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A Redução do Risco pela Diversificação da Carteira 

 

Resumo:Os principais fatores que determinam o risco de uma carteira são a correlação e a 
covariância entre os ativos que a compõem.O objetivo deste trabalho é mostrar que o risco de 
um investimento pode ser reduzido por meio da diversificação da carteira.Serão comparadas 
também, correlações de setores iguais e setores diferentes da economia. Para tanto, serão 
montadas duas carteiras com ações negociadas no mercado brasileiro para testar se a teoria se 
aplica ao mercado nacional. 

 
Palavras chave: Redução do risco, Diversificação da carteira, Correlação, Risco e Retorno. 

 

Reducing the Risk by Portfolio Diversification 

 

Abstract:The main factors that determine the risk of a portfolio is the correlation and 
covariance among the assets that comprise it. The objective of this work is to show that the 
risk of an investment can be reduced through diversification. Will also be compared 
correlations from equal sectors and different sectors of the economy. For this, will be 
mounted two portfolios with shares traded in Brazil to test whether the theory applies to the 
national market. 
Keywords: Risk Reduction, Portfolio Diversity, Correlation, Risk and Return. 
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1INTRODUÇÃO 
 

Gitman (2008, p.4) defende que “finanças é a arte e a ciência da gestão do dinheiro. 

Praticamente todos os indivíduos e organizações recebem ou levantam, gastam ou investem 

dinheiro”.  

Gitman (2008, p.10) sustenta ainda que “existem duas diferenças básicas entre 

finanças e contabilidade: a primeira está relacionada à ênfase em fluxos de caixa, e a outra à 

tomada de decisões”. 

Apesar de serem ciências distintas, as duas caminham lado a lado. Para que uma 

empresa consiga produzir resultados cada vez melhores, em termos financeiros, as 

demonstrações financeiras devem ser confiáveis e demonstrar a realidade da empresa de 

forma fidedigna.  

Paraas empresas de capital aberto, os investidores representam todo o capital social. 

Quanto mais transparente e rentável for a organização, maior será o número de investidores 

que desejam injetar dinheiro na empresa.  

O contrário também é válido. Se a empresa não tiver uma contabilidade confiável, o 

investidor tenderá a procurar outros investimentos, até mesmo empresas concorrentes.  

Uma ferramenta muito útil para os investidores são as demonstrações financeiras da 

empresa. Elas podem ajudar o investidor a tomar a melhor decisão, além de evidenciarem se a 

empresa está honrando seus compromissos. 

Assim como as grandes empresas, o investidor individual deve ter um planejamento 

financeiro. Comprar uma ação requer estudo, análise de mercado e de demonstrações 

financeiras.  

Diante do exposto, a questão problema que direciona este estudo é: o risco individual 

de um ativo difere do risco de uma carteira de ativos? 

O objetivo principal do estudo é testar se o risco individual de um ativo difere do risco 

de uma carteira de ativos. Para tanto, será estudado o risco de um ativo individual e 

posteriormente, o resultado será comparado com o risco de uma carteira, com dois ativos 

negociados na bolsa de capitais brasileira. Por meio de fórmulas estatísticas e com o auxílio 

do Microsoft Excel serão calculadas as correlações entre os ativos estudados. O resultado 

deste trabalho será expresso tópico aplicação. 

Será testada a hipótese de que ao montar uma carteira de ativos, o risco total do 

investimento é menor, se comparado com o risco de um ativo individual.  
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Espera-se também encontrar correlações maiores entre ativos de um mesmo setor da 

economia e correlações menores entre ativos de setores diferentes.  
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2- REVISÃO DE LITERATURA 
 

Para melhor subsidiar esse trabalho,foi pesquisado o que diversos autores, 

especialistas na área de finanças e administração financeira,apresentam sobre o assunto.  

2.1- Risco e Retorno 
 

Para fazer um bom investimento o investidor deve ter em mente o conceito de risco e o 

conceito de retorno.  

Comprar uma ação em baixa e vender quando está em alta é a melhor maneira de gerar 

dinheiro. Os grandes investidores se beneficiam exatamente no momento de baixa das ações, 

pois, eles compram um grande número de papéis em queda e posteriormente, vendem por um 

preço mais alto. Entretanto, vale ressaltar que é pura especulação. Não existe nenhuma 

garantia que as ações irão se valorizar. 

Quando os dividendos começam a ficar abaixo do esperado, ou o preço das ações 

começa a cair, a tendência é que os investidores vendam suas ações e procurem outros 

investimentos.  

2.2.1 Risco 

Para Brigham e Houston (1999, p.158) “risco é a chance de ocorrer algum evento 

desfavorável”.  

Brigham e Houston (1999, p.158) ao definirem risco isolado defendem que 

 
(...) risco isolado é o risco em que o investidor estaria exposto se ele ou ela 
tivessem um único ativo. Obviamente, a maioria dos ativos é mantida em 
carteiras, mas é necessário compreender o risco isolado a fim de 
compreender o risco em um contexto de carteira. 

