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Resumo

Os modelos de otimização de carteiras evoluíram desde o pioneiro trabalho de

Markowitz (1 952) de média-variância de um período a estruturas multa-período em

tempo contínuo com restrições (Zhao e Ziemba (2000) e (2001». Um dos grandes

desafios a que se propõem os modelos de otimização de carteims é incorporar ao

máximo as restrições enfrentadas pelo investidor na decisão da alocação de recur-

sos. Entretanto, a inclusão de restrições aos problemas de otimização toma sua

resolução bastante difícil. Portanto, faz-se necessária a utilização de meios numéri-

cos na busca do ótimo. O objetivo da presente dissertação é analisar e implemen-

tar no mercado de capitais brasileiro um modelo de otimização de carteiras multi-

período com controle de perda máxima e custos de transação apresentado por Zhao

e Ziemba (2001), utilizando o método de otimização estocástica em multa-estágios

via decomposição apresentado por Birge (1985).
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Abstract

Asset allocation models have been developed lince the pioneer paper ofMarkowitz

(1952), ftom mean-variante in one period to multiperiod structures in continu-

ous time with restrictions (Zhao e Ziemba (2000) e (2001». One of the greatest

chalenges of the investment optimization models is to incorporate more and more

the restrictions faced by the investors on the decision process of resource's allo-

cation. Nevertheless, the inclusion of restrictions unto the optimization problema

transform their resolution very hard. ThereÊore, to find the optimum, the use ofnu-

meric modems have become necessary. The main reason of this work is to analyse

and to implement, in the brazilian capital market, a multiperiod asset allocation

modal with control of maximum lost and transaction costa, introduced by Zhao e

Ziemba(200 1), using the multa-period estochastic decomposition method presented

by Birge(1985).
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Introdução

Como bem definido por Richard Bronson (1985) o estudo da alocação eficiente de

recursos escassos se confunde como arte e ciência. A arte na habilidade de representar

através de modelos matemáticos os conceitos de eficiência e escassez, se mistura à ciência

de desenvolver métodos capazes de solucionar tais modelos. Dentro deste universo de

estudo, definiu-se o enfoque da otimização de recursos financeiros a ser desenvolvido na

presente dissertação.

O estudo científico de modelos para otimização de investimentos é relativamente

recente, atingindo pouco mais de meio século se considerarmos como seu marco inicial o

artigo de Harry Markowitz (1952) "Portfolio Selection", o qual Ihe garantiu o Prêmio Nobel

de Economia de 1990. Parece razoável imaginar que os investidores antes da publicação

desse artigo já preferiam elevar sua riqueza, minimizando os riscos associados a qualquer

potencial de ganho. Entretanto, foi Markowitz quem primeiro demonstrou como combinar

os conceitos de retomo e risco.

Dois fatores podem ser considerados como de fiindamental importância para a pros-

peridade que esta área de estudo tem alcançado. Como um dos Êatores, pode-se citar o

desenvolvimento e barateamento do processamento computacional como mola propulsora

l



Introd ução 2 

para a cri ação e aprimoramento dos complexos modelos matemáticos que são utili zados 

como fe rramentas na so lução dos problemas. O outro e sem dú vida o mais importante fo i a 

integração e o desenvolvimento do mercado financeiro mundial. A elevação do montante de 

recursos financeiros administrados bem como dos riscos envolvidos nesta at ividade e da 

consequências que a má alocação dos investimentos pode trazer até mesmo para econo

mias de nações, tem demandado o estudo e desenvolvimento de ferramentas para auxílio 

na melhor alocação de carteira . 

Apesar ela recente hi tóri a, o estudo ela otimização de inve timentos muito se desen

vo lveu. Características básicas cio modelo inicial de média-variância ele período simples 

foram aprimoradas e acrescentadas para melhor adaptação às rea is condições enfrentadas, 

tai s como: a extensão para multi-período, diferente funções utilidade, inclusão de custos 

de transação e outras. 

Uma das primeiras cvo luçõc ofr ida pelo modelo inicial ele Ma rkowitz( 1952) e 

assumida posteriormente por este mesmo autor fo i a alteração ela aná li se cm período sirn-

pies para multi-período ( Mo sin ( 1968), am uei on ( 1969), Merton ( 1969), Fama ( 1970), 

Hakan on ( 1971 ). Elton e Gruber ( 1974), Markowitz ( 1976), Li e g ( 1998) ). De fato , 

o investidore não dec idem a alocação de seus portfólios baseado · cm um único período, 

mas tem hori zo nte de in\ e ·tirn ento divcr o . Es ta mudança de hori m nte de deci. ão pode 

pro ocar profunda al terações na eleção de um portfólio, pa i , le\'ando cm consideração 

que há mai período a frente para recuperar perda momentânea -. cm alguns prob lemas 
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de otimização, a alocação de uma carteira no curto prazo pode ser mais agressiva que no

caso de decisões em um período.

O modelo de média variância tem sido criticado por diversos autores pelo fato de

assumir que os investidores têm uma função utilidade quadrática (Elton e Gruber (1974),

Gressi, Philippatos e Hayya(1 976». Embora a otimízação de investimentos através de

diferentes funções utilidade apresente diferentes ou iguais resultados, a escolha de qual é

a melhor depende em grande parte daquele que detém os recursos e que características de

função utilidade melhor se adequam às suas preferências.

Existem estudos que apontam para o fato de que os custos de transação alteram as

decisões dos agentes (Dumas e Luciano (199 1». Nesta linha, a utilização dos modelos de

otimização multi-período proporcionou uma melhor percepção do uso da variável custo de

transação como parte do problema, tendo em vista que, sabendo a priori quais rebalancea-

mentos estariam planeados para serem realizados no flituro, a inserção deste custo nos

modelos de otimização pemlite uma maior aproximação do investidor a seu real objetivo.

Entretanto, a utilização desta variável já possuía adeptos ( Goldsmith (1976) ) mesmo nos

modelos de otimização de um período.

Comportando todas as possíveis evoluções e alterações citadas quanto ao modelo ini-

cial de média-variância de período simples, os autores Zhao e Ziemba propuseram um novo

modelo de otimização para alocação de recursos ânanceiros em seu artigo "A Stochastic
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Programming Modem using an Endogenously Determined Worst Case Risk Measure for Dy-

namic Asset Allocation". A utilização de um modelo que leva em consideração um "nível

de desastre" como medida de risco não é recente, possuindo como primeiro adepto um dos

pioneiros na teoria de otimização que foi Roy (1952). A abordagem de Zhao e Ziemba

(2001) baseia-se em um modelo multa-período de programação linear estocástica no qual o

risco é baseado no cenário de perda máxima, que é determinado endogenamentejunto com

o balanceamento de retomo esperado versus risco, e sujeito a custos de transação.

Portanto, levando em consideração a abrangência e evolução do modelo proposto por

Zhao e Ziemba (2001), escolheu-se como objetivo desta dissertação implementar e avaliar

a aplicação do referido modelo ao mercado brasileiro. Para a implementação matemático-

computacional deste modelo foi utilizado o algoritmo de decomposição de Benders (1962)

estendido para casos multa-estágio por Birge (1985). A escolha deste algoritmo levou em

consideração além da estrutura do problema, que favorece a aplicação do referido algo-

ritmo, como também a sua recomendação em Cartão, Myers e Ziemba (1998) como o mais

rápido algoritmo para solução de problemas de larga escala. A implementação do algoritmo

foi realizada em Matlab e levou em consideração semelhante implementação realizada por

Salva (2001).

No capítulo l abordar-se-á a teoria básica de programação linear necessária à apli-

cação do método de decomposição. Para isso será apresentada uma breve introdução

de programação linear, abordando os principais conceitos que fundamentam o algoritmo



Introdução 5

de Benders, passando em seguida a uma descrição do método de decomposição de Ben

ders(1962).

Apresentar-se-á, no capítulo 2, o algoritmo de decomposição de Benders aplicado

a problemas multi-estágio, descrevendo inicialmente a implementação deste método para

problemas de dois estágios. Esta extensão para resolução de problemas de programação

estocástica em dois estágios é atribuída a Slyke e Wets (1969) e é denominada de método

L-Shaped. Posteriormente, apresentar-se-á a extensão deste algoritmo a problemas multi-

estágio implementada por Birge (1985).

Finalmente, no capítulo 3 será estudado o modelo proposto por Zhao e Zíemba

(2001), descrevendo-se suas características. Em seguida, no capítulo 4 implementar-se-á o

modelo de Zhao e Ziemba (2001 ) ao mercado de capitais brasileiro, comparando-o ao mod-

elo de Markowitz. Nesta implementação, utilizar-se-á como ativos o índice IBOVESPA, a

taxa de câmbio Real/Dólar, o título brasileiro C-Bond, o índice de renda âxa de mercado

calculado pela BM&F (IRF-M) e uma taxa de juros livre de risco assumida constante.



Capítulo l

Programação Linear e Decomposição de
Benders

O presente capítulo apresenta o embasamento teórico matemático para a resolução

de problemas de otimização linear estocástica via decomposição de Benders. Inicia-se com

uma breve revisão teórica dos principais conceitos de programação linear que fundamen-

tam o método de resolução de problemas de progmmação linear ou mista via decomposição

de Benders, passando em seguida a uma descrição deste algoritmo desenvolvido por Ben-

ders(1962).

1.1 Programação Linear

A Programação Linear pode ser considerada como a mais popular das técnicas de resolução

de problemas de otimização. Um problema de programação linear é constituído por uma

ftlnção objetivo linear, a qual se quer maximizar ou minimizar, sujeita a um conjunto de

restrições lineares. Um problema deste tipo tem a seguinte estrutura geral:

Minãmãzar . fÇu\,ua, , :««) - c:«: + ',", + +c.z. (1.1)

6



l Programação Linear e Decomposição de Benders 7

sujeito a

allírl + (Z12Z2 + . . + alnZn
(Z21ZI + (Z22Z2 + . + a2nZn

(ZnlZI -F an2Z2 + .. . + annZn
, co«. z 2 0 } :{ :

No qual, os valores aij, bí e cj , com { = 1, 2, ...,n e .j = 1, 2, ..., n, são constantes

que descrevem o problema 1.1. Enquanto que os valores de zj são as variáveis as quais

se deseja determinar de tal forma que a função objetivo /(sçj), com .j - 1, 2, ...,n, sda

máxima e todas as restrições sejam atendidas. As restrições em forma de inequação podem

ser transformadas em igualdades com a inserção de Variáveis de Folga.

Simplificando o problema (1 . 1) podemos reescrevê-lo da seguinte fomla

Maná«aáz.zr {crz l.Az = b, z 2 0 } , (1.2)

onde .A é uma matriz mxn com posto(.A) = m, z e c são vetores mxl, e b é um vetar mxl.

Definindo-se B como uma sub-matriz não singular de .A, uma solução básica viável pode

ser obtida, igualando a zero m -- m das componentes de z não associadas com as colunas de

B e determinando-se uma solução não negativa para as componentes de z restantes. Esta

solução básica z* de (1.2) será ótima se respeitar a condição cl"z* $ crz para todo z que

satisfaz as restrições: .4z = b e z ? 0.
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Um conjunto (7 em /?" é convexo se para quaisquer dois vetores pertencentes ao con-

junto, o segmento de rota entre estes vetores também pertencer a a, ou sda dado quaisquer

vetores z e Z/ em C' e qualquer número real À, 0<À<1, o ponto Àz + (l -- À)g/ C O. Este

conjunto é dito limitado se existe õ > 0 tal que llzll $ (5 para todo z c O. Caso contrário

será considerado ilimitado.

Um ponto z é um ponto extremo de O se não é possível expressa-lo como uma

combinação convexa de quaisquer dois outros vetores do conjunto, ou seja, não existem

quaisquer dois pontos y e z em C' e À, 0 < À < 1, tais que z = À3/ + (l -- À)z c C.

Um vetar d # 0 em /?" é definido como uma direção de um conjunto convexo a se

para todo z C (.y, então z + Àd C C' para todo À 2 0. Este mesmo vetar d, com llall = 1,

será considerado como uma direção extrema do conjunto a se não existirem duas direções

distintas di e d2 do conjunto Cly tais que d = Àdl+ad2, com À > 0 e a > 0.

Teorema 1.1 Teorema da Representação: Seja um conjunto não vazio e limitado:

Ã' = {z C /?", .4z = b, z 2 0}. Então o conjunto de pontos extremos é não vazio e

finito, e o conjunto de direções extremas é vazio. Se .R' fosse ilimitado, então o conjunto

de direções extremas seria não vazio. Tomando {ei, ..., ek} como o conjunto de pontos

extremos e {dl, ..., dk} como o conjunto de direções extremas de .K, então z C K se e

som ente se0 n

E
j-l {-l

z := Eajdj, (1.3)
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? o, .j 1, ..., À;,

aj 2 0, J'

Teorema 1.2 No problema (1 .2), seja {ei, ..., ek} o conjunto de pontos extremos

e {di, ..., dk} como o conjunto de direções extremas de K = {z c /?", .,'!z = b, z 2 0}.

Se crdy < 0 para algum .j = 1, ..., {, então o problema (1.2) tem solução ilimitada (--oo).

Se crdj 2 0 para todo .j = 1, ,.., i, então o ponto ótimo do problema (1 .2), sobre o conjunto

/(, é um ponto extremo de .K.

Associado a todo problema de programação linear na variável a;r = (zl,z2, ...z«)

existe um outro problema de programação linear na variável ml' = (wi, w2, ..., w.) (onde

m é o número de restüções do problema original) denominado como seu dual, de tal forma

que com o problema original, também chamado de primam, determina-se completamente

seu problema dual e vice-versa. Dessa forma, considerando o problema primam:

]W {m,{m{.zar c' z

.4z > b

r > 0

sujeito aJ

o seu problema dual equivalente gema:

Ma:cimizar 'uT b

sujeito a w7'.4 $ c

w > 0
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Teorema 1.3 Teorema da Dualidade: Considere dois problemas de programação

linear, sendo um o primal e o outro o seu dual. Se um dos problemas tem uma solução

ótima finita, então o outro também o terá e as filnções objetivo de ambos serão iguais. Se

um dos problemas tiver solução ilimitada, então o outro problema não possuirá solução.

1.2 Decomposição de Benders

Um dos principais conceitos utilizado na resolução do algoritmo de decomposição é o de

Projeção. Como descrito em GeoRhn (1970), o problema:

.:x pcr{/(z,3/) su.jeito a g(z, g/) $ 0} (1 4)

envolve a otimização sobre o espaço conjunto das variáveis z e 3/. Define-se, então, sua

proleção sobre o espaço apenas da variável z como:

Tg!'{«y/(z, y) '"J'êto « g(«, g/) $ 0} (1.5)

Que pode ser escrito como

«!9X.«(z)zeXQv ' '
(1.6)

onde

u(z) (z,g/) su.jeito « g(z,y) $ 0}
y

(1.7)

(1.8)

e

y {z Ig(z,g/) $ 0, para algum g/ c y}
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Com esta ferramenta, pode-se resolver em dois estágios um problema envolvendo

duas variáveis, incluindo mais uma restrição de viabilidade entre um estágio e outro.

Teorema 1.4 Se o problema (1 .4) é inviável ou ilimitado, o mesmo ocorre com

o problema (1.6). Se (zO,go) é ótimo em (1.4), então zo deve ser ótimo em (1.6). Se zo é

ótimo em (1.6) e 3/o alcança o valor supremo de /(zo,g) sujeito a 3/ C y e g(z, g/) $ 0,

então yo junto com zo é ótimo em (1 .4).

Considere agora o seguinte problema geral de programação linear ou mista

max crz + d'V

.4z + B3/ = h

z 2 0, 3/20

suieitJ

(1.9)

o a:

Utilizando o conceito de projeção sobre o problema (1 .9), é possível reescrevê-lo

como:

max c'z + Q(«)

r C y.

(l.lO)

onde

Q(z) - m«:ld''g/ l.aZ/ h - .Az, y 2 0}, (1.1 1)

y = {z lz 2 0, Bz/ = h Áaç, para algum y 2 0j}. (1.12)
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Pelo Teorema da Dualidade (Teorema 1 .3) tem-se que o problema

Q(z)

sujeito a: BZ/ = A -- .4z, 3/ 2 0,

(1.13)

equivale a

Q(«)

sujeito a:

mi« u'(A - .4«)

uvB

(1.14)

Considerando que uj são os pontos extremos de {u lura = cp'}, com .j = 1, ..., k, e

que dJ, com J = 1, . .., á, representa as direções extremas da região de viabilidade de (1 .14),

então pelo Teorema da Dualidade, o problema(1.1 3) somente é viável se o problema(1.14)

tem uma solução ótima finita, ou sqa, se existe z que satisfaça a condição:

(dj)r(A -- .4z) 2 0, .j = 1, ...,á (1.15)

Dessa fomta, pode-se reescrever o problema (l . 10) como:

mm {.''« + .::i:.(«D'@ - .A«)}
s«jeitoa: (d)'(h .4z)2 0, .J=i,...,i.

