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Resumo 
 

 

Este trabalho apresenta a aplicação de uma abordagem via programação estocástica linear 

para definição da alocação de ativos ótima em um fundo de investimento estruturado. A 

carteira adotada é formada por caixa, futuro de Ibovespa e call de Ibovespa. A partir da 

definição da alocação ótima é feita uma análise do sucesso dessa carteira em superar a 

performance do índice Bovespa. Além disso, é feita uma análise comparativa contra uma 

carteira formada apenas por caixa e um ativo com retorno igual ao do índice Bovespa à vista. 

Tal comparação analisa a diferença de performance e também a diferença de risco medido 

pelo VaR (value at risk) versus retorno. A metodologia adotada para obtenção da alocação 

ótima é baseada na geração de uma árvore de cenários de parâmetros de mercado sobre a qual 

os ativos que formam a carteira são revalorizados de tal modo que o lucro acumulado ao fim 

do prazo de vida do fundo seja maximizado. 

Os resultados obtidos mostram que a performance da carteira formada por caixa, futuros e 

calls supera a performance da carteira formada por caixa e índice Bovespa à vista mesmo 

quando sujeito a um mesmo nível de risco. Além disso, a metodologia de comparação 

proposta neste trabalho também se mostrou bastante útil na prática de tomada de decisões de 

investimento por permitir comparar a performance de estratégias de investimentos dinâmicas. 

 

Palavras-chave: Programação estocástica. Fundos de investimento. Alocação ótima de 

investimentos. 
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Abstract 
 

 

This paper presents an application that uses linear stochastic programming to define the 

optimal asset allocation of an structured investment fund. The portfolio adopted is comprised 

of cash, Ibovespa futures and calls of Ibovespa. The performance of the portfolio with optimal 

allocation is compared to the performance of Bovespa index. Moreover, the performance of 

the portfolio with optimal allocation is also compared with that of a portfolio comprised of 

cash and a risky asset with return equal to the Bovespa index return. Such analysis highlights 

not only the differences of performance but also the differences of the associated risk level 

measured by the VaR (Value at Risk) versus return. The methodology used for obtaining the 

optimal allocation is based on an event tree of market parameters, which is used to reprice the 

assets comprising the portfolio so that the total profit at the end of the fund’s life is 

maximized. 

The results show that the portfolio comprised of cash, Ibovespa futures and calls of 

Ibovespa outperforms the Bovespa index and also the portfolio comprised of cash and 

Bovespa index even when subject to the same level of risk.  

The analysis developed in this paper allows the comparison between dynamic investment 

strategies, which can be very useful on practical decision making process of asset and liability 

management. 

 

Keywords: Stochastic programming. Investment funds.  Optimal allocation. Optimal 

allocation of investments. 
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Lista de abreviaturas e termos técnicos 
 

 

ALM Gestão de Ativos e Passivos (Asset and Liability Management) 

Anbima Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais. 

Benchmark Preço de referência em relação ao qual a performance de um ativo, 

fundo ou gestor pode ser comparada. 

Call Opção de compra. 

CDI Cestificado de Deposito Interfinanceiro. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

DI Deposito Interfinanceiro. 

Notional Valor de face ou nominal de um instrumento financeiro usado como 

referência para o cálculo de pagamentos. 

Put Opção de venda. 

Strike Preço fixo sobre o qual o que possui uma opção de compra tem o direito 

de comprar o ativo subjacente ou o que possui uma opção de venda tem 

o direito de vender o ativo subjacente. 
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1. Introdução 
 

 

Segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais), Fundos de investimento no Brasil são condomínios constituídos com o propósito de 

realização de investimentos e aplicações financeiras no mercado de capitais. É, normalmente, 

formado pela união de vários investidores que formam um condomínio e submetem seus 

recursos para realização de investimentos em conjunto, visando um determinado objetivo ou 

retorno esperado, dividindo as receitas e despesas geradas. São regidos por um regulamento e 

têm uma assembleia geral como seu principal fórum de decisões. 

A gestão dos recursos é realizada por profissionais especializados cuja função é a 

obtenção de um objetivo de investimento de interesse comum de todos os investidores do 

fundo.  

Cada aplicação de recursos feita em um fundo de investimento é convertida em cotas que 

são entregues ao investidor e que são proporcionais ao capital investido. O investidor passa 

então a ser proprietário de parte da carteira do fundo e ter direito de receber o respectivo 

resultado dos investimentos descontados de custos e impostos. 

Todo fundo de investimento domiciliado no Brasil é sujeito ao conjunto de normas 

(instrução No 409 e alterações) definido pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), cuja 

principal função é de criar as condições para que o investidor possa atuar nessa modalidade de 

investimento, limitando seus riscos àqueles característicos desse tipo de aplicação. Além 

disso, a CVM também visam a coibir irregularidades relacionadas à manipulação de preços, à 

utilização de informações privilegiadas e à ocorrência de práticas não equitativas. 

Dentro do conjunto de normas definidas pela CVM existem classificações de tipos de 

fundos de investimento que variam de acordo com a classe de ativos em que os recursos do 

fundo são aplicados, de acordo com o tipo de investidor alvo e também conforme outras 

características de constituição.  Tais classificações visam principalmente definir conjuntos de 

restrições e limites de investimentos para os ativos de cada tipo de fundo de investimento de 

modo a adequar os riscos dos investimentos do fundo a cada tipo de investidor. 

Os tipos de fundos associados a classes de ativos são definidos a partir do principal fator 

de risco associado à sua carteira, que pode ser um índice de preço, taxa de juros, índice de 

ações ou um preço do ativo cuja variação produza, potencialmente, maiores efeitos sobre o 

valor de mercado da carteira do fundo.   
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Em relação aos investidores do fundo, esses podem ser classificados como qualificados ou 

não e por sua vez fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados possuem 

regras especificas e em geral mais flexíveis que fundos destinados a investidores não 

qualificados.   

Fundos de investimento podem ainda ser constituídos sem data de término (open-end) no 

qual resgates de cotas são permitidos a qualquer ou constituídos com data de término 

específica (closed-end), no qual em geral o resgate de cotas somente é permitido ao fim da 

vida do fundo. 

 

 

1.1 Fundos Estruturados 

 

 

Além dos tipos de fundos de investimento definidos pela Instrução 409 da CVM existem 

ainda as categorias de fundos definidos por investidores e entre elas está a categoria Fundo 

Estruturado. 

Fundos Estruturados são fundos constituídos com data definida de término (closed-end) e 

que por isso em geral possuem regulamento com termos que só permitem resgates ao fim do 

prazo de vida do fundo. Há também fundos com prazo definido que permitem saques antes do 

fim da vida do fundo, porém sujeitos á uma taxa de resgate proibitiva. O prazo de duração de 

um Fundo Estruturado varia normalmente de 3 a 18 meses. 

Além disso, muito embora aplicações de recursos em Fundos Estruturados sejam 

permitidas a qualquer momento, investidores em geral optam por concentrar seus 

investimentos ao início da vida do fundo, pois em geral a estratégia de investimento possui 

resultado que depende do valor que determinado parâmetro mercado assume na data de inicio 

da vida do fundo, e não na data da aplicação inicial do investidor. 

Fundos Estruturados são em geral classificados pela Instrução 409 da CVM como sendo 

do tipo multimercado, isto é, que possuem políticas de investimento que podem envolver 

vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial ou em 

fatores diferentes das demais classes de fundos. Consequentemente são fundos que possuem 

flexibilidade suficiente para alocar seus investimentos de maneira diversificada em qualquer 

classe de ativos do mercado financeiro. 

A política ou estratégia de investimento de um Fundo Estruturado é sempre específica e 

claramente definida em seu regulamento. Nela estão definidos quais serão exatamente as 
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classes de ativos em que os recursos serão investidos e também qual será o resultado final que 

o fundo poderá alcançar para cada valor que os parâmetros de mercado possam assumir. Tais 

estratégias são geralmente constituídas de ativos não disponíveis no mercado de capitais 

brasileiro como, por exemplo, cestas de ações estrangeiras ou e de derivativos financeiros 

exóticos que atribuem ao resultado final da estratégia características assimétricas e mais 

interessantes aos investidores. 

Tais fundos constituem-se, portanto, numa forma coletiva de acesso a estratégias de 

investimento mais sofisticadas, com vantagens, sobretudo, para o pequeno investidor 

individual que não possui liquidez ou qualificação para execução de tais estratégias 

independentemente no mercado. 

Outra característica importante de tais fundos do ponto de vista da gestão da carteira é que 

esta não é tão ativa como a de outros fundos em geral, pois sua estratégia de investimento já 

esta especificamente pré-definida e é de conhecimento do investidor, que por sua vez aceitou 

os riscos inerentes ao realizar sua aplicação no fundo. A função do gestor passa a ser, então, a 

de definir as alocações associadas aos ativos definidos dentro da estratégia de modo a 

alcançar o objetivo determinado ao fim da vida do fundo. 

 

 

1.2 Objetivo 

 

 

O objetivo deste trabalho é o de desenvolver uma aplicação de técnicas de ALM usando 

programação estocástica para o caso de um fundo de investimento estruturado, com prazo de 

vida definido e que possui uma estratégia de investimentos única baseado em derivativos de 

Ibovespa. Com esta aplicação pretende-se realizar uma comparação da performance dessa 

carteira em relação a um benchmark definido como sendo o índice Bovespa e também uma 

comparação com a performance de uma carteira formada por caixa e índice Bovespa à vista. 

É também objetivo deste trabalho o de desenvolver uma análise que possa ser utilizada na 

prática como ferramenta de tomada de decisão de investimentos por gestores de fundos de 

investimento estruturados. 
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1.3 Motivação 

 

 

O problema de tomada de decisão de investimento no mercado de fundos de investimento 

no Brasil tem se tornado cada vez mais importante e complexo com o recente grande 

crescimento de recursos sob gestão de fundos e também com crescimento e sofisticação do 

mercado de capitais no Brasil.  

Tal desenvolvimento do mercado de capitais tem feito as oportunidades de bons 

investimentos se tornarem cada vez mais raras em mercados de produtos mais simples e 

comumente procurados, fazendo com que expectativa de rentabilidade associada seja cada vez 

menor. Como consequência, investidores em geral, incluindo os investidores do tipo pessoa 

física, procuram oportunidades de investimento mais sofisticadas que antes eram acessíveis 

apenas a grandes instituições. Nesse contexto grandes gestoras têm cada vez mais permitido o 

acesso a produtos mais complexos e sofisticados a pequenos investidores individuais, 

lançando fundos de investimento estruturados com tempo de vida definidos e estratégias de 

investimento únicas e definidas explicitamente ao investidor. 

Assim uma das propostas deste trabalho é o de estudar uma sofisticação maior no processo 

de tomada de decisão de tais fundos permitindo que gestores alcancem o objetivo de 

investimento com mais eficiência. 

A escolha da modelagem estocástica para este trabalho foi motivada por sua maior 

flexibilidade ao considerar aspectos práticos relevantes em sua formulação como custos de 

transação e a aplicação de restrições tais como limites de alocação e limites de liquidez todos 

simultaneamente. Além disso, com a modelagem estocástica é possível que um problema com 

um número grande de estágios de decisão seja resolvido numericamente dentro de um tempo 

razoável. 

 

 

1.4 Estrutura deste Trabalho 

 

 

Este trabalho foi dividido em 7 capítulos. A seguir é apresentada uma descrição breve 

sobre o conteúdo de cada um deles. 

No capitulo 1 é feita uma apresentação sobre fundos de investimentos no Brasil. Os 

objetivos e motivação para elaboração deste trabalho também são expostos. 
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O capítulo 2 apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre métodos de otimização 

aplicados a carteiras de investimento e principalmente uma revisão sobre programação 

estocástica. 

O capítulo 3 aborda a modelagem do problema proposto neste trabalho via programação 

estocástica, tratando desde uma introdução a formulação teórica até os detalhes de sua 

aplicação para solução do problema proposto. 

No capítulo 4 é apresentada a metodologia de simulação e os resultados obtidos 

juntamente com uma discussão sobre eles.  

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões e listados possíveis trabalhos futuros. Por 

fim, os capítulos 6 e 7 apresentam as referências e códigos numéricos utilizados nas 

simulações. 
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2. Revisão bibliográfica 
 

 

A estrutura da metodologia a ser aplicada na solução do problema deste trabalho pode ser 

divida em partes que passam pela definição da modelagem estocástica a ser adota assim como 

sua reestruturação em uma forma determinística, a qual depende da geração de uma árvore de 

cenários adequada. Além disso, é necessário também que uma função objetivo coerente seja 

definida para que através de algoritmos numéricos soluções ótimas possam ser encontradas. 

