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O presente trabalho apresenta uma proposta de monitoramento de 

portfólios por meio de gráficos de controle. Para tanto, foi realizada 

uma revisão teórica sobre gráfico T2 Multivariado proposto na 

literatura, passando pelas Fase I e II de suas etapas de implementação. 

Também são apresentados os conceitos necessários para o 

desenvolvimento do Modelo de Precificação de Ativos (CAPM). A 

partir deste embasamento, é utilizado o gráfico T2 Multivariado para 

identificar pontos de alteração no perfil de ativos de investimentos e, 

assim, investidores poderiam rever a composição de suas respectivas 

carteiras. Esta metodologia é aplicada utilizando-se os ativos ITSA4 e 

VALE5, negociados na BM&FBOVESPA. O resultado dessa aplicação 

é apresentado e comparado com outras abordagens. 

 

Palavras-chave: Controle Estatístico do Processo, Gráfico de controle 

T2 Multivariado, Modelo de Precificação de Ativos.  
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1. Introdução 

Tão importante quanto a construção de um portfólio que minimize o risco para o investidor a 

partir de um retorno esperado é o monitoramento dos ativos que compõe esta carteira para que 

alterações significativas no comportamento destes sejam identificadas o mais breve possível. 

Isso irá permitir que o gestor de uma carteira possa tomar a decisão de modificar (ou não) a 

composição dos ativos que compõe seu portfólio.  

Em 1990, Harry Markowitz ganhou o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento da abordagem 

clássica da média-variância, que possibilitou os investidores a tratar do conflito risco-retorno 

(STEINBACH, 2001). Dessa teoria, derivou-se o CAPM (Capital Asset Pricing Model) ou 

Modelo de Precificação de Ativos, que permite ao investidor estimar por meio de modelo 

linear o retorno esperado assumindo-se um determinado nível de risco. Porém, o CAPM usa 

informações passadas para fazer projeções futuras. Modificações nas distribuições destes 

ativos ou de cenários econômicos podem levar os investidores a perderem dinheiro com seus 

portfólios.  

Por outro lado, o controle estatístico do processo (CEP) tem sido usado com sucesso desde de 

quando Shewhart introduziu esta técnica em 1924 (MONTGOMERY, 2009).  O objetivo 

deste trabalho é utilizar gráficos de controle para monitoramento de uma carteira de 

investimentos, possibilitando ao gestor identificar rapidamente mudanças no comportamento 

dos ativos para avaliar a necessidade de revisão na composição do portfólio. 

Na seção 2 é apresentado o embasamento teórico necessário ao desenvolvimento deste 

trabalho. São explicados os conceitos de gráfico de controle e portfólios. Na seção 3 é 

descrito o método proposto neste trabalho, aplicando-o a um caso real. A seção 4 apresenta os 

resultados e a seção 5 as principais conclusões. 

 

2. Fundamento Teórico 

2.1. Gráficos de controle 

Gráficos de controle são amplamente utilizados para monitoramento de processos. Segundo 

Montgomery (2009), estes consistem em uma exibição gráfica de uma característica de 

qualidade que foram medidas a partir de uma amostra ou tempo. A Figura 1 apresenta os 

elementos que compõe um gráfico de controle e que são: linha central (LC), que corresponde 

à média dos valores para processos sobre controle, e duas linhas horizontais chamadas de 

Limite Superior de Controle (LSC) e Limite Inferior de Controle (LIC). Em processos sobre 

controle, a maior parte das amostras estará entre estes dois limites.  
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Figura 1 - Exemplo de gráfico de controle 

 

Valores da característica monitorada que ficam fora dos limites de controle são chamados de 

“causas especiais” e evidenciam que o processo pode estar fora de controle, levando a 

necessidade de investigar e corrigir tais causas. Além disso, mesmo que todos os pontos 

estejam entre os limites de controle, não necessariamente o processo estará sobre controle. 