(1.16)

Portanto, adicionando e definindo a variável 0 como a maior cota inferior de Q(z),

reescreva-se (1.16) como:

maxcl"z + 0z>0 (1.17)
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sujeito a

(d )'(h .4z) 2 0, .j 1, ..., i, (1.18)

0 $ (uj)r(A - .,4Z), .j 1,..., k. (1.19)

O método de decomposição de Benders baseia-se na aplicação dos conceitos de Dua-

lidade, Projeção e do relaxamento das restrições (1 . 1 8) e (1 . 19) para a resolução de proble-

mas como o (1 .9). Dessa forma, aplicando-se os dois conceitos mencionados reescreva-se o

problema (1 .9) na forma do problema (1.17) com as restrições (1.18) a (1.19). Para evitar o

cálculo antecipado dos vetores u e d, relaxam-se as restrições (1 .1 8) e (1. 19), adicionando-

as a medida que forem necessárias de volta ao problema.

Pas.ço /: Resolve-se o problema (1.17), sem as restHções (1.18) e (1 .19), caso estas

restrições ainda não tenham sido acrescentadas pelo Passo 2, encontrando uma solução

ótima (ê, 0) ; Se não se encontrar solução, então o problema (1 .9) não possui solução;

Rasso2: Para testar a viabilidade da solução (â, 0), resolve-se o problema linear

(1 . 14). Se o valor (2(z) mínimo encontrado em (1 .14) é menor ou igual a 0, então a solução

(â, 0) encontrada é ótima para (1 . 17) a (1 . 19) e ©, parte da solução ótima de (1 .9), é obtido

por -B© - h -- .Aâ, terminando-se a otimização. Caso contrário, se o valor C?(z) mínimo

encontrado em (1.14) for maior que 0, então adiciona-se uma restrição do tipo (1.19) ao

problema (1.17) com os valores encontrados em (1.14). Se o problema (1.14), com â, não
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possuir solução ótima finita, o que significa que (á)7'(A .4â) $ 0, então, com os valores

encontrados (1.14) adiciona-se uma restrição do tipo (1.1 8) ao problema (1.17) e retoma-

se ao Passo /. Como o número de restrições do tipo (1.18) e (1.19) é finito, tem-se como

resultado o teorema abaixo:

Teorema 1.5 0 algoritmo de Benders converge para a solução ótima do problema

(1 .9) em um número finito de iterações.



Capítulo 2

Algoritmo de Decomposição em Multa-Estágio

Neste capítulo serão estudados os modelos de resolução de problemas de progra-

mação linear estocástica através do método de decomposição de Benders (1962). Ini-

cialmente, será abordado o método apresentado por Slyke e Wéts (1969) para solução de

problemas de programação linear estocástica em dois estágios, denominado de método L-

Shaped. Em seguida, será apresentada a versão estendida por Birge (1985) deste algoritmo

de dois estágios para solucionar problemas de programação linear multa-estágio. Por âm,

aplica-se este último algorítmo a um problema de programação linear multa-estágio simples

para demonstrar sua forma de resolução.

Um problema de programação linear multa-estágio pode ser definido como um pro-

blema de programação linear estocástica multa-estágio quando o resultado relacionado com

ao menos um dos dados do problema é aleatório. Dessa fomla, em um problema genérico

de programação linear estocástica multi-estágio, um agente, a partir de um ponto inicial

t = 1, se depara com uma série de decisões zi,z2, ...,zH dispostas em uma sequência

de estágios futuros t = 1, 2, ..., .H, indicados na figura (2.1), onde t = 1, 2, 3. Estas de-

cisões levarão em consideração uma gama de cenários futuros, representados por estados

15
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aleatórios w C {wi , ..., wK} que revelam o caminho da infomlação pelo tempo, definidos

em um espaço de probabilidades (Q, f', P). Dessa forma, cada nó da árvore de cenários na

figura (2.1) é representado pelo par (t, toh) e descreve o ambiente de decisão de z.

t

t

t

l

2

3

l 9 Rw'' w'' »''

Fig. 2.1. Árvore de Cenários l

W4

Nesta dissertação serão tratados os problemas de programação linear estocástica

multa-estágio ditos recursivos, ou sqa, aqueles nos quais uma decisão ou ação recursíva

pode ser tomada depois que a incerteza, representada pelos estados aleatórios w, é desven-

dada. Assim, ações, chamadas de decisões do primeiro estágio, são tomadas e, em fiinção

das decisões do primeiro e ou de processos aleatórios ocorrerem, atitudes são tomadas

chamadas de decisões de segundo estágio.

Tendo em vista que nesta dissertação trabalhar-se-á com árvores de cenários não re-

combinantes, por construção, cada nó da árvore em si descreve o caminho da informação

pelo tempo, pois cada nó terá como seu antecessor apenas um nó no estágio anterior. Por-

tanto, é possível definir um nó pelo par (t, k), onde k C {l, ..., Ã'.} determina o estado em

que se encontra o processo de decisão e a informação até o tempo t. No caso de haver am-
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biguidade sobre a que tempo se refere o estado X;, pode-se definí-lo como &. Assim, uma

árvore de cenários binomial não recombinante é descrita como na figura (2.2).

t : l

t= 2

t= 3

t= 4

l

t= H

/--\ k=l

/'\
k=1 /-\A ""'A .-\ le2

.r \.

./k:l lo2 k=3 k:4 k:5 k::6 k:7 k=8 '\.

oww= n ==== ====H== === ===== == n

k=1 k=2 n== « »»=»=-== = nn»»====== ====». k.=KH

Fig. 2.2. Árvore de Cenáhos 2

2.1 Abordagem em dois estágios

Antes de analisar a abordagem de solução de problemas de programação linear estocástica

em multa-estágio implementada por Birge, é interessante estudar o método conhecido como

L-Shaped para solução de problemas de programação linear estocástica em dois estágios

apresentado por Slyke e Wets, pois o primeiro nada mais é do que uma extensão do modelo

de dois estágios.

Em um problema de programação estocástica em dois estágios, uma decisão deve ser

tomada no primeiro estágio antes de se saber a rmlização futura das variáveis aleatórias do
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problema, embora se conheçam suas distribuições de probabilidade. No segundo estágio, o

valor de tais variáveis aleatórias se torna conhecido e ações corretivas podem ser tomadas

de forma recursiva.

Considere o problema de programação linear em dois estágios abaixo

M. inàmãzar
a,Z/

sujeito a

Wiz

Z

/(z,y) cÍ« + .Ef'((c,)'3/) (2.1)

hi,

h$ -- 7'hz, k = 1, ..., K',

0, yk 2 0, k = 1, ..., .1{,>

onde cl é um vetar conhecido em W"t, /zl é um vedor conhecido em W": , W2 é uma ma-

triz conhecida mxn chamada matriz de recurso, para cada k, c$ é um vetor aleatório em

W", h! é um vetor aleatório em W" e Tk é uma maMz aleatória mxn denominada ma-

triz de tecnologia. Juntando as variáveis com componentes estocásticas fomlamos o vetar

aleatório Ck = la, hk, Thl, definido no espaço de probabilidades (Q, f", P). Na presente

dissertação as variáveis aleatórias são tratadas de forma discretizada, portanto, tendo um

número finito Kt de valores diferentes, sendo descritas por suas distribuições de probabili-

dades com probabilidades associadas: P(e') = P(e = e*), sujeito a :l:P(e*) = 1

Realizando as manipulações descritas no capítulo 1, chega-se à seguinte forma para o

problema (2.1):

k-l

mip.{« + '
a;Cr '

(2.2)
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sujeito a

Wlz = h1) (2.3)

(2.4)(«j)'(A$ - T*«) $ o,

P 2 })*(«')'(A!
h

r*g), á 1, ...,sk, k = 1, ..., Ã.'. (2.5)

onde

}'' - {« 1, 2 0, («:)'W2h (c$)r, para algum y 2 0}

Reescrevendo o problema acima na forma descrita em Birge e Louveaux (1997):

min (ci)rz+0 (2.6)
zã0 , Oen

sujeito a:

Wiz = hi

Z)iz à dz , Z = 1, ...,r (2.7)

Êllír + 0 à ez , Z = 1, ..., s (2.8)

O método de solução L-Shaped de Slyke e Wets se resume em resolver o problema

(2.6) acima, relaxando as restHções, e, a medida que for sendo necessário, acrescentam-se

restrições do tipo (2.7) para definir regiões de viabilidade e restrições do tipo (2.8) para rea-
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lizar cortes de otimalidade. Esta metodologia se utiliza da estrutura especial do problema

para encontrar a solução. Abaixo descrevemos o algoritmo para solução destes problemas

descrito em Birge e Louveaux (1997):

ânsia 0: Fazer r = s = á = 0

nosso /: Fazer á = á + 1. Resolver o problema linear (2.6). Considere o par (z:, 0:)

como uma solução ótima. Se nenhuma restrição do tipo (2.8) está presente, então 0' é

fixado igual a --oo e é eliminado do problema.

passo 2: Para k = 1, ..., Ã., resolver o problema linear

min wa" = eru+ + el'u- (2.9)

W3/+ /u+ -- .íu- - Ak nazi,

0, u+ 2 0, u' 2 0,

onde er é um vetor com dimensões apropriadas e todos os elementos iguais a um, até que

se encontre para algum k, um valor ótimo de wr > 0. Para este caso, denotando ai como

os multiplicadores simplex associados ao problema, calcula-se:

Z),+l = CITA

(2.10)

(2.11)

e

d,-t\ = a' Hk (2.12)
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para gerar uma restrição do tipo (2.7). Fazer r = r + l e voltar ao Passo /, adicionando a

restrição do tipo (2.7) calculada. Se, para todo k, wr = 0, vá para o Passo 3.

Bafio 3: Para k 1, . .., K, resolver o problema linear

min (ch)rg/

sujeito a

W'3/ - h* 7'*z:,

g/ ? o.

(2.13)

Denotando ak'i como os multiplicadores simplex associados ao problema acima. Cal

Guie:

(«'''')'r* (2.14)

e

(«'''')'h* (2.15)

Definir wi = e,+i -E,+izi. Se 0i 2 wí, interrompa a rotina, pois zi é a solução

ótima. Do contrário, faça s = s + 1, adicione uma restrição do tipo (2.8) calculada neste

Passo 3 e retome ao Passo /.
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2.2 Resolução de problemas em multa-estágio

A estrutura de um problema de programação linear estocástica multa-estágio, onde os es-

tágios são descritos por t - ], ..., .]] e os cenários por k = 1, ..., Kt, pode ser descrita na

forma:

À/inimizar : z = cfzi + Ee, (qA)'«! +min + ze.l=i«@!.)'«bll p.iQ

I'l'''tzt

T2A": + W2",

a.:«l:l. + Wx«h
,coma 2 0

onde a(kt) representa os descendentes do período t de um cenário k no períod t -- l e as

outras variáveis são como descritas anteriormente.

Realizando as manipulações descritas no capítulo 1, chega-se à seguinte estrutura:

min (cl;)rz} + Ol; (2.17)

sujeito a

W «f - Af 71.:,a«0 (2.18)

Of'jzl: à dl;'J , .j = 1, ..., rl;'j (2.19)

Zf'j«f + Of à ej;,' , .j :,..., .f'j (2.20)
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«f Z o (2.21)

O algoritmo implementado por Birge(1 985) é descrito abaixo, conforme em Birge e

Louveaux(1997):

Bafio 0: Fazer t = k = 1, rtA = sf = 0. Para todo t e k de (2.17) a (2.21), fazer

al; = 0 e vetar a direção l)/R = PARE. Ir para o .l)asse /.

Bafio /: Resolver o problema corrente (t, k)

Se este problema for inviável e t=1, então pare, pois o problema como

um todo não possui solução. Entretanto, se t > 1, então Caça r;l$kl') - Ta(A-) + 1. Encontre

uma restrição de viabilidade do tipo (2.19) a partir da solução dual, al;, pl; 2 0, tais que

(«f)"t'K + (#)'.Ol: $ 0 com («1;)'(Al: 7L:zH')) + (#)'al; > 0, o« seja, proa""-

se direções extremas de {af l(a. )7'Poli = (d)r}, resolvendo os problemas (2.9) a (2.10)

utilizado no Passo 2 do problema de dois estágios. Estes multiplicadores simplex podem

ser calculados da mesma forma descrita no /)asno 2 do problema de dois estágios. Fazer

Z)a(At),'nO . (n'l:)r7X.: e cZ:S')''nn . (a.. )7'Af + (d)7'al:. Fazer t = t -- 1, k = a(kt) e

retomar ao russo /.
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Se o problema for viável, então armazena as soluções encontradas

do problema primal zk, 0h e do problema dual dadas pelos multiplicadores al;, pl; e ol;

relativos às restrições (2.1 8) a (2.20) respectivamente. Então:

Se k < Kt, faça k = k + l e retome ao início do Passo /

Se k = Kt, se Z)/R=FOl?E e t < .fí, faça t = t + le retome ao

início do Passo /. Se f = H, setar Z)/R=B,4CK e siga ao Passo 2.

Passo 2: Para todos os cenários j 1, ..., .1(t.l em t -- 1, calcular

"L 'E)''f 'L:
(2.22)

e

,k ,k ]

("f)'hl: + )ll:(pf;)'al;: + }:("f:)''l;: l
í-l í-l l- [4-: (2.23)

Com estes dados, calcula-se a esperança condicional sobre todos os cenários em

Z)t(.j) como 0Í.: = e{.i .EÍ.ld.i. Se a restrição q.: = 0 aparecer no problema

(t -- l,.j), então remova-a, faça <.i = 1, e adicione uma restrição do tipo (2.14) ao pro-

blema (t l,.j).

Se «.: > q.t, então faça #.l = s{.l + l e adicione uma restrição do tipo (2.20) ao

problema (t l, .j). Se t-2 e nenhuma restrição do tipo (2.20) for adicionada ao problema



2.3 Aplicação do algoritmo de decomposição a um exemplo teórico 25

(t = 1,.j = ki = 1), então pare, pois a solução aç} é ótima. Do contrário, faça t = f -- l e

É; = 1. Se t = 1, faça D/R=/'ORE. Retome ao nosso /.

No Apêndice A é apresentado um código em Matlab que aplica o algoritmo de Birge

descrito acima na resolução de problemas de programação linear estocástica em multi-

estágio.

2.3 Aplicação do algoritmo de decomposição a um exemplo
teórico

Este algoritmo pode ser utilizado para a resolução de uma vasta gama de problemas de pro-

gramação linear estocástica. Encontram-se aplicações deste método em otimizações nas

áreas de finanças (ésse/ Z,iaó///O .A4anagemen/), de energia elétrica (expansão de capaci-

dade), e produção dentre outras. Para ilustrar seu desenvolvimento, descreve-se abaixo um

exemplo simples na área de finanças.

Suponha um investidor com uma riqueza inicial de R$ 100.000,00 que deseja encon-

trar a melhor forma de investir este paüimânio de forma a maximizar o valor terminal de

seu portfólío ao final de dois anos, que é seu horizonte de investimentos. O aplicador pode

escolher dentre três altemativas para alojar seus recursos: um ativo livre de risco, e dois

ativos de risco (índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e a taxa de câmbio

Real/Dólar (Dólar». Entretanto, dada a aversão ao risco deste investidor, ele não deseja
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ver seu património, em qualquer momento, reduzido a um valor abaixo do valor inicial e

tão pouco desça investir, em qualquer período, mais do que 50% do valor de seu portfólio

apenas no ativo IBOVESPA. Suponha que os ativos possuem taxas de retomo compostas

continuamente e o ativo lide de risco possui rentabilidade constante em todos os períodos

igual a 1 5%a.a.. Assume-se também a inexistência de custos de transação e a impossibili-

dade de se realizar venda a descoberto, ou sda, vender qualquer dos ativos sem possuí-lo.

Para iniciar o processo de decisão, o investidor desenhou a árvore de cenários, exibida na

figura (2.3), que demonstra sua expectativa de rentabilidade para cada ativo de risco:

k:3

k:2

k:l

Em
k:4

t=1 t=2 t=3

Fig. 2.3. Árvore de cenários para os ativos IBOVESPA e Dólar

Esta é uma árvore de cenários binomial não recombinante onde todas as proba-

bilidades de transição têm o mesmo valor de 1/2. Cada nó apresenta o vetar de esta-

cas Ü = ÇRENTABILIDADEIBOVESPAKt,RENTABILIDADE DOLARli)
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deânindo a rentabilidade de cada ativo de risco no tempo t e cenário k. Dessa forma, se

após o primeiro ano (t = 2) o cenário k = 1 ocorrer, então os recursos alojados no ativo

Dó[ar terão rentabilidade negativa dada por e(-o,io) e aque]es a]ocados no IBOVES])A re-

tomo de e(-0 20). Se, por outro lado, o cenário k = 2 ocorrer, as rentabilidades do Dólar e

IBOVESPA serão, respectivamente: e(-o,io) e e(0,40)

Utilizando a seguinte notação

e Wi : riqueza inicial do investidor;

e .r7: montante alojado no atívo livre de risco no tempo t e cenário kt;

e /tA: montante alagado no ativo IBOVESPA no tempo t e cenário kt;

8 C/tA: montante alagado no ativo Dólar no tempo t e cenário h;

8 Jretj;: taxa de retomo composta continuamente no tempo t e cenário k do ativo

J C {F'(Zá«' de ,á«o), .r(/-BO}'.ESP.4), U(DÓZ«)}.