O trabalho desenvolvido por Bradley; Crane (1972) sobre otimização de decisões de 

investimento envolvendo um portfólio de títulos foi um dos primeiros envolvendo 

programação estocástica. A partir deste muitos trabalhos foram realizados, no entanto um dos 

motivos pelos quais a programação estocástica é considerada um campo de estudo 

relativamente novo se deve ao fato de que apenas problemas muito pequenos podem ser 

resolvidos sem o auxílio do computador. 

Segundo Valadão (2008) a literatura dos modelos de programação estocástica aplicada à 

gestão de ativos e passivos pode ser dividida em três grandes temas: modelos estocásticos 

para os fatores de risco, geração de cenários em árvore e modelagem da programação 

estocástica. Alguns artigos estudam detalhadamente uma única área enquanto outros abordam 

todo o processo englobando os três temas. Os modelos estocásticos são utilizados como base 

de cálculo para a geração de cenários em árvore que, por sua vez servem como dados e 

entrada do modelo de programação estocástica. 

Além da modelagem de estocástica usada neste trabalho existem outras abordagens que 

podem ser adotadas na solução de problemas de ALM.  

Segundo Kouwenberg;  Zenios (2006) a literatura sobre modelos ALM é vasta e teve 

início desde a contribuição de Markowitz (1952). Mas foi só recentemente que o uso de 

modelos matemáticos para dar suporte à tomada de decisão de investimentos cresceu e passou 

a ser amplamente usado na prática (Zenios 1993). Globalização e inovações no mercado 

financeiro são as forças que orientam o desenvolvimento que continua intenso até hoje, graças 

aos avanços da tecnologia em computação e a disponibilidade de softwares. 

Quatro alternativas de métodos de modelagem podem ser adotadas para representação de 

problemas ALM (Ziemba;  Mulvey 1998). São eles os modelos de média-variância, modelos 

de tempo discreto com múltiplos períodos, modelos de tempo contínuo e modelos de 

programação estocástica. 
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O modelo de média-variancia de Markowitz (1952) é amplamente considerado como o 

início da pesquisa moderna sobre otimização em investimentos. No modelo de média-

variância o portfólio ótimo de um investidor é obtido a partir da minimização da variância do 

retorno de um portfólio, uma vez definido um retorno médio. Markowitz demonstra que 

investidores podem reduzir seu risco através da composição de um portfólio com grande 

diversificação de ações. A versão original do modelo de média-variância ignora o lado do 

passivo do balanço de um investidor.  

Existem duas grandes deficiências associadas ao modelo de média-variância no contexto 

de ALM. Variância não é sempre uma boa medida de risco para investidores dado que a 

variância tomada como uma medida de risco penaliza igualmente retornos positivos e 

negativos. Além disso, um modelo de período único pode ser inapropriado para problemas de 

investimentos com múltiplos períodos e de médio ou longo prazo. 

Os modelos de tempo discreto com múltiplos períodos são usados para resolver a segunda 

deficiência do modelo de média-variância que se relaciona à aplicação a um período único. A 

maioria dos problemas de ALM se aplica um período de tempo longo com múltiplas 

oportunidades de mudança da estratégia de investimento.   

Vários autores têm estudado modelos para superar a restrição de um único período 

associado ao modelo de média-variância e uma das principais deficiências dessa abordagem é 

a restrição de dimensionalidade dos tipos de problemas de ALM que podem ser resolvidos. 

Modelos com mais de três ou quatro variáveis de estado podem estar comprometidos a ter 

sérios problemas computacionais, além de em muitos casos ser bastante complicado de 

considerar custos de transações na modelagem. 

Modelos de tempo contínuo têm um papel importante no estudo de finanças moderno 

(Merton 1990). Complementando o paper de Samuelson (1969), Merton (1969) formula o 

problema de consumo e investimentos usando a abordagem de tempo contínuo, onde o passo 

de tempo entre dois instantes de decisão de investimentos decresce para zero no limite. Os 

preços de ativos seguem, por hipótese, um movimento Brawniano geométrico, o qual 

corresponde a uma distribuição de retornos log-normal.  

Os modelos de Merton têm uso prático limitado para instituições financeiras. As hipóteses 

sobre a função de utilidade  e preços dos ativos são restritivas. Além disso, no contexto de 

ALM de grandes instituições este modelo ignora os custos de transações e não incorporam 

restrições à política de investimentos que podem ser impostas por entidades reguladoras.  

Uma vantagem do modelo de tempo contínuo é que regras de decisões ótimas podem ser 

derivadas a partir de alguns modelos simples: Cairns; Parker (1997) e Rudolf; Ziemba (1998) 
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obtêm formas fechadas de regras de decisões ótimas para pequenos problemas de ALM. Além 

disso, o impacto de custos de transações, limites sobre  transações, predição de retorno, 

incerteza de parâmetros e limitações de mercados incompletos podem ser analisados com boa 

precisão em modelos que focam em uma ou duas dessas questões isoladamente. No entanto, 

modelos generalizados que incorporam todas essas questões simultaneamente não foram 

desenvolvidos ainda. Similarmente restrições práticas associadas a restrições impostas por 

entidades reguladoras ou restrições da própria política de investimentos ainda não foram 

incorporadas. Mas acima de tudo, uma tentativa de resolver tal modelo generalizado 

certamente terá de lidar com sérios problemas computacionais devido ao alto número de 

dimensões do problema. 

Modelos de tempo contínuo e modelos de tempo discreto resolvidos com programação 

dinâmica e controle ótimo podem fornecer bons resultados qualitativos sobre questões 

fundamentais relacionadas à ALM. No entanto, o uso prático como ferramenta de tomada de 

decisão é limitado devido às muitas simplificações que são necessárias para obter resultados 

dentro de um período de tempo razoável.  

A vantagem da programação estocástica usada para ALM é que questões práticas 

importantes tais como custo de transações, múltiplas variáveis de estado, limitações de 

mercados incompletos, impostos, limites sobre transações e restrições regulatórias podem ser 

tratadas simultaneamente dentro desta abordagem. 

No entanto, tal flexibilidade tem um custo e a programação estocástica também tem 

limitações. O esforço computacional tem um crescimento grande com o crescimento do 

número de estágios de tomada de decisão. Desse modo, na implementação de um modelo de 

programação estocástica para ALM, é frequentemente necessário uma ponderação sobre o 

número de estágios de tomada de decisão em comparação com o número de nós da árvore de 

cenários que é usada para aproximar a distribuição de retornos dos ativos subjacentes. Não é 

sempre necessário que seja incluído exatamente todos os momentos de tomada de decisão até 

o prazo final do plano de investimentos. Considerar com precisão os primeiros poucos 

momentos pode fornecer informações suficientes para a decisão de investimento no momento 

presente. Além disso, efeitos de extremidade criados pela limitação do número de estágios 

podem ser mitigados pelo uso de técnicas abordadas por Carino; Ziemba (1998) e Carino, 

Myers; Ziemba (1998). 

No que se refere a geração de árvore de cenários, o artigo de Kouwenberg (2001) é 

dedicado à análise de diferentes metodologias para geração de árvores de cenários e então 

compara os resultados e performance de cada método. Kouwenberg investiga a geração de 
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cenários considerando duas metodologias principais: árvores de cenários baseadas em 

amostras de dados gerados randomicamente e também árvores de cenários que ajustam a 

média e a uma covariância da distribuição em cada nó. Um modelo VAR (Vector Auto-

Regressive Model) é desenvolvido usando retorno contínuo dos ativos correlacionados com 

os salários dos colaboradores do fundo que também são assumidos terem crescimento 

contínuo. Kouwenberg faz uso de amostras de dados aleatórios para modelagem de árvores 

para ativos do tipo renda fixa, imóveis e ações e utiliza o VAR para modelagem do caixa e 

salários. Para geração de cenários aleatórios a média histórica dos retornos dos ativos é 

utilizada como componente determinística, criando assim a restrição de que os cenários 

gerados estejam em torno dessa média. Consequentemente o investidor perde parte da 

flexibilidade de avaliar a sensibilidade dos cenários gerados em relação à alocação ótima. 

Além disso, para o caso de países emergentes como o Brasil tal modelo é adequado apenas 

para estratégias de investimento não muito longas, pois apenas recentemente a evolução da 

economia tem apresentado uma evolução de fatores de risco de mercado mais estáveis. 

Modelos que determinam relações de longo prazo entre variáveis econômicas são uma 

alternativa quando dados do passado não são consistentes ou representativos do futuro da 

economia. Segundo Koivu; Pennanen; Ranne (2004) o modelo VEC aplicado para a Finlândia 

aceita como variáveis de entrada o spread entre curto prazo e longo prazo da estrutura de juros 

a termo, médias para a taxa de juros de referência além do retorno médio de ações e outros 

ativos. 

Em se tratando do conceito de função objetivo, esse tem uma história longa. Sua origem 

vem desde o trabalho de Daniel Bernoulli (1738). Uma abordagem axiomática para a teoria do 

objetivo esperado foi introduzida por Neumann; Morgenstern (1944). 

Para solução da modelagem de otimização numericamente será adotado neste trabalho no 

método de programação linear Simplex. Segundo G. Strang a programação linear é uma 

disciplina relativamente jovem, que se iniciou com a invenção do método Simplex por G. B. 

Dantzig in 1947. Historicamente, o desenvolvimento em programação linear é orientado por 

suas aplicações nos campos da Economia e Administração. Dantzig inicialmente desenvolveu 

inicialmente o método Simplex para resolver problemas de planejamento da Força Aérea 

Americana, e problemas de planejamento e logística ainda dominam as aplicações de 

programação linear. 
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3. Formulação de modelagem de ALM para um Fundo 

Estruturado 
 

 

3.1 Descrição da estratégia de investimento 

 

 

O problema de otimização de alocação inicial modelado via programação estocástica será 

aplicado a uma estratégia de investimento associada a um Fundo Estruturado brasileiro. 

O objetivo de performance do fundo será o de obter retorno igual ou superior ao retorno 

do benchmark que será definido como sendo o Índice Bovespa.  

A descrição de cada um dos 3 ativos que farão parte da carteira a ser modelada é 

apresentada abaixo. 

• Caixa aplicado em Certificado de Depósito Bancário (CDB) de prazo 2 meses. 

• Contrato Futuro de Ibovespa de prazo 2 meses. 

• Opções de compra (calls) sobre o Futuro de Ibovespa com strike sempre coincidindo 

com o valor do preço do Ibovespa forward no momento da tomada de decisão, isto é, calls 

sempre at-the-money-forward. 

O período de vida do fundo considerado será de 1 ano e os momentos de tomada de 

decisão serão a cada 2 meses ocorrendo, portanto, 6 tomadas de decisão. A primeira decisão 

será tomada no instante inicial da vida do fundo e última 2 meses antes do instante final, no 

qual não ocorrerá mais nenhuma decisão de investimento, apenas a apuração do resultado 

obtido.  

No instante imediatamente anterior a primeira tomada de decisão, correspondente ao inicio 

da vida do fundo, será adotada a hipótese de que 100% do capital investido é alocado em 

caixa, o que é normalmente o que ocorre na prática. 

A estratégia de investimento a ser implementada com os instrumentos financeiros 

descritos acima será a de, repetidamente a cada estágio de tomada de decisão, realizar 

operações sempre constituídas de compra de futuro e venda de calls com notionals iguais 

além de permanecer sempre positivo em caixa. Equivalentemente poderia ter sido adotada a 

estratégia de realizar, a cada estágio, apenas operações de venda de opção de venda (put), pois 

o resultado financeiro obtido seria o mesmo. No entanto devido às restrições de liquidez no 
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mercado brasileiro de puts e consequentemente disponibilidade de dados será adotada a 

estratégia usando call e futuro, que forma uma put sintética. 

Nota-se da descrição acima que o prazo de 2 meses para contrato futuro coincide com o 

prazo da call que por sua vez também coincide com o período definido entre dois estágios de 

tomada de decisão. Consequentemente a cada estágio a posição de futuros e opções assumida 

no estágio anterior terá vencido e será liquidada transformando-se em caixa. 

