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O investimento em ações vem se tornando uma boa alternativa de 

diversificação para investidores que buscam melhorar a rentabilidade 

de seu portfólio no longo prazo. Este artigo tem como objetivo 

investigar se a aplicação do modelo de otimizzação de Markowitz 

sobre portfólios selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados 

- DEA geram uma melhor relação entre retorno e risco do que um 

portfólio otimizado apenas pelo modelo de Markowitz. Para isso, 

utilizou-se o modelo da Análise Envoltória de Dados para avaliar a 

eficiência de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, empregando 

retorno, variância e outros indicadores como variáveis de entrada e 

saída. E, utilizou-se o modelo de Markowitz para otimizar a 

composição do portfólio. Na comparação, observa-se que o portfólio 

resultante da combinação de ambos apresentou melhor desempenho do 

que o otimizado apenas pelo modelo de Markowitz.  

 

Palavras-chaves: Seleção de Carteiras, Markowitz, Otimização 

Multiobjetivo, Análise Envoltória de Dados  
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1. Introdução 

Considerando a estabilidade econômica observada no Brasil nos últimos anos e as 

consequentes quedas nos juros básicos da economia, acredita-se que outras opções de 

investimentos que busquem uma melhor rentabilidade no longo prazo deverão atrair 

investidores nos próximos anos. Fundos de Renda Fixa e a Poupança que representaram 

grande parte dos portfólios dos investidos nas últimas décadas vêm perdendo atratividade em 

função da queda das altas taxas de retornos presente um uma economia em estabilização, 

como é o caso da brasileira. Seguindo a tendência de mercados financeiros mais 

desenvolvidos, o investimento em ações vem se tornando uma boa alternativa de 

diversificação para investidores que buscam melhorar a rentabilidade de seu portfólio no 

longo prazo.  

As técnicas de composição de carteiras de ações vêm chamando a atenção, não somente da 

academia como do mercado financeiro. Segundo Krokhmal, Zabarankin e Uryasev (2011), o 

trabalho de Markowitz (1952) na seleção de carteiras eficientes aliando risco e retorno, 

estimulou o desenvolvimento de vários outros modelos de seleção de carteiras.  

Como o modelo de Markowitz (1952) é estático, para um único período, segundo Cover e 

Julian (2000), encontram-se agora modelos dinâmicos ou de extensões multiperíodo. 

Belentepe (2005) acredita que o desempenho das técnicas mais desenvolvidas de seleção de 

carteiras parece não ter conseguido boa aceitação sobre as técnicas tradicionais, como a 

proposta de Markowitz (1952).  

Neste contexto, as técnicas de Pesquisa Operacional (PO), sobretudo a Análise Envoltória de 

Dados (Data Envelopment Analysis - DEA) tem demonstrado boa aplicabilidade na avaliação 

de portfólios financeiros. É o que afirmam autores como Ceretta e Costa Jr (2001), Haslem e 

Scheraga (2003) e Gregorious (2003). 

A Análise Envoltória de Dados é uma técnica da Pesquisa Operacional, desenvolvida por 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) e Banker, Charnes e Cooper (1984). Sendo considerada 

uma poderosa ferramenta gerencial, que segundo Ceretta e Costa Jr. (2001) e Lopes, Lanzer e 

Lima (2006), foi inicialmente utilizada para avaliação e comparação de unidades 

organizacionais, destacando-se pelas vantagens operacionais oferecidas em avaliações multi-

atributos das unidades organizacionais. 
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Contextualizado o problema de pesquisa, o presente trabalho se propõe a aplicar um 

aprimoramento ao modelo de Markowitz, ao realizar uma pré-seleção de  ações de empresas 

de capital aberto listados no Índice Bovespa, por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA) 

e submeter esse conjunto de ações consideradas eficientes ao modelo de Markowitz. O 

objetivo é determinar a alocação de capital que minimiza riscos para os investidores e 

compará-lo ao modelo que apenas incorpora os conceitos da teoria de Markowitz, verificando 

através do risco e dos retornos acumulados obtidos se houve melhoria para os investidores 

com o uso do DEA. 

