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1 Asset Allocation Optimization : A process

and a result

Resumo

Busca-se entender com esse artigo o que é Asset Allocation, como se relaciona
com cada investidor e como se dá o processo de otimização dos portfólios de
investimento. O artigo será dividido em duas partes, sendo a primeira a
introdução, em que serão abordado conceitos iniciais que serão a base na
segunda parte, na qual se discutirá as abordagens quantitativa e qualitativa
na construção de carteiras de investimento.

1.1 Introdução

A seleção de classes de ativos para um portfólio e a posterior alocação de
recursos entre elas são decisões importantes e nem sempre fáceis de serem
tomadas. Além disso, soma-se ao fato de que o mercado de capitais global
nunca esteve tão interligado, assim, são infinitas as possibilidades de con-
strução das chamadas carteiras de investimento.

Nesse contexto, surge a alocação estratégica de ativos, que tem como objetivo
atender as expectativas de retorno, tolerância ao risco e restrições impostas
pelos investidores. Como restrições, temos aquelas provenientes do teste de
Perfil do Investidor e também das suas preferências individuais, como por
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exemplo preferência por ativos ESG ou optar em manter seus investimentos
somente em ativos nacionais. Além da Alocação Estratégica, também têm-se
a Alocação Tática, que consiste em realizar ajustes de curto prazo aos pesos
das classes de ativos no portfólio com base em tendências de curto prazo.

Asset Allocation: Exemplo
Classe de Ativo Alocação Alvo Variação Permitida

1 - Dı́vida Soberana Nacional Pré-Fixada 25% 20% - 30%
2 - Dı́vida Soberana Nacional Pós-Fixada 30% 27% - 33%
3 - Fundos de Investimento Imobiliário 10% 5% - 15%
4 - Ações Internacionais 10% 5% - 15%
5 - Ações Nacionais 25% 20% - 30%

Diversas são as variáveis que devem ser consideradas ao avaliar portfólios
de investimento, entre as principais e que posteriormente permitem análises
mais aprofundadas têm-se o Retorno Esperado, Risco e o Índice de
Sharpe. Para calcular o retorno esperado do portfólio, deve-se múltiplicar
o Retorno Esperado de cada ativo pela sua participação no portfólio e somar
esses resultados.

E(Rp) =
n∑

i=1

Ri ∗ wi

Já o Risco, será considerado como o Desvio-Padrão dos retornos, que pode
ser cálculado da seguinte forma:

Cálculo com dois ativos:

σp =
√
w2

A ∗ σ2
A + w2

B ∗ σ2
B + 2 ∗ wA ∗ wB ∗ CovRA,RB

Cálculo com N ativos:

σp =
√
V ar(Rp) =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

wi ∗ wj ∗ CovRi,Rj

Finalmente, o Índice de Sharpe que é uma medida de Reward-to-Volatility,
isto é, mede o total de excesso de retorno por unidade de risco no portfólio.

ISp =
E(Rp) − rf

σp
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Após o cálculo dessas métricas, pode-se observar quantitativamente como
está sendo o desempenho de um portfólio de investimentos e também per-
mitindo uma análise comparativa. Uma performance de 20% ao ano pode
parecer muito boa, porém, caso outros gestores ou até mesmo o ı́ndice de
mercado tenham performado 30% para um mesmo ńıvel de risco, percebe-se
que, na verdade, foi um resultado pouco satisfatório.

1.2 Portfolio Optimization: Selecting the Best In-
vestment Portfolio

Certamente, uma etapa cŕıtica no processo de construção de carteiras. O pro-
cesso de otimização quantitativa visa, para um determinado ńıvel de volatil-
idade, encontrar a melhor combinação posśıvel de ativos que satisfazem as
expectativas do investidor, assim, deve-se otimizar a relação entre Risco e
Retorno.