O conceito financeiro em que se baseia a escolha da estratégia acima com o objetivo de 

superar a performance do índice Bovespa é de que o resultado financeiro final da venda de 

uma única put é superior ao da posição comprada no índice Bovespa à vista para os cenários 

de queda do índice e de um movimento positivo bem pequeno conforme mostra a figura 

abaixo. Ao se adotar a estratégia de realizar repetidas vendas de puts sintéticas de curto prazo 

pretende-se a cada estágio acumular o prêmio recebido de modo a superar a performance do 

índice Bovespa também num cenário de movimento de alta um pouco maior. Além disso, o 

prêmio acumulado serviria também como “colchão” para atenuar as perdas em um cenário de 

movimento de baixa. 

  

Figura 3.1: Gráfico do resultado financeiro da estratégia de investimento 
 

 

3.2 Descrição do comportamento do passivo 

 

 

Conforme mencionado anteriormente para o Fundo Estruturado deste estudo será adotada 

a hipótese de que a taxa de resgate para saques antes do fim da vida do fundo é proibitiva e, 

portanto, será usada a hipótese de não ocorrência de resgates antes do fim da vida do fundo e 
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apenas um resgate único e total ao fim da vida do fundo. Além disso, será também adotada a 

hipótese de que todas as aplicações são concentradas no início da vida do fundo. 

A evolução do passivo do fundo, isto é, do valor total de aplicações será modelado de 

modo a ter retorno acumulado igual ao retorno acumulado do benchmark que será definido 

como sendo o índice Bovespa, muito embora não seja adotada a hipótese de que o fundo deste 

estudo assuma a obrigação de retornar a performance do índice Bovespa ao final de sua vida. 

O conceito associado ao se modelar a evolução do passivo de modo a acompanhar a 

evolução do índice Bovespa é a de definir um “passivo-alvo” que será usado na modelagem 

de otimização como referência a ser superada pelo valor da carteira de ativos do fundo. 

 

 

3.3 Programação Estocástica 

 

 

A programação ou modelagem estocástica é uma ferramenta usada em problemas de 

otimização que envolvam incertezas em seus parâmetros. Enquanto que problemas de 

otimização determinísticos são formulados com parâmetros conhecidos, problemas reais 

incluem parâmetros desconhecidos e por isso a programação estocástica possui grande 

número aplicações práticas em diversas áreas que variam desde finanças até problemas de 

logística e otimização de uso de energia. 

Os modelos de programação estocástica abordam problemas que possuem parâmetros 

desconhecidos, mas que possuem distribuição de probabilidades conhecida ou que pode ser 

estimada. O objetivo da programação é, a partir de uma modelagem do problema que inclua 

restrições e condições de contorno, maximizar o valor esperado de uma função que dependa 

de decisões e variáveis aleatórias. 

Pelo fato do problema apresentado ser constituído de seis estágios de tomada de decisão 

será adotada a modelagem estocástica de recurso com múltiplos estágios. 

Os livros texto de Shapiro; Dentcheva; Ruszczynski (2009) e Birge; Louveaux (1997) são 

referência sobre a modelagem estocástica de recurso com múltiplos estágios. Eles tratam de 

grande parte da teria disponível incluindo exemplos de aplicações. 
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3.3.1 Modelo Estocástico de recurso com múltiplos estágios 

 

 

O problema de otimização estocástica com recurso multiestágio pode ser elaborado 

conforme a formulação abaixo. 

max ����� + 
 �����∈ℝ��� 	�����, ��� + ⋯ + 
[����∈ℝ��� 	����� , ���]�           (2.1) 

Sujeito a ��. �� = ℎ� #��$�. �$%� + �$��$�. �$ = ℎ$��$�,  &=1,…,T �� ∈ 	 ℝ'(  

Onde � constitui uma sequência de decisões � = ���, … , ��� e cada decisão associada a 

um estágio do problema tal que �� é a variável de decisão do primeiro estágio e �$, com &=1,…,T representa a variável de recurso do (& +1)-ésimo estágio. 

A cada decisão é associado um componente do vetor aleatório �, que descreve a incerteza 

sobre o futuro. O vetor � = ���, … , ���, é definido sobre (Ω, ℱ, Ρ�, onde Ω = Ω� × … × Ω.	e ℱ� ⊂ ℱ0 ⊂ … ⊂ ℱ� ⊆ ℱ é uma sequência de σ-álgebras, tal que cada ℱ$, &=1,…,T, é a σ-

álgebra gerada pelas observações ��, … , �$. A σ-álgebra ℱ$ representa toda a história do 

processo ou toda a informação disponível até &. Neste sentido, como cada decisão �$, com & = 1, . . , #, depende apenas das observações realizadas até &, �$ é dita ℱ$-adaptada. 

A função � é chamada função custo de recurso. �$ e #$	são matrizes de parâmetros do modelo constituídas de coeficientes de restrições 

associadas aos instantes & -1 e & respectivamente. #$	 de dimensão �� × 4� é chamada de 

matriz de tecnologia, �$ de dimensão �� × 4�  é chamada matriz de recurso e ℎ$ é um vetor 

de dimensão ��. 

Para o caso em que todas as funções custo e que a modelagem de restrições do problema 

de programação estocástica multiestágio (2.1) sejam lineares, o problema será dito um 

problema de programação estocástica multiestágio linear.  

Nesse caso o problema pode ser reescrito conforme abaixo. 

                                                ��	
	{�6. ��}                                             (2.2) 

sujeito a ��. �� = ℎ� , &=0 #��$�. ���$%�� + ���$�. ���$� = ℎ��$�,  &=1,…,T �8��$�. ���$� ≤ 	 ℎ8��$�, &=0,…,T-1. 
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3.3.2 Problema Determinístico Equivalente 

 

 

No caso particular definido sobre um conjunto finito Ω formado por todos os possíveis 

cenários o problema pode ser reescrito em sua forma determinística equivalente, onde a 

variável � é discretizada. 

Um cenário será definido como um vetor ���,:� , … , ��,:��, em que cada um de seus 

componentes �$,:; e Ω< é dito um estado no instante &. De modo análogo, um vetor 

���,:� , … , ��,:��, composto por uma sequência de estados de instantes de 1 até &, será 

chamando de cenário no instante &. 

A probabilidade de ocorrência de �$,: i-ésimo possível estado de instante será 

representado pela variável =$,: tal que 

=$,: = ℙ?�$ = �$,:@   com   =$,: ≥ 0  e  ∑ =$,:D��  = 1 

com & =1,…,T e E =1,…F� e onde �$ corresponde ao &-ésimo componente do vetor aleatório � = ���, … , �$, … , ���.         

Desse modo a forma geral (2.2) pode ser reescrita de uma forma mais simples, em que os 

valores esperados são escritos como somatórios 

                              ��	 ∑ {�′D�� . ��?��,H@. =�,H}                                     (2.3) 

sujeito à 

  ��. ��,�?��,�@ = ℎ� 

 	�8?��,�@. ��,�?��,�@ ≤ ℎ8?��,�@ 

#?��,:�@. ��,� + �?��,:�@. ��,:� = ℎ?��,:�@, ∀��,:� ∈ Ω� 

�8?��,:�@. ��,:�?��,:�@ ≤ ℎ8?��,:�@, ∀��,:� ∈ Ω� 

⋮ #?��,:�@. �K��,:�� + �?��,:�@. ��,:� = ℎ?��,:�@, ∀��,:� ∈ Ω. 

 

 

3.4 Árvore de Cenários 

 

 

Uma vez que a modelagem do problema de otimização via programação estocástica é 

reescrita na sua forma determinística equivalente esta pressuposta a hipótese de que � é 
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definido sobre um conjunto finito de cenários e que pode ser discretizado. Assim a evolução 

dos parâmetros de mercado, usados no apreçamento dos ativos da carteira do fundo pode ser 

modelada em função de � formando então uma árvore de cenários econômicos. 

A árvore de cenários será do tipo não recombinante e a estrutura da árvore será simétrica 

tal que de cada nó descenderão outros 2 nós com probabilidades de ocorrência serão iguais a 

50% cada. 

A representação esquemática em forma de grafo da árvore de cenários é apresentada 

abaixo, onde cada nó da árvore representa um conjunto de valores dos parâmetros e as arestas 

a respectiva probabilidade de ocorrência. 

 

Figura 3.2: Exemplo de diagrama de árvore de cenários econômicos 
 

A evolução dos parâmetros de mercado associados ao apreçamento dos ativos presentes na 

carteira do fundo será então dada por		L∗��$� = N + O�/0. � , para os nós ascendentes. L∗��$� = N − O�/0. �, para os nós descendentes. 

Onde L∗ é o vetor formado pelo retorno dos parâmetros de mercado entre os instantes & e & 

-1, N é o vetor formado pelas médias de cada um dos parâmetros, O a matriz de covariância 

dos parâmetros e � é um vetor de variáveis aleatórias com distribuição normal, média nula e 

desvio padrão unitário. 

Desse modo a média e matriz de covariância dos parâmetros de mercado modelados em L∗ coincidem com a média e matriz de covariância N e O respectivamente. 

Assim 
{L∗��$'��} = N RS{L��$'��} = O 

A evolução da árvore de cenários econômicos está associada a cada instante de tempo t. 

Ao instante & =0 está associado o cenário ��,� que representa o estado atual da economia. Ao 
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instante & =1 estão associados 2 cenários econômicos ��,� e ��,0, os quais provêm do cenário ��,� e podem ser vistos como 2 possíveis evoluções da economia representando, por exemplo, 

a economia em crescimento positivo e negativo dentro do período. Seguindo raciocínio 

análogo ao instante t=3 estão associados outros 4 possíveis cenários que provêm de ��,� e 

��,0 e assim sucessivamente. 

Para o problema deste trabalho as variáveis de mercado que serão incluídas na árvore de 

cenários são as descritas abaixo. 

Índice Bovespa à vista: Índice de preço indicador do desempenho médio das cotações dos 

ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro  

negociados na BM&FBovespa. 

Taxa DI(2M): Taxa referente a 2 meses obtida através interpolação de taxas negociadas 

em Contratos Futuros de DI negociados na BM&FBovespa. 

Volatilidade Ibovespa (2M): Volatilidade referente a 2 meses obtida através da 

interpolação das volatilidades implícitas em opções sobre Futuro de Ibovespa negociadas na 

BM&FBovespa. 

 

 

3.5 Modelagem da rentabilidade dos ativos 

 

 

Uma vez gerada a árvore de cenários referentes aos parâmetros de mercado pode-se obter 

a rentabilidade entre cada dois cenários consecutivos a partir das fórmulas de apreçamento de 

cada um dos ativos da carteira, as quais são mostradas abaixo. 

Caixa: �&� = �& − 1��1 + S� 

Futuro de Ibovespa:  =T�&� = =UVWXYZ[$. �1 + \]�(/0^0 

Opção de Compra (formula de Black-Scholes):  

 		=[�&� = =UVWXYZ[$. F�_�� − `. a%b� . F�_0� 

_� = cdefghijkfl;m n'ob'pqq r.�
s√.  , _0 = _� − u√# 

Onde =UVWXYZ[$ representa o valor spot do Índice Bovespa e K o strike da opção. 
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Assim entre cada 2 cenários econômicos consecutivos estarão associados a cada um dos 

ativos da carteira dois valores de mercado, dois quais pode-se deduzir um fator de 

rentabilidade. 

Para o caixa o fator de rentabilidade entre 2 estágios pode ser definido como 

                                             SK = 	K�$�K�$%�� = �1 + S�                                                   (3.1) 

O fator de rentabilidade do futuro de Ibovespa será definido conforme abaixo, dado que 

um contrato negociado num estágio vence no estagio seguinte, pois o prazo do futuro coincide 

com o prazo de tomada de decisão. 

                            	ST = �=UVWXYZ[$�&� − =T�& − 1��/=T�& − 1�                               (3.2) 

Para a call também se deve levar em conta que ela vence no próximo estágio e, portanto, 

seu fator de rentabilidade pode ser definido conforme abaixo 

                        S[ = max e0, =UVWXYZ[$�&� − =T�& − 1�n /=[�& − 1�                         (3.3) 

Desse modo ao vetor L∗ de retornos dos parâmetros de mercado estará associado um vetor 

de fatores de rentabilidade L formado pelos fatores de rentabilidade de cada um dos ativos da 

carteira do fundo calculados conforme (3.1), (3.2) e (3.3), o qual será o que será aplicado ao 

problema de otimização estocástica. 

