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RESUMO 

O presente estudo aborda conceitos da Teoria de Carteiras de Markowitz e discute sua aplicabilidade a 
uma carteira de investimentos composta por ativos financeiros e ativos do Real Estate. Após uma revisão 
da literatura acerca dos conceitos inerentes à gestão de carteiras de investimentos e à Teoria de Carteiras 
de Markowitz, foi elaborado um modelo fundamentado nesta teoria. Posteriormente, o modelo foi 
aplicado a uma carteira real, composta por ativos financeiros e ativos do Real Estate, para se verificar a 
influência que a modificação do peso dos ativos exerce sobre a relação risco e retorno da carteira. 
Buscou-se assim, avaliar se tal modelo pode servir como mais uma ferramenta para auxiliar o gestor de 
carteiras de investimentos compostas por ativos do Real Estate. Por meio do presente estudo, foi possível 
concluir que existem limitações à aplicabilidade da Teoria de Markowitz a carteiras compostas por ativos 
do Real Estate, justamente em face das especificidades deste setor. Apesar das limitações existentes, a 
aplicação do modelo mostrou-se eficaz, consistindo em um importante instrumento para auxiliar o gestor 
a distribuir os ativos de uma carteira mista de uma forma mais eficiente. 
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Applicability of Markowitz’s Portfolio Theory to Investments in Real 
Estate Assets: Case Study of a Mixed Portfolio 

ABSTRACT 

This study examines concepts of Markowitz’s Portfolio Theory and discusses their applicability to an 
investment portfolio composed of financial and real estate assets. After a review of the literature on the 
concepts of portfolio management theory and Markowitz Portfolio Theory, a model was prepared using 
such theory. The model was then applied to an actual portfolio composed of financial and real estate 
assets, in order to identify the influence that changes in the weight of assets exercise over the risk-return 
relationship in the portfolio, and thus determine whether the model can serve as one more tool to assist 
managers of investment portfolios composed of real estate assets. The study indicated that there are 
limitations on the applicability of Markowitz’s Theory to portfolios composed of real estate assets. 
Despite these limitations, the model showed itself to be effective, leading to the conclusion that it can be 
an important auxiliary tool in assisting managers to distribute assets in a mixed portfolio in a more 
efficient way. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao administrar uma determinada carteira de ativos, o gestor tem normalmente como meta buscar 
o máximo retorno possível de seu investimento, dentro de níveis de risco aceitáveis. Uma vez 
definidos a meta de rentabilidade e o nível aceitável de risco, a grande questão passa a ser 
encontrar uma estratégia adequada para que isto ocorra. 
A qualidade do investimento de uma carteira é referenciada pelo seu binômio risco-retorno e, a 
depender da configuração da carteira, o gestor poderá ter uma exposição ao risco muito além da 
pretendida ou um resultado muito inferior ao desejado. Ou seja, o investidor poderá estar 
correndo um risco muito maior do que o necessário dentro do nível de retorno desejado, ou 
obtendo uma rentabilidade bastante inferior a que seria possível dentro do padrão de risco 
definido como aceitável. 
Tal problemática está inserida no processo de gestão de carteiras de investimentos, o qual está 
longe de ser uma tarefa simples, em razão da grande diversidade de ativos disponíveis ao 
investidor, das diversas proporções possíveis nas quais eles podem ser combinados na carteira e 
da impossibilidade de se prever com qualidade o desempenho futuro dos ativos. 
As diferentes composições dos ativos de uma carteira de investimentos podem mudar 
substancialmente o seu binômio risco-retorno. Muitas vezes é possível obter uma melhor relação 
risco-retorno de uma carteira redistribuindo os percentuais de participação de seus ativos. Por 
esse motivo, é imprescindível que uma carteira de investimentos seja submetida periodicamente 
a avaliações acerca de sua composição e dos percentuais de participação de seus ativos. 
A aplicação de modelos matemáticos é de grande utilidade para suportar o gestor na escolha dos 
ativos e na definição de seus respectivos percentuais de participação ou pesos, possibilitando 
melhor atender às estratégias do gestor com relação ao binômio risco-retorno de sua carteira de 
investimentos. 
Ao longo das últimas décadas, a adoção de modelos matemáticos sofisticados, como ferramentas 
de apoio para a gestão de carteiras, foi bastante disseminada no mercado financeiro nacional e 
internacional. Isto ocorreu tanto em função do desenvolvimento e amadurecimento dos 
mercados, quanto em face do surgimento de programas computacionais que possibilitaram a 
aplicação de tais modelos. 
Apesar de atualmente existirem diversos modelos teóricos para viabilizar a otimização de 
carteiras de investimento, o presente estudo se concentra na Teoria de Carteiras de Markowitz1, a 
qual é considerada o marco do nascimento das Finanças Modernas e da Teoria Moderna de 
Carteiras2. 
O modelo da Teoria de Carteiras de Markowitz permite identificar, dentre as diversas proporções 
de ativos que compõem uma carteira, como cada uma das possíveis composições da carteira se 
comporta com relação ao binômio risco-retorno.  
De acordo com este modelo é possível, portanto, diminuir o risco de uma carteira sem prejudicar 
sua rentabilidade ou, se a opção for manter o risco atual, melhorar a rentabilidade da carteira sem 
aumentar o seu patamar de risco. 
O modelo de Markowitz foi desenvolvido com base nos pressupostos inerentes aos ativos 
financeiros. Como tais pressupostos conflitam com vários preceitos inerentes aos ativos do Real 
Estate, entende-se que a aplicação do modelo de Markowitz para ativos dos mercados de Real 
Estate apresenta limitações. 