Então, o problema proposto pode ser traduzido no equivalente determinístico do

problema de programação linear estocástico multa-estágio abaixo:
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-{
sujeito

0 Fi 0./i o . ul + EO, se( -r#

=',"(-'!

$ }q . 0.5

Frei!.fq'(k2) + /ret,.e(k') + C/ret, t/la(h2) ,

5; (Frei!.Zq"(A,) + /Teta-rÍ(h,) + C/retkt/la(k')) .0

$ }h, k - 1,2

Frete.f?2a(h3) + .rret3-6(ha) + Uret3t/;(k3) ,

$ (Frete.1Ç'(k3) + .rretk.Z;(h3) + Uretht4'(ka)) .0

$ PK, k - 1, 2, 3,4

2 0; k - l, ...,/G; t - 1,2, 3;

(2.24)

a Fl+/i+ Ui

a + .rf + W
a

« + .r! + q

4

FF' , it* , Ut'

5,

5,

O procedimento de resolução deste problema (2.24), passo a passo, utilizando o algo-

ritmo apresentado por Birge, levou cerca de 2 segundos para ser realizado e está descrito no

Apêndice B. Esta resolução foi realizada através do código em Matlab descrito no Apêndice

A

A solução ótima encontrada, com as alocações explícitas em Reais (R$), está ex

plícita nafigura (2.4).
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h3

'Ea

'Bã

h4

k:3

h2

h2

hl

hl

t=1 t=2 t=3

Fig. 2.4. Resultado da alocação dos ativos na otimização multi-período (R$)

Livre de Risco 100.000.00
rBOVEspA  
Dóbr  



Capítulo 3

Modelo de Otimização Multa-Período com
Limite de Perda Máxima e Custos de

Transição

Zhao e Ziemba, em seu artigo ".4 s/oc#as/ic progrum/ning Hoje/ z/sfng an endoge-

nously determined worst case risk measurefor dynamic asset attocation" , aptesenkaxam um

novo modelo para otimização dinâmica de investimentos, o qual utiliza a programação es-

tocástica como ferramenta. O modelo sujeita-se a restrições de venda a descoberto, custos

de transação e, utiliza como medida de risco, o controle de perda máxima, que é determi-

nada endogenamente ao problema de otimização.

Como principal motivo para Zhao e Ziemba utilizarem uma nova função objetivo, em

troca da usual média-variância, pode-se citar o fato de que vários investidores, tais como,

entidades de previdência e seguradoras, não poderem suportar que o património de seus

portfólios se situe abaixo de um limite crítico, sugerindo, assim, a utilização de uma fer-

ramenta que controle esta perda máxima. Portanto, esta classe de aplicadores teria como

função objetivo maximizar sua riqueza final de forma a que seu portfólio, no horizonte de-

sdado (T), não sda menor que um determinado limite mínimo (K), em qualquer cenário.

30
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Como uma forma de expandir as oportunidades de escolha do investidor, ampliou-se

o modelo inicial, adicionando a possibilidade de selecionar o potencial máximo de perda

sobre o objetivo mínimo (K) nos períodos intermediários até o horizonte de investimento

(H). Assim, é possível impor a restrição de que o património do portfólio também deva

ser maior que o oUetivo mínimo (Ã.) em qualquer período intermediário, além do período

anal, se assim desejar o aplicador.

Esta unção objetivo se assemelha a otimizar um portfólio utilizando uma estratégia

com opções. A compra de opções de venda sobre o portfólio se conâgura como uma forma

de se proteger contra a possibilidade de perda maior que um máximo desdado. Entretanto,

o mercado de opções tem liquidez apenas para períodos curtos, o que tomaria esta estratégia

cara no longo prazo, pois seriam compradas uma série de opções cujos preços em diversos

momentos poderiam estar sobrevalorizados. Além disso, não seria fácil encontrar, com as

características desdadas, opções sobre todos os ativos da carteira, ou sobre todo o portfolio

como um todo. Até mesmo a sintetização de uma opção sobre o port6ólio pode ser de difícil

execução, levando-se em consideração as características deste.

Outro ponto de destaque na estratégia com opções é a determinação do s/rf#e. Na

estratégia de compra de opções, a escolha do s#'ike (Ã.) ocorre a an/e, não importando

nesta escolha as possíveis trajetórias futuras dos ativos. Assumindo que a escolha do Ã.

interfere no resultado final, pois a elevação de K reduz o retomo esperado, é razoável

incluir na fiinção objetivo do investidor o Ã., e, portanto, selecionar o sü'i#e endogenamente
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ao modelo de otimização, aumentando assim a região de possíveis escolhas de risco ve/sz/s

retorno dada a aversão ao risco de cada investidor.

3.1 Modelagem do Problema de Otimização

No modelo apresentado, assume-se que as oportunidades de investimento são constituídas

por n ativos de risco e um ativo livre de risco. Utiliza-se a seguinte notação no desenvolvi-

mento do modelo:

Wo : riqueza inicial do investidor;

.17: horizonte de investimento;

p: taxa de retomo do atino livre de risco composta continuamente e constante no

horizonte de investimento;

rtA'i: taxa de retomo do ativ

i = 1,...,n et = 1,...,H;

clf : Montante avocado no ativo livre de risco no tempo t e cenário k;

zl:,i: Montante alagado no ativo de risco { no tempo t e cenário k;

.4f'i: Montante adicional comprado do ativo á no tempo t e cenário k;

Z)l;,i: Montante adicional vendido do ativo { no tempo t e cenário k; e

7'l:-': custo de transação para compra ou venda do atino i no tempo t, em percentual

e cenário k

nQ de risco i no tempo t composta continuamente, com
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A restrição inicial do problema é que o portfólio inicial satisfaça

'*o + }:«l,(i + 'ã) - Wo.
lZ

(3.1)

Satisfazendo a condição de autofinanciamento através dos períodos, para t - l, .. .H,

as restrições para os ativos livres de risco e os ativos de risco são, respectivamente, descritas

como:

«HO.'' .l; }:(i + .'-:).4f'' + }:(i + ,'-:)nf'' - o.
á-l {-l

n

Za(h ),{e''' «l:': + .#': (3.3)

O valor terminal do portfólio pode ser dividido em duas partes: /( e zlk, onde Ã.

é um valor objetivo mínimo, e ztk é o superávit sobre este objetivo no tempo t e cenário

k. Portanto, Ã. é um valor determinístico e zl; é uma variável aleatória. Dessa forma, o

superávit zlh pode ser definido em qualquer período t = 1, ..., .H como:

cvt-i )e" + }.(l -- a'-:)zt-l )';e'f'' -- zf -- Ã. = 0. (3.4)
á-]

Além destas restrições os autores sugerem a inclusão de restrições sobre o montante

máximo possuído dos ativos de risco como uma forma de controlar a liquidez do portfólio.

Definindo m# = (m}, ...,m?) como um vedor que determina o limite superior avocado

para todos os ativos á no tempo t como uma proporção sobre o portfólio total, monta-se a
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restrição

0 $ «1; $ m,((«1;)' - 1 + al:). (3.5)

Em substituição à variância, tendo em vista as críticas sobre esta medida de risco, o

modelo proposto pelos autores apresenta uma fiação objetivo que utiliza uma medida de

risco denominada por eles de prêmio sobre o cenário de perda máxima. A definição formal

desta medida de risco como descrito por Zhao e Ziemba é:

Definição 3.1 Seja y > 0 uma variável aleatória representando o valor terminal

do portfólio. O valor de y no cenário de perda máxima é: yl = sup[.K C WI P]y ?

Ã.} = 1}. O retomo do investidor é caracterizado pelo par (ztk, yl), onde ztA é deânido

como o superávit no tempo t e cenário k e determinado pela restrição (3.4).

Para que a probabilidade de yt sempre exceder o cenário de perda máxima tenha

valor igual a 1 , deve-se assumir a existência de uma taxa livre de risco não estocástica.

Com esta medida de risco, pode-se montar a função objetivo do problema de otimiza-

ção. Dessa forma, assume-se que a preferência dos investidores entre o cenário de perda

máxima PVz e o superávit esperado sobre este cenário seja:

E(,x) + PW' )Z

(3.6)

onde /z representa o coeficiente de aversão ao risco do investidor. Dessa forma, quanto

menor o valor de /z mais propensão o investidor tem a aplicar seus recursos em ativos de
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risco. Ou, quanto maior o p maior a alocação dos investidores no ativo livre de risco para

garantir um limite mais vantajoso de perda máxima.

Portanto, o problema proposto pode ser fomiulado pelo seguinte modelo de progra-

ação linear estocástica multi-período:

m- .. .E lpÃ. +
ao,zo2:0,K' I'

sujeito a:

m

.HB:t,.E l.+ .'' + ..IUl!;;.z [,«]lll o.nai,reZO

ao + }:(1 + ,1,)"à - Wo

ag(*-)eP -- a* }:(l + a'-i) 4f': + }:(l + 'r{)Dl;': =0
á-l {-l

rg(ki),ier'' zf,i + ,4f'i Zi)f,{ =0

ag(k:)eP + }.(l -- r;)zo(k:)'ie'f'' -- zl: -- Ã = 0
{-1

a:(k').p a$ ).4$': + }:(1 + a'-ã)D$': =0
i-l {-l

Za(k2),ier''' -- Zh i+ .41'i -- Z)!,i = 0

a:(k')ep + }.(l -- r;)zl(k'),{e'!'' -- z! -- K = 0

n

á-l

7Z

á-]

c1:13).P + }'(l rb)z:12)''e'B'

,b 2 0, v k - (l,...,Ã'H).
á-l

,b - K - o,

Nesta formulação, procura-se maximizar /zK + .E(zX), onde o valor ótimo de K,

que é determinado no primeiro período, depende da escolha do coeficiente de aversão ao
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risco p. As restrições de t = 1, ..., H 2 definem a estratégia de autoânanciamento. A

última restrição determina que a riqueza final não pode ser menor que o valor de Ã. já

que o superávit zEr, O qual se maximiza no último período, não pode ser menor que zero

neste período sobre qualquer cenário k. Por esta formulação, consegue-se visualizar a

semelhança do modelo com as características de uma opção de venda européia adquirida

em t = 0, na qual o strike K é definido também neste ponto, mas com a vantagem de se

levar em conta as possíveis trajetórias do portfolio.

Formulando o problema acima na fomla recursiva, sobre a qual se aplica a metodolo

gia de resolução do capítulo 2, tem-se:

..=$,.PK + Qo(Ã', ao, ".)

PÇsujeito a ao + (zo)'(1 + 1-)

onde

Q.(X',a.,z.,h) =?S:....E( Q.--: (K, '-.--: , «.+: , Ê..-: ) l r.)
sujeito a (3.2) - (3.5)

e

a:lB)eP + },(l -- a'-h)aç:l:l'Í)'ie'2: -- zb -- K
á-l

,b;., .,JE.,-.,«.,z( 'bl rH-:)
0
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3.2 Propriedades do Modelo

Agora será analisado como a riqueza inicial Wo e o coeficiente de aversão ao risco p influ-

enciam a decisão ótima. l)efine-se a solução ótima como (z(Wo, p) ; Ã.(Wo, p)) e a função

objetivo 6tima como J(Wo , p), resultantes do portfólio maximizada (at (Wo, p) ; zt(Wo , /z»

Como em Zhao e Ziemba (2001):

Proposição 3.1 Para um dado /z > 1,

(a) Na ausência de oportunidades de arbitragem, K(Wo, p) é não negativo e tem limite

superior deânido por prWo.

(b) O valor de K(Wo, p) cresce proporcionalmente com p. Portanto, o valor de E(

z(Wo, p) ) decresce com p.

Demonstração: (a) Assumir que para algum /z > 1, K(Wo, p) < 0. Então, (z(Wo, /z)+:

X(Wo, p); 0) também é uma solução viável, resultante do mesmo poítfólio ótimo, mas,

como p > 1, logo E(z(Wo,p) + Ã.(Wo,p)) > E(z(Wo,p)) + pK(Wo,p). Po.tanto,

(z(Wo, p); K(Wo, p)) não poderia ser um par ótimo com K(Wo, p) < 0, e Ã.(Wo, p) ? 0.

Dada a presença de uma taxa livre de risco determinística e a ausência de arbitragem, deve-

se t«: Ã.(Wo, p) $ p'PUo.
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(b) Sda (zi, .Ki) e (z2, .Kz) soluções ótimas para pl e p2, respectiva.

mente. Por otimalidade, tem-se:

E(z:) + P,Ã.': $ E(,,) + P,K': (3.8)

.E(z,) + P:K2 5; E(z:) + P:K: (3.9)

Combinando(3.8) e(3.9), encontra-se

(P, - P:)(K2 .Ki) ? 0 (3.10)

Portanto, K(Wo, p) cresce com p e, consequentemente, .E(z(Wo, p)) decresce com

P

Proposição 3.2 0 valor ótimo da ftmção J(Wo, p) cresce linearmente com mo e

cresce de fonna convexa com p.

Demonstração: Para VÀ > 0, se (clt,zt) representa a escolha ótima que suporta

(z(Wo, p), K(Wo, p)), então(Àa., .Xr.) é a escolha ótíma que suporta(Àz(Wo, p), .XÃ(Wo,

p)), portanto, J(ÀWo, p) 2 ÀJ(Wo, p). Como esta inequação também é veriâcada para

qualquer (Wo, .X), então J(ÀPUo, p) Wo, p).
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Oe (3.8) e (3.9), se p: $ /z,, então

;(Wo, P:) $ E(,:) + P,R': $ J(Wo, P2) (3.11)

o que prova que J(Wo, p) cresce com p.

Assumindo Ài, À2 ? 0 e Ài + À2 l,épossívelprovarque

J(Wo, À:P: + .X,P,) $ ÀIJ(Wo, P:) + .X21(1Mo, P,). (3.12)

Para isso, seja a solução ótima para Ài + À2 dada pelo par (z' , K'), então

E(,:) + P:K: 2 E(,') + P:K*, (3.13)

e

E(z,) + P,K, 2 .B(z*) + P,K', (3.14)

Combinando (3. 13) e (3.14) é possível provar (3.12)

Portanto, para uma riqueza inicial qualquer Wo, se (zo,...,x,.,.: , zx, K) é uma solução

ótima para o problema (3.7), então À(Wo, zo....,x,.:, zx, K) também será uma solução

ótima para o mesmo problema com a riqueza inicial igual a ÀWo. O que resulta na

proposição aseguir.
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Proposição 3.3 0 valor da riqueza inicial não interfere na escolha ótima para o

primeiro período, como proporção da riqueza inicial.



Capítulo 4

Implementação do Modelo de Otimização ao
Mercado Brasileiro

O algoritmo de Benders estendido para a abordagem multa-período se configura como

uma das ferramentas mais indicadas na resolução do modelo de otimização elaborado por

Zhao e Ziemba (2001), tanto pela facilidade em se visualizar e estruturar o problema, como

na velocidade em casos de problemas de grande escala, como comprovado por Caríõo,

Myers e Ziemba (1998).

Com o intuito de testar a funcionalidade do algoritmo de decomposição de Ben-

ders, bem como verificar a performance do modelo de otimização multa-período de Zhao

e Ziemba, aplicou-se o algoritmo de decomposição na resolução do modelo de Zhao e

Ziemba para um conjunto de ativos do mercado de capitais brasileiro. Na implementação

do modelo descrito, utilizou-se os seguintes instrumentos financeiros: a taxa de câmbio

Reais/ Dólar, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), o título brasileiro

C-Band, expresso em dólares, o Índice de Renda Fixa do Mercado (IREM) e uma taxa livre

derisco constante.

41
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Para verificação da eficácia e do ganho de se realizar a otimização pelo modelo multi-

período de Zhao e Ziemba, realizar-se-á comparações com o modelo de média-variância de

período simples de Markowitz.

4.1 Fonte dos Dados e Ferramentas Utilizadas

Os dados utilizados nesta dissertação foram coletados nos bancos de dados da ECONOM,AllTC,#

e da BM&F. Para a realização dos testes foram utilizados os pacotes computacionais MAT-

LAB, no qual se implementou o algoritmo de decomposição em anexo no Apêndice A e

se realizou as otimizações pelo modelo de Markowitz, e EXCEL, no qual se trabalhou os

dados e alguns gráficos. Para a realização dos testes aqui descritos foram utilizados os

seguintes ativos de risco:

e IBOVESPA - Índice da Bolsa de Valores de São Paulo: Utilizou-se este índice,

representando o mercado acionário brasileiro, por ser este o mais importante

indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações do Brasil. Este

índice representa o valor anual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de

ações formada em 02/01/1968, com a inexistência de ajustes ( exceção à divisões

por múltiplos de 10 ) e investimentos adicionais, mas com o reinvestimento dos

proventos proporcionados pelas empresas que constituem o índice;

e C-Bond: O C-Bond é o mais negociado dos sete tipos de bónus emitido pela União

em 15/04/94 resultante de uma reestruturação da dívida pública externa brasileira
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junto a credores privados estrangeiros por um acordo denominado Plano Brady.