 

 

3.6 Modelagem da estratégia via Programação Estocástica 

 

 

Na atividade de gestão de carteiras de ativos financeiros existem normalmente uma série 

de restrições e condições de contorno que devem ser respeitadas e que serão usadas para a 

modelagem do problema de otimização via programação estocástica. Dentre elas estão as 

restrições de balanço, que se referem à relação entre ativos e passivos do fundo, restrições de 

inventário que estabelecem uma relação entre o valor de ativos e passivos entre dois instantes 

diferentes do tempo, as restrições de alocação que estão relacionadas a limites de alocação por 

ativos que são definidos pelo próprio gestor em sua política de gestão de risco ou por uma 

entidade reguladora e ainda restrições associadas a características da estratégia da carteira de 

ativos. 

Pode haver ainda restrições de liquidez que podem existir devido a um volume limitado de 

negociações no mercado associadas a determinado ativo além de outras restrições. Neste 
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trabalho será feito uso de restrições de balanço, restrições de inventário, restrições de alocação 

e restrições de estratégia para a modelagem do problema. 

 

 

3.6.1 Restrições de balanço e inventário 

 

 

Baseado no princípio contábil que estabelece uma relação de igualdade entre ativos e 

passivos somados ao patrimônio líquido pode-se escrever expressões para o valor total de 

ativos do fundo. Essas expressões serão chamadas restrições de balanço e serão utilizadas no 

problema de otimização como restrições de igualdade. 

Além dessas, pode-se também escrever relações associadas a restrições sobre o volume de 

transações a serem realizadas baseadas nas decisões de investimento anteriores e também 

associadas ao valor atual da carteira. A partir dessas relações pode-se escrever expressões de 

igualdade para os valores dos ativos entre os instantes anterior o atual. Essas expressões serão 

chamadas de restrições de inventário e também serão utilizadas no problema de otimização 

como restrições de igualdade. 

Logo, a partir das restrições acima descritas pode-se escrever de modo geral que o valor 

total dos ativos do fundo entre dois instantes consecutivos &-1 e & é dada pela rentabilidade 

dos ativos entre os dois instantes, descontados os custos das transações de compras e vendas 

de ativos em &, somadas ao resultado liquido de aplicações e resgates realizados por cotistas ∑ �:��$�(:v� = ∑ {[1 + S:��$�]. �:(:v� ��$%��} − ∑ {w:. [x:��$� + y:��$�(:v� ]} + z��$� (3.4) 

Onde �: representa cada uma dos ativos da carteira, S: as respectivas rentabilidades, x: e y: 
as compras e vendas feita para cada ativo, w: o custo das transações e z o resultado liquido de 

aplicações e resgates. 

Aplicando a modelagem descrita acima para o problema deste trabalho que é baseado na 

estratégia descrita na seção 3.1 onde as transações com futuros serão apenas de compra e as 

com opções apenas de vendas, a expressão acima pode ser reescrita com uma notação mais 

específica e simplificada. 

Desse modo a notação para o valor financeiro alocado em caixa no instante t será ��$�, 

para o valor alocado em futuros a notação será ���$� e para o valor alocado em opções será 

usado {��$�. Essas variáveis serão escritas como funções de �$ para explicitar sua 

dependência com � e com o tempo &. 
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As variáveis ���$� e	{��$� serão definidas como: 

                                     		���$� = �T�&� ∗ =T��$�                                              (3.5) 

                                       {��$� = F[�&� ∗ =[��$�                                             (3.6) 

Onde �T�&� representa a quantidade de futuros e F[�&� o notional da opção no instante t. 

As variáveis de decisão, isto é, as variáveis sobre as quais o gestor do fundo pode atuar 

são o volume de compras e vendas em cada instante &. As compras de futuros serão denotadas 

por xT��$� enquanto que as vendas de opções serão denotadas por y[��$� e do mesmo modo 

que as variáveis ���$� e	{��$� serão definidas conforme abaixo 

                                          xT = 	 �|�&� ∗ =T��$�                                                 (3.7) 

                                          y[ = �}�&� ∗ =[��$�                                                 (3.8) 

Para reescrever a expressão (3.4) acima o problema será dividido em 3 etapas: & = 0, 0 < & < #	a & = #. 
Assim para & = 0, o instante da primeira tomada de decisão, o valor total dos ativos é dado 

pelo valor total dos ativos em um instante imediatamente anterior onde a rentabilidade dos 

ativos já está incorporada aos seus valores, descontados os custos das transações realizadas. 

Além disso, será considerado também que as aplicações iniciais ocorrem em um instante 

imediatamente anterior ao instante inicial & = 0, no qual por hipótese não ocorre mais 

nenhuma movimentação de investidores. Desse modo 		���� + ����� + {���� = � + �� + {� − wT . xT���� − w[ . y����              (3.9) 

onde wT denota o custo de transação de futuros e w[ o custo de transação de opções. 

Como já mencionado a variável ���� representa o caixa do fundo e, por isso, todos os 

valores recebidos ou pagos implicam em movimentações dos recursos alocados em caixa e 

que essas transações não incorrem em nenhum custo adicional. 

Para os instantes 0 < & < # são consideradas, além das alocações no instante anterior e 

custos das transações, também as rentabilidades dos diferentes ativos entre o instante anterior 

e o atual e o valor resultante da liquidação dos derivativos negociados no instante anterior que 

vencem no instante atual. Assim pode-se escrever que o valor total da carteira no instante 

atual é igual ao valor de liquidação dos derivativos negociados no instante anterior, somado 

ao valor em caixa no instante anterior corrigido por sua rentabilidade, subtraídos os custos das 

transações no instante atual e somada a variação no valor do passivo resultante de aplicações e 

resgates no instante atual. Desse modo ��$� + ���$� + {��$� = ��$%��. SK��$%�� + �T��$%�� + �[��$%�� − wT . xT��$� −
						w[ . y[��$� + z��$�                                                                                              (3.10) 
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Onde	SK��$%�� representa o fator de rentabilidade do caixa entre os instantes & − 1 e & 

conforme definido em (3.1) e as variáveis �T��$%�� e �[��$%�� representam o valor 

resultante de liquidações de futuros vencidos e opções vencidas respectivamente.  

Em &=T, isto é, ao fim da vida do Fundo Estruturado não ocorrem mais vendas e compras, 

apenas a liquidação dos derivativos negociados no instante anterior e a correção do valor em 

caixa do instante anterior pela sua rentabilidade. Logo a expressão para instante final fica 

���� + ����� + {���� = ���%��. SK���%�� + �T���%�� + �[���%�� + z����       (3.11) 

Para cada uma das expressões acima o valor de liquidação de futuros negociados no 

instante anterior pode ser escrito conforme abaixo. �T��$%�� = �T�& − 1�. �=T��$� − =T��$%��� 

o qual a partir da definição (3.5) pode ser reescrita como 

             �T��$%�� = T��;���Z���;��� . e=T��$� − =T��$%��n = ���$%��. ST��$%��             (3.12) 

Onde ST��$%�� representa a o fator de rentabilidade de futuros conforme definido em 

(3.2). 

O valor de liquidação das calls negociadas no instante anterior pode ser escrito como �[��$%�� = F�& − 1�. max	�0, =UVWXYZ[$��$� − =T��$%��� 

a qual considerando-se a definição (3.6) pode ser reescrita como 

						�[��$%�� = [��;���Zl��;��� . max e0, =UVWXYZ[$��$� − =T��$%��n = {��$%��. S[��$%��      (3.13) 

Onde S[��$%�� representa a o fator de rentabilidade de opções conforme definido em 

(3.3). 

Ainda fazendo uso das restrições de balanço e inventário pode-se escrever a seguinte 

expressão para o valor de um ativo do tipo fungível em um dado instante em relação ao seu 

valor no instante anterior como 

���$� = ���$%��. ?1 + S��$%��@ + x��$� − y��$� 

No entanto, uma opção com características como vencimento e strike diferentes constitui 

um ativo não fungível e, portanto, a expressão anterior se torna {��$� = x[��$� − y[��$� 

que para o problema deste estudo se reduz a 

                                   {��$� = −y[��$�  para 0 < & < #                                   (3.14) 

Para o caso do contrato futuro a expressão acima não é aplicável, pois o valor de um 

futuro no instante em que é negociado é igual à zero.  

No entanto dada a definição associada às variáveis ���$� e xT��$� pode-se escrever que 
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                                               ���$� = xT��$�                                                         (3.15) 

Assim, pode-se então substituir as expressões acima nas equações de restrições de balanço 

e inventário obtendo-se as expressões simplificadas abaixo a partir de (3.9), (3.14) e (3.15) 

para & = 0  ���� + xT���� − y[���� = � + �� + {� − xT���� ∗ wT − y[����w[ + z��[� 

No entanto como já mencionado, transações de contrato futuro não envolvem troca de 

caixa no instante inicial em que é negociado e que, além disso, como descrito na seção 3.1 foi 

adotada a hipótese de que 100% do capital investido é alocado em caixa imediatamente antes 

da primeira tomada de decisão. Logo pode-se reescrever a expressão acima tal que ���� + 0. xT���� − y[���� = � + 0 + 0 − xT����. wT − y[����. w[ 

ou reescrevendo 

                           ���� + xT����. wT + y[����. �−1 + w[� = �                            (3.16) 

Considerando que contrato futuro não envolve troca de caixa no instante de negociação, as 

relações (3.10), (3.14) e (3.15) substituídas em (3.10) para 0 < & < # resultam em ��$� + 0. xT��$� − y[��$�
= ��$%��. SK���%�� + ���$%��. ST��$%�� + {��$%��. S[��$%�� − xT��$�. wT− y[��$�. w[ + z��$� 

ou reescrevendo          −��$%��. SK��$%�� − ���$%��. ST��$%�� − {��$%��. S[��$%�� + ��$� + xT��$�. wT +
					�k� − 1�. y[��$� = z��$�                                                                                             (3.17) 

Como no instante & =T não ocorrem mais compras ou vendas a expressão (3.17) acima se 

torna 

−��$%��. SK���%�� − ����%��. ST���%�� − {���%��. S[���%�� + ���� = z����      (3.18) 

 

 

3.6.2 Restrições associadas a características da estratégia 

 

 

Além das restrições de igualdade associadas a restrições de balanço e inventário, definidas 

na seção anterior, uma restrição de igualdade adicional é necessária, pois conforme definido 

na seção 3.1 a estratégia de investimento consiste em repetidamente, a cada estágio de tomada 

de decisão, realizar operações sempre constituídas de compra futuro e venda de opção com 

notionals iguais. 
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Desse modo pode-se escrever que para cada instante 0 ≤ & ≤ # FT�&� = F[�&� 

considerando-se as definições (3.5) e (3.6) �T�&� ∗ =T��$� = F[�&� 

                                                ���$� − [��;�Zl��;� = 0                                                  (3.19) 

 

 

3.6.3 Restrições de alocação 

 

 

Seja por imposição de normas reguladoras da atividade de fundos de investimento ou por 

política de gestão de risco usada pelo próprio gestor, limites são em geral aplicados a certos 

ativos ou classes de ativos da carteira do fundo.  

Assim as chamadas restrições de alocação serão escritas de maneira geral para o instante t 

como �:��$� ≤ �: ∑ �: ��$�, &=0,…,T-1 

Onde �: representa o percentual máximo de alocação do i-ésimo ativo da carteira do 

fundo. 

Para o fundo de investimento deste trabalho que é um Fundo Multimercado e que possui 

carteira de ativos 100% alocada em ativos do mercado local não existem restrições de 

alocação impostas pela CVM por classes de ativos. 

Por outro lado por política de gestão de risco da própria gestora, limites por classes de 

ativos podem ser adotados. Desse modo, para esse trabalho será usada a hipótese que a 

alocação de recursos em opções terá um limite de 50% do valor total da carteira e que esse 

limite deve ser aplicado ao notional da opção. A alocação de recursos em Futuros também 

terá um limite de 50% do valor total da carteira, o qual também será aplicado ao seu 

respectivo notional. 

Desse modo para o problema deste trabalho a formulação da restrição de alocação assume 

a forma abaixo para um instante 0 ≤ & < #.  

                                           
[��;�Zl��;� ≤ 50%���$� + {��$��                                     (3.20) 

                                           ���$� ≤ 50%���$� + {��$��                                     (3.21) 

Onde =[��$� é o preço da opção em um instante &. 
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3.6.4 Modelagem da rentabilidade do passivo 

 

 

Conforme já mencionado na seção 3.2 o valor final do passivo será modelado como sendo 

igual ao valor inicial investido no fundo corrigido pelo retorno do índice Bovespa.  