                                           
1 Por seu trabalho, Markowitz recebeu o prêmio Nobel de ciência econômica em 1990. 
2  As Finanças Modernas e a Teoria Moderna de Carteiras não se fundamentam apenas nas ideias de Harry 
Markowitz. Existem outros pilares que contribuíram para sua sustentação, como o Modelo de Precificação de Ativos 
(CAPM) de Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) e a Teoria dos Mercados Eficientes formulada por Fama 
(1970). 
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Tais limitações decorrem das especificidades do Real Estate, tais como: os riscos próprios dos 
ativos deste segmento, as dificuldades no processo de compra e venda de ativos ou frações de 
ativos, os altos custos de transação, a correlação entre os ativos e a insuficiência ou falta de 
qualidade dos dados históricos3. 
Pretende-se, com este trabalho, discutir o impacto de tais limitações e, assim, a aplicabilidade do 
modelo de Markowitz a uma carteira mista, composta por ativos financeiros e ativos do Real 
Estate4. 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi subsidiado por estudos publicados no Brasil e nos Estados Unidos sobre a 
gestão de carteira de investimentos, sobre a Teoria de Carteiras de Markowitz e sua 
aplicabilidade no mercado financeiro e no mercado de Real Estate, além de estudos sobre as 
peculiaridades dos ativos do Real Estate. 
Inicialmente o estudo bibliográfico procurou identificar os pressupostos e os princípios básicos 
da Teoria de Markowitz e as peculiaridades dos ativos do Real Estate, para, a partir das 
diferenças existentes entre estes pressupostos/princípios e os ativos do Real Estate, discutir a 
aplicabilidade da Teoria de Markowitz a uma carteira composta por ativos financeiros e ativos 
do Real Estate. 
Após este estudo bibliográfico foi desenvolvido, por meio do software Microsoft Excel©, um 
modelo baseado na Teoria de Carteiras de Markowitz, com o objetivo de se analisar o 
comportamento de uma carteira real, composta por ativos financeiros e ativos do Real Estate, em 
diversas situações de gestão. 
Para colocar o modelo em prática, partiu-se de uma base de dados de ativos reais, dos quais o 
autor tem pleno conhecimento, para se estabelecer uma carteira base, composta por 6 ativos do 
Real Estate e 4 ativos financeiros. A seguir, foram obtidos os retornos históricos dos ativos 
durante o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2007. Após a construção do modelo em 
Excel, foram calculados o retorno médio e o risco da carteira base para o período em análise. Em 
seguida, por meio da aplicação do modelo, foi identificada a fronteira eficiente.  
Para se analisar o comportamento da carteira, inicialmente foram testadas duas estratégias para 
melhorar a eficiência da carteira base em termos de risco-retorno, quais sejam: (i) redução do 
risco e manutenção do retorno e (ii) aumento do retorno e manutenção do risco. 
Na sequência, como exercício para se verificar a eficiência do modelo, foi analisado o retorno 
que a carteira teria tido no ano de 2008 caso tivessem sido colocadas em prática as diretrizes de 
aumento de retorno sugeridas pelo modelo, para, então, ser feita uma comparação entre o retorno 
que a carteira teria tido e o retorno real que a carteira base efetivamente teve no ano de 2008. 
Por fim, tendo em vista que foram identificadas limitações à aplicação da Teoria de Markowitz 
no âmbito do Real Estate, foram feitas simulações com o objetivo de se averiguar o impacto de 
tais limitações ao modelo. 
Para investigar o impacto da primeira limitação identificada – a insuficiência ou falta de 
qualidade de informações – foi feita uma comparação das sugestões dadas pelo modelo para uma 
carteira na qual havia um histórico de 6 anos de rentabilidade com as sugestões dadas pelo 
modelo para carteiras nas quais foram estimados os retornos de ativos específicos, supondo que a 
base de dados dos retornos estivesse incompleta. 
Para averiguar o impacto da inviabilidade prática do reposicionamento frequente dos ativos do 
Real Estate, segunda limitação identificada, foi feita uma comparação entre o resultado obtido 

