. Conforme Almonacid 

(2010), o índice de Sharpe analisa o desvio padrão dos retornos dos ativos analisados 

em relação ao ativo sem risco, já a medida de Treynor utiliza o risco sistêmico, ou 

seja, o beta de uma carteira que represente o mercado como um todo.  

Deste modo, essas ferramentas da engenheira financeira foram aplicadas para 

medir o melhor conjunto de ações para reduzir o risco e/ou aumentar o retorno de uma 

carteira hipotética de ativos. 
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3 METODOLOGIA 

 

O trabalho baseia-se na pesquisa exploratória, com intuito de analisar o 

comportamento real do mercado acionário brasileiro. Objetivando encontrar as ações 

com menor risco e com maior rentabilidade para que o software Excel através da 

ferramenta solver otimizando a melhor combinação de ativos para os critérios 

escolhidos. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi indutiva, pois após analisar os dados 

e realizar a otimização da carteira hipotética será observado diferentes combinações 

de carteiras escolhidas pelo Solver, e desta forma encontrar uma solução verídica 

analisando o comportamento das carteiras no mercado no ano de 2018.  Para isso 

utilizaremos o método estatístico, pois será analisado o histórico de preços fornecidos 

pela B3 Bovespa, os quais serão as variações do preço das ações que compõe o 

índice Bovespa no mercado acionário brasileiro de 2012 a 2017. 

A metodologia estatística, baseada em matemática auxilia a identificar o retorno 

dos ativos, pois o mesmo pode ser determinado pelo preço atual dividido pelo preço 

no período anterior menos 1, determinando assim um índice discreto do retorno do 

ativo. Para determinar o retorno continuo pressupondo uma capitalização 

indeterminada. Desta forma foi utilizado logaritmo base 10 (Dez) do resultado do 

retorno discreto, determinando assim o retorno continuo (ASSAF, 2006). Quando 

efetuado a multiplicação do preço em D-1 pelo número de Euler elevado ao retorno 

continuo teremos o preço futuro do ativo. 

Para determinar o retorno esperado de um ativo, devemos utilizar as 

informações probabilísticas de eventos passados para determinar seu desvio padrão 

e sua rentabilidade passada, desta forma utilizaremos o retorno do ativo multiplicado 

pela probabilidade de ocorrência do evento:  

 

RE = (R ∗ σ) (4) 

 

Sendo assim, RE é o retorno esperado desejado que será uma igualdade da 

multiplicação do retorno continuo e σ o desvio padrão dividido pela média do histórico 

analisado (ASSAF, 2006). 

 Munido dessas informações, podemos abordar a teoria das preferências, que 

possui o objetivo básico de apresentar o posicionamento de um investidor diante da 
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combinação entre risco e retorno. Desta forma o investidor irá maximizar sua utilidade, 

baseado no princípio da racionalidade. Para entender uma decisão racional, seguimos 

a observação de Assaf (2006), em que para selecionar o ativo com melhor retorno 

deve ser também o ativo com menor risco. 

 Neste trabalho foi utilizado como indicador de performance frente ao mercado 

livre de risco o índice de Sharpe generalizado, que traz uma relação de grandeza entre 

a rentabilidade do ativo analisado e seu risco e a rentabilidade do ativo sem risco e o 

risco sistêmico.  

 Para testarmos a teoria das carteiras de Markowitz, devemos analisar ativos, 

ou seja, opções de investimento. As ações segundo Fortuna (2015) são a menor parte 

de uma empresa, ou seja, representam seu património líquido, seus ativos e trazem 

consigo a perspectiva de crescimento e de geração de lucro da empresa. As ações 

são cotadas e negociadas em ambiente aberto conhecido como Bolsa de valores. 

Para Neto (2015), as ações constituem a menor parte ou fração do capital social de 

uma empresa denominada legalmente como sociedade anônima. São títulos 

negociáveis e transferíveis onde os subscritores são conhecidos como acionistas, que 

adquirem esses títulos por um valor. 

 No Brasil, segundo Neto (2015), as ações negocias em bolsa são do tipo 

escriturais, não existindo os títulos fisicamente, apenas em ambiente virtual. Para 

emissão de ações a empresa necessita possuir padrões coorporativos de governança 

e respeitar a lei nº 6.404, de 1976. 

 Segundo Neto (2015), os investidores ou acionistas, gozam de vantagens na 

aquisição das ações, tais vantagens são; 

 Dividendos: uma parcela dos lucros auferidos no exercício anterior, onde é 

definida por estatuto em assembleia sobre sua distribuição. 