Desse modo, conforme já mencionado anteriormente seja z��$�	a variável que representa 

a variação do passivo a cada estágio, isto é, o resultado líquido de aplicações e resgates do 

fundo a cada estágio. 

Seu comportamento pode ser modelado pela função descrita conforme a expressão abaixo. 

                          z��$� = � 0,	para 0	≤	t	<	T-1z� ∏ �1 + SUVWX,:��$�(:v� �,	 para t	=	T	                            (3.22) 

Onde z� representa o valor total aplicado no fundo em um instante imediatamente anterior 

ao da primeira tomada de decisão e SUVWX,:��$� representa o retorno do Índice Bovespa à vista 

acumulado desde o início da vida do fundo pelo caminho na árvore de cenários até o nó i. 

 

 

3.7 Função Objetivo 

 

 

O processo de gestão da carteira de ativos deste trabalho tem como objetivo buscar um 

resultado que seja igual ou superior ao alcançado pelo benchmark adotado.  

Conforme definido na seção 3.2 o passivo-alvo representa o valor que se pretende alcançar 

para o total dos ativos ao final da vida do fundo, o qual conforme modelado assumirá valor 

corrigido pelo retorno do benchmark. 

Logo, pode-se tomar como medida de sucesso da estratégia o quanto o total dos ativos 

excede o valor do passivo-alvo e assim definir a expressão abaixo. 

L#��$� = � �:�(
� �$� − ���$� 

Onde L#��$�	é chamado de resultado técnico do fundo e ���$�	o valor do passivo alvo 

para &=T. 

Logo, conforme abordagem proposta por Valladão (2008), de modo a traduzir a descrição 

acima em uma expressão que possa ser maximizada, será escolhida uma função objetivo 
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linear por partes devido à facilidade de interpretação dos parâmetros e maior eficiência dos 

algoritmos de otimização. 

Desse modo, busca-se maximizar o valor de RT, isto é, minimizar a probabilidade de que 

o valor total dos ativos termine abaixo do passivo-alvo. Assim, fica claro que uma função 

objetivo que represente uma gestão avessa ao risco e, portanto, uma função objetivo côncava 

é mais adequada.  

Logo, seja a função objetivo linear por partes tal que 

����� = � ��'�L#����, se L#����≥ 0−��%�L#����, caso contrário
 

a qual pode ser escrita como uma função linear tal que 

����� = ���'������ − ��%�y����� 
onde ����� e y����  são variáveis auxiliares tais que 

����� = �L#����, se L#����≥ 00, caso contrário
 

y���� = �−L#����, se L#����< 00, caso contrário
 

Na formulação acima ��'� e ��%� representam, respectivamente, uma premiação no caso 

em que o valor dos ativos é maior que o benchmark e uma penalização caso contrário. A 

razão entre os parâmetros ��'� e ��%� pode também ser entendida como uma medida de 

aversão ao risco. Quanto maior for o valor dessa razão (em valores absolutos), menor a 

probabilidade de que o resultado técnico do fundo assuma valores extremos (positivos ou 

negativos) distantes do resultado nulo, e o caso contrário quanto menor for essa razão. 

Neste trabalho, como os cenários foram definidos como equiprováveis, pode-se definir o 

problema de gestão como o de maximizar a expressão abaixo 

                                �� ∑ �D� ���'��?��,:@ − ��%�y?��,:@�D�:v�                              (3.23) 

Onde neste trabalho os parâmetros ��'� e ��%� assumirão os valores 1 e -2 respectivamente 

e F� representa o número de nós do último estágio da árvore. 

A figura abaixo é uma representação gráfica da função objetivo definida. Nota-se que ela 

possui um ponto de inflexão para L# = 0, ou seja, para o ponto em que o valor total de ativos 

coincide com o passivo-alvo. 
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Figura 3.3: Gráfico da função objetivo em função do resultado técnico 
 

 

3.8 Modelagem das matrizes para formulação de otimização 

 

 

A forma final do problema de otimização estocástica na sua forma determinística 

equivalente pode ser reescrita matricialmente conforme abaixo. 

                                 �� ∑ �x� . ��?��,:@. �D��D�:v�  , para &=T                                 (3.24) 

                                      		�a�. � = �a�  , 0 ≤ & ≤ #                                             (3.25) 

                                           		�. � ≤ �  , 0 ≤ & < #                                                (3.26) 

Desse modo, as relações escritas nas seções anteriores para a carteira do Fundo 

Estruturado deste trabalho podem então ser aplicadas às matrizes acima, onde (3.25) terá 

incluídas as restrições de balanço, restrições de inventário e de estratégia e (3.26) terá 

incluídas as restrições de alocação. 

Logo o vetor coluna ���$� será definido tal que para & = 0, 

���$v�� = 	
��
��
�� �����������{�����xT�����y[�����⋮ ��

��
��
 

para 0 < & < #, associado a um nó i da árvore de cenários o vetor � será tal que 
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���$� = 	
��
��
��
� ⋮:��$��:��$�{:��$�xT:��$�y[:��$�⋮ ��

��
��
�
 

e para & = #, onde não ocorrem mais compras e vendas o vetor � terá as variáveis � e y 

definidas na seção 3.10 que compõe a função objetivo tal que 

���$v�� = 	 � ⋮�:����y:����� 
O vetor coluna x é o vetor dos coeficientes da função objetivo tal que para 0 ≤ & < # 

x��$� = 	
��
��
��00000⋮ ��

��
��
 

e para & = # o vetor x é tal que 

x��$v�� = 	 � ⋮��'�:��%�:
� 

Assim, repetindo aqui as equações (3.14), (3.15), (3.16), (3.17), (3.18) e (3.19) para 

apresentar a composição da matriz �a� e do vetor coluna �a� tem-se que as 4 primeiras 

linhas serão compostas pelas equações correspondentes a & = 0 e ao nó 1 ����� + xT�����wT + y[������−1 + w[� = � 

����[� − xT���[� = 0 

                                               	{���$� + y[���$� = 0 

����$� − {���$�=[���$� = 0 

As linhas seguintes para 0 < & < # e correspondentes a um nó E −:%(��$%��SK��$%�� − �:%(��$%��ST��$%�� − {:%(��$%��S[��$%�� + :��$�
+ xT:��$�wT 			 + �k� − 1�y[:��$� = 0 

�:��[� − xT:��[� = 0 

                                                 {:��$� + y[:��$� = 0 

�:��$� − {:��$�=[:��$� = 0 
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Onde E − 4 corresponde a um nó do estágio anterior do qual descende o nó i. 

As linhas correspondentes ao último estágio serão tal que −:%(���%��. SK���%�� − �:%(���%��. ST���%�� − {:%(���%��. S[���%�� + ���#� − y��#�
= z��#� 

Assim, o vetor coluna �a� será tal que 

�a� = 	

��
��
��
��
��
��
��
� �00000⋮00000⋮z:%�����z:���� ��

��
��
��
��
��
��
�

 

Para a composição das matrizes A e b as inequações (3.20) e (3.21) são usadas para 0 ≤ & < #  tal que 

−0.5. �:��$� + �{:��$�=[��$� − {:��$�  ≤ 0 

{:��$� ≤ 0 −0.5. :��$� + �:��$� − 0.5. {:��$� ≤ 0 �:��$� ≥ 0 

 E, portanto, � se torna um vetor coluna de zeros.                                

Como já mencionado a formulação apresentada acima pressupõe uma discretização de �$ 
e consequentemente a modelagem da evolução dos parâmetros de mercado através de uma 

árvore de cenários para cada um dos instantes & conforme definido nas seções 3.3 e 3.4. Uma 

vez obtida a árvore de cenários econômicos o vetor de rentabilidades de cada um dos produtos 

pode então ser calculado para cada um dos instantes assim como todos os termos das matrizes 

acima para todos os instantes &=0,…,T.  

Logo o problema de otimização é simulado com todos os valores dos componentes de � 

sendo alterados simultaneamente de modo que a função objetivo definida para &=T seja 

maximizada. Uma vez obtido o conjunto de alocações que maximiza a função objetivo obtém-
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se inclusive a alocação do instante inicial &=0, a qual pode ser implementada no presente pelo 

gestor do fund. 

Pode-se notar também com a formulação acima que a linearidade requerida se aplica as 

restrições do problema e a função objetivo, mas não a formulação envolvida no apreçamento 

dos ativos que no caso deste trabalho incluem produtos não lineares como calls. 
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4. Metodologia e Simulação 
 

 

4.1 Metodologia de implementação 

 

 

Para solução do problema proposto que é o da definição da alocação de recursos ótima no 

instante atual dado um apetite por risco e uma meta de retorno esperado, a seguinte 

metodologia será aplicada conforme proposto por Figueiredo (2011). 

A simulação do problema elaborado conforme as expressões descritas na seção anterior 

resultam em uma alocação associada ao primeiro nó da árvore. Esta alocação será função da 

realização particular dos parâmetros de mercado, que representará um cenário econômico 

futuro em particular. No entanto, como não está sendo procurada uma alocação associada a 

um cenário particular, mas uma alocação que maximize as chances de sucesso diante de um 

cenário incerto a metodologia proposta por Figueiredo (2011) é de repetir a processo para 

definição da alocação ótima no primeiro nó por um número M de vezes, tal que será usado 

M=200. 

A alocação inicial a ser implementada pelo gestor será então a média de todas as M 

alocações iniciais obtidas. 

A ideia de utilização na prática desta rotina de otimização é que o gestor a cada momento 

de tomada de decisão realize a simulação descrita neste trabalho utilizando dados de entrada 

referentes a condições atuais de mercado e a alocação financeira do fundo no presente para a 

simulação da nova alocação. Após 2 meses ou após o período definido o resultado é avaliado 

e novos dados de entrada são alimentados e a simulação realizada novamente e então uma 

nova alocação é calculada e o processo repetido a cada novo período. 

 

 

4.2 Dados de entrada para simulação 

 

 

Os dados de entrada a serem usados na simulação do problema deste trabalho são 

apresentados abaixo. 
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Baseados em de dados históricos desde 2009 até 2013 foram obtidas as séries históricas da 

taxa de contrato futuro de DI interpolada para 2 meses, dados da série histórica do preço de 

fechamento do índice Bovespa e dados da série histórica da volatilidade implícita interpolada 

para 2 meses de opções sobre Futuro de Ibovespa. A partir desses dados foram estimados os 

retornos médios e a matriz de covariância dos retornos como sendo 

N = �NUVWXN¡UN}[¢ � = � 0,011−0,059−0,060� 
e  

O = � 0,00174 −0,00002 −0,01117−0,00002 0,00009 0,00083−0,01117 0,00083 0,25111 � 
Não foram considerados custos nas transações envolvendo o caixa do fundo e adotou-se 

um custo de 0,2% do notional sobre transações com futuros e 0,3% do notional sobre 

transações com opções. 

w = �wxE�w��&wxªª
�=� 00,0020,003� 

Como já mencionado os limites de alocação em futuros e opções foram adotados como 

sendo de +50% para futuros e -50% para opções. 

 

Além disso, o capital inicial aplicado no fundo foi considerado como sendo 100 milhões 

de reais. � = z� = 100.000.000,00 

Por fim, como já mencionado também, parâmetros ��'� e ��%� serão definidos como sendo 

1 e -2 respectivamente. 

 

 

4.3 Determinação da alocação inicial ótima 

 

 

A fim de implementar a metodologia proposta na seção anterior foram geradas M=200 

árvores de cenários e calculados os correspondentes fatores de rentabilidade de cada um dos 

ativos conforme definido na seção 3.4. A partir daí as matrizes descritas na seção 3.11 foram 

calculadas e a rotina de otimização processada. 
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Assim, a partir da média das 200 alocações iniciais a seguinte alocação para a carteira do 

fundo, em porcentagem do valor total de ativos, foi obtida  

����� = ������������{������ = �107%33%−33%� 

Tal resultado significa que a alocação inicial a ser implementada pelo gestor no instante 

inicial deve ser de uma posição vendida em call e comprada em futuros correspondente a 33% 

do capital inicial. Como resultado da venda de call o valor alocado em caixa será de 107% do 

valor total da carteira. 

Para solução numérica deste estudo de simulação a função linprog() do software Matlab 

foi utilizado, a qual foi parametrizada para que o método Simplex fosse utilizado. 