Serão formadas duas carteiras, no qual a primeira utilizará uma seleção das 40 ações mais 

negociadas componentes do Índice Bovespa e utilizando-se o modelo de Markowitz será 

formada uma carteira de risco mínimo, denominada carteira comparativa (Cc). A outra 

carteira será formada submetendo-se as mesmas 40 ações a avaliação pelo DEA, buscando as 

mais eficientes. Estas ações consideradas eficientes serão submetidas do modelo de 

Markowitz para criação de uma carteira DEA (Cdea).  

   

2. Modelo de Markowitz 

A teoria base da seleção de portfólios teve início com Markowitz (1952), no qual a seleção de 

portfólio é baseada em um modelo de investimentos de período simples. 

O modelo proposto por Markowitz (1952), dado por (1) - (3), é operacionalizado por técnicas 

de Programação Quadrática, cujo objetivo é otimização de carteiras levando-se em conta a 

média, variância e a covariância dos retornos esperados das ações, que são opções a fazerem 

parte da carteira. Sendo, estes parâmetros estimados a partir de informações de séries 

históricas, tendo como base um vetor de médias e uma matriz de covariância destes retornos.  
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Onde, xi e xj representam a participação percentual do ativo i e do ativo j na carteira ótima, 

E(ri) é o retorno esperado para o ativo de i, de i=1 a j, e E* é o retorno esperado da carteira. 

Segundo Ben Abdelaziz, Aouni e El Fayedh (2007), a metodologia de média-variância 

proposta por Markowitz (1952) para seleção de portfólio tem sido fundamental para a 

atividade de pesquisa e tem servido como base para o desenvolvimento da teoria financeira 

moderna.  

Na literatura, alguns algoritmos, como os propostos por Sharpe (1963, 1967) e Elton, Gruber 

e Padberg (1976) foram criados a fim de linearizar e melhorar a eficiência do modelo de 

covariância de Markowitz (NAWROCKI e CARTER, 1998; SHING e NAGASAWA, 1999).  

O modelo de Markowitz é geralmente criticado como não eficiente. E, com objetivo de se 

criar um modelo mais eficiente, pesquisadores têm desenvolvido modelos mais sofisticados 

que utilizam extensões multiperiódicas ou dinâmicas (COVER e JULIAN, 2000). 

Entretanto, segundo Lopes, Carneiro e Schneider (2010), passaram-se mais de 30 anos e a 

teoria de Markowitz (1952) continua a embasar pesquisas sobre a gestão de portfólios. 

 

3. Análise Envoltória de Dados 

Segundo Lopes, Lanzer e Lima (2006), a técnica de medição de desempenho Análise 

Envoltória de Dados (DEA), proposto originalmente por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, 

consiste justamente em determinar a eficiência relativa de uma unidade produtiva, 

considerando-se a aproximação de uma fronteira eficiente. Pode-se dizer que o DEA é um 

método não paramétrico de construção de uma fronteira eficiente, relativamente à qual se 

pode estimar a eficiência de cada unidade, e determinar as unidades referenciais para os casos 

de ineficiência.  

Embora a maioria das aplicações DEA seja predominantemente sobre organizações sem fins 

lucrativos (AVKIRAN, 2001; CALHOUN, 2003; ZHU, 2003; LOPES, LANZER e LIMA, 

2006), alguns trabalhos tem sido publicados na área de finanças, inclusive na otimização de 

portfólios (LOPES, LANZER e LIMA, 2006; EMROUZNEJAD, PARKER e TAVARES, 
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2008; CHEN, 2008; HALIM, 2010; LOPES, CARNEIRO e SCHNEIDER, 2010). 

O objetivo da Análise Envoltória de Dados é determinar indicadores de desempenho relativo 

entre unidades produtivas, considerando determinados conjuntos de insumos e produtos 

(inputs e outputs). Segundo Lopes, Lanzer e Lima (2006), este é o único método de fácil 

utilização pelas empresas que possibilita avaliar a eficiência relativa de unidades que 

produzem múltiplos produtos utilizando múltiplos insumos. De modo geral, pode-se dizer que 

os modelos DEA determinam as melhores condições de operação para cada unidade produtiva 

separadamente, de modo a maximizar o seu índice de desempenho, e aplicam as mesmas 

condições às demais unidades da amostra em análise. Resolvendo-se o problema para todas as 

unidades produtivas, obtêm-se as unidades produtivas que devem ser consideradas eficientes, 

que servirão de base para a determinação da fronteira de eficiência, e para o estabelecimento 

de metas as unidades ineficientes (LOPES, LANZER e LIMA, 2006). 