 
Para Berk e Demarzo, (2008, p.104) “normalmente os investidores preferem ter uma 

renda certa em vez de uma renda com risco, isso se chama aversão ao risco”. 

Vale ressaltar que existem investidores com diferentes perfis. Na hora de realizar um 

investimento cada investidor reage de uma maneira.Uns são mais agressivos e outros 

preferem alternativas menos arriscadas. Quanto maior for a propensão ao risco, maior será o 

retorno esperado pelo investidor.  
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Para Gitman, (1997, p.211) “quanto mais duradoura for a vida de um investimento em 

um ativo, maior será o risco, devido à variabilidade crescente dos retornos, resultante de erros 

de previsão cada vez maiores, para um futuro distante”. 

2.2.1.1 - Riscos Associados a um Ativo 
 

Segundo Ross,Westerfield e Jaffe, (2008, p.200) “variância e sua raiz quadrada, o 

desvio-padrão, são as medidas mais comuns de variabilidade ou dispersão (...) o desvio-

padrão é a medida estatística convencional da dispersão numa amostra”.  

Levine et al. (2008), apresentam as fórmulas estatísticas para o cálculo do risco e a 

variância de um ativo: 
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O desvio-padrão de um ativo pode ser calculado pela seguinte fórmula, ou 

simplesmente a raiz quadrada da variância: 
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Onde:  S2 é a variância da amostra; 

S é o desvio padrão da amostra; 

iX é i-ésimo valor da variável X; 

−

X é a média aritmética; 

−

− XX i éa diferença entre o i-ésimo valor e sua média ; 

n é o tamanho da amostra. 
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2.2.1.1.1 - Risco sistêmico 

 

Para Assaf Neto e Lima (2010, p.207) “risco sistêmico é o que não pode ser eliminado 

(ou reduzido) mediante a diversificação, estando sempre presente na estrutura do portfólio. 

Exemplos de risco sistemático: inflação e crises políticas”.   

2.2.1.1.2 - Risco Diversificável 
 

Assaf Neto e Lima, (2010, p.207), defendem que:  

(...) risco diversificável é o que pode ser total ou parcialmente diluído pela 
diversificação da carteira. Está relacionado mais diretamente com as 
características específicas do título ou da empresa. Uma carteira bem 
diversificada, como a Bovespa, por exemplo, pode não conter risco 
diversificável. Praticamente todo o seu risco é sistemático.  
 

De um modo geral, é possível definir que risco diversificável é aquele que pode ser 

reduzido ao combinar ativos com correlação negativa. Um risco não pode ser eliminado, 

contudo, é possível diminuí-lo até um nível aceitável e diminuir as potenciais perdas. 

2.3 Retornos associados a um ativo 
 

Segundo Gitman, (1997, p.203) “o retorno sobre um investimento é medido como o 

total de ganhos ou prejuízos dos proprietários decorrentes de um investimento durante um 

determinado período de tempo”. 

O retorno de um ativo pode ser medido pela fórmula: 

 

Retorno = ( 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡 −  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡−1) /𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡−1 

 

Onde: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡= valor final do mês da apuração do retorno; 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡−1 = valor final do mês anterior; 

 

O retorno médio de um ativo se é calculado pela fórmula: 

Retorno médio =  (𝑅𝑅1+ 𝑅𝑅2 +... 𝑅𝑅𝑡𝑡 )/n 

Onde: 𝑅𝑅1= retorno da primeira data observada;  

𝑅𝑅2= retorno da segunda data observada; 

           n = número de observações  
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2.4 - Carteira de ações 
 

Para Gitman, (1997, p.212), “uma carteira é uma coleção, ou grupo de ativos”. 

Gitman, (1997, p.212), defende ainda que “uma carteira que maximiza retornos para um 

determinado nível de risco ou minimiza o risco para um dado retorno é uma carteira 

eficiente”. 

2.4.1 - Retorno da Carteira 

Ross,Westerfield e Jaffe, (2008, p.210), defendem que “o retorno esperado de uma 

carteira é simplesmente uma média ponderada dos retornos esperados dos títulos que a 

compõem”. 

O cálculo do retorno de uma carteira é feito com base na fórmula a seguir, conforme 

Ross, Westerfiled e Jaffe (2008, p.212): 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉 𝑒𝑒𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑅𝑅𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉 =  𝑋𝑋𝐴𝐴𝑅𝑅�𝐴𝐴 + 𝑋𝑋𝐵𝐵𝑅𝑅�𝐵𝐵 

Onde: 𝑋𝑋𝐴𝐴= proporção do ativo A; 

           𝑋𝑋𝐵𝐵 =proporção do ativo B; 

 𝑅𝑅�𝐴𝐴 = retorno esperado do ativo A; 

𝑅𝑅�𝐵𝐵= retorno esperado do ativo B. 

Ou seja, o retorno da carteira é calculado pelo somatório dos produtos da participação 

de cada ação pelo retorno médio da própria ação. 