Por exemplo, caso existam muitos pontos sequenciais acima ou abaixo da linha central, isto 

pode ser uma indicação que houve alguma alteração no processo e que precisa ser 

investigada. 

Há uma relação muito próxima entre testes de hipóteses e gráficos de controle. Pontos dentro 

dos limites de controle são equivalentes a não rejeitar a hipótese que o processo está sob 

controle (hipótese nula) e pontos fora dos limites equivalem a rejeitar a hipótese que o 

processo está sob controle.  

Assim, é importante lembrar que no teste de hipótese existem dois tipos de erro. O erro tipo 1 

ocorre para dada um nível significância, rejeita-se a hipótese nula (H0), quando esta é 

verdadeira. Já o erro tipo 2 ocorre, quando não se rejeita H0 e este é falsa. A definição da 

significância do teste e o tipo do erro a ser considerado impactarão a construção e a 

interpretação dos gráficos de controle.  

 

2.2. Monitoramento de Perfil 

Conforme definido por Woodall (2007), o monitoramento de perfil é o uso de gráficos de 

controle para os casos em que a qualidade do processo ou produto pode ser caracterizada por 

uma relação funcional entre a variável resposta e uma ou mais variáveis explicativas.  

Kang e Albin (2000) apresentam um trabalho de monitoramento de um processo da 

fabricação de semicondutores que é caracterizado por uma função linear, denominado 

monitoramento de perfil. Os autores propõem duas estratégias para monitorar processo: o 

Gráfico de controle T
2
 Multivariado (multivariate T

2
 chart) e a análise de resíduos. A 

primeira estratégia é tipicamente usada para monitorar diversas características de qualidade 

como dimensão, peso, cor, etc. A segunda abordagem avalia as diferenças entre o modelo 

linear e as amostras dos perfis. Os resíduos são avaliados usando a Média Móvel 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 
4 

Exponencialmente Ponderada (MMEP ou em inglês EWMA – Exponentially Weighted 

Moving Average) e o gráfico de amplitude R (Range R Chart). O gráfico MMEP não é 

sensível a mudanças no desvio padrão do processo, por isso, o uso do gráfico de amplitude se 

faz necessário. 

As duas estratégias de controles podem ser avaliadas comparando-se o número médio das 

amostras necessárias (average run length, ARL) para detectar mudanças no coeficiente linear, 

no intercepto ou em ambos e também detectar mudanças no desvio padrão do processo.  

A principal diferença nas duas abordagens é que o Gráfico T
2
 Multivariado parametriza o 

perfil, enquanto que no abordagem dos resíduos usa cada ponto dos dados.  A melhor 

abordagem deve ser avaliada em cada caso de aplicação. Neste trabalho será aplicado o 

Gráfico T
2
 Multivariado.  

De forma geral, o monitoramento via gráficos de controle é dividido em duas fases. Na Fase I, 

são desconhecidos os parâmetros da função a ser monitorada. Devem ser levantados dados 

para estimação destes parâmetros e é construído um gráfico de controle preliminar. Na Fase 

II, é considerado que os parâmetros da função são conhecidos.  

Processo 

As notações e definições utilizadas neste trabalho são baseadas no trabalho de Kang e Albin 

(2000). 

Supondo-se um processo caracterizado pela Expressão (1): 

                                                         (1) 

 

onde ϵ possui uma distribuição normal com média 0 e variância  e Xl e Xh determinam, 

respectivamente, as amplitudes inferior e superior de X.  

Para uma j-ésima amostra de n elementos, as estimativas de A0 e A1 são: 

     ̅       ̅ e      
      

   
                                      (2) 

 

onde   ̅   
∑    

 
   

 
 ,  ̅   

∑   
 
   

 
,         ∑         ̅  

    e      ∑      ̅   
   . 