                                           
3 No mercado brasileiro, a insuficiência ou falta de qualidade de uma base de dados é ainda mais expressiva. 
4 No presente estudo foram apenas considerados investimentos diretos em empreendimentos de base imobiliária, 
desconsiderando-se investimentos indiretos, tais como quotas de Fundos de Investimento Imobiliário, por exemplo. 
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em uma carteira na qual os ativos foram reposicionados mensalmente e o resultado obtido em 
uma carteira na qual o reposicionamento foi feito somente uma vez ao ano. 
Com intuito de analisar o impacto da terceira limitação – a existência de diferentes abrangências 
do conceito de risco – e, consequentemente, da utilização de um método de estimativa de 
retornos futuros, diverso daquele utilizado por Markowitz5, foram feitas estimativas dos retornos 
futuros dos ativos do Real Estate considerando três diferentes cenários de mercado, para avaliar 
quais seriam as sugestões dadas pelo modelo nestas hipóteses. 
Para averiguar o impacto da desconsideração dos custos de transação, quarta limitação 
identificada, foi feita uma simulação para identificar o número de meses necessários para que os 
custos de transação fossem inteiramente recuperados.  

3. RESULTADOS 

3.1. Esclarecimentos Preliminares acerca da Carteira Base 

Segundo Gitman e Joehnk (2004, p. 151) “em média, a maior parte dos benefícios de 
diversificação, em termos de redução de risco, pode ser obtida formando-se carteiras que 
contenham de 8 a 15 títulos selecionados aleatoriamente”. Evans e Archer (1977) chegaram à 
conclusão que uma carteira não deve conter mais do que 10 ativos. Para Francis (2001), os 
melhores benefícios em termos de diversificação são obtidos quando houver de 10 a 15 ativos 
diferentes na carteira. Tendo em vista tais considerações, optou-se por trabalhar com uma 
carteira base composta por 10 ativos diferentes. 
Benjamin, Sirmans e Norman (1995) realizaram uma extensa revisão bibliográfica e observaram 
que existe um consenso entre os estudiosos de que a diversificação do portfólio com ativos 
vinculados ao mercado imobiliário melhora a fronteira eficiente. Mueller e Mueller (2003) 
destacaram que investimentos em ativos imobiliários em geral podem trazer uma enorme 
contribuição à fronteira eficiente, em face de seus retornos, de sua variabilidade e de sua 
correlação com diferentes classes de ativos. Segundo o estudo destes autores, a melhoria na 
fronteira eficiente se dá mesmo que o investimento seja realizado por meio de um fundo de 
investimentos.  
Ao observar uma classe de ativos imobiliários em particular, a Ibbotson Associates (2004) 
destaca que a alocação de parte de um portfólio em ativos do Real Estate pode aumentar 
significativamente o retorno ou reduzir o risco total de um portfólio, provando que esta classe de 
ativos deveria estar incluída no portfólio eficiente. 
A despeito do consenso acerca das vantagens de se incluir ativos do Real Estate em uma carteira, 
existe grande controvérsia sobre qual deva ser o percentual de alocação do portfólio em imóveis. 
Mueller e Mueller (2003) destacam que é muito difícil determinar o percentual adequado desta 
alocação em imóveis no portfólio. 
Em face da ausência de posicionamento da doutrina acerca do percentual recomendável de ativos 
do Real Estate, foram inseridos na carteira base6 6 ativos do Real Estate, os quais representam 
55,91% da carteira. 
A carteira base deste estudo de caso foi estruturada em janeiro de 2002 e é composta por 10 
ativos, sendo 6 ativos do Real Estate, todos empreendimentos de base imobiliária, e 4 ativos 
financeiros. Todos os ativos são reais e de pleno conhecimento do autor. Assim, a base de dados 
utilizada é consistente e confiável. 

                                           
5 Markowitz utiliza a média dos retornos históricos. 
6 Denomina-se carteira base a carteira em sua composição original, ou seja, com os ativos e seus respectivos 
percentuais antes da aplicação do modelo de gestão elaborado no presente trabalho. 
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Dentre os ativos do Real Estate existem diferentes tipologias, quais sejam: (i) 3 escritórios 
comerciais, (ii) 2 shoppings centers e (iii) 1 arrendamento de áreas rurais para agricultura. Dentre 
os escritórios comerciais, os ativos são: (i) 100% do Centro Empresarial Piracicaba 
(Piracicaba/SP), com 55 salas comerciais, (ii) um andar da Torre Norte no Centro Empresarial 
Nações Unidas (São Paulo/SP), com laje de 1.024 metros quadrados e (iii) dois conjuntos no 
Edifício Cidade Jardim, no Jardim Europa (São Paulo/SP), com salas comerciais de 55 metros 
quadrados. Na tipologia de shoppings centers, os ativos que compõem a carteira base são: (i) 
10% do Taubaté Shopping (Taubaté/SP), que conta com quase 40 mil metros quadrados de área 
construída, ABL superior a 25 mil metros quadrados e mais de 145 lojas e (ii) 100% do São 
Roque Shopping Center (São Roque/SP), com 7 mil metros quadrados de área construída e 103 
lojas. Quanto ao arrendamento de áreas rurais, o ativo consiste em uma fazenda (Campo 
Grande/MS), cujo objetivo principal é a produção de soja. 
Os ativos financeiros estão compostos da seguinte forma: (i) fundo multi-mercado Verde, da 
Hedging Griffo, (ii) fundo Extra da ARX, que tem alto peso em ações, (iii) CDB pós fixado 
rendendo 108% do CDI, de um banco de menor porte, Indusval Multistock, e (iv) Crédito de 
Recebíveis Imobiliários (CRI), com juros à razão de 12% ao ano, acrescidos de correção 
monetária pelo IGP-m da Fundação Getúlio Vargas. 