2.4.2 – Risco da Carteira 

A maneira de o investidor reduzir os riscos de um investimento é montar um portfólio 

diversificado. Ao concentrar todo o investimento em uma única empresa, o risco de perder 

todo o dinheiro investido é grande. Uminvestimento deve conter ações de mais de um ramo da 

economia. 

 Para analisar o risco de um ativo deve-se calcular sua variância e o seu desvio padrão. 

O risco de uma carteira é calculado com base nas variâncias dos ativos que compõem a 

carteira, as participações de cada ativo na carteira e as covariâncias entre pares de ativos ou 

correlações entre pares.  

O risco da carteira de dois ativos pode ser calculado pela seguinte fórmula:  
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DVp = [(Pa² * DVa²) + (Pb² * DVb²) + (2 * Pa * Pb * Pa,b * DVa * DVb)] ^ ¹/² 

 

Onde: DVp: desvio padrão do portfólio; 

DVa: desvio padrão da ação A; 

DVb: desvio padrão da ação B; 

Pa: proporção de ação A na carteira; 

Pb: proporção de ação B na carteira; 

Pa,b: coeficiente de correlação. 

 

De acordo com Assaf Neto e Lima, (2010, p.207) “quanto maior o desvio padrão de 

um ativo, mais difíceis são suas projeções de resultados (ganhos ou perdas) e maior o risco da 

decisão”. 

2.5 – Fronteira Eficiente 
 

Grinblatt e Titman, (2005, p.143),defendem que “fronteira eficiente representa as 

médias e os desvios-padrão de carteiras eficientes de variância média”. 

Conforme Assaf Neto, (2006, p.245) “na fronteira eficiente, é possível selecionar uma 

carteira que apresenta, para determinado retorno, o menor risco possível”. 

De acordo com Bodie e Merton, (2006, p.328): 

 

A combinação ótima de ativos de risco é, então, encontrada como ponto de 
tangência entre a linha reta do ponto que representa o ativo livre de risco (no 
eixo vertical) e a fronteira eficiente de ativos de risco. A linha reta, que 
conecta o ativo livre de risco e o ponto de tangência, representando a 
combinação ótima de ativos de risco, é a linha mais viável de compensação 
risco/retorno obtenível. 
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Gráfico 1: Fronteira eficiente  

Foi montado um gráfico com o intuito de exemplificar a definição dada pelos autores. 

O gráfico 1 demonstra uma fronteira eficiente. Aqui é possível ver o ponto de 

tangência supracitado. O ponto onde a linha reta toca a parábola representa o investimento de 

menor risco com o maior retorno possível. Essa combinação é única e qualquer outro 

cruzamento proporcionará valores diferentes.Caso o investidor escolha investir em algum 

outro ponto o seu retorno poderá ser maior, entretanto, o risco também aumenta. O contrário 

também é válido. Caso o investidor opte por um investimento menos arriscado, o seu retorno 

também será reduzido. Ao se deparar com uma infinidade de possibilidades cada investidor 

reagirá de uma maneira diferente e optará por um investimento mais ou menos arriscado. 

2.6 – Diversificação 
 

Segundo Bodie e Merton (2006, p.267), “diversificar significa portar quantidades 

similares de ativos de múltiplo risco em vez de concentrar todos os investimentos em um só. 

A diversificação, portanto, limita sua exposição ao risco de qualquer ativo individual”. 

Segundo o dicionário de Português Online Michaelis (2013), da língua portuguesa, 

diversificar significa tornar diverso, variar. Uma carteira diversificada tende a apresentar um 

risco menor do que um ativo individual, quando a correlação entre os ativos for menor que 

um. Gitman, (1997, p.215) defende que “para reduzir o risco total, será melhor combinar ou 

adicionar ativos à carteira que tenham uma correlação negativa”.  

Uma maneira de deixar a carteira com um risco ainda menor é inserir ações de 

empresas estrangeiras no portfólio de ativos. Gitman, (1997, p. 219) sustenta que:  
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Ao incluir ativos com liquidações denominadas em moeda corrente 
estrangeira, as correlações dos retornos dos ativos da carteira são reduzidas 
quando todos os investimentos forem convertidos em dólares. Ao incluir 
ativos de países que são menos sensíveis ao ciclo de negócios dos Estados 
Unidos que os ativos financeiros nacionais, a sensibilidade da carteira aos 
movimentos do mercado é reduzida. 
 

 
Isso ocorre porque os países tendem a responder de maneira diferente às variações do 

mercado. A estabilidade econômica de cada país influencia em como o mercado financeiro e 

de capitais vai reagir ao enfrentar momentos de crise e instabilidade. 

Brigham, Gapenski e Ehrhardt, (2001, p.153),defendem que “os países com sistemas 

econômicos, sociais e políticos e regulamentações estáveis fornecem um clima seguro para 

investimento e, portanto, menos risco país do que nações com menor estabilidade”. 

Contudo, quem investe em empresas internacionais está sujeito às variações de 

câmbio. Se o investimento não for bem feito e bem calculado, o risco de perder o 

investimento se torna mais alto. 