As estatísticas de a0j e a1j são normalmente distribuídos com médias A0 e A1, e variâncias 

dadas, respectivamente por  por: 

  
     

 

 
 

 ̅ 

   
  e   

   
  

   
                                                        (3) 

 

Além disso, a0j e a1j  possuem covariância: 

   
      ̅ 

   
                                                                    (4) 
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O estimador da variância  de    é dado por: 

 ̂ 
         ∑    

  
                                                        (5) 

onde                  .  

 

Estimação dos parâmetros 

As estimativas dos parâmetros da Equação 1 são feitas através de dados preliminares 

contendo k amostras. De cada uma, tem-se as estimativas do intercepto a0j, intercepto aij e as 

estimativas da variância do processo  ̂ 
  como definidos, respectivamente, nas Equações 2 e 5. 

As estimativas de A0, A1 e σ
2
 considerando as k amostras são, respectivamente: 

 ̂  
∑   

 
   

 
 ,  ̂  

∑   
 
   

 
 e  ̂  

∑  ̂ 
 
   

 
                                    (6) 

 

Abordagem Multivariada Fase I 

Quando os coeficientes e variâncias  são desconhecidos, a j-ésima amostra estatística para o 

gráfico T
2 

é: 

   
  

 

   
                 

onde             
 ,          

  e    
      
      

 . 

S é obtido trocando-se    por  ̂  nas equações 3 e 4, obtendo-se: 

     ̂  
 

 
 

 ̅ 

   
 ,     

 ̂ 

   
,       ̂   ̅   

O gráfico T
2
 durante a Fase I tem o limite superior de controle dado por                  .  

 

Abordagem Multivariada Fase II 

 

O Gráfico T
2
 Multivariado na fase II é dado por: 

          ∑                                                       (7) 

 

onde             
 ,          

  e ∑   
  

    
 

   
   

   

O limite superior de controle é          
  em que α é a porcentagem do ponto da 

distribuição Qui-quadrado com dois graus de liberdades, o que contrasta com a Fase I, que 

possui uma distribuição F.  
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2.3. Modelo de Markowitz 

Os investidores tratam com um antigo dilema para a gestão dos seus ativos: o conflito entre 

grandes lucros versus baixo risco. O primeiro tratamento sistemático deste dilema foi a 

abordagem clássica da média-variância pela qual Harry Markowitz ganhou o prêmio Nobel 

em 1990 (STEINBACH, 2001).  

O modelo de Markowitz pode ser formulado conforme expressões (8)-(10), conforme 

dedução apresentada por PIZZATO et al. (2004): 

 

Função Objetivo: 

          ∑ ∑          
 
   

 
                                            (8) 

 

Sujeito a: 

∑            
                                                         (9) 

 

∑     
 
                                                                 (10) 

 

onde: 

- Xi e Xj correspondem a participação dos ativos i e j na carteira; 

- E(ri) é o retorno esperado para o ativo i; 

- E* representa o retorno exigido. 

Nesse modelo, a função objetivo busca minimizar a variância da carteira. A restrição da 

Equação 9 determina que a somatória dos retornos multiplicados pelo peso dos ativos na 

carteira seja igual ao retorno exigido. Já a Equação 10 faz com que todo o capital seja 

alocado.  

 

2.4. CAPM  

O CAPM busca relacionar os componentes de risco e retorno, que compõe a avaliação de 

ativos. Segundo Rupter (2010), este começa com a questão de qual seria o prêmio pelo risco 

em ativos de risco, se as seguintes suposições forem verdadeiras: 

1. Preço do mercado está em equilíbrio. Para cada ativo, a demanda é igual à oferta. 

2. Todos possuem as mesmas previsões para os retornos esperados e para os riscos. 

3. Todos investidores escolhem portfólios ótimos de acordo com os princípios de 

diversificação de Markowitz. Isto implica que cada investidor possui um portfólio que 

tangencia os riscos dos ativos como também as taxas livres de risco. 

4. O mercado recompensa as pessoas por assumirem riscos inevitáveis, mas não há 

recompensa para riscos não necessários devidos à seleção de portfólios ineficientes. 