Bal, Orkcu e Çelebioglu (2010) apontam que a DEA tem se destacado dentre as modelagens 

quantitativas no auxílio à tomada de decisão pelos gestores. Charnes, Cooper e Rhodes (1978) 

abordaram este tema pela primeira vez ao desenvolverem um modelo para uma nova medida 

de eficiência na avaliação de programas públicos. Comenta-se a seguir os modelos clássicos 

DEA: CCR e BCC. 

Conforme Cooper, Seiford e Tone (2007), as variáveis de entrada e saída para cada Unidade 

Tomadora de Decisão - DMU (Decision Making Unit) devem atender alguns critérios como: 

a) As variáveis e DMU´s devem ser escolhidas de modo a representar o interesse dos 

gestores; 

b) Há dados numéricos positivos para cada entrada e saída, sendo que se deve preferir um 

uso menor do número de entradas comparado ao de saídas. 

Os pesos para variável de entrada e saída do modelo geral da DEA podem ser obtidos a partir 

da solução do modelo proposto por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), dado por (4) – (7): 
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Com j representando o índice da DMU, j=1,..., n; r é o índice da saída, com r = 1,..., s; i é o 

índice da entrada, i = 1,..., m; yrj é o valor da r-ésima saída para a j-ésima DMU, xi j é o valor 

da i-ésima entrada para a j-ésima DMU, ur é o peso associado a r-ésima saída; vi é o peso 

associado a i-ésima entrada, wo é a eficiência relativa de DMUo, que é a DMU sob avaliação; 

e yr0 e xio são os coeficientes tecnológicos das matrizes de dados de saídas e entradas, 

respectivamente.  

Caso wo = 1, a DMU0 é eficiente quando comparada às demais unidades consideradas no 

modelo. Caso wo<1, esta DMU é ineficiente. Este modelo não é linear, sendo um caso da 

Programação Fracionária, mas que pode ser linearizado, conforme (8) – (12), pelo modelo 

conhecido por CCR, proposto por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), ou com Retornos 

Constantes de Escala: 
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Banker, Charnes e Cooper (1984) relaxaram a suposição de retorno de escala constante do 

modelo CCR, por meio de uma restrição de convexidade, na qual a fronteira é formada por 

combinações convexas de unidades eficientes; passando-se a admitir retorno variável de 
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escala, conhecido como modelo BCC que são as iniciais dos seus autores, conforme (13) – 

(17): 
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Entretanto, a literatura recomenda que o número de DMU´s deva ser igual a 1/3 do número 

total de variáveis de entrada e saída. Quando tal cenário não ocorre os modelos tradicionais de 

DEA (CCR e BCC) não proporcionam uma boa discriminação dos dados (COOPER, 

SIEFORD e TONE, 2007). 

 

4. Descrição e modelagem 

Segundo Bertrand e Fransoo (2002), esta pesquisa pode ser classificada como aplicada, tendo 

objetivo empírico descritivo, já que os pesquisadores estão interessados em criar um modelo 

que adequadamente descreve as relações causais que podem existir na realidade, conduzindo 

ao entendimento dos processos atuais. Com isso, favorecendo a compreensão de processos 

reais. A forma de abordar o problema foi quantitativa, sendo a modelagem matemática o 

método de pesquisa adotado. 

Esta pesquisa utilizará a base científica desenvolvida por Markowitz para propor um método 

para seleção de portfólios de investimentos no mercado de ações. Entretanto, antes, para a 

seleção das ações eficientes será utilizado um modelo de Análise Envoltória de Dados (Data 

Envelopment Analysis – DEA). 

Aqui se descreve um método para seleção de portfólios de investimentos, aplicando o 

conceito proposto por Markowitz, com a incorporação de modelos matemáticos da Pesquisa 

Operacional comentados na seção anterior. A Figura 1 apresenta os passos que serão seguidos 
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para condução desta pesquisa. 

A amostra inicial foi constituída por ações de empresas de capital aberto na Bolsa de Valores 

de São Paulo – BOVESPA, obtidas por meio de consultas ao banco de dados Economática
®
. 