Assaf Neto e Lima, (2010, p.207), defendem que “desde que os retornos dos ativos 

não sejam perfeita e positivamente correlacionados entre si, há sempre redução do risco pela 

diversificação”. 

Uma carteira com cinco ações de setores distintos tende ser muito mais eficiente do 

que uma carteira com dez ativos do mesmo setor. Selecionando as ações dessa forma, o 

investidor consegue reduzir seu risco total. Portanto, é melhor montar uma carteira menos 

diversificada e eficiente do que uma carteira mais diversificada que não vai cumprir o que se 

propõe. 

 

2.7 – Correlação 
 

Segundo Gitman, (1997, p.213) correlação é “uma medida estatística da relação, se 

houver, entre séries de números que representam qualquer tipo de dados, desde retornos até 

resultado de testes”. 

Títulos com características parecidas tendem a responder da mesma maneira às 

variações do mercado, ou seja, quando um ativo se desvalorizar o outro também perderá 

valor, e vice-versa. Essa questão fica mais evidente nos gráficos 2, 3 e 4, onde é possível 

verificar cada tipo de correlação. 

A correlação entre dois ativos pode ser calculada pela fórmula: 
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( )
YX SS

YXCovYXCor ,),( =
 

 

Onde: 

Cor (X,Y) = é correlação entre os ativos X e Y; 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋= é covariância entre os ativos X e Y; 

𝑆𝑆𝑋𝑋= é o desvio padrão do ativo X; 

𝑆𝑆𝑋𝑋 = é o desvio padrão do ativo Y. 

 

2.7.1 Correlação Positiva Perfeita 

 O Gráfico 2 representa uma correlação positiva perfeita entre os retornos hipotéticos 

das ações A e B. Isso ocorre quando os dois títulos se movimentam na mesma direção, ou 

seja, quando um título sobe o outro também sobe. Quando um dos títulos cai, o outro também 

cai. Nesse caso, a correlação é igual a um.  

 

Gráfico 2: Correlação Perfeitamente Positiva 

2.7.2 Correlação Negativa Perfeita 

O Gráfico 3 representa uma correlação negativa perfeita, conforme retornos 

hipotéticos das ações A e B, ou seja, a correlação é igual a menos um. Isso acontece quando 
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os títulos possuem retornos opostos, ou seja, quando um se valoriza o outro perde valor e 

vice- versa.  

 

Gráfico 3: Correlação Perfeitamente Negativa. 

Assaf Neto e Lima (2010, p.206), defendem que “na prática, no entanto, é 

extremamente difícil a existência de investimentos com perfeitas correlações positivas ou 

negativas”.  

2.7.3 Correlação Nula 

O Gráfico 4 é uma correlação nula e representa dois títulos com retornos 

independentes.   

 

Gráfico 4: Correlação nula. 
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A probabilidade da correlação de duas empresas do mesmo setor ser maior que a 

correlação de empresas de setores distintos é mais alta, visto que devem enfrentar os mesmos 

problemas no mercado. Por exemplo, a correlação esperada entre os retornos da ação do 

Banco do Brasil e do Bradesco é muito mais alta do que a correlação esperada entre os 

retornos daAmbev e da Tim.  
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3 METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada foi a coleta de dados e a elaboração de duas carteiras de 

ativos. A primeira carteira foi montada com ações de dois bancos, escolhidas 

convenientemente. A segunda carteira também foi montada com ações de uma empresa de 

bebidas e outra de telefonia móvel. E assim como as ações da primeira carteira, foram 

escolhidas por conveniência.  

Os dados das quatro ações foram coletados para o período de um ano. A primeira 

carteira contém as datas compreendidas entre 28/09/2012 e 30/08/2013, tendo como base os 

valores das cotações das ações ao final de cada mês.  

A segunda carteira foi montada com as cotações das ações no período de 31/10/2012 

até 30/09/2013.Assim como a primeira carteira, os valores de cada ação correspondem ao 

valor final de cada mês. 

O objetivo é comparar as duas carteiras e calcular as respectivas correlações. Espera-

se que a correlação da segunda carteira seja menor e consequentemente, também o risco. As 

carteiras serão montadas para testar a hipótese que o risco diminui ao combinar mais de um 

ativo. 

Espera-se também encontrar uma relação entre o risco e o retorno, conforme foi 

explicado no tópico “Revisão de Literatura”. 

As ações escolhidas para esta primeira carteira foram as ações do Banco do Brasil e do 

Bradesco. Os dados foram coletados no sitio 

www.infomoney.com.br/mercados/ferramentas/histórico-de-cotações. 

Foram coletados também, os retornos da caderneta de poupança e os retornos da ação 

OGXP3. Assim como as ações anteriores, o período de análise foi um ano, compreendido 

entre 28/09/2012 e 30/08/2013. A ação OGXP3 foi escolhida devido à instabilidade 

enfrentada pela empresa nos últimos tempos. 