Logo, o prêmio pelo risco de um único ativo não é devido a apenas este, mas devido à 

sua contribuição para o risco da tangente do portfólio. 

Elton et al. (2004) acrescentam as hipóteses abaixo necessárias para o cálculo do CAPM: 
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- Ausência de custos de transação; 

- Os ativos são infinitamente divisíveis; 

- Ausência de Imposto de Renda; 

- Um indivíduo não consegue influenciar o valor das ações através das suas compras 

e vendas; 

- Podem ser feitas vendas a descoberto; 

- Pode-se aplicar e captar fundos a taxas livres de risco sem limitação; 

- Existe apenas um período de investimento. 

 

Modelo linear do mercado de capitais 

Segundo Rupter (2010), um modelo linear, chamado de reta do mercado de capitais (RMC), 

relaciona o retorno adicional esperado de um portfólio com seu risco. O retorno adicional 

esperado é a diferença entre o retorno esperado e o retorno livre de risco. Esse valor também é 

chamado de prêmio pelo risco. 

A RCM é dada por: 

      
     

  
                                                    (11) 

 

onde R é o retorno de um portfólio eficiente,        ,   é a taxa média livre de risco, RM é 

o retorno do portfólio de mercado (no Brasil seria equivalente ao IBOVESPA),         , 

   é o desvio padrão de RM e    é o desvio padrão de R. O prêmio pelo risco é        e o 

prêmio pelo risco do portfólio de mercado é       .  

Os componentes   ,    e    são constantes. Já    e    variam conforme o portfólio é 

alterado.  

Considerando uma carteira na qual é aplicado numa proporção   na carteira de mercado e 

    numa carteira livre de risco, o retorno do portfólio é dado por: 

                             

Aplicando a esperança, obtém-se: 

                                                                 (12) 

 

Da Equação 11 e 12, resulta que: 

   
  

  
 

 

Rupter (2010) propõe os seguintes passos para otimizar um investimento: 

1. Decidir o nível de risco aceitável,          ; 

2. Calcular   
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3. Investir a proporção   do investimento num fundo que segue o rendimento de 

mercado; 

4. Investir a proporção de     do investimento num ativo livre de risco. 

Outra alternativa é: 

1. Escolher o prêmio       desejado, com a restrição que          em que 

      

2. Calcular    
     

     
 

3. Fazer os passos 3 e 4 conforme descrito acima. 

 

Modelo Linear do Mercado de Títulos 

 

O modelo linear do mercado de títulos (RMT) relaciona o retorno adicional de um ativo com 

o coeficiente de regressão sobre a carteira de mercado. A diferença da RMT com RMC é que 

a primeira se a aplica a todos os ativos, enquanto a RMC se aplica somente em carteiras 

eficientes.  

 

Definindo-se  

    =  covariância entre o retorno do ativo j-ésimo e o retorno de mercado. 

 

 e  

    
   

  
  

A equação da RMT é dada por: 

                  

 

O componente βj é uma medida do risco do  j-ésimo ativo e o prêmio por assumir tal risco. 

Assim, βj é uma medida de quão agressivo o j-ésimo ativo é. Como uma regra prática, tem-se: 

      Investimento Agressivo; 

      Investimento Conservador; 

      Risco de mercado. 

 

3. Metodologia  

3.1. Dados 

Foram levantados os históricos de cotações dos ativos ITSA4 (ações preferenciais do Itaú 

Unibanco S.A.), VALE5 (ações preferenciais da Vale S.A.) e do índice IBOVESPA, 

referentes ao período de janeiro de 2006 a julho de 2014, que são disponibilizadas no site da 
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revista de economia Exame. As variações destas cotações podem ser observadas na Figura 2 e 

na Figura 3. Pode-se notar que, de forma geral, existe uma correlação entre os dois ativos com 

o índice IBOVESPA.  

 

Figura 2 - Cotações ITSA4 e IBOVESPA 

 

 
Figura 3 Cotações VALE5 e IBOVESPA 

 

Com estas informações foram calculados os retornos logarítmicos utilizando a seguinte 

definição:  

       
  

    
  

onde Pt é o preço do ativo no instante t. 