3.2. Resultados das Estratégias Implementadas e do Teste de Eficiência 

Primeiramente, foram obtidos o retorno e o risco da carteira base. O próximo passo consistiu em 
identificar a fronteira eficiente 7  e, assim, avaliar a relação risco-retorno da carteira base. 
Analisando o distanciamento da carteira base em relação à fronteira eficiente, observou-se que a 
carteira base era ineficiente. 
Ante tal fato, foram aplicadas estratégias de gestão para verificar se seria possível construir uma 
carteira mais eficiente que a carteira base, utilizando-se os ativos desta última. Com o auxílio do 
recurso Solver do Excel, duas estratégias foram trabalhadas para a construção de uma carteira 
mais eficiente. A primeira consistiu em aumentar a rentabilidade da carteira, sem que isto 
implicasse em aumento do risco. A segunda consistiu na redução do risco da carteira, sem 
ocasionar a redução do retorno. Para a construção desta carteira mais eficiente, foram 
considerados os mesmos ativos ou parte dos ativos da carteira base, porém com pesos diferentes. 
Por meio das duas estratégias implementadas concluiu-se que seria possível melhorar o binômio 
risco-retorno da carteira, tornando-a mais eficiente do que era originalmente. Na primeira 
estratégia teria sido obtida uma redução do risco superior a 84% e na segunda um aumento de 
retorno superior a 62%. 
Para verificar a eficácia do modelo, foi feita uma comparação entre o resultado real da carteira 
base no ano de 2008 e o resultado que a carteira com aumento do retorno teria tido neste mesmo 
período. Para tanto foi considerado que a carteira com aumento de retorno manteve os ativos nos 
respectivos pesos sugeridos pelo modelo desde o último dia útil de 2007 até último dia útil de 
2008. O teste de eficiência do modelo demonstrou que a carteira com aumento de retorno teria 
tido, em 2008, um retorno 33,45% superior ao retorno da carteira base, mesmo em um ano 
atípico, no qual especialmente os ativos do mercado financeiro sofreram muito acumulando 
resultados negativos. 
A grandeza de tais percentuais, contudo, deve ser vista com ressalvas, pois no momento da 
constituição da carteira base não havia sido feito qualquer estudo aprofundado sobre o binômio 

                                           
7 A fronteira eficiente é o conjunto de carteiras cuja distribuição do peso dos ativos apresenta, para cada patamar de 
risco, o melhor retorno possível e, para cada patamar de rentabilidade, o menor risco possível. Ou seja, a fronteira 
eficiente é determinada pelo conjunto de carteiras cuja rentabilidade não pode ser mais incrementada sem que se 
aumente o risco, ou por outro lado, pelo conjunto de carteiras cujo risco não pode ser diminuído sem que se diminua 
a rentabilidade. 
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risco-retorno da carteira. Por tal razão, na primeira vez que se aplicassem as estratégias, o 
resultado seria tão expressivo. 
De toda forma, os resultados obtidos por meio do modelo indicam que a diversificação dos 
ativos da carteira base poderia ser melhorada. Neste sentido, Markowitz (1952, p. 89) esclarece 
que “A hipótese de retorno-variância não implica simplesmente em diversificação, ela implica 
em “tipo certo” de diversificação pelo “motivo certo”.” 