Nesta pesquisa, optou-se pelas 40 empresas com maior participação no IBOVESPA, seja o 

tipo de ativo ON ou PN. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma da pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a seleção da amostra, selecionou-se o conjunto de indicadores de entrada e saída (inputs 

e outputs) utilizados na análise de eficiência por meio do modelo DEA. Optou-se pelos 

indicadores propostos por Powers e McMullhen (2000), Lopes, Lanzer e Lima (2008) e 

Lopes, Carneiro e Schneider (2010). 

Os autores propõem que os indicadores de retorno de 1, 2 e 3 anos e lucro por ação compõem 

o conjunto de outputs, enquanto os indicadores como Beta (60 meses), Preço/Lucro e 

volatilidade de 36 meses compõem o conjunto de inputs. Segundo Powers e McMullen, os 

indicadores buscam ativos que proporcionem os maiores valores de retornos e lucro por ação 

enquanto que apresentam o menor Preço/Lucro e risco. 

Entretanto, neste trabalho, realizaram-se algumas alterações com o objetivo de avaliar o 

impacto do uso de variáveis de entrada (inputs) que reflitam o risco associado aos períodos 

dos retornos analisados. A proposta foi utilizar como indicadores de risco a volatilidade das 

ações selecionadas em prazos iguais aos utilizados nos retornos, em janelas de 12 meses, ou 
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seja, anos 1,2 e 3. Assim, utilizando-se períodos iguais para risco e retorno, pretende-se 

fornecer, ao modelo, variáveis de entrada (inputs) equivalentes quanto ao período das 

observações. 

Os dados foram coletados com o software Economática
®
. Desta forma, este artigo visa avaliar 

a eficiência de ações (DMU’s), nos quais as entradas ou inputs (I) são todos os indicadores 

que se deseja minimizar, e saídas ou outputs (O) são todos os indicadores que se deseja 

maximizar, como mostra a Tabela 1. Entretanto, os dados negativos foram tratados conforme 

propõem Cook e Zhu (2008), sendo acrescidos do valor que tornava positivo o valor mais 

negativo, sem alterar a análise. 

 

Tabela 1 - Dados de entradas (I) e saídas (O) e resultados da avaliação da eficiência 
 