 

As distribuições dos retornos ITSA4 e IBOVESPA são apresentadas na Figura 4. A Figura 5 

apresenta a distribuição do retorno do ativo ITSA4 em função do IBOVESPA. Novamente 

pode-se observar a correlação que existe entre esses dois índices. Da mesma forma a Figura 6 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 
10 

apresenta as distribuições da VALE5 e do IBOVESPA e a Figura 7 apresenta a relação do 

primeiro em função do segundo. 

  

 

 
Figura 4 - Retorno logarítmico ITSA4 e IBOVESPA 

 
Figura 5 - Retorno logarítmico do ativo ITSA4 em função do retorno do IBOVESPA 
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Figura 6 - Retorno logarítmico VALE5 e IBOVESPA 

 
Figura 7 - Retorno logarítmico do ativo VALE5 em função do retorno do IBOVESPA 
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3.2. Construção do gráfico de controle 

Para a construção do gráfico de controle, foram aplicadas as definições da Abordagem 

Multivariada de Kang & Albin (2000) referentes à Fase 1, ou seja, considerou-se que os 

parâmetros da equação eram desconhecidos, uma vez que são esperadas mudanças frequentes 

nos perfis dos ativos em relação ao IBOVESPA.  

 

Estimação dos parâmetros 

Deseja-se estimar o retorno dos ativos ITSA4 e VALE5 em função do retorno do 

IBOVESPA. Utilizando a notação da Equação 1, por exemplo, o retorno do ITSA4 será a 

variável resposta Y e o retorno do IBOVESPA a variável explicativa X. Deve-se então 

estimar os parâmetros da função: A0, intercepto, A1, coeficiente angular ou beta, e   , a 

variância do processo. 

Será exemplificado o processo para identificação de um ponto fora dos limites de controle 

com o ativo ITSA4.  

A partir do início do histórico, foram usadas 10 amostras, com 10 observações cada, e foram 

estimados os coeficientes da equação, apresentados na Tabela 1. 

 

Intercepto (aox103) Beta (a1)  ̂  

0.0745 1.1135 0.0004 

1.46 1.2672 0.0006 

13.2 1.4409 0.0007 

-9.72 1.3252 0.0006 

2.76 1.1427 0.0007 

2.42 1.8104 0.0011 

-5.52 1.8425 0.0007 

0.928 0.5494 0.0001 

5.57 1.3098 0.0007 

-2.47 1.1534 0.0012 

Tabela 1 - Coeficientes das amostras 

Usando a Equação 6, os estimadores são dados por: 

a0 = 0.00087 

a1 = 1.29551 

 ̂  = 0.00068 

 

Limite de Controle 
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Na abordagem multivariada, o LSC de controle é dado por:                 . Usando os 

parâmetros n = 10, k = 10 e α = 0.7, tem-se que LSC = 0.0716. 

 

Gráfico de controle 

A partir da equação 7 é possível construir o parâmetro T
2
 e, assim, construir o gráfico de 

controle apresentado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Gráfico de controle 

Foram testadas 19 amostras do histórico até o aparecer o primeiro ponto fora dos limites de 

controle. A Figura 9 apresenta uma interessante comparação. A reta de cor preta é a reta 

utilizando os dados da estimação dos parâmetros. A reta laranja é a reta dos dados que 

tiveram menor T
2
. Pode-se observar que as inclinações destas retas são muito próximas. 

