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Construção de Portfolio

Carlos Eduardo Petrola Saboya

Resumo

Ao ler este artigo, a pessoa compreenderá algumas das estratégias relaciona-

das a construção de portfólio utilizando análises quantitativas de dados históricos

e a importância da análise qualitativa sob as mesmas para obter um resultado con-

sistente. Nele, será abordado assuntos como a Efficient Frontier, o Capital Asset

Pricing Model, correlação entre ativos e os desafios de um gestor para analisar es-

ses dados eficientemente

1 Introdução

Para a construção de um portfólio bem feita, o primeiro passo de um gestor é definir qual o

objetivo desejado. Depois, é necessário adicionar ativos que condizem com tal meta: podemos

encontrar pessoas interessadas em apenas manter seu atual poder de compra, outras em

aumento de poder aquisitivo e algumas em, até mesmo, uma fonte de renda fixa. Por isso,

a análise de ativos, arte que tem o intuito de definir a qual classe o mesmo pertence, é de

extrema importância. Para isso, deve-se saber combinar fatores tanto quantitativos, aqueles

baseados em resultados históricos e ciência de dados, quanto qualitativos, que são os que

dependem da análise do gestor.

Para a análise quantitiva, será discutido modelos de construção de portfolio que são am-

plamente conhecidos: a Efficient Frontier, a qual usa a técnica de variação média, quanto o

CAPM, cujo objetivo é definir o retorno esperado de um dado ativo. Por outro lado, apesar

dessas análises técnicas serem comprovadamente eficientes, encontra-se algumas falhas em

suas essências que podem, e devem, ser analisadas qualitativamente pelo gestor, a fim de

aumentar o sucesso de dado portfólio.
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2 Desenvolvimento

2.1 Classe de Ativos

Com o intuito de construir um portfolio adequado às necessidades de seus clientes, o gestor

deve saber definir a que tipo de classe um ativo pertence. É crucial compreender se um ativo,

por exemplo, gera valor ou crescimento, se é líquido ou não, sensível a inflação ou deflação,

privado ou público, nacional ou estrangeiro, etc.

É importante, além disso, saber diversificar o seu portfólio de maneira adequada, a maio-

ria dos investidores procura juntar ativos dos mesmos grupos definidos acima. É interessante,

sempre que possível, evitar correr riscos sistêmicos, aqueles que atingem somente uma em-

presa ou classe em questão, desnecessários, por isso, a diversificação se faz necessária num

portfólio. Há, no entanto, uma grande controvérsia sobre a quantidade correta de classe de

ativos em uma carteira. Acredita-se que o número deve ser suficientemente grande para ser

relevante, mas não totalmente dependente de tal grupo. O valor exato depende de pessoa

para pessoa e, vale ressaltar que, quando se discute sobre classe de ativos, não se fala, es-

pecificadamente, de uma ação ou bonds e sim do seu grupo como um todo. Por exemplo,

varejo ou renda fixa, ao invés de MGLU3 ou CDB. A diversificação entre ativos de um mesmo

setor é uma outra forma de proteção interessante, no entanto, testes devem ser feitos, a fim

de obter um resultado condizente com o almejado.

2.2 Efficient Frontier

A Efficient Frontier, por definição, é a lista dos portfolios, dado os ativos que se encontram

nele, que produzem o maior retorno para um certo risco ou o menor risco para um retorno

desejado. Para isso, é feita uma análise de média, correlação e desvio padrão utilizando

dados históricos dos ativos desejados. O gestor, para um resultado mais eficiente, deve saber

controlar a quantidade máxima ou mínima de cada classe na hora da análise, uma vez que,

por ser baseado em data science, pode definir resultados completamente concentrados em

um único ativo, o que não é o desejado.

É interessante compreender que o resultado dependerá de quanto tempo para trás será

puxado nessa análise. Apesar de ser uma estratégia quantitativa, a intuição do gestor se faz,

mais uma vez, necessária, pois é preciso de um tempo não tão longo para que não identifique

correlações entre ativos em um mercado completamente diferente, como não seja tanto curto

ao ponto de um movimento pontual ser determinante para uma projeção futura.

Apesar de ser uma técnica simples, a Efficient Frontier é uma análise comprovadamente

eficiente na hora da construção de portfolios e, por isso, não deve ser descartada. No entanto,
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Figura 1: Efficient Frontier de um ativo

há alguns pontos em relação a mesma que devem ser mencionados. Por ser uma análise de

variância média, ela utiliza dados históricos para fazer projeções futuras e, nem sempre, isso

é verdade. Além disso, sabe-se que o mercado pode oscilar bem mais que o costume, seja

para baixo ou cima, o que refuta a teoria de distribuição normal indicada pela Efficient Frontier.

