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Resumo 
 

Nos últimos anos, os físicos começaram a aplicar conceitos e métodos advindos da física estatística para estudar os problemas econômicos, a palavra econofísica é utilizada para se referir a este trabalho. Um 

dos grandes desafios dos investidores no Mercado Financeiro é o de encontrar estratégias que maximizem a rentabilidade de suas carteiras de investimento minimizando o risco do portfólio. Neste trabalho 

mostrou-se que a maior dificuldade dos modelos de Black e Markowitz está na inferência dos rendimentos médios das ações e na correlação entre eles. O estudo da teoria de matrizes aleatórias demonstra que 

a distribuição de autovalores das matrizes de Wishart segue a distribuição de Marchenko-Pastur. Comparando as matrizes aleatórias com as obtidas da correlação entre as ações notou-se a incompatibilidade 

do maior autovalor, então ficou evidente que uma parte da matriz traz informações reais sobre a correlação das ações e a outra é basicamente composta de ruídos. Nossa proposta foi de extrair o ruído da 

matriz de covariância e aplicá-la na determinação dos portfólios eficientes utilizando tanto dados da BM&FBovespa quanto simulações dos preços de ações não correlacionadas e correlacionadas obtidas pelo 

método de Monte Carlo. 

 

 

 
Introdução 

 

Markowitz (1952), desenvolveu a metodologia de diversificação de 

portfólios para diminuição de riscos após perceber que as diferentes 

ações estavam correlacionadas entre si. Com a matriz de covariância das 

ações é possível procurar portfólios que minimizam a variância de uma 

combinação das ações para determinado rendimento, encontrando a 

curva chamada de fronteira eficiente. Black (1972) trouxe uma 

contribuição muito importante ao permitir que o investidor se colocasse na 

posição “short” [descoberto, ou vendida] ou “long” [coberta, comprada] e 

assim ampliou a fronteira eficiente de Markowitz, que só permitia a 

posição “long”. Dada a matriz de covariância o problema de minimização 

de riscos no modelo de Black possui solução analítica.  

Críticas aos Modelos de Markowitz e Black 

Os portfólios, tanto de Markowitz quanto de Black, são calculados através 

da matriz de covariância entre as ações. A covariância entre variáveis 

aleatórias independentes deveria ser nula, mas em uma amostra finita ela 

apresenta flutuações. A matriz utilizada nos modelos de diversificação de 

portfólios é obtida com um número finito de observações incorporando as 

flutuações que são suficientes para mudar a posição da fronteira eficiente. 

Bouchaud [1] mostra a importância do ruído na fronteira eficiente através 

do teste da performance do portfólio no período subsequente, que 

consiste em usar metade do intervalo do tempo de observação e analisar 

o comportamento desse portfólio na metade seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1: Performance do portfólio antes e após o processo de limpeza de ruído. 

  

A curva azul mostra a performance dos portfólios após processo de 

limpeza de ruído da matriz de covariância, muito mais próximos entre si. 

Isso demonstra a importância do estudo do ruído na matriz de covariância 

para melhorar a diversificação de portfólios. 
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Resultados 
 

Analisamos 37 ações negociadas na Bolsa de valores de São Paulo no período de 2007 a 2008, começando 

em 01/01/2007 e indo até 31/12/2008, totalizando 492 dias de negociações. 

 
 

 

Conclusão 
 

Neste trabalho estudamos os modelos de Markowitz e Black para otimização de portfólios e fizemos uma 

introdução à teoria de matrizes aleatórias. Na parte de apresentação de resultados vimos que a maior 

dificuldade dos modelos de Black e Markowitz está na inferência dos rendimentos médios das ações e na 

correlação entre eles já que a matriz de covariância se comportou de maneira robusta ao longo do tempo.  
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     Figura 2: a) Fronteira eficiente para os modelos de Markowitz e Black com os dados do primeiro período b) Portfólio para o modelo de 

Markowitz c) Portfólio para o modelo de Black. 

 

Figura 3: Análise no segundo período dos portfólios compostos no primeiro. 

Figura 4: Desempenho dos portfólios após o processo de limpeza. 