3.3. Resultado da Avaliação do Impacto das Limitações 

As premissas utilizadas por Markowitz conflitam com vários preceitos inerentes aos ativos do 
Real Estate. Em razão destes pontos de conflito, a aplicação da Teoria de Markowitz no campo 
do Real Estate encontra limitações. As principais limitações decorrem dos seguintes fatores: (i) 
insuficiência ou falta de qualidade de informações acerca dos ativos do Real Estate; (ii) 
inviabilidade prática de reposicionamento frequente dos ativos do Real Estate; (iii) diferentes 
abrangências do conceito de risco na teoria de Markowitz e no âmbito do Real Estate; (iv) 
desconsideração dos custos de transação no modelo de Markowitz e (v) tendência de os ativos do 
Real Estate apresentarem coeficientes de correlação positivos. Para avaliar o impacto de tais 
limitações foram feitos testes práticos.  
Como o modelo de Markowitz se baseia na variabilidade dos retornos dos ativos, a insuficiência 
ou a falta de qualidade de informações a este respeito deve ser vista como um limitador. Uma 
alternativa para amenizar ou talvez superar este limitador seria trabalhar com estimativas acerca 
dos retornos dos ativos e de sua respectiva variabilidade em determinados períodos. Ou seja, o 
gestor utilizaria os dados que possui e estimaria os retornos para os demais períodos em relação 
aos quais houver lacuna de informação.  
Para investigar o impacto que a utilização das estimativas quanto aos retornos dos ativos teria 
sobre o modelo de Markowitz, foram feitas simulações com o objetivo de se comparar a 
composição da carteira obtida com a estratégia de aumento de retorno (base histórica de 6 anos) 
e a composição da carteira obtida estimando-se os retornos de ativos específicos para 
determinados períodos (1 ano, 3 anos e 5 anos).  
Em face dos testes práticos aplicados ao modelo, a limitação quanto à ausência de dados dos 
retornos dos ativos teve um impacto baixo para os ativos de pouca volatilidade e um impacto 
médio a alto para ativos de alta volatilidade. Em suma, pode-se dizer que, no presente estudo de 
caso, quanto maior for a volatilidade de um ativo, maior será a margem de erro na estimativa dos 
retornos e, consequentemente, maior será o impacto na análise feita pelo modelo. Por outro lado, 
quanto menor a volatilidade do ativo, menor a margem de erro e menor o impacto na análise 
feita pelo modelo. Para o presente estudo de caso, a estimativa de retornos de ativos de baixa 
volatilidade, como é o caso de boa parte dos ativos do Real Estate, é uma ferramenta viável, não 
sendo tão relevante qual o período a ser estimado. 
Considerando que cada mês de histórico de retorno imputado no sistema influencia o retorno 
médio e o risco estimado da carteira, as recomendações de alocação dos recursos nos diferentes 
ativos da carteira poderão mudar, de maneira expressiva, mensalmente. Como os 
reposicionamentos dos ativos do Real Estate não podem ser feitos na mesma frequência e 
velocidade em que se processam as alterações dos ativos financeiros, seja pelas dificuldades que 
envolvem as transações, ou pelos próprios custos envolvidos, é necessário trabalhar com um 
horizonte de planejamento de longo prazo. Acredita-se que, para uma carteira com ativos do 
Real Estate, uma frequência razoável para o remanejamento dos ativos seria de uma vez ao ano, 
como ocorre em alguns fundos de pensão. 
Para investigar qual seria o impacto de se fazer o reposicionamento dos ativos somente uma vez 
ao ano, foi feita a comparação de duas amostras, utilizando-se como base a carteira com aumento 
de retorno. Verificou-se que na amostra em que os ativos foram reposicionados mensalmente o 
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retorno acumulado teria sido aproximadamente 27,5% superior ao retorno da amostra em que 
não houve reposicionamento. Considerando as diferenças dos retornos acumulados, no presente 
estudo de caso, esta limitação apresenta um impacto médio a alto. Esta diferença dos retornos 