As simulações, considerando a repetição de M=200 vezes, foram executadas dentro de um 

tempo de aproximadamente 2 minutos e 15 segundos. 

As dimensões das matrizes �a� e �a� foram de 316 x 443 e 316 x 1 respectivamente, as 

matrizes � e � tiveram dimensões de 378 x 443 e 378 x 1 respectivamente e o vetor x 443 

linhas. 

Com o objetivo de avaliar a alocação inicial obtida acima um gráfico com distribuição do 

resultado técnico do fundo L# é apresentado abaixo. Ele foi obtido a partir dos resultados 

técnicos calculados para os nós do último estágio de todas as 200 árvores simuladas. 

 

Figura 4.1: Gráfico de distribuição de resultados técnicos (caixa, futuro, call) 

Nota-se que a distribuição é significativamente deslocada para a direita, apresentando 96% 

de resultados positivos e apenas 4% de resultados negativos, isto é, apenas 4% de resultados 

em que a carteira do fundo não excede o retorno do índice Bovespa correspondente. 
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Tal resultado demonstra que a utilização da estratégia de ativos financeiros simulada com 

o objetivo de acompanhar ou superar o índice Bovespa é bastante factível. 

 

 

4.4 Análise comparativa entre carteiras 

 

 

Nesta seção será apresentada uma análise comparativa entre a distribuição de resultados 

técnicos obtidos a partir da simulação da estratégia apresentada neste trabalho e da simulação 

de um portfólio composto por caixa e um ativo de risco com retorno coincidente com o do 

índice Bovespa (Ibov).  

O objetivo é o de comparar a o resultado obtido da utilização da estratégia apresentada 

deste trabalho não apenas diretamente contra a performance do índice Bovespa, mas também 

contra a performance de uma carteira com Ibov utilizando a mesma metodologia de 

otimização aqui apresentada. 

Além disso, é apresentada uma comparação entre as duas carteiras baseada na relação 

risco retorno. 

 

 

4.4.1 Performance e risco de carteira formada por caixa e índice Bovespa 

 

 

A formulação para simulação da carteira com Ibov é semelhante a aqui apresentada, 

porém com um número reduzido de restrições de igualdade. Tal formulação é exatamente a 

utilizada por Figueiredo(2011), apenas com a diferença que para a comparação deste estudo a 

evolução do passivo foi modelada de modo a acompanhar o índice Bovespa e foi assumida a 

hipótese da não ocorrência de resgates intermediários. 

Para fins de comparação os mesmos parâmetros foram utilizados para as demais variáveis. 

As mesmas séries foram utilizadas para estimar os retornos médios e a matriz de covariância 

N = �NUVWXN¡U � = � 0,011−0,059� 
e  

O = � 0,00174 −0,00002−0,00002 0,00009 � 
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Novamente não foram considerados custos nas transações envolvendo o caixa do fundo e 

adotou-se um custo de 0,2% do notional negociado. 

w = «wxE�w]¬R®=� 00,002� 
O limite de alocação em Ibov foi também adotado como sendo 50%. 

O mesmo capital inicial de 100 milhões de reais foi considerado  � = z� = 100.000.000,00 

E os parâmetros ��'� e ��%� também foram definidos como 1 e -2 respectivamente. 

Após a simulação do mesmo número de vezes M=200, os resultado da alocação inicial 

obtida foi 

����� = ��xE��]¬R�=� 3,97%96,02%� 
E o resultado da distribuição do resultado técnico do portfólio composto por caixa e Ibov é 

apresentado abaixo. 

 

Figura 4.2: Gráfico de distribuição de resultados técnicos (caixa, Ibovespa) 
 

Nota-se que a distribuição apresenta um pico concentrado em L# = 0, que corresponde ao 

ponto de inflexão da função objetivo apresentado na seção 3.10 e também que a distribuição 

de retornos é deslocada para a direita, porém menos que a distribuição obtida com a estratégia 

de caixa e vendas de put sintética. Nesta simulação o percentual de resultados positivos foi de 

77% e de resultados negativos 23%, significativamente maior que os resultados negativos 

com a estratégia de caixa e vendas de put sintética. 

Além da comparação de distribuições apresentada acima, foi realizada também uma 

comparação do	RL, valor em risco, de cada uma das alocações iniciais obtidas. 
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O RL foi calculado a partir de dados históricos desde 2008 até 2013 para os mesmos 

parâmetros de mercado utilizados para a simulação da rotina de otimização realizando a 

revaloração completa dos ativos a cada passo do cálculo. O nível de confiança escolhido foi 

de 95% e o horizonte de tempo adotado foi de 2 meses.  

O exercício foi feito com a alocação média calculada para o primeiro nó para cada uma 

das carteiras, pois essa é a alocação que o gestor do fundo pode implementar na prática. 

O RL obtido para a carteira formada pela estratégia de caixa e vendas de put sintética  foi 

de 20.5 milhões de reais enquanto que o RL obtido para a carteira formada por caixa e Ibov 

foi de 7.3 milhões de reais. O que leva a conclusão que muito embora a carteira formada pela 

estratégia tenha um melhor desempenho, este é alcançado com o ônus de um risco corrido 

significativamente maior. 

 

 

4.4.2 Comparação de performance sob um mesmo nível de risco 

 

 

Um novo estudo foi feito com a carteira composta da estratégia de caixa e vendas de put 

sintética, onde o limite de alocação associado ao futuro e à call foi reduzido gradualmente até 

que o RL atingisse o mesmo nível de RL de aproximadamente 7.3 milhões associado a 

carteira de caixa e Ibov. 

Neste estudo os limites de alocação em futuro e call foram reduzidos até 

aproximadamente 18% e -18% respectivamente em relação ao valor total da carteira e o 

resultado obtido da simulação da alocação inicial foi 

����� = ������������{������ = �102%11%−11%� 

O resultado respectivo da distribuição de RT obtido é apresentado abaixo. 
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Figura 4.3: Gráfico de distribuição de resultados técnicos (caixa, futuro, call) 
 

Nesta simulação o percentual de resultados positivos foi de 90% e de resultados negativos 

10% apresentando, portanto, distribuição com deslocamento para RT positivo 

significativamente maior que a distribuição obtida com caixa e Ibov e sob o mesmo nível de RL correspondente. 
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5. Conclusões e perspectivas futuras 
 

 

5.1 Conclusões 

 

 

A partir do estudo deste trabalho pode-se concluir que o desempenho da carteira proposta 

formada pela estratégia composta de caixa, futuro de Ibovespa e call de futuro de Ibovespa 

apresenta resultados significativamente bons quando usado para superar a performance do 

índice Bovespa. Além disso, a partir de análise comparativa com a carteira formada por caixa 

e índice Bovespa pode-se notar que sua performance se mostrou superior mesmo quando 

reduzido o limite de alocação associado ao futuro e à call até que fosse atingido o mesmo 

nível de risco medido pelo RL. Desse modo, pode-se concluir que a carteira proposta 

formada pela estratégia composta de caixa, futuro de Ibovespa e call apresenta não apenas 

melhor performance mas também melhor relação risco retorno. 

O estudo desenvolvido neste trabalho também se mostrou ser uma boa ferramenta para 

análise comparativa entre estratégias dinâmicas a serem implementadas pelo gestor de 

investimentos, dado um objetivo de retorno pretendido e um nível de risco considerado 

aceitável. Neste estudo foram comparadas estratégias que envolviam não apenas uma, mas 

recorrentes decisões de alocação entre os ativos seguindo uma determinada regra associada ao 

valor de cada um deles. Baseado na ferramenta de análise desenvolvida, um gestor de fundo 

de investimentos seria capaz de decidir implementar recorrentes vendas de call juntamente a 

compras de futuros em relação a estar simplesmente recorrentemente comprando índice 

Bovespa a vista. 

Tal ferramenta de análise comparativa de estratégias poderia ainda ser usada não apenas 

no contexto de um fundo estruturado com estratégia única, mas também na definição de 

alguma estratégia que faça parte de uma carteira maior composta também por outras 

estratégias de um fundo de investimento qualquer. 
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5.2 Perspectivas futuras 

 

 

Na modelagem deste trabalho foi escolhida uma estratégia de investimentos particular 

formada por caixa, futuro de Ibovespa e calls de futuro de Ibovespa onde a posição assumida 

era sempre positiva em caixa, comprada em futuros e vendida em calls tal que as operações de 

futuros e calls tivessem sempre o mesmo notional. Modelos com regras associadas à tomada 

de decisão, como por exemplo, a baseada em relações fixas entre ativos, têm vantagens como 

a de ser mais facilmente interpretável e compreensível pelos que tomam decisões de 

investimento. No entanto, nunca se tem a certeza de que uma dada regra de relações entre 

ativos é de fato a regra ótima para a decisão de investimentos daquele momento. Por exemplo, 

não é possível de saber antecipadamente que a regra que foi adotada neste trabalho é a ótima 

para o problema de superar a performance do índice Bovespa. É possível que outra regra 

dinâmica de investimentos seja mais eficiente. Desse modo um futuro desenvolvimento 

poderia ser o de definir conjuntos de diferentes regras a serem testadas para que se possa 

definir uma regra ótima dentro daquele conjunto. 

A construção da árvore de cenários deste trabalho foi baseada na geração de amostras de 

números aleatórios para definição dos retornos dos parâmetros de mercado e, além disso, foi 

assumida a mesma probabilidade de ocorrência de um cenário ascendente ou descendente.  

Em trabalhos futuros outros métodos de geração de árvore de cenários poderiam ser testados, 

incluindo árvores que tenham a média e covariância da distribuição de nós a cada estagio de 

decisão ajustáveis. 

A modelagem estocástica usada para modelagem da carteira de ativos neste trabalho 

poderia ter sido usada para a modelagem de passivos também. Nesse trabalho foi adotado um 

comportamento de investidores correspondente ao de fundos estruturados que é determinístico 

e bastante simplificado. Futuros trabalhos poderiam se basear em fundos de investimento em 

geral que possuem um comportamento de entradas e saídas de investidores mais dinâmica 

adotando uma modelagem estocástica. 

 Por último a metodologia adotada de definição da alocação no instante inicial baseada na 

média da alocação inicial de N simulações faz com que essa tenha pouca flexibilidade por ser 

sempre uma média de um número grande de simulações. Maiores estudos sobre a definição da 

alocação inicial poderiam ser desenvolvidos no sentido de permitir que na prática de tomada 

de decisão de um gestor de fundos seu objetivo de enriquecimento seja alcançado com mais 

eficiência. 
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7. Códigos de simulação (Matlab) 

 

%Código Simulação de portfolio = caixa + Futuro Ibo v + Call Ibov  
%************************************************** ******************* 
alocacoes=[];  
RTecnico=[];  
F=[];  
for  cont=1:200  
  
[cx0,L0,limites,T,medr,raizmcovar,k,fp,fn,precosund erl_inicio,benchmark,mar
gem] = CARREGA_DADOS_ENTRADA(); 
num_estagios=T+1;  
num_nos=[];  
soma_nos=[];  
for  i=1:num_estagios  
    num_nos=[num_nos; 2^(i-1)];  
    soma_aux=0;  
    for  j=i:-1:1  
        soma_aux=soma_aux+num_nos(j);  
    end  
    soma_nos=[soma_nos;soma_aux];  
end  
  
[ibov,retornos_ativos]=GERACENARIOS_ATIVOS(num_esta gios,num_nos,soma_nos,ra
izmcovar,medr,precosunderl_inicio);  
[retornos_passivo]=GERACENARIOS_PASSIVO(benchmark,m argem,ibov,soma_nos,num_
estagios);  
[A,b,Aeq,beq,c,lb,ub]=GERA_MATRIZES(soma_nos,num_es tagios,num_nos,k,retorno
s_ativos,retornos_passivo,limites,L0,cx0,fp,fn);  
  
options=optimset( 'LargeScale' , 'off' , 'Simplex' , 'on' );  
[x,fval,exitflag,output,lambda] = linprog(c,A,b,Aeq ,beq,lb,ub,[],options);  
[alloc,nav]=CALCULA_NAVeALLOC(x,soma_nos,num_estagi os,retornos_ativos);  
  
alocacoes=[alocacoes, alloc];  
media_caixa=mean(alocacoes(1,:));  
media_futuro=mean(alocacoes(2,:));  
media_opcao=mean(alocacoes(3,:));  
  