Escolheu-se este título como representante do risco país e, para isso, ele foi utilizado

nos testes expresso em dólar;

8 IRF-M: Este índice representa uma carteira formada por todos os títulos públicos

federais prefixados em poder do público. Portanto, escolheu-se este índice como

representante do mercado dejuros prefixado brasileiro, embora em certos momentos

esta aproximação esteja distante da realidade. O índice tem uma história recente,

sendo criado em dezembro de 2000 com o valor de R$ 1 .000,00;

e Taxa de Câmbio Real/ Dólar: Indicando os ativos cambiais, escolheu-se a taxa de

câmbio Real/ Dólar por ser a mais representativa.

O período histórico dos dados utilizados foi restringido pela recente história do índice

IRF-M. Apesar deste índice ter sido criado em dezembro de 2000, há cotações dele ante-

riores a esta data que foram calculadas utilizando-se a metodologia de cálculo do mesmo.

Portanto, o período histórico de dados das rentabilidades dos ativos de risco utilizado foi de

março de 2000 a dezembro de 2002, que é pequeno e reflete o problema que se enâenta no

Brasil ao se trabalhar com dados históricos. Na âgura (4.5), apresenta-se um gráâco com

as rentabilidades mensais destes ativos de risco no período descrito.
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Fig. 4.5. Retomos Mensais dos Ativos de Risco

4.2 Arvore de Cenários
r

Embora o objetivo desta dissertação não seja o estudo de modelos para criação de cenários,

a escolha da árvore de cenários é de extrema importância no processo de otimização de um

portfólio de investimentos, pois nela constam as expectativas de retemos dos ativos, bem

como os possíveis caminhos das realizações futuras destes.

Apesar de existir uma série de estudos sobre formas de construção de cenários,

desconhece-se uma metodologia da melhor forma de construí-los. Quanto a sua forma

de construção, basicamente, pode-se dividir em dois os enfoques utilizados na modelagem

de retemos: um que se baseia apenas nas observações passadas dos atívos, que é denomi-

nado por Ziemba como "expectativas ajustadas"; e outro que se utiliza de modelos macro-
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económicos, utilizando como entrada as expectativas dos agentes, e que pode ser chamado

de "modelo de expectativas racionais". Neste trabalho, tendo em vista a maior facilidade

de construção e, principalmente, a isenção quanto ao fomecimento de expectativas para os

retomos dos ativos, adotou-se o primeiro enfoque.

A construção da árvore com as expectativas de retemos dos ativos teve como base

a utilização do método de Z)oo/s/rap sobre a série de retomos hist(5ricos dos mesmos. O

método de óoo/s/rap é utilizado como uma ferramenta para se construir séries de dados,

a partir de uma série pré-existente, de forma a manter as características da série original.

Portanto, com a série mensal histórica dos ativos no período de março de 2000 a dezembro

de 2002, realizou-se sorteios aleatórios dos elementos da série de forma a montar as árvores

de cenários utilizadas nos testes. Como uma forma de suavizar as variações dos retemos,

trabalhou-se com períodos semestrais. Dessa forma, seis sorteios aleatórios do conjunto

de retemos mensais, agrupados de forma a somar um semestre, foram necessários para se

montar cada cenário(nó) da árvore.

Da mesma forma que no capítulo 2, construiu-se árvores de cenários binomiais não

recombinantes onde todas as probabilidades de transição têm o mesmo valor de 1/2. Cada

nó da árvore apresenta o vetor de estados €1; c (R-ENT../Bov.Esp.4f , aE.vr..z)ÓL.4.rlÁ

R.B.v7'../RFJut# , a.E.vr..a.eo.VZ)l;), definindo a rentabilidade de cada atino de risco

do período t l ao tempo t e no cenário k. Para o ativo livre de risco, adorou-se uma

rentabilidade constante para todos os cenários, mas diferente em cada implementação.
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4.3 Implementações

O objetivo nas implementações aqui realizadas será otimizar um port6ólio de ativos, com

valor inicial de R$ 100,00, fomlado por um atino livre de risco e quatro ativos de risco: a

taxa de câmbio (Reais/ Dólar), o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA),

o título brasileiro C-Band, expresso em dólares, e o Índice de Renda Fixa de Mercado

(ntFM).

O horizonte de investimento adotado foi de um ano, podendo haver uma realocação

na metade deste período, resultando, assim, em um problema de 3 estágios. Portanto, a

árvore de cenários é formada por três períodos e um total de sete cenários, conforme a

figura (4.7).

Na otimização pelo modelo multa-período de Zhao e Ziemba, apresentado no capítulo

3, íntencionou-se maximizar a função objetivo: pÃ. + .E(Za), onde E(z3) é a esperança

do superávit no final do período, o qual é determinado pelo resultado da riqueza final do

portfólio menos o valor escolhido como pior cenário (Ã.), que é determinado no primeiro

período, tendo em vista a aversão ao risco do aplicador representada pelo coeficiente p.

Para se evitar problemas de liquidez dos portfólios escolhidos, restringiu-se a alo-

cação nos ativos de risco ao valor máximo de 90% do portfólio em qualquer tempo. Adotou-

se também a restrição de incidência de custos de transação nas operações com os ativos de



4.3 Implementações 47

risco, sendo este custo estimado em 0,2%. Os custos de transação agem de forma a evi-

tar que os investidores comprem e vendam indiscriminadamente quando os retomos destas

transações soam menores que os custos incidentes. Também não se permitiu a venda a

descoberto dos ativos.

A equação (4. 1) descreve o equivalente determinístico para a otimização pelo mode-

lo de Zhao e Ziemba. Para a resolução desta, utilizou-se a metodologia de otimização es-

tocástica multa-período por decomposição descrito no capítulo 2, usando como ferramenta

o código em Matlab transcrito no Apêndice A.

Para finalizar, comparou-se os resultados das carteiras selecionadas pela otimização

em multa-período com os das carteims resultantes da otimização pelo modelo de Média-

Variância de período simples. Para o cálculo do modelo de Média-Variância de Markowitz,

considerou-se como expectativa de retomo dos ativos, a média dos retemos encontrados no

último período (t = 3) das árvores de cenários modeladas, e como variância dos ativos, a

variância da série histórica de retemos dos ativos.

A figura (4.6) resume, respectivamente, as duas implementações comparativas dos

dois modelos aqui realizadas.

2

.K'+ ) '0,5
k-l

max
a,z,,âz0. VA ,3,4),K

(4.1)
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Fig. 4.6. Resumo das Implementações
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4.3.1 Implementação l

Nesta primeira implementação, realizou-se a otimização do portfólio pelos dois modelos

tendo como horizonte de investimentos o ano de 2003 .

Para a construção da árvore de cenários, utilizou-se o método de Z)oo/s/rap sobre

toda a série de dados históricos possuída, iniciando-se a otimização com as cotações de

fechamento do último dia do ano de 2002. Na figura(4.7), observa-se os retomos semestrais

e os preços esperados para os ativos de risco, obtidos por um óooísüap da série original (

março de 2000 a dezembro de 2002 ), escolhido aleatoriamente. Considerou-se como taxa

livre de risco (LR) o equivalente a uma rentabilidade composta continuamente de 17,35%

ao ano. O custo de transação aplicado a todas as operações com os ativos de risco foi de

0.2%

Realizando-se a otimização pelo modelo de Zhao e Ziemba, através do algoritmo de

decomposição, encontrou-se, para diferentes valores do coeficiente de aversão ao risco (p),

como resultado, as alocações expressas em Reais (R$) apresentadas na âgura (4.8). Os coe-

âcientes de aversão ao risco, exibidos na figura (4.8), apresentam todas as alocações ótimas

resultantes desta otimização. As carteiras ótimas produzidas pela escolha dos coeficientes

p não exibidos foram iguais àquelas produzidas pelo coeficiente imediatamente anterior.
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Fig. 4.7. Árvore de Cenários para a Implementação l
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Fig. 4.8. Alocações Resultantes da Otimização pelo Modelo de Zhao e Ziemba (200 1) na
Implementação l

Ativo Preço Rent. k:
IBOVESPA 12.951 31.2% 
DÓbr 3.41 12.3% 

-Band 8 .80 26.4% 
IRFM 1.717.M lo.1% 

Atino Preço Rent. k:
IBOVESPA 15.711 4.9% 
Dólar 3.97 19.9% 

-Band 71.07 5.4% 
IRFM 1.667.63 B.3% 

Atino B : l.l » : 1.2 B : 1.4 k:
IBOVESPA   94.83 95.29  
Dólar        
C-Band        
IRFM        
LR 8,64 lo,u l0.59  

Ativo Preço Rent. k:
IBOVESPA 20.379 21.1% 
Dóbr 3.30 1.4% 

-Band 90.« l&7% 
IRFM 1.643.25 6.8% 
 

Atino   : l.l   : 1.2   : 1,4 k:
IBOVESPA     6.08  
Dólar 128.10 103.08 n.32  
C-Band        
IRFM        
LR 14.23 11.45 11.38  
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Os resultados encontrados para o cenário de perda máxima (K) e para a média dos

superávits no último período (t = 3) sobre os cenários A = (1, ..,4) é apresentado na

figura (4.9). Observa-se que os resultados estão de acordo com as propriedades descritas

no capítulo 3, ou sda, que o Ã. tende a crescer e o superávit a decrescer com p.

Coef. de Aversão ao Risco
Perda Máxima (K)
Média t Final

1.10
95.75
36,17

Fig. 4.9. Resultados da Otimização pelo Modelo de Zhao e Ziemba (Implementação l)

Com a série de retemos históricos dos ativos, construiu-se a matriz de covariâncias

dos ativos que é apresentada na Figura (4.1 1). Assumiu-se que o retomo esperado dos

ativos de risco resulte da média dos retemos dos ativos do início do período até o final

(t = 3) da árvore indicada na figura (4.7). A figura (4. 10) exibe estes retomou esperados.

Dólar IBOVESPA C.Band IRFM LR
RetomoEsperado 7,01% 32,22% 17,94% 19,40% 17,35%

Fig. 4.10. Retomou Esperados dos Ativos na Implementação l

Fíg. 4.1 1 . Matriz de Covariâncias dos Ativos na Implementação l

Dólar IBOVESPA C-Band IRFM LR
Dólar 5.76% -5.46% -6.19% -0.06% 0.00%
IBOVESPA -5.46% I0.99% 7.41% 4.03% O.OO%
C-Bond -6.19% 7.41% 8.04% 0.05% 0.00%
IRFM -0.06% 4.03% 0.05% 0.05% O.OO%
LR O.OO% O.OO% O.OO% O.OO% O.OO%
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De posse da matriz de covariâncias dos ativos e de seus retornos esperados, realizou-

se a otimização pelo modelo de Média-Variância de um período. Estabeleceu-se para esta

otimização as restrições de não permissão de venda a descoberto de ativos e limitação

máxima de 90% da carteira para alocação em ativos de risco. Vale ressaltar, a não aplicação,

neste modelo, da restrição de incidência de custos de transação. Com os resultados desta

otimização, construiu-se a fronteira eficiente apresentada na figura (4. 12).

Fronteira Eficiente(Markowitz)

o,o% 1.3% 2,8% 5,9% 9.3% 12.7% 16.2% 19,7% 23.2% 26.7%

Risco (Desvio Padrão)

Fig. 4. 12. Fronteira Eâciente - Média-Variância Período Simples (Implementação l)

Com o risco (desvio padrão) de cada alocação inicial encontrada pelo modelo de Zhao

e Ziemba, para todos os coeâcientes de aversão ao risco, procurou-se na ítonteira eficiente

da figura (4.12) uma carteira com mesmo risco (desvio padrão), a qual será utilizada para

31,0%  
,,/

   
   
   
  ,/
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comparar os dois modelos. Assumiu-se ainda, que as alocações encontradas por Markowitz

devem permanecer constantes até o íim do período não havendo, portanto, realocações

como se permitiu no modelo de Zhao e Ziemba.

Os resultados finais da otimização pelo modelo de Zhao e Ziemba, apresentados na

figura (4.13), foram apurados, realizando as alocações exibidas na figura (4.8), utilizando

como retomo dos atívos aqueles apresentados na figura (4.7) e calculando a média dos

retornou esperados alcançados por cada uma destas alocações até t = 3, para cada coefi-

ciente de aversão ao risco exibido. Estes resultados estão representados pela rentabilidade

média alcançada por cada carteira no período e pelo risco (desvio padrão) de sua respectiva

alocaçãoinicial.

Já para o modelo de Markowitz, calculou-se, através das covariâncias históricas dos

ativos e do retorno esperado apresentado na figura (4.10), uma âonteira eficiente (figura

(4.12» onde se buscou carteims com o desvio padrão equivalente ao de cada alocação ini-

cial encontrada pelo modelo de Zhao e Ziemba. Estas carteiras provenientes da otimização

pelo modelo de Média-Variância foram mantidas inalteradas até o final do período de in-

vestimento (f = 3), utilizando como retomo esperado médio de seus ativos aquele exibido

na figura (4. 10). Assim, os resultados esperados para cada uma destas carteiras junto com

seus respectivos riscos são apresentados na figura (4. 13).



4.3 Implementações 54

Portanto, pela figura (4. 1 3) o modelo de Zhao e Ziemba proporcionou portfólios com

retemos esperados mais elevados que os apresentados pelo modelo de Markowitz com risco

inicialequivalente.

Fig. 4.13. Resultados da Otimização pelo Modelo de Zhao e Ziemba e pelo de Markowitz
(Implementação l)

Para verificar a validade do modelo, mais nove implementações, seguindo o mesmo

procedimento, foram efetuadas. Abaixo na âgura (4. 14), segue a tabela com as rentabili-

dades esperadas encontradas para as árvores de cenários modeladas. O Teste l equivale à

implementação descrita anteriormente.

As figuras (4.15) e (4.16) contêm as tabelas com os resultados obtidos pelos dois

modelos(Zhao e Ziemba e Markowitz) para os dez testes realizados seguindo a imple-

mentação 1 . Na última linha da tabela na âgura (4.16) é apresentada a média dos ganhos

adicionais do modelo de Zhao e Ziemba sobre o de Markowitz obtidos nos dez testes para

cada coeâciente de aversão ao risco (p).

Observa-se que o modelo de otimização de Zhao e Ziemba superou o modelo de

Markowitz em praticamente todos os resultados encontrados. Mostrou-se, portanto, que os

Coef. de Aversão ao Risco H  1,10 1.20 1,40
Modelo de
Zhao e Ziemba

E[Rent. Final do Portifólio]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharoe

31 ,92 %
29.82%

0,49

28.06%
5.57%
1,92

27.88%
4,96%
2.13

Modelo de
Markowib

E[Rent. Fina] do Portifó]io]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de SharDe

30,73%
29,82%

0.45

21,31%
5,57%
0,71

21.02%
4.96%
0,74

Diferença de Rentabilidades Z. Z. - Markowitz 1,18% 6,75% 6,86%
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Fig. 4.14. Rentabilidades Esperadas para os Ativos na Implementação l

portfólios encontrados pelo modelo de Zhao e Ziemba possuem uma relação retomo versus

risco melhor que os produzidos pelo modelo de Média-Variância de período simples.