1.2.1 The Mean - Variance Approach

Foi a primeira, e ainda muito importante, abordagem quantitativa na alocação
de ativos. Assim, com uma determinada cesta de ativos, pode-se calcular,
utilizando as equações apresentadas, o retorno esperado e a volatilidade de
cada portfólio, assumindo que essa se manterá constante. Dentro das infini-
tas possibilidades, têm-se, para cada ńıvel de risco, um portfólio diferenciado,
conhecido como Carteira Eficiente. Um portfólio é considerado eficiente
se, e somente se, não há como reduzir seu ńıvel de risco sem também diminuir
seu retorno esperado. O conjunto das carteiras eficientes é conhecido como
Fronteira Eficiente.

Fronteira Eficiente - Cesta Aleatória de Ativos
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Para se chegar na Fronteira Eficiente, primeiro é necessário que sejam
cálculados dois portfólios chave, sendo o primeiro deles o Portfólio de
Mı́nima Variância e o Portfólio Tangente, uma vez que a fronteira nada
mais é do que a combinação linear desses dois portfólios.

Cálculo dos Portfólios por meio de matrizes:

Vetor de 1s; Pesos; Retornos; Matriz de Variância/Covariância

1s =


1
1
· · ·
1

 ; W =


w1

w2

· · ·
wn

 ; R =


r1
r2
· · ·
rn

 Σ =


σ2

1 σ1,2 · · · σ1,j

σ2,1 σ2
2 · · · σ2,n

...
...

. . .
...

σn,1 σn,2 · · · σ2
n


Assim, o retorno e a variância do portfólio são dados por:

Rp = W T .R

σ2
p = W T .Σ.W

Portfólio de Mı́nima Variância e Portfólio Tangente:

Min σ2
p = W T .Σ.W

Sabendo que
∑n

i=1wi = 1

Max ISp =
Rp − rf
σp

Ao adicionar-se o Ativo Livre de Risco, chegamos na chamada Capital Market
Line, que se torna a nova Fronteira Eficiente. Assim, assume-se que todos
os investidores podem emprestar ou tomar emprestado utilizando a taxa livre
de risco.
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Capital Market Line

Muitas vezes, quando utiliza-se essa abordagem na otimização de portfólios, é
comum que apareçam pesos para os ativos que são incomuns ou impraticáveis,
como por exemplo uma posição 100% short em um Ativo A para financiar
uma posição 200% long em um Ativo B, no caso de uma carteira de dois
ativos. Assim, na prática, gestores frequentemente utilizam de restrições,
que são impostas visando aproximar a otimização à realidade do mercado e
até mesmo à realidade dos investidores. Por exemplo, pode-se impedir que o
modelo utilize posições vendidas em ativos ou restringir a alocação máxima
permitida por cada classe de ativo.

Outro problema encontrado na implementação da estratégia é de que o mod-
elo de Média - Variância é altamente senśıvel à qualidade dos inputs utiliza-
dos. Assim, um pequeno aumento no retorno esperado de um ativo pode
mudar drásticamente a alocação considerada ótima, o que traria suposições
equivocadas e poderia levar a grandes prejúızos financeiros.

1.2.2 The Resampled Efficient Frontier: Uma tentativa de cor-
rigir os problemas da abordagem de Média - Variância

Sabendo dos problemas encontrados no modelo de Média - Variância, Richard
Michaud e Robert Michaud criam nova técnica para suprir a necessidade de
um método mais assertivo e menos volátil. Dessa forma, a abordagem de

5



Michaud consiste em, utilizando dados históricos e assumindo parâmetros
populacionais, gerar uma série de Fronteiras Eficientes com diferentes esti-
mativas de retorno esperado e variância, levando em conta assim variações
plauśıveis nos parâmetros utilizados como inputs no modelo. Integrando
essas múltiplas fronteiras, encontra-se o Resampled Efficient Frontier, que
fornece um portfólio de ativos que tende a ser mais diversificado e mais
estável com o passar do tempo quando comparado à fronteira eficiente con-
vencional.

A abordagem recebeu criticas, principalmente pela falta de embasamento
teórico e a dependência que possui nos dados históricos utilizados.