Por último, dependendo do tempo escolhido para análise, a técnica não considera nenhuma

possibilidade de risco futuro ou existente atual nos ativos, por isso, a análise prévia do gestor

para considerar esses possíveis riscos de cada ativo e limitar sua participação no portfólio

2.2.1 Correlação

A correlação entre dois ativos é de extrema importância na construção de um portfólio e no

cálculo da Efficient Frontier utilizando análise de dados históricos. É com ela que determina-

mos como os ativos comportam entre sí possuindo um valor que varia de -1 até 1. A fórmula,

em que X̄ e Ȳ são as médias dos dados analisados de X e Y respectivamente é dada por:

Figura 2: Fórmula da correlação
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Essa análise também pode ser feita ao comparar um portfolio já existente com um outro

ativo. Assim, é possível calcular, em teoria, se a adição do ativo em questão irá aumentar ou

diminuir o β da carteira. É interessante que, sempre ao adicionar ou remover algo da carteira

esse teste seja feito, para indicar se a escolha condiz com o objetivo da carteira.

2.3 Capital Asset Pricing Model

O Capital Asset Pricing Model, mais conhecido como CAPM, é uma outra forma de analisar o

retorno esperado de um ativo. Até hoje, reversão a média é amplamente utilizado e o CAPM

busca explorar isso em sua essência. O CAPM é normalmente utilizado para definir o custo

de capital de uma ação, uma vez que relaciona a taxa básica de juros com o beta e o retorno

esperado do mercado definido pelo gestor. Para cálculá-lo a fórmula é:

ER = Rf + β(ERm−Rf) (1)

Em que Rf é a taxa básica de juros, a Taxa Selic para o Brasil, o beta é a relação do
ativo com o seu benchmark e o ERm sendo o retorno esperado do mercado pelo gestor.Com isso,

obtem-se o retorno esperado para um ativo dado um certo retorno do mercado.

É interessante notar que se obtém um valor esperado de retorno. Ao analisar dados passados,

é possível verificar se o ativo está, atualmente, descontado ou supervalorizado em relação ao índice

e, então, se o investimento é justificado ou não. Apesar de ser uma estratégia simples, o custo de

capital está, frequentemente, em fórmulas de valuation e outra análise de dados interessante na hora

da construção de um portfolio. Além disso, o CAPM é uma boa forma de testar o portfólio para ver se

o mesmo está perfomando de acordo com o esperado, se alguma classe gerou mais alpha que outra

e possíveis eventuais trocas. A construção de um portfólio deve estar sempre acontecendo e sendo

estudada, a fim de maximizar os ganhos.

2.4 Análise Qualitativa

Além da análise quantitativa, a qualitativa sempre está presente na hora da construção de um portfolio.

Deve-se sempre lembrar que resultados passados não significam resultados futuros. Apesar de serem

uma ótima fonte de informação, é necessário saber dosar dados históricos com análise crítica do pre-

sente. Como já foi falado, saber escolher os ativos condizentes com o objetivo, controlar o máximo e

mínimo de cada classe de ativo na hora para evitar riscos sistêmicos, medir os riscos e oportunidades

presentes na hora de precificar um ativo requerem uma grande analítica e impactam diretamente no re-

sultado. Ao mesmo tempo, deve-se tomar o cuidado para não restringir tanto ao ponto de comprometer

as análises e, no fim, ter um portfólio enviesado.
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3 Conclusão

Apesar de serem ferramentas poderosas, a análise de dados históricos não é suficiente para a cons-

trução de um bom portfólio, uma vez que assume diversas premissas que sabe-se que, na vida real,

não funciona da mesma maneira. Antes de construir um portfólio que atinja resultados institucionais,

uma pessoa deve ser capaz de analisar e classificar ativos, distribuí-los de maneira condizente com o

objetivo, correlacioná-los e testá-los.

Para a construção de um bom portfólio, com isso, é necessário saber conciliar tanto análises quan-

titativas, quanto qualitativas. É preciso adaptação e estudo contínuo sob o mesmo, além de outros

ativos para encontrar novas oportunidades. Por fim, um bom gestor será capaz de manter um portfólio

que corresponda ao desejado.
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