[RT,falhas]=CALCULA_RT(soma_nos,num_estagios,num_no s,x);  
F=[F falhas];  
RTecnico=[RTecnico;RT];  
mediaF=mean(F);  
  
end  
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%************************************************** ******************* 
%Definicao de variaveis de entrada  
function  
[cx0,L0,limites,T,medr,raizmcovar,k,fp,fn,precosund er_inicio,benchmark,marg
em] = CARREGA_DADOS_ENTRADA() 
  
cx0 = 100000;  
L0 = 100000;  
%benchmark = 0.08;  
benchmark = 'ibov' ;  
margem=0.00;  
  
limites=[0 1.18;0 0.18;-0.18 0]; %limites de alocacao em caixa, futuros e 
opcoes  
  
precosunder_inicio=[5.1429      %IBOV a vista  
                    0.0885      %DI2M 
                    0.2450      %VOL2M 
                    0.0100 ];   %DIV YIELD  
  
medr =[-0.01722; 0.0068; 0.0537; 0.1272];  
mcovar = [0.0092   -0.0014   -0.0050    0.0102;  
        -0.0014    0.0003   -0.0000   -0.0027;  
        -0.0050   -0.0000    0.0154    0.0097;  
         0.0102   -0.0027    0.0097    0.0728];  
  
raizmcovar = sqrtm(mcovar);  
  
T = 6;  
  
k =[0; 0.002 ; 0.002]; %custo de transacoes  
  
fp = 1;  
fn = -2;  
  
end  
 

%************************************************** ******************* 
%Gera arvores de cenarios de ativos e passivos  
function  
[ibov,retornos_ativos]=GERACENARIOS_ATIVOS(num_esta gios,num_nos,soma_nos,ra
izmcovar,medr,precosunderl_inicio)  
  
%Gera Ws 
w=[];  
for  i=1:soma_nos(num_estagios-1)  
    for  j=1:4  
        w_aux(j)=randn(1);  
    end  
    w =[w [w_aux(1); w_aux(2); w_aux(3); w_aux(4)]] ;  
end  
  
%Gera retornos_underl  
retornos_underl=[0;0;0;0];  
for  i=1:soma_nos(num_estagios-1)  
    r_aux1 = medr+raizmcovar*w(:,i);  



50 

 

    r_aux2 = medr-raizmcovar*w(:,i);  
    retornos_underl=[retornos_underl r_aux1 r_aux2] ;  
end  
  
precos_underl = precosunderl_inicio;  
for  i=2:2:soma_nos(num_estagios)  
     
       p1=precos_underl(1,i/2)*(1+retornos_underl(1 ,i));  
       p2=precos_underl(2,i/2)*(1+retornos_underl(2 ,i));  
       p3=precos_underl(3,i/2)*(1+retornos_underl(3 ,i));  
       p4=precos_underl(4,i/2)*(1+retornos_underl(4 ,i));  
        
       precos_underl = [precos_underl [p1;p2;p3;p4]  ];  
        
       p1=precos_underl(1,i/2)*(1+retornos_underl(1 ,i+1));  
       p2=precos_underl(2,i/2)*(1+retornos_underl(2 ,i+1));  
       p3=precos_underl(3,i/2)*(1+retornos_underl(3 ,i+1));  
       p4=precos_underl(4,i/2)*(1+retornos_underl(4 ,i+1));  
        
       precos_underl = [precos_underl [p1;p2;p3;p4]  ];  
end  
  
precos_ativos= VALUATION(precos_underl,soma_nos,num _estagios);  
retornos_ativos=[0;0;0;0;0;1/precos_ativos(2,1);1/p recos_ativos(3,1)];  
  
for  i=2:2:soma_nos(num_estagios)  
     
    r1 =precos_ativos(1,i)/precos_ativos(1,i/2);  
    r2 =(precos_underl(1,i)-precos_ativos(2,i/2))/p recos_ativos(2,i/2);  
    r3 =max(0,(precos_underl(1,i)-
precos_ativos(2,i/2)))/precos_ativos(3,i/2);  
    r4 =(precos_ativos(2,i)-precos_ativos(2,i/2))/p recos_ativos(2,i);  
    r5 =(1-precos_ativos(2,i)+precos_ativos(2,i/2)) /precos_ativos(2,i);  
    r6 =1/precos_ativos(2,i);  
    r7 =1/precos_ativos(3,i);  
     
    retornos_ativos = [retornos_ativos [r1;r2;r3;r4 ;r5;r6;r7]];  
     
    r1=precos_ativos(1,i+1)/precos_ativos(1,i/2);  
    r2=(precos_underl(1,i+1)-precos_ativos(2,i/2))/ precos_ativos(2,i/2);  
    r3=max(0,precos_underl(1,i+1)-
precos_ativos(2,i/2))/precos_ativos(3,i/2);  
    r4=(precos_ativos(2,i+1)-precos_ativos(2,i/2))/ precos_ativos(2,i+1);  
    r5=(1-precos_ativos(2,i+1)+precos_ativos(2,i/2) )/precos_ativos(2,i+1);  
    r6=1/precos_ativos(2,i+1);  
    r7=1/precos_ativos(3,i+1);  
     
    retornos_ativos = [retornos_ativos [r1;r2;r3;r4 ;r5;r6;r7]];  
     
end  
  
ibov= retornos_underl(1,:);     
  
end  
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%************************************************** ******************* 
function  
[retornos_passivo]=GERACENARIOS_PASSIVO(benchmark,m argem,ibov,soma_nos,num_
estagios)  
  
retornos_passivo=1;  
  
if  benchmark == 'ibov'  
   for  i=2:2:soma_nos(num_estagios)  
   r1 =retornos_passivo(1,i/2)*(1+ibov(i))*(1+marge m)^(1/6);  
   retornos_passivo=[retornos_passivo r1];  
   r1 =retornos_passivo(1,i/2)*(1+ibov(i+1))*(1+mar gem)^(1/6);  
   retornos_passivo=[retornos_passivo r1];  
   end  
else  
   for  i=2:2:soma_nos(num_estagios)  
   r1 =retornos_passivo(1,i/2)*(1+benchmark)^(1/6);  
   retornos_passivo=[retornos_passivo r1];  
   r1 =retornos_passivo(1,i/2)*(1+benchmark)^(1/6);  
   retornos_passivo=[retornos_passivo r1];  
   end  
end  
  
end  
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%************************************************** ******************* 
 
function  
[A,b,Aeq,beq,c,lb,ub]=GERA_MATRIZES(soma_nos,num_es tagios,num_nos,k,retorno
s_ativos,retornos_passivo,limites,L0,cx0,fp,fn)  
  
A=zeros(6*soma_nos(num_estagios-1),5*soma_nos(num_e stagios-
1)+2*num_nos(num_estagios));  
j=1;  
n=1;  
for  i=1:soma_nos(num_estagios-1)  
a=[-(1-limites(1,1))       0            limites(1,1 )                        
0 0;  %limite inferior caixa  
    (1-limites(1,2))       0           -limites(1,2 )                        
0 0;  %limite superior caixa  
      limites(2,1)        -1            limites(2,1 )                        
0 0;  %limite inferior futuro  
     -limites(2,2)         1           -limites(2,2 )                        
0 0;  %limite superior futuro  
      limites(3,1)         0           -(retornos_a tivos(7,i)-limites(3,1)) 
0 0;  %limite inferior opcao  
     -limites(3,2)         0            (1-limites( 3,2))                    
0 0]; %limite superior opcao    
A(n:n+5,j:j+4)=a;  
j=j+5;  
n=n+6;  
end  
  
b=zeros(6*soma_nos(num_estagios-1),1);  
  
Aeq=zeros(4*soma_nos(num_estagios-
1)+num_nos(num_estagios),5*soma_nos(num_estagios-
1)+2*num_nos(num_estagios));  
j=1;  
n=1;  
m=1;  
for  i=1:soma_nos(num_estagios-1)  
a1=[1  0  0  k(2,1)        k(3,1)-1       ;  
    0  1  0    -1             0           ;  
    0  0  1     0             1           ;  
    0  0  0     1    -retornos_ativos(7,i)];  
  
a2=[-retornos_ativos(1,i) -retornos_ativos(2,i) -re tornos_ativos(3,i) 0 0;  
             0                     0                     0            0 0;       
             0                     0                     0            0 0];  
  
Aeq(n:n+3,j:j+4)=a1;  
if  i>1  
    if  i>2 && mod(i,2)==0  
        m=m+5;  
    end  
    Aeq(n:n+2,m:m+4)=a2;  
end           
n=n+4;  
j=j+5;  
end  
  
for  i=soma_nos(num_estagios-1)+1:soma_nos(num_estagios )  
    a3=[1 -1];  
    Aeq(n,j:j+1)=a3;  
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    a4=[-retornos_ativos(1,i) -retornos_ativos(2,i)  -retornos_ativos(3,i) 0 
0];  
    if  i>1  
        if  i>2 && mod(i,2)==0  
            m=m+5;  
        end  
        Aeq(n,m:m+4)=a4;  
    end  
    n=n+1;  
    j=j+2;  
end  
  
beq=zeros(4*soma_nos(num_estagios-1)+num_nos(num_es tagios),1);  
beq(1)=cx0;  
n=4*soma_nos(num_estagios-1)+1;  
for  i=soma_nos(num_estagios-1)+1:soma_nos(num_estagios )  
    beq(n)=retornos_passivo(i)*(-L0);  
    n=n+1;  
end  
  
 
  
c=zeros(5*soma_nos(num_estagios-1)+2*num_nos(num_es tagios),1);  
n=5*soma_nos(num_estagios-1)+1;  
for  i=(soma_nos(num_estagios-1)+1):soma_nos(num_estagi os)  
    c(n)=-fp/num_nos(num_estagios);  
    c(n+1)=-fn/num_nos(num_estagios);  
    n=n+2;  
end  
  
lb=zeros(5*soma_nos(num_estagios-1)+2*num_nos(num_e stagios),1);  
lb(1:5*soma_nos(num_estagios-1))=-inf;  
lb(5*soma_nos(num_estagios-1)+1:5*soma_nos(num_esta gios-
1)+2*num_nos(num_estagios))=0;  
  
ub=[];  
  
end  
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%************************************************** ******************* 
%calcula os precos de cada ativo  
  
function  [precos_ativos] = VALUATION(precos_underl,soma_nos ,num_estagios)  
  
precos_ativos(1,1)=1;  
precos_ativos(2,1)=precos_underl(1,1)*((1+precos_un derl(2,1))^(42/252))/((1
+precos_underl(4,1))^(42/252));  
precos_ativos(3,1)=0;  
for  i=2:2:soma_nos(num_estagios)  
    p1= precos_ativos(1,i/2)*((1+precos_underl(2,i) )^(42/252));  
    p2= 
precos_underl(1,i)*((1+precos_underl(2,i))^(42/252) )/((1+precos_underl(4,i)
)^(42/252));  
    precos_ativos = [precos_ativos [p1;p2;0]];  
    p1= precos_ativos(1,i/2)*((1+precos_underl(2,i+ 1))^(42/252));  
    p2= 
precos_underl(1,i+1)*((1+precos_underl(2,i+1))^(42/ 252))/((1+precos_underl(
4,i+1))^(42/252));  
    precos_ativos = [precos_ativos [p1;p2;0]];  
end  
  
  
call=blsprice(precos_underl(1,:),precos_ativos(2,:) ,precos_underl(2,:),42/2
52,precos_underl(3,:),precos_underl(4,:));  
precos_ativos(3,:)=call;  
  
end  
 

%************************************************** ******************* 
function  
[alloc,nav]=CALCULA_NAVeALLOC(x,soma_nos,num_estagi os,retornos_ativos)  
  
n=1;  
nav=[];  
alloc=[];  
for  i=1:soma_nos(num_estagios-1)  
    nav_aux=x(n)+x(n+2);  
    nav=[nav ;nav_aux];  
     
    a1=x(n)/nav_aux;  
    a2=x(n+1)*retornos_ativos(6,i)/nav_aux;  
    a3=x(n+2)*retornos_ativos(7,i)/nav_aux;  
    alloc=[alloc; [a1;a2;a3]];  
    n=n+5;  
end  
  
end  
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%************************************************** ******************* 
function  [RT,falhas]=CALCULA_RT(soma_nos,num_estagios,num_n os,x)  
n=0;  
p=0;  
RT=[];  
for  i=5*soma_nos(num_estagios-1)+1:2:5*soma_nos(num_es tagios-
1)+2*num_nos(num_estagios)-1  
   
    if  x(i)>x(i+1)  
        r=x(i)-x(i+1);  
        p=p+1;  
        RT=[RT; r];  
    else  
        r=x(i)-x(i+1);  
        n=n+1;  
        RT=[RT; r];  
    end  
end  
falhas=n/(p+n);  
end  
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%Código Simulação de portfolio = caixa + Ibovespa  
  