 Juros sobre capital próprio: é a bonificação adicional que a empresa pode pagar 

aos seus acionistas, seu pagamento no Brasil é facultativo. 

 Bonificação: emissão e distribuição de novas ações aos acionistas em função 

do aumento de capital social da empresa efetuado por incorporação de 

reservas. 

 Valorização: o valor de face dos títulos tende a oscilar por forças livres de oferta 

e demanda, desta forma o acionista tem a vantagem de comprar uma ação sob 

determinado preço e vender com lucro em outro período.  
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 Direito a subscrição: quando houver aumento do capital social da empresa, os 

acionistas podem ser consultados sobre o possível interessem em adquirir 

novas ações das empresas em proporção às ações em carteira, sendo que o 

preço a ser comercializado é definido pela companhia. 

 Neste trabalho foi analisado um portfólio de ações que compões o IBOVESPA 

na data de 02/01/2012, onde foi calculado seu preço de abertura e preço de 

fechamento e sua rentabilidade acrescida dos dividendos ao longo do período.   

 O Sistema solver, trata da relação de resolução de problemas de programação 

linear, conhecido como modelo PL (OLIVEIRA, 1998). 

No desenvolvimento desse artigo foi utilizado os dados fornecidos pela 

BM&FBovespa no período de 02 de janeiro 2012 até 28 de setembro de 2018, 

correspondendo a 5 anos e 9 meses de análise. Analisamos o preço de encerramento 

dos ativos mobiliários que compõe o IBOVESPA na data do dia 02 de janeiro de 2012, 

sob o referido período. Desta forma foi possível expressar o retorno diário de um ativo 

comparando o preço e encerramento do dia “D” com preço de encerramento no dia 

“D-1”, sendo essa uma relação de logaritmos de base 10, com objetivo de normalizar 

os dados.  

 Foi utilizado o índice IGCxBr como medida de risco sistêmico, uma vez que ele 

abrange 190 ações com governança corporativa de acordo com o novo mercado, 

negociadas na Bolsa Brasileira, (BM&FBovespa, 2018), sendo esse o índice capaz de 

expressar o risco total do mercado. Sendo composto pelas seguintes empresas: 

ALLIAR 

ABC BRASIL 

BRASILAGRO 

ALPARGATAS 

ALIANSCE 

ALUPAR 

LOJAS MARISA 

ANIMA 

AREZZO CO 

AZUL 

B3 

BRASIL 

BRADESCO 

BBSEGURIDADE 

MINERVA 

BANCO INTER 

BK BRASIL 

BANCO PAN 

BRADESPAR 

BRADESPAR 

PETROBRAS BR 

BRF SA 

BR INSURANCE 

BRASKEM 

BR MALLS PAR 

BR PROPERT 

BANRISUL 

BIOSEV 

B2W DIGITAL 

CAMIL 

CSU CARDSYST 

CYRE COM-CCP 

CCR SA 

CCX CARVAO 

CESP 

CIELO 

CELESC 

CEMIG 

CPFL ENERGIA 

COPEL 

CPFL RENOVAV 

CARREFOUR 

COSAN 

COPASA 



 

 

CVC BRASIL 

CYRELA REALT 

DIRECIONAL 

DURATEX 

ECORODOVIAS 

ENGIE BRASIL 

ELETROBRAS 

ELETROPAULO 

EMBRAER 

ENERGIAS BR 

ENEVA 

ENERGISA 

EQUATORIAL 

ESTACIO PART 

EUCATEX 

EVEN 

EZTEC 

FERBASA 

FER HERINGER 

FIBRIA 

FORJA TAURUS 

FLEURY 

FRAS-LE 

GAFISA 

GERDAU 

INTERMEDICA 

GERDAU MET 

GOL 

GRENDENE 

GENERALSHOP 

HAPVIDA 

HELBOR 

CIA HERING 

HYPERA 

IGUATEMI 

IRBBRASIL RE 

ITAUSA 

ITAUUNIBANCO 

JBS 

JHSF PART 

JSL 

KLABIN S/A 

KROTON 

LOJAS AMERIC 

LOCAMERICA 

METAL LEVE 

LIGHT S/A 

LINX 

LIQ 

LE LIS BLANC 

LOG-IN 

LOPES BRASIL 

LOJAS RENNER 

MAGNESITA SA 

M.DIASBRANCO 

IMC S/A 

MAGAZ LUIZA 

MILLS 

MOVIDA 

MULTIPLUS 

MARFRIG 

MRV 

MULTIPLAN 

IOCHP-MAXION 

NATURA 

ODONTOPREV 

OUROFINO S/A 

OGX PETROLEO 

OMEGA GER 

IHPARDINI 

P.ACUCAR-CBD 

PETROBRAS 

PROFARMA 

PINE 

PARANAPANEM 

MARCOPOLO 

POSITIVO TEC 

PETRORIO 

PORTO SEGURO 

PORTOBELLO 

QGEP PART 

QUALICORP 

RAIADROGASIL 

RUMO S.A. 