DMU's V1 V2 V3 PL LPA R1 R2 R3 Eficiência 

- I I I I O O O O E 

PETR4 21,32 25,14 25,67 11,08 1,62 -19,87 -9,86 -19,92 0,84 

VALE5 25,63 17,85 25,50 17,75 1,90 2,85 -5,92 -15,08 0,86 

ITUB4 27,44 23,54 18,08 12,45 2,80 -0,31 8,42 3,82 0,90 

BBDC4 28,32 17,51 14,20 12,57 2,69 12,48 7,87 21,83 1,00 

BBAS3 28,98 18,53 32,30 6,88 3,93 2,60 5,42 13,44 1,00 

BVMF3 22,54 25,66 23,59 24,68 0,56 2,91 10,70 22,95 0,80 

PDGR3 28,07 44,06 36,65 -1,49 -1,84 12,41 -23,39 -53,70 0,79 

ITSA4 26,50 23,53 16,94 10,87 0,94 4,43 8,50 3,78 0,94 

VALE3 25,92 18,22 26,25 18,61 1,90 2,01 -15,26 -13,45 0,85 

OGXP3 28,00 38,06 67,34 -6,31 -0,35 14,39 -7,41 -85,45 0,85 

PETR3 21,73 27,83 35,33 10,22 1,62 -18,21 -19,69 -29,82 0,78 

GGBR4 27,63 32,00 21,96 17,87 0,84 -24,78 -6,58 -14,68 0,79 

USIM5 32,46 38,35 59,20 -17,15 -0,65 -24,29 -35,52 -8,36 0,83 

CIEL3 28,04 18,42 21,44 16,76 3,54 -12,98 84,07 18,35 1,00 

AMBV4 22,78 25,41 16,18 24,50 3,37 40,66 76,08 11,20 1,00 

CCRO3 15,52 16,35 9,72 31,33 0,67 21,05 35,80 41,01 1,00 

CMIG4 17,88 21,67 38,47 4,67 5,01 19,59 61,96 -21,73 1,00 

BRFS3 16,59 20,54 19,76 48,54 0,94 33,84 29,35 28,94 0,99 

CYRE3 34,74 39,68 12,65 10,88 1,61 -30,01 23,05 10,12 1,00 

HYPE3 31,06 63,88 25,05 47,25 0,33 -8,93 -36,26 23,43 0,62 

TIMP3 24,38 20,24 36,64 14,43 0,60 8,70 53,32 -26,93 0,88 

MRVE3 28,93 51,45 55,47 7,88 1,10 6,23 5,18 -29,57 0,68 

CSNA3 30,03 31,12 34,58 -30,89 -0,29 -19,58 -24,33 -43,24 1,00 

GFSA3 34,29 47,91 64,99 -13,88 -0,29 -20,65 -49,88 -3,01 0,77 

BRML3 24,36 19,64 16,95 6,32 3,86 58,30 36,53 1,29 1,00 

OIBR4 23,75 28,13 40,08 9,98 0,60 7,80 -2,63 -18,82 0,74 
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VIVT4 11,90 14,64 19,65 13,30 3,96 21,57 48,81 2,13 1,00 

LREN3 32,42 32,37 17,92 25,43 2,89 38,58 19,72 19,43 0,87 

SUZB5 32,69 34,42 54,94 -30,22 -0,26 -20,49 -42,80 -1,31 1,00 

JBSS3 29,84 46,56 52,26 26,26 0,25 -21,72 34,03 -15,71 0,57 

HGTX3 32,07 41,41 24,84 19,26 1,90 163,50 63,06 -22,28 1,00 

NATU3 25,49 28,30 21,24 24,15 2,01 34,65 -8,28 25,10 0,82 

ALLL3 20,99 27,04 27,36 28,52 0,35 -53,72 -28,72 8,46 0,72 

EMBR3 27,29 26,52 26,93 17,55 0,96 35,06 3,03 18,51 0,82 

LAME4 28,90 27,13 24,07 40,23 0,43 6,37 25,82 27,41 0,68 

CSAN3 22,07 16,66 20,56 23,89 1,87 12,60 36,75 34,11 1,00 

KLBN4 24,79 27,38 20,28 16,61 0,85 9,56 49,94 71,73 1,00 

RSID3 29,17 49,91 57,83 -4,66 -0,73 -1,50 -23,56 -63,70 0,75 

CTIP3 26,45 25,65 25,39 21,96 1,08 57,63 37,08 -21,89 0,79 

PCAR4 23,96 29,47 19,39 26,95 4,02 13,76 29,78 26,87 1,00 
 

Neste trabalho propõe-se um modelo DEA-BCC, optou-se pelo modelo BCC devido ao fato 

das empresas atuarem em diferentes setores industriais, o que caracteriza um cenário de 

retorno variável de escala. 

Para a modelagem do modelo DEA, utilizou-se o software The General Algebric Modeling 

(GAMS
®
) na versão 23.6.5 e solver CPLEX na versão 12.2.1. 

E, os resultados de eficiência (E) são apresentados pela última coluna da Tabela 1. Os 

modelos considerados eficientes, ou seja, com valor igual a 1 no resultado, foram 

considerados participantes da carteira. Observa-se que das 40 ações iniciais, apenas 15 foram 

consideradas eficientes de acordo com os indicadores selecionados. 

Com o objetivo de comparação, duas propostas de carteiras foram realizadas. Na primeira 

delas, denominada carteira comparativa (Cc) utilizou-se o suplemento Solver do Microsoft 

Excel
®
 para otimizar os 40 ativos iniciais através do modelo de Markowitz, anteriormente 

apresentado e representado pelas equações (1) – (3), obtendo os pesos recomendados para 

cada um dos 40 ativos. Para isso, utilizaram-se os retornos mensais dos últimos 36 meses para 

cada um dos ativos, ou seja, de abril de 2010 a março de 2013.  

Para a segunda proposta, denominada carteira modelo (Cdea), a mesma atividade foi 

realizada, entretanto desta vez, utilizamos apenas os 15 ativos considerados eficientes pelo 

modelo DEA. 

