
XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

Uma heurística GRASP para o problema do pequeno investidor 
 

Rodrigo Tavares Nogueira (UENF) nogueirart@bol.com.br 
 

Geraldo Galdino de Paula Jr. (UENF) galdino@uenf.br 
 

Carlos Leonardo Ramos Póvoa (UENF) leo@loggeo.net 
 
 

Resumo: 
Este trabalho aborda o problema da seleção de portfólios para o pequeno investidor (PSPPI), 
sob a ótica da eficiência média-variância, formulado como um problema de programação inteira 
quadrática, de difícil solução computacional (NP-Hard). Sugere-se uma heurística GRASP 
(HGPSPPI) para resolvê-lo e aplica-se este algoritmo em um estudo de caso. Os bons resultados 
obtidos estimulam a utilização dessa heurística em problemas de finanças. 
Palavras-chave: Seleção de portfólio; pequeno investidor; GRASP. 
 
1. Introdução 
 A moderna teoria financeira consolidou-se graças à disponibilidade de dados e 
equipamentos que permitiram testar empiricamente as teorias e modelos desenvolvidos nos 
últimos 50 anos. Ressalte-se que idéias abstratas e modelos econômicos desenvolvidos nos anos 
50 e 60, os quais foram imaginados como de aplicação limitada, continuam sendo linguagem 
comum em mercados financeiros. 
 Os anos 50 foram o palco de relevantes contribuições à teoria de finanças. Arrow e 
Debreu (1954) adaptaram um modelo econômico sob certeza para incorporar a incerteza ou 
possíveis estados futuros do mundo. Modigliani e Miller (1958) desenvolveram a idéia de que 
indivíduos poderiam empregar uma arbitragem sem risco para desfazer qualquer variação na 
estrutura financeira da firma. Markowitz (1959), com a publicação de uma monografia sobre 
seleção de portfólios, baseada na eficiência média-variância, tornou-se referência de destaque 
sobre o assunto. A idéia básica do trabalho era bem direta: se consumidores estivessem 
preocupados com a média e a variabilidade de retornos (risco), então, poder-se-ia obter uma 
análise simples de escolha de portfólios em termos de média e covariância de retornos dos ativos 
originais. Esta contribuição foi o primeiro passo no desenvolvimento da análise de portfólios e 
formação de preços de ativos, baseados na idéia de eficiência média-variância: um portfólio de 
ativos de risco é considerado eficiente se para um determinado retorno esperado não existe outro 
portfólio de menor risco (variância) e para um determinado nível de risco não existe outro 
portfólio de maior retorno esperado. 
 Nos anos 60, um grande salto na teoria de finanças deveu-se a Sharpe (1964), com a 
extensão da análise de eficiência média-variância de Markowitz a uma economia competitiva. 
Sharpe observou que todos os consumidores escolheriam portfólios que fossem uma combinação 
linear de ativos sem risco (bônus e títulos do governo federal, por exemplo) e de um portfólio de 
mercado, eficiente sob a ótica média-variância. Conseqüentemente, os preços de equilíbrio de 
ativos poderiam ser escritos como combinação linear de preços de ativos sem risco e o valor de 
mercado de uma carteira de papéis com risco. Este modelo – e a resultante teoria de formação de 
preços – tornou-se importante fonte de referência e ficou conhecido como CAPM (“Capital Asset 
Pricing Model”). Pela primeira vez, a teoria de finanças tinha um modelo simples relacionando 
retorno de ativos, os quais, em princípio, poderiam ser testados com métodos econométricos. 
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 Nos anos 70, o modelo CAPM foi exaustivamente estudado, ampliado com introdução de 
restrições de capital e de custos de transações e aplicado a uma gama de problemas empíricos em 
finanças. Como modelo empírico provocou um impacto importante na maneira com que 
investidores e gerentes de fundos mútuos controlavam suas carteiras de ações e acompanhavam 
seus desempenhos. Como uma competidora geral da teoria de Sharpe, Ross (1976) introduziu sua 
teoria de arbitragem de preços, conhecida como ATP (“Arbitrage Theory of Pricing”). Com ela 
mostrou-se que preços de ativos podem ser obtidos, combinando pura arbitragem e 
diversificação, como uma função linear de uns poucos fatores básicos. 
 Os anos 80 e 90 foram o cenário da unificação da teoria de finanças, com modificações, 
inclusões de restrições e argumentos que consolidaram o conceito de eficiência média-variância 
de Markowitz, o modelo empírico de Sharpe (CAPM) e a teoria de Ross (ATP). Na primeira 
metade dos anos 90, com a divulgação do documento técnico “RiskMetrics” pelo banco J. P. 
Morgan que explicitava técnicas de gerenciamento de risco empregadas pelo banco, um novo 