RANDON PART 

LOJAS RENER 

LOCALIZA 

COSAN LOG 

RENOVA 

INDS ROMI 

ROSSI RESID 

SANEPAR 

SABESP 

SAO CARLOS 

SOMOS EDUCA 

SER EDUCA 

SPRINGS 

TIME FOR FUN 

SLC AGRICOLA 

SARAIVA LIVR 

SMILES 

SAO MARTINHO 

SENIOR SOL 

SIERRABRASIL 

SANTOS BRP 

SUL AMERICA 

SUZANO PAPEL 

TAESA 

TECNISA 

TECHNOS 

TENDA 

TERRA SANTA 

TEGMA 

AES TIETE E 

TIM PART S/A 

TOTVS 

TRISUL 

TRAN PAULIST 

TARPON INV 

TUPY 



 

 

UNICASA 

ULTRAPAR 

USIMINAS 

VALE 

VALID 

VULCABRAS 

VIAVAREJO 

WEG 

WIZ S.A. 

  

O ativo livre de risco analisado foi o retorno médio diário do DI em 83% como 

fins de comparação de um retorno médio de bancos com carteira comercial protegido 

pelo FGC do período analisado. 

 Para medida de comparativa foi utilizado índice de Sharpe para comparar com 

o um ativo sem risco e a medida de Treynor para analisar a relação com o risco 

sistêmico. O coeficiente βeta foi calculado através da análise de inclinação entre o 

ativo sem risco e o ativo de risco sistêmico, o Alfa foi obtido através do cálculo de 

intercepção dos mesmos. O ativo sem risco demostrou um índice βeta de 0,00024 

com o risco sistêmico, comprovando sua veracidade como indicador.  Os ativos 

analisados para compor a carteira hipotética foram os seguintes: 

PETR4 

VALE5 

ABEV3 

ABCB4 

CSAN3 

BBAS3 

BBDC3 

BBDC4 

BBAS3 

BRAP4 

BFRS3 

BRKM5 

ITUB4 

VALE3 

PETR3 

ITSA4 

BVMF3 

UGPA3 

CIEL3 

KROT3 

VIVT4 

JBSS3 

LREN3 

EMBR3 

CCRO3 

RADL3 

SANB11 

CTIP3 

EQTL3 

HYPE3 

SBSP3 

GGBR4 

PCAR4 

WEGE3 

LAME4 

BRKM5 

CPFE3 

BRML3 

CMIG4 

KLBN11 

EGIE3 

CSNA3 

TIMP3 

FIBR3 



 

 

Sendo essa a composição do IBOVESPA na data requerida para análise. 

Para fins de cálculo foi utilizado a plataforma Excel® que compõe o pacote 

Microsoft Office® do ano de 2017. Para otimização da carteira foi aplicado a 

ferramenta SOLVER do software utilizado.  

 A matriz de covariância foi composta por 43 ações analisadas mais dois 

índices de comparação, somando 47 ativos, onde cada um se relaciona entre si 

somando uma matriz de 1.849 índices. Sendo duas matrizes uma de correlação 

e outra de desvio padrão, no total de 3.698 índices.  

  

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Testando as Carteiras Hipotéticas 

 

 A otimização com sistema solver expressou os seguintes resultados sobre 

diversos portfólios testados baseado nos ativos que compões o índice 

IBOVESPA. O objetivo constituiu em testar diferentes níveis de risco buscando 

diferentes níveis de retorno, a figura 1 demostra como se comportou a relação 

risco e retorno dos portfólios estados. Para 5,33% de risco assumido, podemos 

atingir 19,05% de retorno e para o ponto com 4,57% de risco, a carteira atingiu 

um retorno de 8,37%, desta forma é validando a teoria de Markowitz sobre risco 

e retorno dos ativos. 