Após montar as duas carteiras, será possível demonstrar a fronteira eficiente de cada 

portfólio. 
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4 APLICAÇÃO 
 

Com base nos dados obtidos, foi possível elaborar a tabela 1, onde estão expressos os 

retornos dos dois investimentos no período de novembro de 2012 até novembro de 2013. Os 

dados foram obtidos nos sítios gazetadeitauna e infomoney, respectivamente. Os retornos da 

ação OGXP3 foram calculados com base na equação do tópico 2.3, “Retornos associados a 

um ativo”. 
Tabela 1 – Retornos da Poupança e OGXP3 

 

Fonte: Elaboração Própria 

O Gráfico 5 mostra as curvas de investimentos em ativos com risco e o investimento 

na caderneta de poupança, que representa o investimento livre de risco. O gráfico foi montado 

com base na tabela 1. 

 

Gráfico 5: Comportamento da poupança X comportamento de uma ação. 

Data Retorno Data Preço Retorno
nov/12 - nov/12 4,83 -
dez/12 0,4134 dez/12 4,25 -0,1201
jan/13 0,4134 jan/13 4,77 0,1224
fev/13 0,4134 fev/13 3,59 -0,2474
mar/13 0,4134 mar/13 2,27 -0,3677
abr/13 0,4134 abr/13 1,61 -0,2907
mai/13 0,4273 mai/13 1,79 0,1118
jun/13 0,4273 jun/13 0,82 -0,5419
jul/13 0,4551 jul/13 0,53 -0,3537
ago/13 0,5103 ago/13 0,77 0,4528
set/13 0,5053 set/13 0,39 -0,4935
out/13 0,5172 out/13 0,43 0,1026
nov/13 0,563 nov/13 0,14 -0,6744

Poupança OGXP3



21 
 

Com base no gráfico é possível verificar que a poupança apresenta um rendimento 

mais uniforme que a ação. Além de apresentar retornos mais baixos que a poupança, a 

rentabilidade da ação oscilou muito no período analisado. 

De posse dessas informações foi possível calcular o retorno para cada uma das datas, 

assim como o retorno médio de cada ação. Os resultados estão demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 2 – Os Retornos das Ações BBAS3 BBDC3 

 

Fonte: Elaboração Própria 

O retorno médio de um ativo pode ser calculado com base no cálculo de uma média 

simples, onde são somados todos os retornos e o resultado é dividido pela quantidade de itens 

da população analisada. No caso da ação do Banco do Brasil o somatório foi igual a 0,0577 e 

o número de datas analisadas foram 11. São11 datas e não 12 porque o cálculo depende do 

valor do mês anterior. Dessa forma, ao dividir o somatório pela quantidade de datas o retorno 

médio encontrado foi 0,0053. O cálculo do retorno médio da ação do Bradesco foi feito da 

mesma forma. O somatório encontrado foi 0,3262 e a população foi igual. Por isso, o retorno 

médio encontrado foi 0,0297. 

Com base nos resultados obtidos um investidor lucraria mais investindo nas ações do 

Bradesco. Ainda com base nos resultados encontrados na tabela 2, é possível perceber que a 

ação do Bradesco teve uma valorização de 33,19% enquanto que a ação do Banco do Brasil 

teve uma valorização de 1,5%, no período analisado. 

Data
Valor da 

ação Retorno Data
Valor da 

ação Retorno

30/08/2013 23,05 0,0525 30/08/2013 31,58 0,0230
31/07/2013 21,9 0,0243 31/07/2013 30,87 0,0098
28/06/2013 21,38 -0,118 28/06/2013 30,57 -0,1418
31/05/2013 24,24 0,0142 31/05/2013 35,62 0,0313
30/04/2013 23,9 -0,0843 30/04/2013 34,54 -0,0154
28/03/2013 26,1 0,0627 28/03/2013 35,08 0,0997
28/02/2013 24,56 0,0796 28/02/2013 31,9 -0,0022
31/01/2013 22,75 -0,0469 31/01/2013 31,97 0,0431
28/12/2012 23,87 0,1834 28/12/2012 30,65 0,0620
30/11/2012 20,17 0,0161 30/11/2012 28,86 0,2146
31/10/2012 19,85 -0,1259 31/10/2012 23,76 0,0021
28/09/2012 22,71 - 28/09/2012 23,71 -

Retorno 
Médio

Retorno 
Médio

Ação BBAS3 (Banco do Brasil ON) Ação BBDC3 (Bradesco ON)

0,0053 0,0297
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Apósanalisar os dados da tabela 2, foi possível montar a primeira carteira do trabalho.  

O investimento começa com 100% dos recursos investidos na ação do Banco do Brasil 

e gradativamente vai diminuindo conforme o investimento na ação do Bradesco aumenta. 

Com base nas porcentagens e nos retornos individuais previamente calculados, foi possível 

calcular o retorno esperado da carteira para cada uma das 21 combinações analisadas. Quando 

o investidor optar somente por ações do Banco Brasil, seu retorno será 0,00525. Quando o 

investidor optar por investir 100% de seu recurso nas ações do Bradesco, seu retorno será 

0,02966.  