Testes Dólar IBOVESPA C-Band IRFM LR
RetornoEsoerado 7.01% 32.22% 17.94% 19.40% 17,35%
Teste 2
RetornoEsperado 32,47% -32,63% -16,51% 21,00% 17,35%
Teste 3
RetornoEsperado 45,06% -25,78% -7,10% 16,70% 17,35%
Teste 4
RetornoEsDerado -8.43% 20.26% 24.47% 21.99% 17.35%
Teste 5
RetornoEsperado 41,71% -11,98% -1,76% 19,21% 17,35%
Teste 6
RetornoEsperado 7,03% 19,83% 43,13% 18,81% 17,35%
Teste 7
RetornoEsperado 1,83% 8,28% 30,22% 19,17% 17,35%
Teste 8
RetornoEsperado 8,84% 9,06% 27,70% 19,91% 17,35%
Teste 9
RetornoEsperado 1,17% 14,34% 28,49% 18,32% 17,35%
Teste lO
RetornoEsperado 21.96% -16.93% 15,09% 19,04% 17,35%
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Fig. 4. 15. Resultados da Implementação dos Modelos de Markowitz e Zhao e Ziemba (Im
pigmentação l)

    e   e vers a ao       1 .1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 3.9 l0.8

  M odeio de

Zhao e Zlemba
E[Rent. Fína] do Portifóf]o]
Risco (Desvio Padrão)
índice de Sharpe

31.92%
29.82%

0.49

28.06%
5.57%

1.92

27.88%
4.96%

2.13

27.88%
4.96%
2.13

27.88%
4.96%
2.13

27.88%
4.96%
2.13

27.88%
4.96%

2,13

27.88%
4.96%
2,13

27.88%
4.Q6%
2i13

reste l Modelode
Markowitz

E[Rent. Final do Portifólio]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

30,73%
29.82%

0.45

21,31%
5.57%
0.71

21 .02%
4.96%

0.74

21.02%
4.96%
0.74

21 .02%
4.g6%
0.74

21.02%
4.96%
0.74

21.02%
4.96%
0.74

21 .02%
4.9 %
0.74

21.02%
4.96%
0:74

  Diferença de Rentabilidades Z. Z - Markowltz  1.18% 6.75% 6.86% 6,86% 6,86% 6.86% 6.86% 6.86% 6.86%

  M odeio de
Zhao e Ziemba

E[Rent. F]na] do Port]fó]]o]
Risco(Desvio Padrão)
índice de Sharpe

38.60%
2.01%
l0.58

38.60%
2,01%
l0.58

38.60%
2.01%
l0.58

38.60%
2.01%
l0.58

38.60%
2.01%
l0.58

38.60%
2.01%
l0.58

35.06%
2.019
8.82

35.06%
2,01%
8.82

35.06%
2.019
B.82

reste 2 Modelo de
Markowltz

E[Rent. F]na] do Port]fó]]o]
Risco(Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

19.41%
2.01%
1.02

19.41%
2,01%

1.02

19.41%
2.019

1.02

19,419
2,019
1.02

19,41%
2.01%

1.02

19.41%
2.01%
1.02

19,419
2.019

1.02

19.41%
2.01%

1.02

19.419
z.Ol%

  Diferença de Rentabilidades Z. Z. - Markowttz  19.19% 19.19% 19.19% 19.19% 19.19% 19.19% 15.65% 15.65% 15. 5%

  M odeio do
Zhao e Zfemba

EjRent Flnaldo Portlfólio]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

44.67%
21.59%

1.27

44,67%
21,59%

1.27

44,67%
21.59%

1.27

44.67%
21.59%

1.27

44.67%
21,59%

1.27

44.67%
21.59%

1.27

44.67%
21,59%

1,27

44.67%
21 .59%

1.27

44.ç7%
21,58%

1.27
reste 3 Modelode

Markowltz
E[Rent Flnaldo Portifóllo]
Risco (Desvio Pad rão)
Índice de Sha

42.29%
21,59%

1.15

42.29%
21,59%

1.15

42.29%
21.59%

1.15

42.29%
21.59%

1.15

42.29%
21.59%

1.15

42.29%
21.59%

1.15

42,29%
21,59%

1,15

42.29%
21 .59%

1.15

42.29%
21.59%

1:15
  Diferença de Rentabilidades Z - Markowitz  2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2  

  Modelado
hao e Zlemba

E[Rent Final do PoHifólfo]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sha

26.78%
2.019
4.69

26.78%
2.01%
4.69

26.78%
2,01%
4.69

23.20%
2.01%

2.91

23.20%
2.01%
2.91

23.20%
2.01%

2.91

23.20%
2.01%
2.91

23.20%
2.01%
2.91

23.20%
2.01%
2.91

Teste 4 Modelo de
Markowitz

E[Rent. Fína] do Poi]ifó]]o]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sha

21,53%
2,019
2.08

21.53%
2.01%
2.08

21.53%
2.01%
2.08

21.53%
2.01%
2.08

21.53%
2.01%
2.08

21.53%
2.01%
2.08

21.53%
2.01%
2.08

21 .53%
2.01%
2.08

21.53%
Z.019
2.08

  Diferença de Rentab dados Z - Markowitz  5.25 5.25 5.25 1.67 1.67 1,67 1.67 1.67% 1,67%

  Modelo de
Zhao e Zlemba

E[Rent Final do Portifóllo]
Risco(Desvio Padrão)
Índice de Sha

53.24%
21.59%

1.66

53.24%
21.59%

1.66

53.24%
21.59%

1.66

53.24%
21 .59%

1.66

53.24%
21.59%

1.66

53.24%
21.59%

1.66

53.24%
21,59%

1.66

53.24%
21 .59%

1.66

53.24%
21.59%

1.66
reste 5 Modelo de

Markowltz
EJRent. Final do Poi]ifólio]
Risco (Desvio Padrão)
índice de Sha

39.27%
21,59%

1.02

39.27%
21.59%

1.02

39.27%
21 .59%

1.02

39.27%
21 ,59%

1.02

39.27%
21.59%

1.02

39.27%
21.59%

1.02

39.27%
21.59%

1.02

39.27%
21 ,59%

1.02

39.27%
21.59%

1.02
  Diferença de Rentabilidades Z. - Markowttz   13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13.97% 13. 7
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Fig. 4.16. Resultados da Implementação dos Modelos de Markowitz e Zhao e Ziemba (Im
pigmentação l)

        3 verá Dao     1 .1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 3.9 l 8

  Modelode
Zhao e Zlemba

EJRont Final do Portifólio]
Risco(Desvio Padrão)
Indfce de Sharpe

48.87%
25.52%

1.24

45,38%
25,52%

1.10

45.38%
25.52%

1.10

45.38%
25.52%

1.10

45,38%
25.52%

1.10

45.38%
25.52%

1.10

45.38%
25,52%

1.10

45.38%
25.52%

1.10

45.38%
25.52%

lido
Teste 6 Modelode

Markowltz
E[Rent Final do Portifóllo]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

40.55%
25.52%

0.91

40.55%
25,52%

0.91

40.55%
25.52%

0.91

40.55%
25.52%

0.91

40,55%
25.52%

0.91

40.55%
25.52%

0.91

40,55%
25.52%

0.91

40.55%
25.52%

0.91

40.65%
25.52%

0.91

  Diferença de Rentabilidades Z - Markowttz  8.33% 4,W% 4.83% 4.83% 4,83% 4.83% 4.83% 4.83% 4.83%

  Modelada
Zhao e Ziemba

E[Rent Final do Portifólio]
Risco (Desvio Padrão)
indtce de Sharpo

47.98%
25,52%

1.20

47.98%
25.52%

1.20

47.98%
25.52%

1.20

47.98%
25,52%

1,20

47,98%
25,52%

1.20

40.13%
l0.05%

2.27

40,13%
l0.05%

2.27

40.13%
l0.05%

2.27

40.t3%
l0.05%

2i27
Teste 7 Modelado

Markowltz
E[Rent. F]na] do Port]fó]]o]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

28,93%
25,52%

1.20

28.93%
25,52%

1.20

28,93%
25.52%

1.20

28,93%
25,52%

1.20

28.93%
25.52%

1.20

22.M%
l0.05%

2.27

22.M%
l0,05%

2.27

22.84%
l0,05%

2.27

22.84%
l0.06%

2.27
  Diferença de Rentabilidades Z. Z - Markawitz  19.05% 19.05% 19.05% 19.05% 19.05% 17.29% 17.29% 17.29% 17.29%

  Modelode
Zhao e Ziemba

E[Rent. F]na] do Portifó]io]
Risco(Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

26,57%
25.52%

0.36

26.57%
25,52%

0.36

26.57%
25.52%

0.36

26,17%
19.99%

0.44

26,04%
18,63%

0.47

26.04%
18,63%

0.47

26.04%
18.63%

0.47

26.04%
18,63%

0.47

26,M%
18.63%

0.47
reste 8 Modelode

Markowltz
E[Ront Final do Portifólio]
Risco(Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

26.66%
25,52%

0.36

26.66%
25.52%

0.36

26.66%
25.52%

0.36

25.14%
19.99%

0.39

24,74%
18,63%

0.40

24.74%
18,63%

0.40

24.74%
18.63%

0.40

24.74%
18,63%

0.40

24.74%
18.63%

0,40
  Diferença de Rentabilidades Z. Z - Markowltz  4.10 4.10 0.10 1.03 1.30% 1.30% 1.30% 1.30 1.3 

  Modelode
Zhao e Zlemba

E[Rent Final do Portlfóllo]
Risco(Desvio Padrão)
índice de Sharpe

37.49%
25.52%

0.79

37.49%
25.52%

0.79

37.49%
25.52%

0.79

37.49%
25.52%

0.79

37.49%
25.52%

0.79

37,49%
25.52%

0.79

37.49%
25.52%

0.79

37.49%
25.52%

0.79

37.48%
25.52%

0;79
I'este 9 Modelodo

Markowttz
E[Rent. F]na] do Portifó]]o]
Risco(Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

27.38%
25.52%

0,39

27.38%
25.52%

0,39

27.38%
25.52%

0.39

27.38%
25.52%

0.39

27.38%
25.52%

0.39

27.38%
25.52%

0.39

27.38%
25.52%

0.39

27.38%
25.52%

0.39

27.38%
25.52%

0.39
  Diferença de Rentabilidades Z - Markowitz  lO.119 10.11% lO.119 10.11% lO.119 10.11% 10.11% lO.119 10.11%

  Modelode
Zhao e Zlemba

E[Rent. F]na] do Portifó]fo]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

45.16%
21 .59%

1.29

45.16%
21.59%

1.29

45.16%
21.59%

1.29

45.16%
21.59%

1.29

45.16%
21 .59%

1.29

45.16%
21.59%

1.29

45.16%
21.59%

1.29

45.16%
21 .59%

1.29

45.16%
21.59%

1:29
reste lO M adelo de

Markowltz
E[Rent.Finaldo Portifó]io]
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

21,50%
21 .59%

0.19

21 .50%
21.59%

0.19

21.50%
21,59%

0.19

21 .50%
21 .59%

0.19

21,50%
21 .59%

0.19

21.50%
21.59%

0.19

21.50%
21.59%

0.19

21 .50%
21 .59%

0.19

21.50%
21 .59%

o.lg
  Diferença de Rentabilidades Z. Z - Markowitz  23.67% 23.67% 23.67% 23.67% 23.67% 23.67% 23.67% 23.67% 23. %
Diferença Média de Rentabilidades Z - Markowitz   l0.30% l0.51% l0.52% l0.28% l0.30% lO.13% 9.77% 9.nq 9.7 
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4.3.2 Implementação 2

Seguindo a sugestão dos autores Zhao e Ziemba (2001) de explorar uma forma de testar

a performance dos dois modelos Zhao e Ziemba e Markowitz com dados reais para os

retomos dos ativos, realizou-se a implementação aqui descrita. Assim, as otimizações pelos

dois modelos foram realizadas visando, como horizonte de investimento, o ano de 2002.

Portanto, verificar-se-ão as rentabilidades que as carteiras de investimentos formadas pelos

ativos em estudo poderiam ter obtido através dos dois modelos, tendo em vista os cenários

modelados pelo método de Z)oo/s/rap.

Utilizou-se como taxa livre de risco uma rentabilidade equivalente a da taxa Selim

vigente no final de dezembro de 2001, 19,0% ao ano, assumindo que ela permaneceu fixa

por todo o ano de 2002. O custo de transação, com valor de 0,2%, aplicado a todas as

operações com os ativos de risco, foi utilizado apenas no modelo de Zhao e Ziemba e

somente no processo de escolha das carteiras ótimas deste modelo, não o considerando no

cálculo das rentabilidades.

No processo de modelagem da árvore de cenários, o método de óoo/s/rap foi aplicado

ao período de março de 2000 a dezembro de 2001. Assim, selecionando aleatoriamente

um cenário obtido pelo óoo/sü'ap, construiu-se a árvore de cenários da figura (4.17). As

cotações iniciais para os ativos de risco estão representadas pelas cotações de fechamento

do ano de 2001.
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Fig. 4.17. Arvore de Cenários para a Implementação 2

Ativo Preço Rena. k-
IBOVESPA 11.644 -21.0% 
Dólar 2.59 5,8%  
C-Band 79,92 -0,6%  
IRFM 1.391,97 9.B% 

Ativo Preço Rent. k==

IBOVESPA 18.814 27.0%  
Dólar 2,12 -14.4% 
C-Band 96,51 18.3% 
IRFM 1.389.57 9,6%  
Ativo Preço Rent. k:
IBOVESPA 8.676 41,0% 
Dólar 3.25 20.1% 
C-Band 71,87 7,4%  
IRFM 1.359.61 7,9%  

Ativo Preço Rent k:
IBOVESPA 12.084 2,2%  
Dólar 2,83 6,2% 
C-Band 79,76 3,1% 
IRFM 1.352,73 7,3%  
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Como na implementação 1, realizou-se a otimização pelo modelo de Zhao e Ziemba,

encontrando-se, para diferentes valores do coeficiente de aversão ao risco (p), as alocações

expressas em Reais apresentadas na figura (4.1 8). Comojá explicado anteriormente na im-

plementação 1 , as carteiras escolhidas para os outros coeficientes de aversão não mostrados

na figura (4. 1 8) se apresentam iguais as produzidas pelo coeficiente imediatamente anterior

que se encontra na mesma figura.

Fig. 4.18. Alocações Resultantes da Otimização pelo Modelo de Zhao e Ziemba (2001) na
Implementação 2

t:l

Se fossem realizadas as alocações da figura (4. 1 8) com os retemos projetados pela ár-

vore de cenários da âgura (4. 17), os resultados encontrados para o cenário de perda máxima

(Ã.) e para a média dos superávits no último período (t = 3) sobre os cenários k = (1, .. , 4)

seriam os apresentados na figura (4.19) para as alocações resultantes dos diferentes coefi-

cientes de aversão ao risco.

Ativo » : l,l » : 1,3 H : 1,3 k:
IBOVESPA        
Dólar        
C-Band 0.87 0,88 0,89  
}RFM H.07 95.85 96.56 
LR l0,55 l0,76 l0,85  

Ativo » : l,l » : 1,3 iíz312
IBOVESPA      
Dólar 89.82 36.84 15.75
C-Bond      
IRFM      
LR lO,oo 63.08 M.22

Ativo ü : l.l » : 1,3 K -3,2 k:
IBOVESPA        
Dólar 102.50 99.84 30,64 
C-Band        
IRFM        
LR 11,39 l l.l l 79.26 
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Coef. de Aversão ao Risco
(nPerda Máxima

Média Superávit Final

Fig. 4.19. Resultados da Otimização pelo Modelo de Zhao e Ziemba (Implementação 2)

Considerando a série de retomos históricos dos ativos de março de 2000 a dezem-

bro de 2001 , construiu-se a matriz de covariâncias dos ativos que é apresentada na Figura

(4.20). Da mesma forma que na implementação 1, assumiu-se que o retomo esperado dos

ativos de risco resulte da média dos retomou dos ativos do início do período até o final

(t = 3) da árvore indicada na âgura (4. 17). A âgura (4.21) exibe estes retomos esperados.

Fig. 4.20. Matriz de Covariâncias dos Ativos na Implementação 2

Dólar IBOvESPA C.Band IRFM LR
RetomoEsperado 16,24% -5,69% 6.51% 16.35% 19,00%

Fig. 4.21. Retemos Esperados dos Ativos para o Final do Período na Implementação 2

O resultado da otimização pelo modelo de Média-Variância, utilizando os dados

acima, sugere alagar todos os recursos somente no ativo livre de risco, ou sda, a fron-

teira eficiente resultante desta otimização, e não apresentada aqui dada sua simplicidade,

foi uma linha horizontal partindo da rentabilidade de 19,0% ao ano. Estabeleceu-se para

esta otimização as restrições de não permissão de venda a descoberto de ativos e limitação

Dólar IBOVESPA C-Bond IRFM LR
Dólar 1.74% -2.43% -1.16% -0.10% 0.00%
IBOVESPA -2,43% I0,20% 3,59% 4,02% O,OO%
C-Band -1.16% 3.59% 1.66% 0.05% 0.00%
IRFM 4.10% 4.02% 0.05% 0.04% O.OO%
LR O,OO% O,OO% O.OO% O,OO% O,OO%
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máxima de 90% da carteira para alocação em ativos de risco. Vale ressaltar, a não aplicação

neste modelo, da restrição de incidência de custos de transação.

Para obter a rentabilidade real que as carteiras produzidas pelos dois modelos teriam

alcançado no primeiro semestre do ano de 2002, aplica-se a rentabilidade real dos ativos em

t = 2, indicada na figura (4.22), às alegações iniciais geradas pelos dois modelos. Portanto,

atribuindo estes retomou às alocações iniciais encontradas pelos dois modelos obter-se-ia o

retomo para cada modelo no primeiro semestre, apresentado na figura (4.23).

Observa-se que a otimização pelo modelo de Zhao e Ziemba apresentou melhores

retornos para todos os coeficientes de aversão ao asco, comparativamente ao modelo de

Mlarkowitz.

mlB! l#!!P l!!111]

ll!;!pBl:nn ilyli UEg
21,7%

3.5
lInHa 8

Fig. 4.22. Rentabilidades dos Ativos de Risco no ano de 2002

A partir do ponto (t = 2), realizou-se novamente o mesmo procedimento acima para

os dois modelos, com o intuito de encontrar o portf61io ótimo que seria fonnado para o

segundo semestre de 2002. A partir deste, juntamente com os retemos obtidos para os

portfólios ótimos no primeiro semestre ( figura (4.23) ), encontrar a rentabilidade no anal
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Fig. 4.23. Resultados pelos dois Modelos para o primeiro semestre (Implementação 2)

do ano de 2002 para as otimizações com realocações pelos dois modelos. Portanto, realiza-

se uma nova modelagem de cenário através do método de óooís/rap da série histórica de

março de 2000 ajunho de 2002, encontrando-se a árvore de cenários da figura (4.24). Vale

observar que os preços iniciais dos ativos nesta árvore são os de fechamento do primeiro

semestre de 2002. Realizando-se a otimização pelo modelo de Zhao e Ziemba para os

mesmos coeâcientes de aversão ao risco do primeiro semestre, foram obtidas as alocações

iniciais expressas em Reais para o segundo semestre, apresentadas na figura(4.25).