1.2.3 The Black - Litterman Approach: Lidando com a dependência
dos dados utilizados

Fischer Black e Robert Litterman desenvolvem uma nova abordagem para
lidar com os problemas de estimação dos parâmetros, que são bastante prob-
lemáticos principalmente quando envolvem a estimação do retorno esperado.
Existem duas versões da abordagem, a primeira consiste em, por meio de
um ı́ndice de mercado globalmente diversificado, realizar a otimização do
portfólio ajustando os pesos para refletir a visão do investidor sobre o re-
torno esperado das classes de ativos, sendo realizada sem restrições quanto à
alocação. A segunda, mais utilizada na prática, leva em conta também as re-
strições impostas pelos investidores, como não permitir vendas a descoberto.

Normalmente, essa nova aborgadem resulta em pequenas/médias variações
nos pesos das classes de ativos que estão presentes no ı́ndice global de re-
ferência, intuitivamente refletindo a visão do gestor sobre retorno esperado
futuro de cada ativo. Assim, o portfólio eficiente é ancorado à um portfólio
globalmente diversificado, acrescentando melhorias quando comparado ao
portfólio eficiente convencional, que muitas vezes resulta em portfólios pouco
intuitivos e pouco praticáveis.

Posteriormente, foram feitas mudanças para também permitir que os ge-
stores utilizem as expectativas que possuem para a volatilidade e correlação
dos ativos que irão ser utilizados para compor a matriz de covariância dos
retornos. Dessa forma, a abordagem de Black - Litterman mostrou-se efi-
caz em superar os problemas encontrados na abordagem convencional de
Média - Variância e reduziu a dependência do modelo na utilização de dados
históricos.
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1.2.4 A Simulação de Monte Carlo

Técnica computacional que se tornou uma peça essencial em diversas áreas
dentro de finanças e do mundo dos negócios. Na alocação estratégica de
ativos, a simualçao de Monte Carlo é uma ferramenta estat́ıstica. Dessa
forma, simula-se o mundo real, permitindo a visualização dos diferentes
cenários bom base em um conjunto de premissas. Uma das maiores utili-
dades da simulação é a possibilidade de adicionar inputs que seriam dif́ıceis
ou até mesmo imposśıveis de serem considerados em modelos formulados de
forma teórica e anaĺıtica, como por exemplo o impacto de impostos que são
devidos quando ocorrem rebalanceamentos.

Asset Allocation: Exemplo de Simulação de Monte Carlo

Classe de Ativo Alocação Inicial

1 - Mercado Acionário Americano 30%

2 - Índice de Mercados Emergentes 10%
3 - Real Estate Investment Trusts 20%

4 - Índice de Ações Europeias 10%

5 - Índice de Ações do Paćıfico 10%
6 - T́ıtulo de Dı́vida Americano de 10 Anos 20%

Resultados Posśıveis para o Portfólio - Rebalanceamento Semestral e sem
aportes

Simulação realizada pela plataforma Portfolio Visualizer utilizando dados históricos
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1.2.5 Asset/Liability Management - ALM

Até esse ponto, foram apresentadas abordagens que consideravam a otimização
de portfólios nos quais continham apenas ativos. No entanto, no mundo real
os gestores frequentemente tem de arcar com um cronograma de passivos a
serem pagos. Um exemplo bastante comum, são os grandes fundos de pensão,
que após um determinado peŕıodo, devem realizar os pagamentos conforme
foi acordado com os beneficiários e, para fazer isso de uma forma eficiente, é
necessária a realização de uma otimização que leve em conta esses fatores.

Dessa forma, na ALM deve-se construir uma fronteira eficiente baseada em
Net Worth ou Surplus - que é a diferença entre o valor de mercado dos
ativos e o valor de mercado dos passivos - para que sejam incorporados à
otimização os passivos do investidor. Essa nova fronteira é chamada de Sur-
plus Efficient Frontier.

Surplus Efficient Frontier

Imagem do livro Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process
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Para uma escolha eficiente, o investidor deve escolher um portfólio que se en-
contra na fronteira, sendo esse portfólio chamado de Policy Portfolio, como
na abordagem de Média - Variância, temos o portfólio de mı́nima variância,
chamado de Minimum Surplus Variance. O Surplus Beta Decision é a men-
suração em termos de aumento no risco aceito, acima do MSV, para se obter
um maior valor esperado.