 

 
Figura 1 – Gráfico Risco Retorno dos portfólios otimizados 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  
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Foi exigido ao Solver os seguintes parâmetros para otimizar os ativos que 

compõe o índice testado: 

 A carteira necessita investir todo seu recurso nos ativos, não podendo 

sobrar capital não investido. Para isso utilizou o parâmetro de que a soma 

dos ativos investidos tem que ser igual a 100% da carteira. 

 O cálculo de VAR e sua raiz quadrada será o parâmetro de risco 

 O índice de Sharpe será a relação de otimização risco sistêmico e risco 

da carteira 

 O rendimento esperado é baseado no histórico de retorno dos últimos 5 

anos. 

Para elaborar uma rentabilidade mais próxima de um investimento real, o 

modelo utilizou os valores dos últimos 5 cinco anos, seus dividendos e seu risco 

respectivo. Desta forma, foi gerado 5 carteiras hipotéticas, onde analisamos os 

retornos das carteiras simuladas em um ambiente com dados reais, iniciando 

uma compra hipotética de ações escolhidas com a data de 02 de janeiro de 2018, 

ao preço de abertura e calculado o retorno com o preço dos ativos que compõe 

a carteira hipotética otimizada com solver no fechamento do mercado do dia 05 

de outubro de 2018. A otimização utilizou parâmetros em que foi exigido uma 

carteira hipotética baseada nos ativos que compõe o IBOVESPA onde buscamos 

parâmetros que trazem; menor risco com concentração máxima de 25% por 

ação, menor risco com concentração máxima de 10% por ação, maior retorno 

com concentração máxima de 15%, mínimo de risco e maior risco.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os dados analisados neste trabalho levaram a otimização da carteira 

hipotética do IBOVESPA para atingir os determinados parâmetros suscitados; 

menor risco com concentração máxima de 25% por ação, menor risco com 

concentração máxima de 10% por ação, maior retorno com concentração 

máxima de 15%, mínimo de retorno, maior risco.  

 Para as carteiras livres de concentração em ativos, o Solver otimizou: 

Maior risco investimento em 100% de Petr4. No investimento com menor risco, 

o sistema otimizou a careteira para 100% de ações KLBN11. Nas carteiras com 



 

 

baixa concentração, foram selecionados os respectivos ativos; EMBR3, B3SA3, 

KLBN11 e FIBR3 todas com 25% de concentração na carteira hipotética de 

mínimo risco com 25% de concentração máxima. ABEV3, BRFS3, UGPA3, 

EMBR3, B3SA3, EQTL3, WEGE3, KLBN11 e FIBR3 todas com 10% de 

composição na carteira hipotética otimizada com mínimo de risco em uma 

carteira com concentração máxima de 10% por ativo. Para a última carteira 

testada, foi utilizado o parâmetro de maior retorno frente a uma concentração 

máxima por ativo de 15%, as ações escolhidas com base na otimização foram; 

ABCB4, BBAS3, VALE3, VIVT4, SANB11, BRKM5 com concentração de 15% 

cada uma e RADL3 compondo 10% da carteira.  

 

TABELA 1 - Resultados risco e do retorno das carteiras otimizada utilizando 
período de apuração dos rendimentos de janeiro de 2018 a outubro de 2018 
Carteira otimizada Retorno obtido Risco βeta 

Mínimo de risco com 25% de concentração  13,53% 0,23 

Mínimo de risco com 10% de concentração -10,64% 0,40 

Maior retorno com 15% de concentração  11,93% 0,90 

Mínimo de risco 7,80% 0,10 

Máximo de risco 51,88% 2,29 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

 Conforme a tabela 1, a otimização com o elevado risco trouxe o maior 

retorno em vista do coeficiente βeta ser 995% maior que a carteira com mínimo 

de risco concentrando 25% dos investimentos no máximo por ativo. Para a 

carteira sem limite de concentração o coeficiente em questão foi 2.229% maior 

que a carteira com o mínimo de risco. As carteiras com menor concentração, 

tendem a trazer menos retorno, conforme os princípios de Markowitz.  

 Sendo assim, a otimização das carteiras com solver demostrou ser mais 

eficiente que o Ibovespa no período analisado, onde o mesmo apresentou um 

retorno de 4,11%, contudo o modelo simplifica a análise ao não considerar os 

custos envolvidos nas transações tais como emolumentos, taxas de 

administração, tributos e demais custos de transação, sendo apenas uma 

simulação baseada em ambiente real de mercado para fins de comparação e 

análise. 
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