Finalmente, a reta em vermelho é a reta utilizando os dados da amostra com o ponto fora dos 

limites de controle. Pode-se observar que esta reta não é paralela à reta inicial, indicando, 

dessa maneira, que pode ter havido alteração no perfil dos dados, o que precisaria ser 

investigado. 
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Figura 9 - Comparação retas outliers vs reta estimada vs reta da amostra menor T
2
 

 

3.3. Abordagem para análise do problema 

 

Uma otimização de portfólios na prática poderia ser feita utilizando a sistematização 

apresentada na Figura 10. Inicialmente, o investidor define um conjunto de ativos para 

composição do portfólio. A partir de uma série histórica, ele faz a otimização da carteira 

utilizando o modelo de Markowitz. Definida a composição da carteira, este investidor irá 

monitorar os betas destes ativos até ser encontrado um ponto foram dos limites de controle. 

Uma vez que este seja encontrado, ele poderá fazer uma análise subjetiva para verificar se os 

riscos dos ativos foram modificados ou não. Se houve alteração (mudança no perfil), o 

investidor poderá voltar para a etapa 1 para fazer uma nova seleção de ativos e reiniciar este 

ciclo.  

 

 

 

Figura 10 - Abordagem problema - mundo ideal 

Neste trabalho, as etapas subjetivas foram retiradas, pois diferentes avaliadores poderiam 

obter diferentes resultados. Neste trabalho utilizou-se a abordagem apresentada na Figura 11. 

Assim, a partir dos ativos definidos para este estudo (ITSA4 e VALE5), é feita a otimização 

do portfólio, seguido pelo monitoramento dos betas. Esta carteira é mantida até que seja 

encontrado um ponto fora dos limites de controle. Quando isto ocorre, é feito um recálculo da 

composição da carteira e o ciclo é reiniciado.  
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Figura 11 - Abordagem problema - adaptado neste trabalho 

Para avaliar o resultado desta abordagem, esta proposta foi comparada com outros métodos, 

que são: 

1. Carteira periódica: considera uma revisão no portfólio a cada 120 dias úteis; 

2. Carteira fixa: utiliza o modelo de Markowitz no início do período e não faz alteração 

na composição do portfólio; 

3. Carteira ingênua: considera a distribuição fixa de 50% de investimento para cada 

ativo; 

4. Ibovespa: retorno do índice do mercado de ações brasileiro para o período de 

comparação.  

 

3.4. Otimização do Portfólio: adaptações no modelo de Markowitz 

Para a otimização do portfólio composto pelos ativos ITSA4 e VALE5, foi utilizado o modelo 

de Markowitz conforme apresentado a seção 2.3. Como retorno mínimo exigido, foi 

considerado o valor de 0%, ou seja, o investidor é conservador e deseja apenas evitar perdas.  

 

Entretanto, foi feita uma adaptação no modelo para evitar a alavancagem da carteira. Se em 

algum período considerado ambos ativos possuíssem retorno médio menor que o retorno 

mínimo, então o modelo de otimização passa a considerar o retorno mínimo exigido como o 

maior valor do retorno médio dos dois ativos.  

 

 

3.5. Cenários 

Como o método da abordagem Multivariada para monitoramento de perfis permite algumas 

parametrizações para definição do limite de controle, foram testadas algumas combinações 

alterando-se os valores da confiança α, tamanho da amostra n e número de amostras k. Para 

cada combinação de valores, foram avaliados os desempenhos das carteiras considerando o 

histórico completo a partir de 2006 e o histórico dos ativos no pós-crise a partir de 

janeiro/2009. A composição de todos os cenários é apresentada na  

Tabela 2.  
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Tabela 2 - Cenários de Otimização 

4. Resultados 

4.1. Gráficos de Controle 

Em cada cenário avaliado foi construído o gráfico de controle para os ativos ITSA4 e VALE5.   