conceito popularizou-se: o conceito de valor em risco (VaR), desenvolvido por Jorion (1996). O 
VaR associado a uma posição em ativos financeiros é a maior perda que pode ocorrer em 
condições normais de mercado, em um certo intervalo de tempo, para uma dada probabilidade. 
 Alguns trabalhos desenvolvidos mais recentemente procuraram, sob determinados 
enfoques, comparar as abordagens clássicas, já referidas, com novos modelos propostos. Assim, 
Fuller e Kling (1990) testaram modelos econométricos auto-regressivos e modelos que 
incorporam o retorno descontado de dividendos, comparando-os a um simples modelo de média, 
no que respeita à capacidade de prever preços futuros de ações. Os resultados empíricos obtidos, 
provavelmente ao contrário do que se esperava, corroboraram a utilização, por sua simplicidade, 
da média de retornos passados como modelo de previsão para o retorno sobre o investimento em 
ações. Simaan (1997), com a introdução de custos de oportunidade, compara um modelo média-
variância a um modelo média-desvio absoluto, suposto mais simples de operar, uma vez que a 
matriz de covariância dos retornos dos papéis é ignorada. Também neste caso, os resultados 
confirmam que modelos média-variância (clássicos), apesar da matriz de covariâncias, continuam 
sendo os mais consagrados por administradores de grandes fundos de investimento. Sob o ponto 
de vista do gerenciamento de riscos financeiros, Costa (2001) estudou série de retornos de ações 
brasileiras sob os aspectos de volatilidade e de valor em risco (VaR). Ainda nessa linha de 
pesquisa, Duarte Júnior (1999) desenvolveu modelo de seleção de portfólios baseado em VaR 
médio determinado por simulação. 
 Dentro da ótica média-variância, problemas de finanças podem ser, alternativamente aos 
modelos econométricos, também formulados como problemas de programação inteira quadrática, 
em particular, como problemas de programação quadrática com variáveis binárias ou bivalentes 
(0-1). Entre estes, Faaland (1974) que apresentou um modelo média-variância de seleção de 
portfólios, adequado ao pequeno investidor, formulado como uma seqüência de problemas 
quadráticos com variáveis inteiras e binárias e um algoritmo exato de enumeração implícita que 
apresentou resultados computacionais para problemas que variavam em tamanho de 15 a 50 
variáveis. Também, Lee e Mitchel (1997) reportaram experiência computacional de um algoritmo 
exato de pontos interiores em ferramenta “branch-and-bound” em paralelo, para solução de 
problemas de programação não-linear inteira, em que se referiram a uma formulação de modelo 
média-variância para seleção de portfólio que apresentou soluções ótimas para instâncias de até 
150 variáveis binárias. 
  Contudo, problemas de otimização com variáveis inteiras são, de modo geral, 
computacionalmente intratáveis, o que dificulta a obtenção de solução ótima em tempo 
polinomial determinístico. Com o advento da teoria da complexidade ou da moderna ciência da 
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computação (KARP, 1986), passou-se a olhar com mais interesse os métodos heurísticos de 
solução que são capazes de fornecer soluções viáveis de boa qualidade para problemas reais de 
grande porte. Em particular, destacaram-se as denominadas metaheurísticas (algoritmos 
genéticos, busca tabu, “ simulated annealing” , GRASP, entre outras). Sob esta ótica alternativa, 
Xia et al (2000) apresentaram um modelo para seleção de portfólios baseado em ordem de 
retornos esperados e propuseram um algoritmo genético para resolvê-lo. Na mesma linha de 
otimização de portfólios, ainda sob a ótica eficiência média-variância, Chang et al (2000) 
valeram-se de três algoritmos heurísticos, baseados em algoritmo genético, busca tabu e 
“ simulated annealing” , para a determinação da fronteira eficiente, em caso de limitação do 
número de portfólios. 
 O presente trabalho focaliza o problema da seleção de carteira de ações para o pequeno 
investidor e sugere uma heurística GRASP (“ greedy randomized adaptive search procedure”  ) 
para resolvê-lo. 
 O capítulo 2 descreve brevemente o problema da seleção de portfólios para o pequeno 
investidor e apresenta uma formulação matemática para o mesmo. 
 O capítulo 3 apresenta idéias, conceitos essenciais e referência de utilização das 
heurísticas GRASP e propõe um algoritmo GRASP para resolver o problema da seleção de 
portfólios. 
 O capítulo 4 apresenta um estudo de caso em que o algoritmo proposto é utilizado em um 
universo de trinta ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). 
 Finalmente, em Conclusões são destacados os principais aspectos do trabalho. 
  