seria ainda maior nos anos em que os ativos tivessem um desvio de comportamento em relação 
ao seu histórico, como por exemplo, em momentos de crises ou “booms’” do mercado. 
Outro fator limitador importante é a diferença do conceito de risco na Teoria de Markowitz e no 
âmbito do Real Estate. Como o modelo de Markowitz considera, para a análise do risco de um 
ativo, a variabilidade dos retornos históricos, o modelo não leva em consideração uma estimativa 
de desempenho futuro. A análise do risco apenas por meio da covariância dos retornos 
históricos, tal qual idealizada por Markowitz, pode trazer uma visão míope da realidade. 
Com o intuito de analisar o impacto da utilização de outro método de análise do risco8 e 
consequentemente outro método de estimativa dos retornos futuros diverso da média dos 
retornos históricos, foram feitas estimativas dos retornos dos 6 ativos do Real Estate, em relação 
aos 6 anos subsequentes àqueles em relação aos quais se possui dados históricos, considerando-
se para tanto fatores internos e/ou externos. Desta forma, estimaram-se os retornos dos anos de 
2008 a 2013, por meio do método Monte Carlo9, em três diferentes cenários: (i) diminuição 
gradativa dos retornos chegando a uma redução de 50% no sexto ano; (ii) manutenção dos 
retornos em parâmetros similares aos retornos históricos, e (iii) aumento gradativo dos retornos 
chegando a um aumento de 100% no sexto ano. Tais cenários foram construídos apenas para 
identificar o comportamento do modelo mediante a utilização de outro método de avaliação do 
risco, não tendo o propósito de servir como previsão dos cenários possíveis, pois como destaca 
Rocha Lima (1998a, p. 45): “Poucas são as situações nas quais a base de dados, que se explora 
para lançar expectativas de cenário, permite concluir por espectros para algumas variáveis, com 
médias e desvios, validados em amostras confiáveis”. 
Para o presente estudo de caso, a limitação dos diferentes conceitos de risco apresenta um 
impacto baixo, tendo em vista que as diferenças nos retornos apresentam-se pouco significativas. 
Considerando que o risco apresentado por Markowitz fundamenta-se na variabilidade dos 
retornos e desconsidera os riscos intrínsecos aos ativos, o gestor deverá, necessariamente, fazer 
uma análise complementar acerca dos riscos específicos de cada ativo do Real Estate para apoiar 
sua decisão. 
A desconsideração dos custos de transação referentes aos ativos do Real Estate também constitui 
um limitador no modelo de Markowitz. Quanto maiores os valores dos ativos e quanto mais 
frequentes as sugestões de reposicionamento, maiores serão os custos de transação envolvidos e, 
portanto, o impacto no modelo. 
Para analisar o impacto da desconsideração dos custos de transação, foi feita uma simulação na 
qual foram considerados, o aumento de retorno proporcionado pela carteira com estratégia de 
aumento de retorno e, os custos de transação envolvidos na venda dos ativos sugeridos por esta 
estratégia. Desta forma foi possível identificar o número de meses necessários para que os custos 
de transação fossem inteiramente recuperados. De acordo com a simulação, os custos de 
transação somente teriam sido recuperados em novembro de 2008, ou seja, teriam sido 
necessários 11 (onze) meses para que isto acontecesse. Observando, contudo, o resultado ao final 
dos 12 meses, verifica-se que, mesmo com os altos custos de transação inerentes às vendas dos 
ativos, o retorno da carteira com estratégia de aumento de retorno teria sido superior em R$ 
503.124,00 em relação à carteira base. Tendo em vista o número de meses necessários para a 
amortização dos custos de transação, para o presente estudo de caso, tal limitação tem um 
impacto médio a alto. A venda de 4 ativos do Real Estate de uma só vez gerou, é claro, altos 
custos de transação. Isto aconteceu na presente simulação, pois no momento da constituição da 