Figura 12 e Figura 13 apresentam o gráficos de controle destes ativos no cenário 1. Cada ponto 

acima da linha superior representa uma amostra que foi considerada fora de controle.   Figura 

14 e Figura 15 apresentam os gráficos de controle dos dois ativos no cenário 12. Como pode ser 

observado, com amostras maiores, menos pontos são considerados fora de controle. A 

avaliação do histórico para calibração dos parâmetros deve ser levada em consideração para 

aplicação da metodologia sugerida neste trabalho.  
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Figura 12 - Cenário 1 - Gráfico de Controle - ITSA4 

 

 
Figura 13 - Cenário 1 - Gráfico de Controle - VALE5 
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Figura 14 - Cenário 12 - Gráfico de Controle - ITSA4 

 

 
Figura 15 - Cenário 12 - Gráfico de Controle – VALE5 

 

4.2. Retorno Acumulado 

Para cada cenário foi avaliado o retorno logarítmico acumulado que cada carteira obteve. Na 

Figura 16 é possível verificar o gráfico com a variação de todas as carteiras para o cenário 1. 

Observa-se que, neste caso, a carteira otimizada pelo método proposto neste artigo teve um 

desempenho melhor (o que nem sempre ocorreu, conforme será mostrado adiante). Neste 

cenário, a carteira com a abordagem de monitoramento teve um retorno acumulado de 106%. 

Uma carteira com revisão periódica teria nesse período um retorno de 38%. A carteira 

otimizada apenas no início do período teve um retorno de 48%, enquanto que a carteira 
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ingênua teve um retorno de 55%. Finalmente, o IBOVESPA teve um retorno de 44% no 

período.  

 

Por outro lado, no cenário 2 a carteira do monitoramento teve retorno acumulado de 11%, 

enquanto a carteira periódica apresentou retorno de 46%, a carteira fixa teve um retorno de 

49%, a carteira ingênua apresentou retorno de 50% e o IBOVESPA teve retorno de 41%. 

  

 

Figura 16 – Cenário 1: Retorno Acumulado dos Portfólios 

 

Figura 17 – Cenário 2: Retorno Acumulado dos Portfólios 
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Tabela 3 apresenta um resumo dos resultados das diferentes carteiras para cada um dos 

cenários. Verifica-se nela que o maior retorno entre todos os cenários foi para a carteira 

otimizada pela metodologia de monitoramento com um retorno de 106%. Por outro lado, esta 

mesma abordagem apresentou a carteira com pior desempenho de -63%. Isso mostra a 

importância da calibração correta dos parâmetros para definição dos limites de controle. 

 

Tabela 3 - Resumo dos Cenários 

Já a Tabela 4 apresenta a quantidade de vezes que cada carteira teve o melhor desempenho. 

Verifica-se que a abordagem aqui proposta teve o melhor desempenho em 42% dos cenários. 

Interessante notar que a carteira ingênua também obteve um bom desempenho sendo a melhor 

em 33% dos cenários. O pior desempenho foi da carteira periódica.  

 

 

Tabela 4 - Métodos com melhor desempenho 

5. Conclusões 

Neste trabalho foi proposta uma metodologia com intuito de auxiliar os investidores a definir 

os momentos para revisões na composição de suas carteiras, relacionados à mudança do perfil 

de risco dos seus ativos. Foram aplicados gráficos de controle no monitoramento dos betas 

destes ativos. Assim, caso fossem identificados pontos fora dos limites de controle nos perfis 

de monitoramento, uma nova recomposição de carteira é realizada.  
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Foi possível observar que, em alguns casos, a abordagem proposta nesse trabalho apresentou 

desempenho superior quando comparada com outras abordagens. Sendo assim, a metodologia 

aqui proposta pode ser considerada como uma alternativa viável para a gestão de carteiras de 

investimentos.  

O trabalho pode ser ampliado para a análise de alguns aspectos não avaliados neste artigo. 

Uma primeira sugestão seria avaliar o comportamento da metodologia ao se adicionar mais 

ativos a serem monitorados. Outra sugestão é a aplicação de outros tipos de gráficos de 

controle para avaliação de qual gráfico poderia ser o mais adequado. Também poderiam ser 

utilizadas outras técnicas alternativas ao modelo clássico de Markowitz para otimização de 

portfólios. A adição de mais fatores, além do IBOVESPA, para definição e monitoramento 

dos betas também pode ser considerada. Uma última sugestão seria a adição dos custos de 

corretagem. 
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