 

5. Resultados 
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O resultado obtido foi à formação de duas carteiras, uma utilizando o modelo de Markowitz, 

que servirá como carteira comparativa (Cc) e outra que resultou da seleção de ações eficientes 

usando o DEA, como ferramenta de seleção de portfólios. Com essa seleção de ações 

realizadas pelo DEA utilizou-se o modelo de Markowitz para criar uma carteira modelo 

(Cdea), no qual se buscou comparar para os períodos selecionados o comportamento da 

carteira com relação aos retornos obtidos e o risco medido pela variância. O objetivo foi 

formar uma carteira com o desempenho superior, sem grandes riscos adicionais, ou seja, com 

uma relação de risco e retorno melhor que a carteira utilizando apenas Markowitz (Cc).  

A carteira comparativa (Cc) foi formada por 13 ações de uma lista das 40 maiores 

participações no Índice Bovespa (DMU´s). A Figura 2 demostra a participação de cada ação 

na composição da carteira. 

Já, na formação da carteira modelo (Cdea), utilizaram-se oito ações em sua composição de 

uma seleção previa de ações componentes da carteira teórica do Ibovespa definidas como 

eficiente pela DEA, que totalizavam 15 ações.  

Figura 2 – Composição da carteira comparativa Cc 

 

Na Figura 3 podemos observar a participação das ações na composição da carteira formada 

com o auxílio da DEA (Cdea). 
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Figura 3 – Composição da carteira Cdea  

 

É interessante observar que das oito ações utilizadas pela carteira Cdea, seis também fazem 

parte da carteira Cc. Estas foram destacadas em cores semelhantes nos dois gráficos para mais 

fácil visualização. 

Como o foco da otimização foi à obtenção de ações eficientes utilizando como variáveis de 

entrada (inputs) o retorno mensal, o índice P/L, o Lucro por ação e o risco medido pelas 

variâncias em períodos semelhantes, acredita-se que as ações consideradas eficientes 

apresentaram boa relação entre os indicadores de entrada no período analisado, impactando o 

resultado.  

O risco observado medido pela variância foi ligeiramente superior (0,079% contra 0,065%) na 

carteira Cdea. Entretanto, a rentabilidade média mensal superou com folga a rentabilidade da 

carteira formada apenas com a utilização do método de Markowitz (Cc) (1,49% contra 

2,43%), demostrando uma melhor relação risco/retorno para a carteira que utilizou a DEA 

associado ao modelo Markowitz (Cdea). 

Além disso, analisando o comparativo das rentabilidades acumuladas em 36 meses pelas duas 

carteiras, como mostra a Figura 4, observa-se um ganho incremental de 44,83% da carteira 

Cdea, formada com a utilização da DEA e a aplicação do modelo de Markowitz, em 

comparação com a carteira formada utilizando apenas o modelo de Markowitz (Cc), sendo 

que a carteira Cdea obteve rentabilidade de 127,29% no período, contra 82,46% (Cc). 
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Figura 4 - Retorno acumulado das carteiras otimizadas no período de 36 meses  

 
 

 

6. Conclusões 

Nesta pesquisa avaliou-se a possibilidade da utilização do DEA na montagem de carteiras 

para investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Para isso, duas carteiras 

foram propostas: uma delas otimizada pela teoria de Markowitz, uma segunda utilizando o 

DEA para identificar ações consideradas eficientes que posteriormente foram otimizados pelo 

modelo de Markowitz. 

Buscou-se obter o modelo que apresenta melhor relação retorno/risco, de forma a obter um 

melhor retorno do que o modelo de Markowitz, entretanto, sem resultar em um aumento 

brusco na variância. 

A aplicação da DEA mostrou-se viável e proporcionou uma excelente discriminação das 

unidades de análise. A carteira (Cdea) formada a partir da associação da DEA e modelo de 

Markowitz apresentou um melhor desempenho, superando a carteira comparativa em 29 dos 

36 meses analisados. 

Outro benefício observado é que apesar do reduzido número de ações componentes da carteira 

Cdea (oito ações), o risco calculado da carteira ficou muito próximo ao risco calculado da 

Carteira Comparativa Cc (13 ações). Essa redução no número de ações associada à 

manutenção do risco observado sob controle, tende a gerar economias referentes ao custo de 

re-balanceamento de carteiras, trazendo ganhos indiretos ao investidor.  
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Como sugestão para futuras pesquisas, propõe-se a utilização de um maior número de 

indicadores e uma análise em longo prazo. 
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