O retorno da carteira foi calculado com base na equação “Retorno esperado da 

carteira”, inserida no tópico 2.4.1,e os resultados estão expressos na tabela 3. O desvio padrão 

da carteira foi calculado pela equação“desvio padrão do portfólio”, inserida no tópico 2.4.2.  

Para fins de comparação foram calculados os desvios da alternativa de menor risco e a 

de maior risco. Os cálculos foram possíveis por causa dos resultados das correlações, 

calculados com auxílio do Microsoft Excel e expressos na tabela 5. 

Os desvios padrão das duas ações foram calculados e estão expressos na tabela 3. A 

proporção de cada ativo na carteira pode ser visto na tabela 3. 

A tabela 3 foi montada com base na equação do desvio padrão, expressa no tópico 

2.2.1.1, e demonstra o passo-a-passo do cálculo dos desvios. Os valores em destaquesão os 

respectivos desvios-padrão. 
Tabela 3 – Os Desvios Padrão das Ações BBAS3 BBDC3 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Alternativa menos arriscada:  

Retornos
(Retorno - 
Retorno 
médio)^2

(Somatório/10)^0,5 
Risco

Retornos
(Retorno - 
Retorno 
médio)^2

(Somatório/10)^0,5 
Risco

0,0525 0,0022 0,023 0,000
0,0243 0,0004 0,010 0,000
-0,118 0,0152 -0,142 0,029
0,0142 0,0001 0,031 0,000
-0,0843 0,008 -0,015 0,002
0,0627 0,0033 0,100 0,005
0,0796 0,0055 -0,002 0,001
-0,0469 0,0027 0,043 0,000
0,1834 0,0317 0,062 0,001
0,0161 0,0001 0,215 0,034
-0,1259 0,0172 0,002 0,001

Desvio padrão de BB Desvio padrão de BD

0,093 0,086

Retono médio 0,0052 Retorno médio 0,0297
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Dp = ((0,45^2*0,093^2)+(0,55^2*0,086^2)+(2*0,45*0,55*0,4604*0,093*0,086))^0,5 

Dp = 0,0762 

Alternativa mais arriscada:  

Dp = ((1^2*0,093^2)+(0^2*0,086^2)+(2*100*0*0,4604*0,093*0,086))^0,5 

DP = 0,093 

Tabela 4– Os possíveis retornos da carteira BB/BD 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Conforme visto na tabela 4, foi montada uma carteira com dois ativos. Foram 

analisadas diferentes combinações de investimentos, variando sempre 5%. A carteira 

começou com 100% dos recursos investidos na ação do Banco do Brasil e essa porcentagem 

foi sendo modificada até atingir 100% dos recursos investidos na ação do Bradesco. Foi 

possível então achar qual seria a proporção de investimento que garantiria o menor risco para 

o investidor. Mediante análise da carteira foi possível verificar o que era esperado. O risco 

Investimento 
em BB

Investimento 
em BD

Retorno da 
Carteira

Desvio 
padrão da 
Carteira

1 0 0,0053 0,0930
0,95 0,05 0,0065 0,0904
0,9 0,1 0,0077 0,0880
0,85 0,15 0,0089 0,0858
0,8 0,2 0,0101 0,0837
0,75 0,25 0,0114 0,0819
0,7 0,3 0,0126 0,0803
0,65 0,35 0,0138 0,0790
0,6 0,4 0,0150 0,0779
0,55 0,45 0,0162 0,0771
0,5 0,5 0,0175 0,0765
0,45 0,55 0,0187 0,0762
0,4 0,6 0,0199 0,0763
0,35 0,65 0,0211 0,0766
0,3 0,7 0,0223 0,0771
0,25 0,75 0,0236 0,0780
0,2 0,8 0,0248 0,0791
0,15 0,85 0,0260 0,0805
0,1 0,9 0,0272 0,0821
0,05 0,95 0,0284 0,0840

0 1 0,0297 0,0860
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total de um investimento reduz quando o investidor opta por um conjunto de ativos e não por 

um ativo individual. Entretanto, as ações escolhidas foram de um mesmo setor da economia, 

pois, tendem a ter uma correlação positiva. Caso fossem escolhidas ações de setores distintos, 

a tendência é que o risco total fosse ainda menor do que o encontrado e isso será demonstrado 

na segunda carteira. 

Utilizando os dados da Tabela 4 foi elaboradoo gráfico 6da fronteira eficiente de 

investimento. 

 

 

Gráfico 6: Fronteira eficiente BB/BD. 

Analisando o gráfico 6 em conjunto com a tabela 3, é possível verificar que a 

alternativa que minimiza o risco do investimento é a proporção de 45% dos recursos 

investidos na ação do Banco do Brasil e 55% dos recursos investidos na ação do Bradesco. O 

Investimento que apresenta maior risco é colocar 100% dos recursos na ação do Banco do 

Brasil. Quando o investidor apresentar um perfil conservador ele deverá escolher a opção 

menos arriscada, ou seja, deve respeitar a proporção de 45% na ação BB e 55% na ação BD. 