Coef. de Aversão ao Risco (p) 1.10 1.30 3.20
Modelo de
Zhao e Ziemba

Rentabilidade do Portlfólío
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharoe

21,23%
11,85%

0.19

14,06%
4,86%
(1,02]

11,22%
2,08%
(3,75)

Modelo de
Markowítz

Rentabilidade do Portifóllo
Risco (Desvio Padrão)
Índice de Sharpe

9.09%
o,oo%

0.0

9.09%
o,oo%

0.0

9,09%
o,oo%

0.0
Diferença de Rentabilidades Z. Z - Markowib   12.14% 4.97% 2,13%
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Fig. 4.24. Árvore de Cenários para a Implementação 2 ( segundo semestre )

Atino Preço Rent. k-
IBOVESPA 8.961 9.7% 
Dólar 2.93 l0.3% 
C-BoM 62.83 2.4% 
rfm t.520.12 8.8% 

Ativo Preço Rent. k::
IBOVESPA 11.360 14.1% 
Dólar 3.52 8,2% 
C Band 66.61 8.2% 
Irem 1.523.65 9.1% 
Atino Preço Rent. k:
IBOVESPA 12.484 n,8%  
Dólar 3.33 8.6% 
C-Band 71.14 7.8% 
irem 1.610.57 11.8% 

Atino Preço Rent. k:
IBOVESPA lO.173 51.2% 
Dóbr 4.01 a.1%  
C-Band 63.24 19.5%  
Irfm 1.537.06 7,1% 
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Fig. 4.25. Alocações pelo modelo de Zhao e Ziemba para o segundo semestre na Imple
mentação 2

Da mesma forma que se realizou a realocação no modelo de Zhao e Ziemba, realizou-

se também uma nova otimização pelo modelo de Média-Variância. Para isso, os primeiros

seis meses de 2002 foram acrescentados à base histórica e se calculou a nova matriz de

covariâncias, apresentada na figura (4.26). Como retomo esperado dos ativos de risco

para esta realocação, considerou-se a média dos retomos esperados até t = 3 da figura

(4.24), indicados na figura(4.27). Com estes dados, obteve-se, através do modelo de Média-

Variância, uma nova fronteira eficiente, apresentada na figura (4.28).

Fig. 4.26. Matriz de Covariâncias dos Ativos para o Segundo Período na Implementação 2

Dólar IBOvESPA C.Band IRFM LR
RetomoEsperado 21,12% -3.54% 3,66% 19.65% 19,00%

Fig. 4.27. Retomos Esperados dos Ativos para o Final do Período no Segundo Período na
Implementação 2

Dólar IBOVESPA C-Band IRFM LR
Dólar 2.09% -2.72% -1.86% -0.08% 0.00%
IBOVESPA -2.72% 9.46% 4.02% 4.03% O.OO%
C-Band -1.86% 4.02% 2.81% 0.03% 0.00%
IRFM 4.08% 4.03% 0.03% 0.03% O.OO%
LR O.OO% O.OO% O.OO% O.OO% O.OO%

Ativo K : l,l H : 1,3 » : 3.2
FBOVESPA 108.89 102,45 18.28
Dólar     81.61
C-Bond      
IRFM      
LR 12.12 11.41 11.12
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Fronteira Eficiente(Markowitz)

0.0% 0.5% 0.9% 1.3% 2.0% 3,6% 5,4% 7,4% 9.3% 11.3%

Risco(Desvio Padrão)

Fig. 4.28. Fronteira Eficiente - Média-Variância Período Simples (Implementação 2)

   

   
19.8% ,;-' :l:l:l ;' : ':

 
  >-' 1111111 l:11111 :;;;1111:1i l
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Como na implementação 1 , capturou-se nesta fronteira eficiente carteiras que tivessem

o mesmo desvio padrão das alocações iniciais do segundo semestre encontradas pelo mode-

lo de Zhao e Ziemba. Aplicou-se sobre as carteiras encontradas pelos dois modelos as

rentabilidades reais que os atívos tiveram em t = 3, apresentadas na figura (4.22).

Nesta implementação, diferentemente da implementação 1, os custos de transação

para o modelo de Zhao e Ziemba foram utilizados apenas no processo de escolha da

carteim, mas não no cálculo da rentabilidade, para, melhor comparar com as rentabilidades

encontradas pelo modelo de Markowitz. Acumulando os ganhos que as carteiras tiveram

no primeiro período com os do segundo período, encontrou-se os resultados apresentados

na figura (4.29).

Fig. 4.29. Resultados da Otimização pelo Modelo de Zhao e Ziemba e pelo de Markowitz
(Implementação l)

Na implementação 2 o modelo de Zhao e Ziemba não foi tão bem sucedido quanto

na implementação 1. Acredita-se que este resultado pode ser atribuído ao método utilizado

para se modelar a árvore de cenários.

Coef. de Aversão ao Risco U  1.10 1.30 3.20
Modelo de
Zhao e Ziemba

Rentabilidade do Portifólio 23.60% 16,29% 32.24%

Modelo de
Markowitz

Rentabilidade do Portifólio 33,86% 33,86% 28.96%

Diferença de Rentabilidades Z. Z. - Markowi&   -10.26% 17.57% 3.29%
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Para constatar a performance dos dois modelos neste tipo de implementação, realizou-

se mais nove testes seguindo os mesmos procedimentos usados na implementação 2.

Como observado na implementação 2, cada teste possui duas expectativas de re-

tomos, uma expectativa para cada período da otimização, as quais são apresentadas na

figura (4.30). Os resultados finais da implementação dos dois modelos para estes dez testes

se encontram nas figuras (4.3 1) e (4.32).

Apesar de em alguns testes o modelo de Zhao e Ziemba ter per6omlado pior que o

de Markowitz, a média da diferença entre os dois modelos para todos os testes, exibida

na última linha da figura (4.32), continua indicando a superioridade do modelo de Zhao e

Ziemba sobre o de Markowitz.
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Fig. 4.30. Retemos Esperados para a Implementação 2

  Dólar IBOVESPA C.Band IRFM LR

Teste l Retorno Esperados
Retorno Esmerado 2

16,24%
21.12%

-5,69%
-3,54%

6,51%
3,66%

16,35%
19,65%

1 9'.00 %
19,00%

Teste 2 Retorno Esperado l
Retorno Esoerado 2

7,33%
20,27%

38.18%
8,60%

15.97%
12,38%

19.10%
20,67%

19,00%
19,00%

Teste 3 Retorno Esperado l
Retorno Esmerado 2

28.92%
28,61 %

-1 9,46%
-34,30%

0,23%
-15,97%

17.35%
15,63%

19.00%
19;00%

Teste 4 Retorno Esperado l
Retorno Esmerado 2

5,00%
14,00%

-5.51 %
24,51 %

8,36%
l0,87%

17,93%
18,89%

19',00 %
19.00%

Teste 5 Retorno Esperado l
Retorno Esoerado 2

8,31%
16,19%

34,81 %
4,13%

14,53%
0,71%

17.95%
21 ,28%

19.00%
19',.00 %

Teste 6 Retorno Esperado l
Retorno Esoerado 2

15,13%
20.26%

4,93%
28,43%

3,84%
20.42%

17.85%
17,93%

19;00%
19,00%

Teste 7 Retorno Esperado l
Retorno Esmerado 2

1,08%
3,00%

-1 2,73%
16.07%

0,02%
17.99%

20.12%
15,23%

1 9',QO %
19',00 %

Teste 8 Retorno Esperado l
Retorno Esoerado 2

4,84%
6,49%

6,00%
-12,52%

4,24%
6,99%

19,74%
21,31%

19*00%
19;00%

Teste 9 Retorno Esperado l
Retorno Esmerado 2

7,78%
-6,46%

39.37%
22.17%

19,75%
21 .68%

17.19%
20,84%

19í00%
19]00%

Teste lO Retorno Esperado l
Retorno Esmerado 2

34.86%
27,30%

-26,80%
-26.89%

4,47%
-5,82%

17,51%
21 ,05%

19.QOS
19,ÜQ%
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Fig. 4.31
2

Resultados dos Modelos de Zhao e Ziemba e Markowitz para a Implementação

  Coef. de Aversão ao Ri sco (l   1,10 1,30 1,40 1.70 1.90 3,20 3,60 4.20 4.60 5.30

  Madolo de
Zhao e Ziemba

Rentabilidade do Portlfóllo 23.60% 16.29% 16.29% 32.24% 32,24% 32.24% 32,24% 32.24% 32,24% 32,24%

Testo l Modelo dB
MarkowiQ

Rentabilidade do Portifólio 33.86% 33.86% 33.86% 28,96% 28,96% 28.96% 28.96% 28.96% 28,96% 28.96%

  Diferença de Rentabllidadesl . Z. - Markowlb   -10.26% -17.57% -17.57% 3.29% 3,29% 3.29% 3.29% 3.29% 3.29% 3.29%

  Modelo de
Zhao B Zlemba

Rentabilidade do PortifólEo 7.45% 7.45% 7.45% 7,45% 7.45% 7.45% r.45% 18.33% 18.33% 18.33%

Teste 2 Modelo de
Markowib

Rentabilidade do Portifóllo 7.45% 7.45% 7,45% 7.45% 7.45% 7.45% 7,45% 17,10% t7,10% 17,10%

  Ditbrença de Rentabilidades . Z. . MarkowlQ   o.oo% o,oo% o.oo% o.oo% o,oo% o,oo% o,oo% 1.24% 1,24% 1,24%

  Modelo de
Zhao e Zlemba

Rentabilidade do Portifóllo 48.75% 48,75% 48,75% 48,75% 48.75% 48.75% 48,75% 48,75% 48,75% 33,86%

Teste 3 Modelo de
Markowib

Rentabilidade do Portifóllo 21.94% 21 .94% 21,94% 21.94 % 21.94% 21.94% 21.94% 21,94% 21 .94% 33,86%

  Diferença de Rentabilidades : Z. - MarRowi&   26,82% 26,82% 26,82% 26,82% 26.82% 26.82% 26.82% 26.82% 26,82% o,oo%

  Modelo de
Zhao D Zlemba

Rentabilidade do Portifólla 11.22% 11,22% 11,22% 11.22% 11,22% 11.22% 11,22% 11.22% 11.22% 11.22%

Teste 4 Modelo de
Markowib

Rentabilidade do Portlfóllo 11,22% 11,22% 11.22% 11,22% 11.22% 11.22% 11,22% 11.22% 11.22% 11,22%

  Diferença de Rentabilidades . Z. - MarkowiQ   o,oo% o,oo% o,oo% o.oo% o.m% o,(n% o.oo% o.oo% o,oo% o,oo%

  Modelo de
Zhao B Ziomba

Rentabilidade da Portlfólio 7.45% 7,45% 7,45% 7,45% 7,45% 7,45% 7.45% r.45% r.45% 7.45%

Teste 5 Modelo de
MarkowiQ

Rentabilidade do Portifólio 7,45% 7,45% 7,45% 7.45% 7.45% 7.45% 7,45% 7.45% 7,46% b7,45%

  Diféronca do Rentabilidades : Z. - Markawlb  o.oo% o,oo% o,oo% o.oo% o.oo% o.oo% o,oo% o.oo% o,o9%  
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Fig
2

4.32 Resultados dos Modelos de Zhao e Ziemba e Markowitz para a Implementação

  Coef. de Ave rsão ao Risco fl  1.10 1.30 1,40 1.70 1,90 3.20 3.60 4,20 4.60 5.30

  Modelo de
Z hao e Zlemba

Rentabilidade do Portifóllo 11,68% 21 .74% 21,74% 21,74% 21,74% 21,74% 21.74% 21,74% 21,74% 21,74%

Teste 6 Modelo de
Markowib

Rentabilidade do PortifóEío 19,01% 19.01% 19,01q 19,01% 19,01% 19,01% 19.01% 19.01q 19.019 19.01%

  Diferença do Rentabilidades : Z - Markowlb   7.33% 2.74% 2.74% 2,74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74%

  Modelo de
Zhao e Ziemba

Rentabilidade do Portifólio 11.68% 11,68% 11.68% 11,68% 11.68% 11,68% 11,68% 11.68% 11,22% 11,22%

Teste 7 Modelo do
MarkowiU

Rentabilidade do Pottifóllo 14.02% 14,02% 14,02% 14.02% 14.02% 14.02% 14.02% 14,02% 13.55% 13,55%

  Dtférenca de Rentabilidades : Z. - Markowib   2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.33% 2.33%

  Modelo de
Zhao B Ziemba

Rentabilidade do Porttfóllo 19.62% 19,62% 19.62% 19.62% 19.62% 19,62% 19.62% t9.62% lg,62% 19.62%

Teste 8 Modelo de
Markowib

Rentabilidade do Porttfóllo 19.62% 19,62% 19.62% 19.62% 19.62% 19,62% 19.62% 19,62% 19,62% 19.62%

  Diferença de Rentabilidades : Z. - Markawlb  o.oo% o,oo% o,oo% o,oo% o,oo% o.oo% o.oo% o,oo% o,oo% o.oo%

  M odeio de
Zhao e Zlemba

Rontabllldade do Portlfóllo -1 1 ,78% -1 1 .78% -1 1 ,78% -11,78% -1 1 ,78% -1 1 ,78% 11,75% 11,75% 11.75% 11.75%

Teste 9 M odeio de
Markowib

Rentabilidade do Portifóllo 7,46% 7,46% 7,46% 7.46% 7,46% 7.46% l0.80% l0.80% l0,80% t0;80%

  Dlfêrença de Rentabilidades l . Z. - Markowlü   4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4,32% 4.32% 0.95% 0.95% 0.9 9 0.95%

  Modelo de
Zhao e Ziomba

Rentabilidade do Portifóllo 48.76% 48.76% 48.76% 48,76% 48.76% 48,76% 48.76% 48,76% 48.76% 48,76%

Toste10 Modelo do
MarkowÉÜ

Rentabilidade do Portlfóllo 48.76% 48.76% 48.76% {8,76% 48.76% 48.76% 48.76% 48,76% 48.7e9 48.76%

  Dilbrença de Rentabilidades . Z. - Markowlb   o.oo% o,oo% o.oo% o.oo% o,oo% D,00% o.oo% o.oo% o.OQ% o,oo%
Difbronça Média do Rontabllidades 1. Z. - Maüowlb   0.26% 0.53% 0.53% 2.62% 2,62% 2.62% 3,14% 3.27% 3.27% *,üUs9%
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4.4 Resultados

Os resultados encontrados para a comparação entre o modelo de Zhao e Ziemba e o modelo

de Markowitz na implementação l sugerem a superioridade do primeiro como uma me-

lhor forma de otimização, pois conseguiu gerar carteiras com melhores relações de retomo

versus risco que os encontrados pelo modelo de Markowitz. Esta superioridade se deve em

parte ao benefício que se tem quando se leva em conta o caminho dos ativos no tempo,

ou sqa, quando se realiza uma otimização em multi-período, na qual é possível capturar

variações que os ativos possam ter entre o ponto de partida e o horizonte de investimento.

Um ponto negativo observado para o modelo de Zhao e Ziemba, comparativamente

ao de Markowitz, é que o primeiro não conseguiu gerar uma diversidade grande de carteims,

ou sqa, para uma determinada modelagem, o número de alocações diferentes com a varia-

ção do coeficiente de aversão ao risco não chegou a ser maior que quatro carteiras. Em

parte, o número limitado de carteiras se deve à estrutura escolhida para a árvore de cenários,

que foi uma árvore bínomial, ou sda, com poucos cenários. Em testes com árvores consti-

tuídas por um número maior de cenários, obteve-se uma maior diversidade de carteiras.

No caso da implementação 2 não se verificou a mesma superioridade do modelo

de Zhao e Ziemba, embora na média final dos dez testes o primeiro modelo tenha ainda

superado o modelo de Markowitz para todos os coeficientes de aversão ao risco. Uma

justificativa que pode ser atHbuída à esta piora de performance do modelo de Zhao e Ziemba
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é a forma de modelagem utilizada para os cenários de retemos futuros dos ativos, pois este

modelo é altamente dependente do caminho que os ativos percorrem até o horizonte de

investimento. Se a árvore de cenários modelada não for capaz de antecipar com certa

precisão os movimentos dos ativos, o modelo irá "otimizar" erros. Entretanto, não faz parte

deste trabalho a determinação da melhor metodologia para modelar cenários aplicados aos

problemas de otimização estocástica multa-período, ficando este estudo como sugestão para

um futuro trabalho.

Nos testes aqui implementados, não ficou evidente o beneficio da escolha do método

de resolução de problemas de programação estocástica multa-estágio por decomposição,

com respeito à velocidade de execução. Entretanto, este benefício já foi testado e demons-

trado por Cariõo, Myers e Ziemba (1998). Estes autores confimtam a superioridade da

velocidade do método de decomposição de Benders quando aplicado a problemas de larga

escala. Contudo, a flexibilidade e facilidade em se trabalhar com estruturas multa-período

que o método de decomposição proporciona, motiva sua utilização até mesmo para peque-

nas estruturas de cenários como as aqui implementadas.



Conclusão

A presente dissertação objetivou analisar e implementar no mercado de capitais brasileira

o modelo de otimização de carteims multa-período com controle de perda máxima e custos

de transação, apresentado por Zhao e Ziemba (2001). Esta dissertação utilizou como ferra-

menta o método de otimização estocástica em multa-estágio via decomposição, apresentado

por Birge (1985).