Como apenas foram adicionados os Passivos à abordagem de Média - Variância,
a otimização no ALM também apresenta problemas de estimação, sendo
o modelo bastante senśıvel à mudanças nos inputs e acaba por produzir
portfólios não praticáveis. Em função disso, é comum que se apliquem
técnicas para mitigar esses problemas, como as expostas até o momento,
como Portfolio Resampling e Black-Litterman model.

No caso de fundos de pensão, os gestores tem de se preocupar com o chamado
Funding Ratio.

Funding Ratio =
V alor dos Ativos

V alor Presente dos Passivos

Assim, é comum que gestores mantenham uma margem de segurança, com
uma relação acima de 100% para que, em um eventual evento de cauda, a
capacidade futura do fundo de pensão de arcar com suas obrigações não seja
comprometida.

Na prática, investidores utilizam simulações de Monte Carlo juntamente com
otimizações, com restrições, para obterem uma visão mais detalhada dos
posśıveis cenários que os esperam.

Exemplo ALM

Alocações:

Classe de Ativo Alocação Inicial

1 - Mercado Acionário Americano 40%

2 - Índice de Acionário Europeu 10%

3 - Índice de Mercados Emergentes 5%
4 - Real Estate Investment Trusts 35%
5 - T́ıtulo de 10 anos do governo americano 10%

Montante Inicial $1.000.000
Despesa mensal $4.000
Taxa de Desconto 2.0% a.a.
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Resultados da Simulação de Monte Carlo para ALM:

Simulações realizadas na plataforma Portfolio Visualizer utilizando dados históricos

1.2.6 Experience-Based Approaches

Até agora foram apresentados apenas abordagens quantitativas no processo
de Asset Management. Agora, serão apresentadas abordagens baseadas na
experiência dos investidores que, apesar de serem pautadas na tradição, ap-
resentam resultados favoráveis caso sejam seguidas e até mesmo possuem
alguma fundamentação financeira.

Apresentando algumas abordagens baseadas na experiência:

1. Devemos aumentar a exposição em renda fixa conforme for-
mos mais avessos ao risco. Em muitos casos pode ser verdade,
uma vez que t́ıtulos de renda fixa tendem apresentar menor volatili-
dade quando comparados à ações.Embora a marcação a mercado dos
t́ıtulos possa surpreender alguns investidores que estão começando e,
por consequência, resultar em variações negativas na carteira.
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2. Um portfólio 60/40 ações/renda fixa é adequado para quem
está começando. Históricamente, essa foi uma combinação que pro-
duziu resultados positivos, não sendo considerado uma combinação neu-
tra em termos de risco e retorno esperado. Podemos considerar o per-
centual em ações como o foco de um crescimento maior de longo prazo
e a parcela de renda fixa como um mitigador de riscos.

3. Quanto maior nosso prazo de investimento, maior deverá ser a
exposição à renda variável. A principal ideia por trás desse ditado
é de que ações se tornam menos arriscadas conforme o prazo para que
a tese de investimento se concretize. A ideia é bastante utilizada, tanto
por investidores de varejo e por investidores institucionais.

1.3 Conclusão

A otimização no processo de Asset Allocation, portanto, tem um papel claro:
encontrar, para um determinado ńıvel de risco a carteira que irá fornecer
o maior retorno esperado, uma vez cumpridas as restrições e preferências
do investidor. Assim, existem diversas formas, tanto quantitativas quanto
qualitativas de se atingir o Portfólio Eficiente. Entre os grandes investidores
institucionais, abordagens quantitativas são bastante comuns, visando retirar
parte do erro humano do processo de investimento, porém, mesmo nessas
abordagens, a experiência do gestor pode ser fundamental para que haja
um desempenho satisfatório da carteira. Já entre investidores de varejo,
muitas vezes por falta de conhecimento ou por não possuir as ferramentas
necessárias, são utilazas majoritariamente abordagens qualitativas, porém
não significa que não apresentem resultados satisfatórios.
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