Ao contrário do que se esperava o investimento de maior risco não apresentou o maior 

retorno. Isso contradiz a prática do mercado porque um investidor ao escolher um 

investimento arriscado sempre espera retornos mais altos. 

Para calcular as correlações desejadas foi necessário calcular os retornos e o retorno 

médio da ação da Cielo.  

 

 

Tabela 5: Retornos da ação da Cielo 
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Fonte: elaboração própria 

Posteriormente foi feita a comparação de três correlações, expressas na tabela 5. As 

correlações forma calculadas com base na fórmula do tópico 2.7. Como neste trabalho não 

foram calculadas as covariâncias, os cálculos foram feitos utilizando a função “Correl”, do 

Microsoft Excel. 
Tabela 6: Comparação das Correlações 

 

Fonte: elaboração própria 

Conforme era esperado, a correlação mais positiva, que é quando duas ações se 

movimentam na mesma direção, foi encontrada entre os dois bancos. Apesar de 

demonstrarem uma correlação menor, as ações do Banco do Brasil e da Cielo ainda tendem a 

variar na mesma direção,pois, apesar de não serem do mesmo setor da economia, ainda existe 

uma relação entre as áreas em que as empresas estão inseridas. Ao investir em uma carteira 

com a correlação menor, os riscos diminuem. 

Para testar a hipótese de que empresas de setores distintos apresentam uma correlação 

menor, foi calculada a correlação entre duas empresas que executam atividades 

completamente diferentes. A primeira delas atua no ramo de bebidas e a segunda no ramo de 

Data Valor da ação Retorno

30/08/2013 58,41 0,0386
31/07/2013 56,24 0,0043
28/06/2013 56 0,0182
31/05/2013 55 0,0362
30/04/2013 53,08 -0,1084
28/03/2013 59,53 0,0017
28/02/2013 59,43 0,0552
31/01/2013 56,32 -0,0118
28/12/2012 56,99 0,0241
30/11/2012 55,65 0,1075
31/10/2012 50,25 -0,0067
28/09/2012 50,59 -

Retorno Médio

Ação CIEL3

0,0144

 
Correlação 

BB/BD
0,4604

Correlação 
BB/CI 0,4239

Correlação 
BD/CI

0,4513
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telefonia móvel. São elas AMBEV e a TIM, respectivamente. A correlação também foi 

calculada com auxílio do Microsoft Excel, com base nos retornos calculados. Os resultados 

estão expressos na tabela 7.  
Tabela 7: Correlação AMBEV/TIM 

 

Fonte: elaboração própria 

Na tabela 7é possível verificar o que era esperado. Empresas que não possuem relação 

em sua atividade operacional apresentam correlações menores, pois, essas empresas reagem 

de maneira diferente às variações do mercado. 

A correlação encontrada foi 0,1963, ou seja, é muito menor que as encontradas 

anteriormente e consequentemente, seria o investimento de menor risco. 

Com base nesses resultados foi possível elaborar uma tabela semelhante à tabela 4. Na 

tabela 8 estão expressas as proporções investidas em cada ação. Assim como na tabela 4 os 

investimentos variam de 5% em 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Os possíveis retornos da carteira Ambev/Tim 

Data Preço Retorno Data Preço Retorno
30/09/2013 85,46 0,0351 30/09/2013 10,28 0,0959
30/08/2013 82,56 -0,0327 30/08/2013 9,38 0,1061
31/07/2013 85,35 0,0298 31/07/2013 8,48 0,0482
28/06/2013 82,88 0,0192 28/06/2013 8,09 -0,0074
31/05/2013 81,32 -0,0102 31/05/2013 8,15 0,0025
30/04/2013 82,16 -0,0182 30/04/2013 8,13 -0,0536
28/03/2013 83,68 -0,0395 28/03/2013 8,59 0,0312
28/02/2013 87,12 -0,0562 28/02/2013 8,33 0
31/01/2013 92,31 0,0961 31/01/2013 8,33 0,0544
28/12/2012 84,22 -0,0214 28/12/2012 7,9 0,0912
30/11/2012 86,06 0,0663 30/11/2012 7,24 0,0447
31/10/2012 80,71 - 31/10/2012 6,93 -

Correlação 0,1963
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Fonte: elaboração própria 
 

Para a segunda carteira também foi encontrado o ponto ótimo onde o investidor 

obteria a alternativa mais eficiente. O ponto ótimo encontrado foi o investimento de 55% em 

Ambev e 45% em Tim. Esta combinação proporcionou um retorno de 0,0203 e um desvio 

padrão de 0,03740. Investir todos os recursos na ação da Tim é o investimento mais arriscado, 

e também, o que proporciona o retorno mais alto. Os valores encontrados para o retorno e 

para o risco foram respectivamente 0,0376 e 0,04944. 

De posse da tabela 8 foi possível montar o gráfico 7. Ele expressa a fronteira eficiente 

da segunda carteira analisada.  