O método de otimização estocástica em multi-estágio apresentado por Birge (1 985)

resulta de uma extensão do método de decomposição de Benders (1962) estendido para

o caso multi-período. Esta metodologia de resolução de problemas por decomposição de

Benders é indicada na resolução de problemas de larga escala dada sua velocidade de reso-

lução como demonstrado em Cartão, Myers e Ziemba (1998). A utilização deste algoritmo

se adequa perfeitamente à resolução do modelo de Zhao e Ziemba apresentado, tendo em

vista sua estrutura e a flexibilidade de trabalhar com árvores de cenários que o método de

decomposição proporciona.

A abordagem de Zhao e Ziemba (2001) se resume em um modelo multa-período de

programação linear estocástica no qual o risco é baseado no cenário de perda máxima,

que é detemlinado endogenamente junto com o balanceamento de retomo esperado ver-

sa/s risco, e sujeito a custos de transação. Este modelo se diferencia do tradicional modelo
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de Markowitz, principalmente, quanto a análise em multa-período e com respeito as caras

tenística da ferramenta de risco utilizada.

Nos testes comparativos entre os modelos de Zhao e Ziemba e de Markowitz, constatou

se que os resultados da implementação do modelo de Zhao e Ziemba a um conjunto de

ativos brasileiros superou os encontrados pelo modelo de Média-Variância de período sim-

ples de Markowitz, pois apresentou melhores expectativas de retemos que carteiras en-

contradas por este último modelo com mesmo risco (desvio padrão), como observado na

implementação 1 . Esta superioridade reflete o benefício que a abordagem multa-período

de Zhao e Ziemba tem de capturar os movimentos esperados dos ativos e assim obter uma

maior rentabilidade.

Na implementação 2, com realocações para os dois modelos e atribuição da rentabili-

dade efetiva de 2002 dos ativos aos portfólios encontrados por ambos os modelos, a per-

fomlance do modelo de Zhao e Ziemba foi, na média geral de todos os testes, melhor que

a perfomiance do modelo de Markowitz para todos os coeficientes de aversão ao risco.

Embora, em alguns testes ter obtido retomo pior que o modelo de Markowitz. Contudo,

esta piora de performance do modelo de Zhao e Ziemba sobre o de Markowitz pode ser

atribuída à forma escolhida para modelagem da árvore de cenários, a qual pode não ter sido

capaz de antecipar os movimentos dos ativos de forma satisfatória. Acredita-se que uma

modelagem de cenários que leve em consideração o caminho recente dos ativos e as ex-
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pectativas dos agentes quanto aos retemos futuros dos ativos possa ser superior a forma

escolhida. Sugere-se, portanto, como direção de pesquisa futura uma maior investigação

das metodologias de modelagem de árvore de cenários a serem aplicadas ao modelo multi-

período, tendo em vista que esta é uma das principais variáveis de entrada para o modelo,

podendo comprometer seu desempenho.

Certamente, o estudo do processo de otimização de investimentos tende a caminhar

para a pesquisa de modelos de otimização estocástica multa-período. O trabalho descrito

por Zhao e Ziemba (2001) apresenta-se como um modelo que se adequa às necessidades

dos administradores de recursos, pois incorpora várias das restrições que estes enfrentam

no processo de otimização de portíblios.



Apêndice A
Código em Matlab do Algoritmo de

Decomposição

Com a finalidade de implementar o algoritmo apresentado por Birge e demonstrado

na seção anterior, descreve-se abaixo um código elaborado em Matlab. A elaboração deste

código tomou como base uma rotina descrita em Silvo(2001). Este código é composto por

seis ünções:

Optimizar.m

Solve.m

OptCuts.m

GetD.m

Gere.m

PutM.m

A função Optimizar.m é a fiinção central do sistema, pois controla o andamento da

solução do problema através dos Passai apresentados no Capitulo 2, chamando as roti-

nas respectivas para cada procedimento e decidindo sobre a finalização da rotina caso o

problema como um todo não tenha solução. A função Solve.m resolve os problemas de

programação linear que lhes são apresentados e, caso estes não tenham solução viável, ap-
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resenha uma região de viabilidade como descrito no Pnsio / do algoritmo no capítulo 3.

A fiinção Optcuts.m realiza os cortes de otimalidade do Passo 2 e decide sobre o encerra-

mento do problema no caso de encontrar a solução. As funções GetD.m e mete.m capturam

os dados para construção das restrições de viabilidade do tipo (2. 13) e das restrições de oti-

malidade do tipo (2.14) respectivamente. A função Putm.m armazena em duas matrizes

diferentes os dados para construção dos dois tipos de resüições (2.13) e (2.14) para cada

problema (t, k).

Além destas funções principais a rotina necessita das variáveis utilizadas como en-

trada para a resolução dos problemas (t, k) apresentados no exemplo e da forma abor-

dada no capítulo 3. Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de mais oito funções

auxiliares:

c.m

Weq.m

W.m

Teq.m

T.m

heq.m

h.m

trem str.m
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Estas Mnções auxiliares deânem as variáveis de entrada para cada problema (f, k).

A diferença nas funções que possuem a extensão eq como a fiinção meq./n das que não

possuem, }Í'm, é que as primeiras definem as restrições de igualdade e as últimas definem

as restrições em forma de inequação.Assim c.m determina os vetores de custo, meg.m e

K/n as matrizes de recurso, Zeq.m e 7:m as matrizes de tecnologia, e /zeq./n e /z.m os vetores

de demanda. A função /ree.sam define a estrutura da árvore de cenários.

Abaixo segue o código em Matlab desenvolvido e comentado para as funções princi-

pais e um exemplo (problema exemplo (2.1 8» para as funções auxiliares:

function Optimizer

%Optimizar

%Rotina principal do Código para resolução de problemas de progra

%multa-período via decomposição de Benders

trem.str; % Chama a filncao que aHbui a esüutua da arvore
%lnicializar Variáveis

global wl w2 weql weq2 Md Me r s x th pi pieq rho sigma t k DIR i soluc zero desire stp dem bac
i-l;
bl;
k-l;
Md
Me

[weq l,weq2J=size(Weq(t,k»;
':zeros( l,N);

s-zeros(l,N);
x-zeros(weq2,N);
th-zeros(l,N);
Pi'll;
rho

sigma=ll;
stop-0;
DIR-l;
soluc=1;

zero-10"(-10)
stP-l ;

macas linear estncasticaC
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desire-'n';
bac(1,1:2)-0;

%Main Algoritm

dem=input('Do you wish to see iterations? y/n [nl:','s');

ifdem=='y
desire-input('Do you wish to follow the procedure stop by stop? y/nlnl:','s');
end

tl=cputime; % Setar relógio para contar tempo do algoritmo

while stop--0

ifdem=='y
$rintK' t-%d.\n',t);
end

while k<=K(t) & stop=-0 % Enquanto nao chegar ao ultimo cenário e condição de parada, realize:

[wl,w2] ze(W(t,k»;
[weq l,weq2]=size(Weq(t,k» ;

if t>1 xt.l-x(:,n(t-l,a(n(t,k»»; esse xt.l eras(weq2,1); end %Atribui a xt.l os valores de X do período
anterior

[xsol,thh,piieq,pii,moo,sigmaa,feasible]-Solve(t,k,xt.1); %C;cama a füncao para resolver problema de prog. lin-
ear

%ifDIR==0 input('> ');end

íf-feasible %Se nao encontrou solução pam o problema(t,k):
ifç-l
stop-1; %Se esta no primeiro período então nao ha solucao para o problema

disp(' ++ PROBLEM IS INFEASIBLE *+');
else

%Constroi a resüicao de façtibilidadc "D x >

D-]piieq*Teq(t,k)-Fpii+'j'(t,k)];
[l)tk,dtk] D(Mdr,t,k);
ifisempty(dtk) dtk-0; end
d-piieq*heq(t,k»pii+h(t,k)+úoo*(-dtk);
ifdem=='y
disp('-

disp(' + INFEASIBLE +');

disp('Feasibility Cut: ');

disp('D-');disp(D);
disp('d-');disp(d);
disp('-
end

[Mdrj-putM([-D -d],Md,r,t-l,a(n(t,k»); %Armazena a resMcao de factibilidade na matiz Md

k-a(n(t,k»; %Retoma ao estágio antecessor

');

');
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b:t-1; %Retoma ao período anterior

bac(1,1)=1;

bac(1,2) (t,k»;
end

end

if feasible %Se encontrou solucao para o problema(t,k), amlazena os resultados e
x(:,n(t,k»-xsol;
th(n(t,k»-thh;

pieq(n(t,k), l :weql»[piieqJ;
pi(n(t,k),l:wl)::]pii] ;

rho(n(t,k),l: r(n(t,k»):moo;

sigma(n(t,k),l :s(n(t,k»):sigmaa;
if bac(1,1)==1

t-t+l ;

k::baç(1,2);
bac(1,1)
else

k=k+l;
end

end

end %while k< & stop-0
if(stop-0 & DIR--l & t<L) %Se ainda nao chegou ao período anal vai para o
t-t+l ;

ift-L testT=1; end

passa pam o prox estágio

prox. período

else ift;=L %Se chegou ao fim setar direcao pam voltar, realizando cortes de otimalidade
DIR-O;
i-i+l;
end

ifDIR--O
ift>l
[Me,s,stop]-OptCuts(t-1); %Chama a função que ca]cu]a os cortes de otima]idade "E x + th >:
tq- l ;

else

DIR=1; %Se t=1, iniciar novamente a otimizacao com as novas restricoes de otimalidade

ç:t+l;

i-i+l;
end

end

end

end %while stop-0
t2:cputime; %Seta o tempo anal do algoritmo
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if feasible %Apresenta a solução do problema

x ,l);th(1)];
Xd-zeros(size(X»;
Xd(ând(abs(X)>zem» d(abs(X)>zero»;
®rintK'\n\n-- ------ --

b'intf('\n solução: ');

Hor j=1 :weq2, brintf(' %g',Xd(j,l»; end; ®rintf('.\n\n');
brintf(' theta: %g.\n\n',th(:,l»;
q)rintf(' objetivo: z g.\n\n',[c(l,ly 0]*X+th(:,]»;
brintf(' iteracoes = %d.\n',i);
brintf(' tempo gasto = %gs.\n',t2-tl);
brintf('\n-
X

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% Optmizer Subfunctions%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

endn

%Subfunçtion Solve

fünctiontxsol,thh,piieq,pii,moo,sigmaafeasiblel-Solve(t,k,xt .l)

% Esta flincao resolve problema de progamacao linear no fomtato:
% minimizar f = cx

% sÚBito a: A x <= b
% Aeq x - beq
% lb < x < ub

% utiza-se a função linprog(ç,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
trem str;

global r s Md Me wl w2 weql weq2 zero DIR i soluc desire stp dem bac;

[Dtk,dtk]-getD(Mdr,t,k); %Busca os va]ores de "D" e "d" pam o devido prob.

[Etk,etk]-getE(Me,s,t&); %Busca os va]ores de "E" e "e" para o devido prob.

rtk-r(n(t,k»;
stk-s(n(t,k»;
if(stk-::0)

stk=1; %Enquanto nao existe restrição pam 'lbeta
Etk=zeros(l ,weq2); %monta-se uma restricao treta >

etk=0;

end

%Montar as matrizes para resolver prob. de prog. linear no fom)ato da hncao linprog0
%ifrtk>0 itk=1; end

Aeqsol=]]Weq(t,k)]]zeros(weql,l)]l;
Asol-]]]W(t,k)];Dtk;Etk]]zeros(wl-t'rtk,l);-ones(stk,l)]J;
beqsol=heq(t,k)-Teq(t,k)*xt.l ;
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bsol=llh(t,k)-T(t,k)*xt.ll;dtk;etkl;
csol=]c(t,k); l] ;

lbsol=lzeros(weq2- 1,1);-18;-lnfl;

ubsol=ll;

ifdem=='y
if(soluç==1)
disp('
if DIR==1 direç='FORE'; else direc='BACK'; end
brintf('(%d)[%d %d] %s \n',i,t,k,direi);
disp('-
end

end

')

ift-=1 options = optimset('Maxlter',le3); else options - optimset('Maxlter',le3); end

%resolver problema de programação linear

[Xtk,fsol,exitnag,output,lambda]-]inprog(cso],Aso],bso],Aeqso],beqso],]bso],ubso],[],options);

if exitfiag>0 %Se o exitflag for maior que zero então existe uma solução para o problema

Heasible-1; %Ha solução para o prob. de prog. linear

xsol=Xtk(l :weq2,1); %Solucao do problema

ifstp-=1 thh=0;
esse

thh=X&(weq2-FI,1); %Solucao para theta
end

piieq=-llambda.eqlinj'; %Multiplicador simplex associado as equacoes de igualdade

pii=-]lambdaineqlin(l :wl,1)]'; %Multiplicador simples associado as inequacoes iniciais
rhoa:=lambda.ineqlin(wl+l :wl-Fítk,ly; %Multiplicador simplex associado as inequacoes -Dx<=-d

sigmaa=lambda.ineqlin(wl-tTtk+l :wl+rtk-h(n(t,k»,ly; %Multiplicador simples associado as inequacoes
Th<=-e

%Apresenta resultados

ifdem=='y
disp('-

brintf('theta >='n%og\n',-etk+Etk+xsol);

disp('c=');disp(csol');
disp(']x th] sp([xsol' thh]);

disp('IA b]=');disp([IAeqsol;Asol],[beqsol;bsol]]);
disp('pi='); disp([piieq pii]);
disp('rhoo='); disp(moo);
disp('sigmaa='); disp(sigmaa);
Qrintf('\nObj %.8f\n\n',fsol);
disp('-
end

else

feasible=0; %Nao ha solução para o problema de programação linear original

[linhsol,çolsol]=size([Aeqso];Aso]]);
cv-]zeros(weq2+1,1);ones(2+linhsol,l)] ;

')

')

.Ex
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Avint=]IAeqsol;Asol] eye(linhsol) -eye(linhsol)];

Aeqv=Avint( l :weql,:);

Av=Avint(weql+l :weql+wl -frtk-htk,:);

lbv-]lbsol;zeros(2+linhsol, l)];
ubv-ll;

[Xtk,fV,exitnag,output,lambda]-]inprog(cvAx.bso],Aeqv,beqso],]bv,ubv);

piieq=-]lambda.eqlin] '

pii--]lambda.ineqlin(l :wl,l)]';
moo-lambdaineqlin(wl+l :wl+ítk, ly;

sigmaa=0;
xsol
thh

ifisempty(moo) rhoo=0; end
end

ifdesire--'y' input('> '); end

%Subhnction OptCuts

hnctionIMe,sn,stopl-OptCuts(t..l)
trem str;

global wl w2 weql weq2 pi pieq t r Md Me rho sigma s x th i stp dem;

added=0;

stop-0;
stP-stP+l ;

%Processo para montar a restrição de otimalidade no formato "E x + theta >= e
forj=1:K(t l)
E-zeros( l,weq2);

6or k-(find(a(n(t .l+l,l):n(t .l+l ,K(t:l+l»)-:j»
E-E fp(n(t,k»/p(n(t:lj»*([pieq(n(t,k),l :weq]) pi(n(t,k),
end

6or k(ând(a(n(t.l+l,l):n(t,l+l,K(t.l+l»)--j»
e-e+p(n(t,k»/p(n(t .l j»*([pieq(n(t,k),l :weql) pi(n(t,k), l

ifr(n(t,k»>0
[Dtk,dtk] tD(Mdr,t,k);
e-e+p(n(t,k»/p(n(t .l j»*rho(n(t,k), l :r(n(t,k»)*(-dtk);
end

ifs(n(t,k»>0
[Etk,etk] etE(Me,s,t,k);

e(t,k»/p(n(t.l j»*sigma(n(t,k),l :s(n(t,k»)*(-etk);
end

end

Q-e-E*x(:,n(t.lj»;
if dem== 'y:

l:wl)] *ITeq(t,k);T(t,k)])

wl)]*beq(t,k);h(t,k)])
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disp('Optimality Cuts:');
disp('E disp(E);

disp('e=');disp(e);
teta-th(l,n(t..lj»;
x(:,n(t.lj»;
ift-2
brintf('(%d) Q-th %g\n',i,Q,th(l ,n(t:l j»,Q-th(l ,n(t.l j»)

end

end

ifabs(th(l,n(t.lj»)< lO«-7)
[Me,s]-putM([-E -e],Me,s,t .l j);

added=added+-l;

esse if Q-th(l ,n(t.l j»> 10"(-6)
[Me,sj:;putM([-E -e},Me,s,t l j);

added=added+ l ;

end

end

end

if(t--(2) & added-0) stop-l; end %determina a parada da otimizacao e que a solução foi encontmda

sn-s

%Subfllnction GetD

FunctionIMout,Boutl=getD(Mx,indt,k)
trem.str;

global wl w2 weql weq2

if isempty(ind)
Mtk
Mout-Mtk;
Bout-Mtk;

else

iniçio=sum(ind(l :n(t,k)- l»+l ;

fim m(ind(l:n(t,k»);
if(iniciou-fim)
Mtk=Mx(inicio:fim,l :w2+1);

[m l ,m2]=size(Mtk);