                                           
8 Método diverso daquele utilizado por Markowitz em sua teoria. 
9  O método de Monte Carlo é um modelo de simulação que utiliza a geração de números aleatórios para atribuir 
valores às variáveis que se deseja investigar. 
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carteira base não havia sido feito qualquer estudo aprofundado sobre o binômio risco-retorno da 
carteira. Em uma carteira na qual os ativos já tivessem sido objeto de readequação, o impacto, 
provavelmente, não seria tão expressivo. 
Em relação à tendência à correlação positiva não foi possível desenvolver uma simulação para 
averiguar qual seria o seu impacto no modelo. De toda forma, acredita-se que para a carteira 
utilizada no presente estudo de caso, tal limitador teria um impacto médio a baixo, uma vez que a 
carteira em análise também é composta por 4 ativos financeiros e os ativos do Real Estate 
somente apresentam tal correlação quando ocorrem grandes movimentos macroeconômicos. 
Entende-se que, por meio de uma diversificação adequadamente planejada, tal limitação pode ser 
minimizada em carteiras mistas de investimento. 
A despeito das limitações ora enumeradas, acredita-se que, com os devidos cuidados, a aplicação 
de um modelo fundamentado na Teoria de Markowitz pode servir como uma das ferramentas 
para auxiliar a gestão de carteiras mistas compostas por ativos do Real Estate. 
Neste sentido, Hudson-Wilson (2000) esclarece que, antes dos anos 90 havia poucos investidores 
do mercado de Real Estate que levavam a sério o uso da Teoria Moderna de Carteiras para traçar 
as estratégias de gestão das suas carteiras de investimentos. Já nos anos 2000, poucos 
investidores ou gestores sérios não utilizavam os princípios da Teoria Moderna de Carteiras 
como ferramenta para a gestão de carteiras compostas por ativos do Real Estate. 
Contudo, conforme enfatiza a autora, a Teoria de Carteiras de Markowitz não substitui a due 
diligence10 que deve ser feita ao se analisar um investimento, mas certamente ajuda o gestor ou 
investidor a descobrir qual investimento merece ou não uma dedicação maior de tempo e custos 
de se fazer uma due diligence. 
Apesar da boa performance e da facilidade de se implantar o modelo estudado, o mesmo deve ser 
utilizado apenas como um dos instrumentos para auxiliar a gestão da carteira composta por 
ativos do Real Estate e não como a única ferramenta a suportar a tomada de decisões. 