Investimento 
em Ambev

Investimento 
em Tim

Retorno da 
cartera

Desvio 
padrão da 

carteira
1 0 0,0062 0,0473

0,95 0,05 0,0078 0,04549
0,9 0,1 0,0093 0,04381
0,85 0,15 0,0109 0,04229
0,8 0,2 0,0125 0,04095
0,75 0,25 0,014 0,03979
0,7 0,3 0,0156 0,03884
0,65 0,35 0,0172 0,03812
0,6 0,4 0,0188 0,03764
0,55 0,45 0,0203 0,0374
0,5 0,5 0,0219 0,03741
0,45 0,55 0,0235 0,03767
0,4 0,6 0,025 0,03818
0,35 0,65 0,0266 0,03892
0,3 0,7 0,0282 0,03989
0,25 0,75 0,0297 0,04107
0,2 0,8 0,0313 0,04243
0,15 0,85 0,0329 0,04396
0,1 0,9 0,0344 0,04565
0,05 0,95 0,036 0,04748

0 1 0,0376 0,04944
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Gráfico 7: Fronteira eficiente Ambev/Tim. 

Aqui foi possível verificar o que se esperava. O investimento mais arriscado 

apresentou o maior retorno, comprovando a hipótese testada. Os desvios-padrão dos ativos da 

segunda carteira também foram calculados e estão expressos na tabela 9, semelhante à tabela 

3. Assim como na tabela 3, os valores em destaque são os desvios-padrão de cada ação. 

 
Tabela 9 – Os Desvios Padrão das Ações AMBEV4 e TIMP3 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 

 

Retornos
(Retorno - 

Retono 
médio)^2

(Somatório/10)^0,5 
Risco

Retornos
(Retorno - 

Retono 
médio)^2

(Somatório/10)^0,5 
Risco

0,0351 0,0008 0,0959 0,0034
-0,0327 0,0015 0,1061 0,0047
0,0298 0,0006 0,0482 0,0001
0,0192 0,0002 -0,0074 0,002
-0,0102 0,0003 0,0025 0,0012
-0,0182 0,0006 -0,0536 0,0083
-0,0395 0,0021 0,0312 0
-0,0562 0,0039 0 0,0014
0,0961 0,0081 0,0544 0,0003
-0,0214 0,0008 0,0912 0,0029
0,0663 0,0036 0,0447 0,0001

Desvio padrão de AMBEV Desvio padrão de TIM

0,0473 0,0494

Retorno médio 0,0062 Retorno médio 0,0376
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4 – CONCLUSÃO 
O objetivo deste trabalho era testar a hipótese de que ao montar uma carteira de ativos, 

o risco total do investimento é menor, se comparado com um ativo individual. Esperava-se 

encontrar uma correlação maior entre ativos do mesmo setor da economia e uma correlação 

menor entre ativos de setores distintos. 

Foi possível confirmar que o risco de uma carteira, com apenas dois ativos, é menor 

que o risco de cada ativo individualmente. Ficou comprovado que quanto menor for a 

correlação entre os ativos, menor será o risco total da carteira.  

Com a comparação das duas carteiras elaboradas foi possível demonstrar que a 

correlação de ativos de setores diferentes é muito mais baixa do que ações de empresas de um 

mesmo setor. A correlação encontrada na segunda carteira foi significativamente menor, 

conforme demonstrado na tabela 5.  

Ainda tendo como base a carteira BB/BD, foi possível chegar à conclusão que um 

investidor obterá retornos mais altos ao investir em ações do Bradesco. Por apresentar 

retornos mais altos esperava-se que o risco da ação fosse o maior. Entretanto, isso não se 

confirmou, visto que o risco da ação do Banco do Brasil é mais alto.  

Ao analisar a combinação que proporciona o menor risco para cada carteira, 

comprovou-seo que era esperado.O risco do investimento diminuiu. Isso aconteceu por causa 

da diversificação da carteira.  

Todavia, a proporção da segunda carteira que apresentou o retorno mais alto 

apresentou o risco mais alto, contrapondo-se ao que foi encontrado na primeira carteira. 

Feita essa comparação é possível concluir que cada caso é um caso e não existe um 

padrão. Para cada conjunto de ativos é necessário fazer a análise para saber qual é o melhor 

investimento a ser feito. O que pode ser dito, pois, ficou confirmado no trabalho, é que ao 

diversificar o risco diminui. 

Fica aqui uma sugestão para trabalhos futuros. Seria interessante mensurar até que 

ponto uma carteira diversificada reduz o risco. Se o estudo fosse realizado com uma 

quantidade maior de ativos, a expectativa é que o risco de perda ficasse ainda menor. 
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A conclusão acerca da correlação é que o ideal seria montar uma carteira com a 

correlação perfeitamente negativa.Contudo, na prática, é quase impossível montar uma 

carteira desse tipo visto que a maioria dos ativos se relaciona de alguma maneira.  

As ações desse trabalho foram escolhidas de convenientemente. Respeitada essa 

limitação, o resultado obtido foi satisfatório, visto que são empresas de setores distintos e a 

correlação encontrada foi menor do que a correlação de empresas do mesmo setor. Caso as 

ações fossem escolhidas sistematicamente, provavelmente as correlações seriam menores. 
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