%************************************************** ******************* 
% Carrega os parametros do modelo e a estrutura da _arvore de cenarios  
[a0,ma,k,S,T,mu,Q,rho,L0,l0,fp,fn,margem] = loadPro blemData();  
firstStagePort = [];  
rt = [];  
rt_stat = [];  
iters =200;  
i=1;  
while  i<=iters  
% Constroi a _arvore de cenarios  
[S,R,l,L] = buildScenarios(S,T,mu,Q,rho,l0,L0,marge m);  
% Constroi o problema deterministico equivalente  
[Aeq,beq,A,b,c,lb,ub] = 
buildDeterministicEquivalentProgram(S,R,a0,ma,k,l,L ,fp,fn);  
% Resolve o problema deterministico equivalente  
options=optimset( 'LargeScale' , 'off' , 'Simplex' , 'on' );  
[xopt,fopt,exitflag,output,lambda] = 
linprog(c,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],options);  
fopt = -fopt;  
if  exitflag == 1  
% Calcula a alocacao percentual do portfolio do fun do (ate o penultimo 
estagio da _arvore)  
portAlloc = portfolioAllocation(xopt,S,R);  
firstStagePort = [[firstStagePort] [portAlloc(:,1)] ];  
rt_aux = technicalResult(S,xopt);  
rt_stat = [rt_stat; rt_aux];  
end  
i = i+1;  
  
end  
meanFirstStagePort(1) = mean(firstStagePort(1,:));  
meanFirstStagePort(2) = mean(firstStagePort(2,:));  
  
csvwrite( 'rt_ibov.csv' ,rt_stat);  
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%************************************************** ******************* 
% Funcao que carrega os parametros do modelo  
function  [a0,ma,k,S,T,mu,Q,rho,L0,l0,fp,fn,margem] = loadPr oblemData()  
a0 = [100000; 0]; % a0: alocacao inicial  
ma = [1; 0.5]; % ma:ativo  
k = [0; 0.002]; % k: custo de transacao por classe de ativo  
S = [1 2 2 2 2 2 2]; % S: estrutura da _arvore de cenarios  
T = length(S); % T: numero de estagios  
mu = [0.0068; -0.01722]; % mu: retorno m_edio dos ativos  
Q = [0.0003   -0.0014;  
        -0.0014  0.0092];  
% Q: matriz de maxima alocacao por classe de covari ancia dos retornos dos 
ativos  
rho = 0; % rho: taxa de crescimento do passivo  
L0 = 100000; % L0: Reserva Matematica no primeiro estagio  
l0 = 0; % l0: _ultimo pagamento realizado antes do incio da  simulacao %SEM 
SAQUES INTERMEDIARIOS 
fp = 1; % fp: ponderacao da parcela positiva da funcao cust o 
fn = 2; % fn: ponderacao da parcela negativa da funcao cust o 
margem=0;  
end  
 

 

%************************************************** ******************* 
% Funcao que constroi automaticamente uma _arvore d e cenarios  
function  [S,R,l,L] = buildScenarios(S,T,mu,Q,rho,l0,L0,marg em) 
p = 0;  
l = [0];  
L = L0;  
[nr,nc] = size(Q);  
na = nr;  
Q = sqrtm(Q);  
R = []; % vetor de retornos entre estados ligados da _arvor e 
for  i=1:na  
R = [R; 0];  
end  
R = [R; p];  
p = p+1;  
% Ajusta _arvore para construcao de variaveis antit eticas  
S(1) = 1;  
N(1) = 1; % vetor linha em que a j-esima coluna apresenta o n _umero de 
vari_aveis antit_eticas do j-_esimo estagio  
P(1) = 1; % vetor linha em que a j-esima coluna apresenta o n _umero de n_os 
do j-_esimo est_agio  
for  i=2:T  
if  mod(S(i),2) ~= 0  
S(i) = 2*floor(S(i)/2);  
end  
N(i) = S(i)/2;  
P(i) = P(i-1) * S(i);  
end  
for  t=2:T  
l0 = (1+rho)*l0*0; %SEM SAQUES INTERMEDIARIOS 
for  i=1:P(t-1)  
for  j=1:N(t)  
% Constroi o vetor w de elementos aleatorios  
w = [];  
for  k=1:na  
w = [w; randn(1)];  
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end  
%Primeiro no  
Raux = mu + Q*w;  
R = [R [Raux; p]];  
l = [l -l0];  
 
% Segundo no  
Raux = mu - Q*w;  
R = [R [Raux; p]];  
l = [l -l0];  
end  
% Atualiza p  
p=p+1;  
end  
end  
  
% Reserva matematica no estagio final da arvore  
ibov=1;  
for  i=2:2:sum(P)  
    r1=ibov(1,i/2)*(1+R(2,i))*((1+margem)^(1/6));  
    ibov=[ibov r1];  
    r2=ibov(1,i/2)*(1+R(2,i+1))*((1+margem)^(1/6));  
    ibov=[ibov r2];  
end  
  
for  i=2:sum(P)  
    L(i)=L0*ibov(i); %L corrigido pelo IBOV  
end  
  
  
end  
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%************************************************** ******************* 
% Elaboracão do Problema de Programacão Estocastica  
function  [Aeq,beq,A,b,c,lb,ub] = 
buildDeterministicEquivalentProgram(S,R,a0,ma,k,l,L ,fp,fn)  
[nr,nc] = size(R);  
na = nr-1; % quantidade de ativos na simulacao  
% 1o estagio  
Aeqi = eye(na,na); % alocacao  
Aeqi_aux1 = []; % compra  
Aeqi_aux2 = []; % venda  
Ai = -ma;  
for  i=2:na  
Aeqi_aux1 = [Aeqi_aux1 1+k(i)];  
Aeqi_aux2 = [Aeqi_aux2 k(i)-1];  
Ai = [Ai -ma];  
end  
Aeqi=[Aeqi [Aeqi_aux1; -eye(na-1,na-1)] [Aeqi_aux2;  eye(na-1,na-1)]];  
beqi = a0 + [l(1); zeros(na-1,1)];  
Ai = Ai + eye(na,na);  
Ai = [Ai zeros(na,2*(na-1))]; % restricao de maxima alocacao  
bi = [zeros(na,1)];  
ub = [];  
% Constroi as matrizes Aeq, beq, A, b e c do proble ma de programacao linear  
[Aeq,beq,A,b,c] = buildLPP(S,R,l,L,fp,fn,Aeqi,beqi, Ai,bi,na);  
lb = zeros(size(c)); % vetor de limites inferiores de x (lower bounds)  
end  
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%************************************************** ******************* 
% Funcao que constroi as matrizes Aeq, beq, A, b, c  que definem o Problema 
de Programacao Linear  
function  [Aeq,beq,A,b,c] = buildLPP(S,R,l,L,fp,fn,Aeqi,beqi ,Ai,bi,na);  
% Inicializacao das variaveis  
bl1 = Aeqi;  
bl3 = [1 -1];  
bl4 = Ai;  
Aeq = Aeqi; % matriz Aeq das restricoes de igualdade do PPL  
beq = beqi; % matriz beq das restricoes de igualdade do PPL  
[nr_Aeq,nc_Aeq] = size(Aeq);  
c = zeros(nc_Aeq,1); % matriz c da funcao custo do PPL  
A = Ai; % matriz A das restricoes de desigualdade do PPL  
b = bi; % matriz b das restricoes de desigualdade do PPL  
n = 1; % contador de nos  
% Estrutura da _arvore de cenarios  
T = length(S); % _ultimo estagio da arvore  
N = S(1); % vetor linha em que a j-esima coluna apresenta o n umero de nos 
do j-esimo estagio  
for  t=2:T  
N = [N N(t-1)*S(t)];  
end  
% Percorre todos os estagios  
for  t=2:T  
% Percorre os nos de cada estagio  
for  i=1:N(t)  
% Atualiza o contador de nos  
n=n+1;  
% Constroi a matriz bl2 referente ao no atual  
if  t<T  
bl2 = [[-eye(na,na)-diag(R(1:na,n))] zeros(na,na-1)  zeros(na,na-1)];  
else  
bl2 = [[-ones(1,na)-R(1:na,n)'] zeros(1,na-1) zeros (1,na-1)];  
end  
% vari_avel auxiliar nb  
nb = R(na+1,n)-1;  
% atualiza as matrizes a, b e c  
if  t<T  
% atualiza Aeq  
[nr,nc] = size(Aeq);  
Aeq_aux = [zeros(na,nb*(na+(na-1)+(na-1))) bl2 zero s(na,nc-(nb+1)*(na+(na-
1)+(na-1)))];  
Aeq = buildMatrixFromBlocks(Aeq,[],Aeq_aux,bl1);  
% atualiza beq  
beq_aux = [l(n);zeros(na-1,1)];  
beq = [beq; beq_aux];  
% atualiza c  
c = [c; zeros(na+(na-1)+(na-1),1)];  
% atualiza A  
A = buildMatrixFromBlocks(A,[],[],bl4);  
% atualiza b  
b = [b; zeros(na,1)];  
else  
% atualiza Aeq  
[nr,nc] = size(Aeq);  
Aeq_aux = [zeros(1,nb*(na+(na-1)+(na-1))) bl2 zeros (1,nc-(nb+1)*(na+(na-
1)+(na-1)))];  
Aeq = buildMatrixFromBlocks(Aeq,[],Aeq_aux,bl3);  
% atualiza beq  
beq = [beq; -L(n)];  
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% atualiza c  
c = [c; fp; -fn];  
% atualiza A  
[nr,nc] = size(A);  
A = [A zeros(nr,2)];  
% nao ha necessidade de atualizar b  
end  
end  
end  
c = -(1/N(t))*c;  
end  
 

 

 

 

 

%************************************************** ******************* 
% Retorna as aloca_c~oes percentuais do portf_olio (at_e o pen_ultimo 
est_agio da _arvore)  
function  [aloc] = portfolioAllocation(xopt,S,R)  
[nr,nc] = size(R);  
na = nr-1; % quantidade de ativos na simulacao  
T = length(S); % _ultimo est_agio da _arvore  
N = S(1); % vetor linha em que a j-_esima coluna apresenta o n_umero de 
n_os do j-_esimo est_agio  
for  t=2:T  
N = [N N(t-1)*S(t)];  
end  
idx = 1; % indexador do vetor xopt  
aloc = []; % matriz de alocacoes percentuais  
% Percorre todos os est_agios  
for  t=1:(T-1)  
% Percorre os n_os de cada est_agio  
for  i=1:N(t)  
aloc = [aloc [allocation(xopt(idx:idx+(na-1),1))]];  
idx = idx+(na+(na-1)*2);  
end  
end  
end  
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%************************************************** ******************* 
% Função que retorna os resultados tecnicos V(T,k) - RM(T,k)  
function  [rt] = technicalResult(S,xopt);  
T = length(S);  
N = S(1);  
for  t=2:T N = N*S(t); end  
[nr,nc] = size(xopt);  
rt = [];  
for  i=nr-2*N+1:2:nr  
if  abs(xopt(i)) > (xopt(i+1))  
rt = [rt; xopt(i)];  
else  
rt = [rt; -xopt(i+1)];  
end  
end  
end  
 

%************************************************** ******************* 
% Fc q constroi uma matriz m a partir das matrizes a, b, c e d, tal que m = 
|a b|  
% |c d|  
function  [m] = buildMatrixFromBlocks(a,b,c,d)  
[nr_a,nc_a] = size(a);  
[nr_b,nc_b] = size(b);  
[nr_c,nc_c] = size(c);  
[nr_d,nc_d] = size(d);  
if  nr_a==0 | nc_a==0  
a = zeros(nr_b,nc_c);  
end  
if  nr_b==0 | nc_b==0  
b = zeros(nr_a,nc_d);  
end  
if  nr_c==0 | nc_c==0  
c = zeros(nr_d,nc_a);  
end  
if  nr_d==0 | nc_d==0  
d = zeros(nr_c,nc_b);  
end  
m = [a b; c d];  
end  
 

 

 

 

 

 

 

 