4. CONCLUSÃO 

O presente modelo mostrou-se eficaz e de operação relativamente fácil, uma vez aprendidos os 
conceitos que o fundamentam. Com a utilização de uma planilha eletrônica ou de outro 
aplicativo computacional com recursos de otimização, uma melhoria no resultado da carteira 
pode ser rapidamente encontrada. 
Não fosse o auxílio do modelo aplicado, pela demanda extensa de cálculos matemáticos 
complexos, seria praticamente impossível se chegar a uma carteira mais eficiente apenas por 
análises ou estimativas. 
A metodologia de otimização de uma carteira pode promover um subsídio importante na decisão 
das alocações dos pesos de seus ativos. A literatura fala constantemente sobre as vantagens da 
diversificação para a redução do risco. Na presente pesquisa, esta vantagem foi demonstrada por 
meio de um estudo de caso, no qual o modelo possibilitou que mesmo os investidores com 
poucos conhecimentos técnicos possam distribuir os pesos dos ativos de maneira a tornar a 
carteira mais eficiente. 
A conclusão quanto à aplicabilidade do modelo deve ser encontrada com ressalvas, uma vez que 
foram avaliados apenas 10 ativos e a base de dados utilizada foi de apenas 72 meses. 
Acredita-se que o modelo possa ser uma ferramenta útil para auxiliar o gestor de carteiras mistas 
de investimentos, desde que sejam compreendidas as limitações existentes e seus respectivos 
níveis de impacto no funcionamento do modelo. 

                                           
10 De acordo com o dicionário americano Investopedia - Forbes, due diligence é o procedimento de investigação ou 
auditoria de um potencial investimento. 
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Como os resultados obtidos no passado não são, em absoluto, garantia de repetição no futuro, a 
utilização do modelo pode levar a uma avaliação incorreta da realidade. 
Quando se considera o risco somente pela variância dos retornos se está fazendo uma análise 
prática, porém simplista, deixando de considerar um elemento muito importante, o risco 
intrínseco aos ativos. A compreensão de tal limitador é especialmente relevante no âmbito do 
Real Estate, tendo em vista os diversos riscos inerentes aos ativos deste segmento. 
A utilização de modelos como este, sem a devida complementação de uma avaliação criteriosa 
do risco, está dentre as principais razões da quebra de empresas durante a crise do ‘sub-prime’ 
ocorrida nos Estados Unidos em 2008. Por esse motivo, é importante realizar outros tipos de 
avaliações de risco para que se tenha um nível adequado de segurança dos investimentos. 
Ademais, deve-se ter em mente que as dificuldades que norteiam o reposicionamento frequente 
dos ativos do Real Estate, bem como os custos decorrentes de tais transações farão com que a 
redistribuição dos pesos dos ativos do Real Estate não ocorra na frequência originalmente 
imaginada por Markowitz. 
Por fim, a própria insuficiência ou falta de qualidade das informações sobre os retornos 
históricos dos ativos do Real Estate podem comprometer a aplicação do modelo. 
Um tema a ser desenvolvido em trabalhos futuros consiste no estudo de mecanismos capazes de 
minimizar o impacto das limitações da aplicabilidade da Teoria de Carteiras de Markowitz para 
investimentos em ativos do Real Estate. Outro estudo que pode ser realizado futuramente 
consiste em encontrar uma maneira de se incluir os riscos inerentes aos ativos do Real Estate 
dentro do modelo, para que seja possível fazer uma avaliação real e completa dos riscos dos 
ativos. 
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