Mout-Mtk(l :ml,l :w2);

Bout-Mtk(l :ml,w2+1);

esse

Mtk

[m l,m2]=size(Mtk);
Mout-Mtk;
Bout-Mtk;
end
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end

%Subfünçtion GetE

FunctionIMout,Boutl=getE(Mx,inda,k)
trem str;

global wl w2 weql weq2

if isempty(ind)
Mtk

Mout=Mtk;
Bout-Mtk;
else

inicio d(l;n(t,k)-l»+l;
fim m(ind(l:n(t,k»);
if(inicio <

Mtk cio:âm,l:w2+1);
[ml,m2]=size(Mtk) ;

Mout-Mtk(l :ml,l:w2);

Bout-Mtk(l :ml,m2);

else

Mtk

[ml ,m2]=size(Mtk);

Mout=Mtk;

Bout-Mtk;
end

end

%Subfünction PutM

filnctionIMx,nindl-putM(new Mx,indt,k)
trem str

global wl w2 weql weq2

new=]new zeros( l ,max(w2»-1-length(new»];

âm (ind(l:n(t,k»);
Mx-IMx(l :âm,:); new; Mx(íim+l :sum(ind),:)];
nind=ind;

nind( l ,n(t,k»-nind( l ,n(t,k)»-l ;

%Subfünction c

functionlç]

ift-=3 c=1-l ;-l;-ll;
else

c-l0;0;0l;
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end

%Subfunction W

hnçtionlWl=W(t,k)
ifb-l
W
else

w-lo l o;-l -l -ll;
end

%Subfilnction Weq

functionlWeql=Weq(t,k)
Weq l ll;

%Subfunction h

functionlhl=h(t,k)
ifç-l
h-1500001;

else

h-lO;-1000001;
end

%Subfünction heq

ftinctionlheql=heq(t,k)

ift-l heq=1100000l;
else

heq=10l;
end

%Subfünction T

hnçtionITl=T(t,k)
GT

ibov-l0 -0.30 0.40 -0.30 -0.10 -0.30 0.60l;
do1=10 -0.10 -0.10 0.11 0.25 0.15 -0.20l;
kl0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15j;

ribov-exp(ibov(GT(t»k- l»;
rdol-exp(dol(GT(t)+k-l»;
rÊexp(f(GT(t»k-l»;
ifb-l
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T=1-0.5+rf -0.5+ribov -0.5+rdoll;
else

T=1-0.5+rf -0.5+ribov -0.5+rdo1;0 0 0J;
end

%Subfllnction Teq

functionITeql=Teq(t,k)
GT

ibov-l0 -0.30 0.40 -0.30 -0.10 -0.30 0.60l;

do1=10 -0.10 -0.10 0.1 1 0.25 0.15 -0.20l;
bl0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15l;

ribov-exp(ibov(GT(t»k- l»;
rdol-exp(dol(GT(t)+k- l»;
rF:exp(f(GT(t»-k-l»;
ift-l Teq-l0 0 0l;
esse

Teq=1-rf -ribov -rdolj;
end

%Subfllnction trem str

Sti-l1 2 2l;
dt-lO l ll;
L-length(SÜ);
K
for z=2:L

K-]K St«z)*K(z-l)];
end

n(1,1)
for z=2:L

forj=1:K(z)
n(zj):n(z-l ,K(z-l»-H ;
end

end

a(1):0;
for z=2:L

6orj :K(z)
a(n(zj» eil(l/Str(z»;
end

end

ba(1)=1;
for z=2:L- l

forj :K(z)
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ba(n(zj»-(K(z+l)/K(z»*(j-l)+l ;
end

end

N-n(LK(L»;
p'll;
for z- l :L

p(n(z, l):n(z,K(z»)-ones(l ,K(z»/K(z)
end



Apêndice B
Resolução do Problema Exemplo do Capítulo

Segue abaixo o procedimento, passo a passo, de resolução do problema exemplo do

capítulo 2, através do código descrito no Apêndice A:

Inicia-se no passo 0, setando as variáveis: t = k = 1, <ã> = 1 (iterações), D/R

FOR.B, adicionando a restrição Ol: = 0 e seguindo para o .f)mso /:

<l>.It = 1, k = ll Z)/R = PARE. Tem-se o sub-problema (1, 1)

min .0 + 0i

sujeito a

Fi + /i + Ui = Prl = 100.000, 00

/i $ 50.000, 00

FI , /l, C/t 2 0

90
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cuja solução é: IFI /l Ull

navais sao zero.

l30.354, 00 39.292, 00 30.354, 001 . Outras va.

<l>.It = 2, k = ll l)/R = F'OR.E. Tem-se o sub-problema (2, 1)

min .0 + 0i

sujeito a

/# + 4 + c4 - 94.901, 32

4 $ 47.450, 66

/# 4 c4 $ 100.000, oo

©,-rJ,q 2 0

ai- o

O sub-problema (2, 1) é inviável, tendo em vista a escolha de alocação em (1, 1).

Calcula-se então uma região de viabilidade para este problema e, com os multiplicadores

simplex associados, calcula-se e aplica-se a restrição do tipo (2. 19) ao nó antecessor (1, 1).

Encontramos: l)} = (rã)rlQ = j1, 16 0,74 0,901 e d} = (ni)rhi = 100.000,00.

<i>.It íl n-ra FOR.E. Tem-se o sub-problema (1, 1)
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min .0 + 0i

sujeito a:

Fi + /l + Ui = Wi

Ã $ 50.000, 00

1, 16FI 0, 74/i

Fi,.ri,UI 2 0

100.000,00

o, 90K $ 100.000, oo

cuja solução é: IFI /l Ull

riaveissao zero.

[55.856,17 25.090,05 19.053, 781 . Outras va-

<l>.It = 2, k = ll Z)/R = FOR.E. Tem-se o sub-problema (2, 1)

min .0 + a!

sujeito a:

/# + /J + t4 - lo0.723, 35

# $ 50.361, 67

/y 4 t4 $ 100.000, oo

.rV,.N,c# > o
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0!-0

cuja solução é: l,Zq l21 C41 = 130.545,39 39.632,57 30.545,391

Haveis sao zero.

<l>.It = 2, k = 21 Z)-rR = FOR.B. Tem-se o sub-problema (2, 2):

min .0 + 0:

sujeito a:

/? + /j + te - 119.566, 14

# $ 59.783, 07

-a -e U22 $ 100.000, 00

a, -e, q 2 0

og - o

cuja solução é: l.r? la2 Z.81 = 136.308,11 46.949,91 36.308,11l

dáveis são zero.

<l>.It = 3, k = ll Z)/R = FOR.E. Tem-se o sub-problema (3, 1):

min. F3 - /3 U3 + 03

93

Outras va

Outras va
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sujeito a

/T + /} + [4 - 98.946, 36

4 $ 49.473, 18

© - .a q $ -ioo.ooo, oo

N, .r}, q 2 0

oi- o

O sub-prob]ema (3, 1) é inviável com a escolha de alocação em (2, 1). Calcula-se en-

tão uma região de viabilidade para este problema e, com os multiplicadores simplex associ

ados, calcula-se e aplica-se a restrição do tipo (2.19) ao nó antecessor (2, 1). Encontramos

n4-(«i)'q-li,i6 0,74 1,12jedi)'Aà .000,00.

<l>.It = 2, É = ll Z)/R = ROBE. Tem-se o sub-problema (2, 1)

min .0 + 0à

sujeito a

/# + 4 + [4 - ]o0.723, 35

a $ 50.361, 67

/T 4 [4 $ 100.000, oo
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16Fei 100.000 ,00

a

cuja solução [4 q] [34.670,53 33.910,06 32.142, Outras va-

návels são zero.

<1>. DIR FORO. Tem-se o sub-problema

min

sujeito a:

101.282,86

a htJ.h41 4:{

U .100.000 ,00

4 U 0

Gula solução [4 4 q] [30.714,99 39.852,88 30.714,99], solução

Liuai 00 ool
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<l>.It = 3, k = 21 .D/R = PARE. Tem-se o sub-problema (3, 2):

min . -- F3

sujeito a:

/? + # + c# - 112.236, 62

# $ 56.118, 31

F? # (# $ 100.000, 00

q, .rg, q 2: o

oã - o

cuja solução é: l.r? /32 [/321 = 134.064,66 44.107,31 34.064,661,

dual representada pelo multiplicador simplex (nã)r = j--l, o0 0, 00 0, Ool.

<l>.It = 3, k = 31 .D/R = FOR.B. Tem-se o sub-problema (3, 3):

min. -- F3 /3

sujeito a:

/T + /: + te - 119.149, 37

4 $ 59.574, 68

]oo.ooo.oo3 '3 '3

96

solução
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N, .r:, W 2 0

og - o

cujasoluçãoé: l/? /33 t41 = 136.180,54 46.788,29 36.180,541 ,soluçãodual

representada pelo multiplicador simplex (aB)I" = j--1, 00 0, 00 0, 001.

<i>.If 41 o.ra PARE. Tem-se o sub-problema (3, 4)

min . -- F3 -- /3

sujeito a

/T + /! + t4 - 157.458, 90

4 $ 78.729, 45

a - 4 - q $ ioo.ooo, oo

a, .a,q 2 0

o: - o

cuja solução é: l.r# /8 [41 = 147.909,00 61.640,89 47.909,001, so]ução

dual representada pelo multiplicador simplex (aâ)r = j--1, 00 0, 00 0, 001.
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Finalizando o Russo / com, pois t = 3 e k 4, fazer l)/R B..40Ã' e seguir para

Q Passo 2

Realizam-se os cortes de otimalidade, calculando e inserindo restrições do tipo (2.20)

aos sub-problemas

,j - (W) («}«?--«i'n - o," '," :,")

.i - (W) («à«ã -- «í"o - ', "

'j- (W) («gw --«ga - o," :," ',")

'g - (W) («g"i -- «ã"o - ', "

<2>.It = 2, k il o-ra B.4C'K. Tem-se o sub-problema (2, 1)

min .0 + 01

sujeito a

/T + 4 + t4 - lo0.723, 35

# $ 50.361,67

4 a 100.000,00

1,16F2t o, 74.y i,i2t4 $ 100.000.00
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1,16Fai o, 82.G i, 20c,y o! $ o, oo

4,.rJ,U ? o

cuja solução é: l.ry 4 q] lo,o 0,0 lo0.723,35], oi 120.883,30,

(«i)' 1--t,20 0,0 0, 01, a:

<2>. It 21 o.ra .B.,4C'K. Tem-se o sub-problema (2, 2)

min .0 + 0g

sujeito a

a + .r? + q 119.566,14

/? $ 59.783, 07

a 4 w$ 100.000,00

1,16.ri? 1,28.G o, 99c#

a, .rj, W ? o
0

cuja solução é: l.r? # q] [59.783,07 59.783,07 0,00].0: 146.068,14,

(«:)' [-1,16 0,12 0,01,a!
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<2> (0, 5) (n'i:U + a'g:Z?) 1,36 1,10)

(o, S)(«$ài + rghg) +(o, S)(amei + «geg) 0,00

Tendo em vista que .D/R = -B..4C;K e t = 2 este é um ponto de teste de parada do

algoritmo. Calcula-se 0i = e} -- Eizi = --133.838,83. Como esta ainda é a primeira

volta, ou seja o valor de 0i ainda é zero então necessariamente se adiciona uma restrição

do tipo (2.20) ao sub-problema (1, 1), então adiciona-se a restrição do tipo (2.20), seta-se

DIR -- FORO e etoma-se ao Passo l-.

<3> . It = 1, k 11 D/R = F'OR.E. Tem-se o sub-problema (1, 1)

min .0 + 0i

sujeito a

Fi + /l + Ui = WI = 100.000, 00

/l $ 50.000, 00

1, 16Ft -- 0, 74/i 0, 90C/t $ --100.000, 00

1,42Fi -- 1,36/i 1, 10C/t -- ai $ 0,00

Fi, /i, h ? 0
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cuja solução é: IFI /l Uil

(ai)I' = j--1,41 0, 01, a:

lt00.000,00 0,0 0,01. 01 140.686,69

<3> . It = 2, k = ll Z)/R = FOR.E. Tem-se o sub-problema (2

min .0 + 0i

sujeito a:

/y + /J + c8 - 116.183, 42

4 $ 58.091, 71

/1 4 c# $ 100.000, oo

1,16F21 0,744 1,12C4 $ 100.000,00

1, 16F21 0, 824 1,20C4 0i $ 0, 00

©, .a,q ? o

1)

cuja solução é: leal -a t41

(ai)r = 1-i,20 0,0 0, 01, ai = l

[o,o o,o 116.183,42], oà 139.437,74

<3>.It = 2, k = 21 Z)/R = FOR.E. Tem-se o sub-problema (2, 2)

min .0 + 0g
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sujeito a:

l

W 116.183,

58.091

100.000 00

l 99Ue2 a2

#

0

cujasoluçãoé: l.r? la2 Z.#l = IÕ8.091,71 58.091,71 0,001 .0g

(n'g)7'= 1-i,i6 -0,12 0,01,o'g

141.935,64,

<3>.It OREDIR - F' Tem-se o sub-problema (3, 1)

min

sujeito a:

129.693,01

f14 X4fl

a U 100.000 ,00

a U 0
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oâ - o

cuja solução é: IF31 /31 t,ql = 139.408,09 50.876,83 39.408,091,

dual representada pelo multiplicador simplex (n})I' = j--1, 00 0, 00 0, 001.

<3>.It = 3, k = 21 D/R = FOR.E. Tem-se o sub-problema (3, 2):

min. - F3 /3 U3 + 0:

sujeito a:

/? + /g + c# - 149.182, 47

4 $ 74.591, 23

-.f? - .G - t# $ -ioo.ooo, oo

a, .r!, q 2 0

oã - o

solução

cuja solução é: l/? .rg t/321 = 145.374,88 58.432,71 45.374,88j, solução

dual representada pelo multiplicador símplex (aã)r = j--1, 00 0, 00 0, 001.

<3>.It = 3, k = 31 Z)/R = ROBE. Tem-se o sub-problema (3, 3):

min. -- F3 .ra Ua + 0a
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sujeito a:

z- r3
3 110.528,

264

100.000 ,00

cujasolução é: [a
00 ool.

k Tem-se o sub-problema (3

min

sujeito a:

W 173.342,

R71

100.000,00

0
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cuja solução é: l.ry /! t41 = 152.772,82 67.797,30 52.772,821, solução

dual representada pelo multiplicador simplex (ng)r = j--1, 00 0, 00 0, 001.

Finalizando o passo / com, pois t = 3 e k = 4, fazer Z)/R = B.,4aÃ. e seguir para

o Passo 21

Realizam-se os cortes de otimalidade, calculando e inserindo restrições do tipo (2. 14)

aos sub-problemas:

'J - (W)(«!w--«ã"n -o," '," :,")

.i - (W) («à"i -- «ã"o - ', "

"j-('#)(«gq--«âw- o,:' :," ',")

': - ('#) («:"ã -- «â"o - ', "

Tendo em vista que 0{.l não é mais igual a zero. Testa-se a necessidade de se

acrescentar restrições do tipo (2.20) no estágio a(kt) verificando se o valor de aÍ.l =

<.1 -- EÍ.:Za(k ). Se este valor for maior que q.i encontrado através da otimização no

passo anterior, então adiciona-se mais uma restrição do tipo (2.20) ao nó a(kt).

0, .437,74
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o, = lo:l i.935,64

<4>.It = 2, k = ll Z)/R = B.4aK. Tem-se o sub-problema (2, 1)

min .0 + 0à

sujeito a:

a + /J + [4 - 116.183, 42

4 $ 58.091, 71

-F2i .a Ua' $ 100.000, 00

1,16Fal 0,744 1,12t# $ 100.000,00

1, 16Fal 0, 82# 1,20C# 0i $ 0, 00

a, .a,U ? o

cujasolução é: IF21 /j C/211 = 10,0 0,0 116.183,421, 0i

(«i)' l-i,20 0,0 0,01,(aã)'- 1,00

139.437,74,

<4>.It = 2, k = 21 D/R = B.4aK. Tem-se o sub-problema (2, 2)

min .0 + 0g

sujeito a:



Apêndice B Resolução do Problema Exemplo do Capítulo 2 107

/T + /j + u? - 116.183, 42

# $ 58.091, 71

/? # c4 $ 100.000, oo

1, 16F2a - 1, 28.G - 0,99C4 - 0g 5; 0

a, .rj, W 2 0

og - o

cujasoluçãoé: l/? /? [ l= 158.091,71 58.091,71 0,001.0g

(rg)r 0, 12 0, 01, ag = 1.

.141.935,64,

<4> (0, 5) (râ:Q +ag7?) 41 1,36 l,lO)

(0, 5)(«{h} + rgA:) +(0, S)(ajeã+ age!) 0,00

Tendo em vista que Z)/R = .B.4aÃ. e t = 2 este é um ponto de teste de parada do

algoritmo. Calcula-se Ot = e} -- .Ei = 140.686, 69. Tendo em vista que Pi = 01, logo

não é necessária a inserção de mais uma restrição do tipo (2.14) no estado t = 1. Logo,

esta é uma decisão de parada da rotina, pois encontrou-se a solução ótima.
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