2. O problema da seleção de portfólios para o pequeno investidor (PSPPI) 
 O conceito de portfólio aqui abordado, sem perda de generalidade, aplica-se a uma 
carteira de ações negociadas em bolsas de valores. O problema geral da seleção de portfólios, à 
luz da eficiência média-variância pode, então, ser visto como o problema de, dado um certo 
capital disponível  para investimento, selecionar-se n ações em um mercado de ações, de modo 
que a carteira formada apresente um retorno mínimo esperado, com risco minimizado. A mera 
seleção de ações não considera a questão da alocação de recursos, ou seja, não se questiona o 
quanto investir em cada ação. O que é admitido é que o mesmo capital é aplicado igualmente em 
cada ação. Na verdade, a imagem prática da seleção é a de um “ filtro” : dado um universo de 
papéis, selecionar um certo número dentre eles, de modo a satisfazer a uma restrição de retorno 
mínimo esperado para um risco mínimo de carteira. No caso do pequeno investidor, afetado mais 
diretamente pelos custos de transação/administração das ações, restringe-se a um máximo o 
número de papéis na carteira. Assim, tem-se a seguinte formulação: 
 
   (PSPPI)  Minimizar Xt Q X 
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onde Q ∈ ℜ nxn é a matriz de covariâncias dos retornos das ações, simétrica e definida positiva; ai 
é o retorno esperado da ação i; R ∈ ℜ é o retorno mínimo esperado da carteira;  xi é uma variável 
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tal que se a ação i for escolhida xi  = 1 e em caso contrário xi  = 0 e, p é o número máximo de 
ações na carteira. Observe que a solução do problema corresponde ao vetor X = (xi ).  
 O problema PSPPI, como formulado acima, pode ser visto como um problema de mochila 
quadrática 0-1 com mais de uma restrição e, portanto, NP-Hard (Garey e Johnson, 1979). Tal fato 
justifica a utilização de métodos heurísticos para resolvê-lo. 
 
3. Uma heurística GRASP para PSPPI (HGPSPPI) 
 Heurísticas GRASP (“ greedy randomized adaptive search procedure” ) são metaheurísticas 
bastante adequadas para implementação em processadores paralelos e surgiram procurando 
conciliar a simplicidade de idéias das heurísticas míopes ou gulosas com a limitação destas 
gerarem a mesma e única solução cada vez que acionadas. A solução GRASP passa por duas 
fases: uma fase de construção e uma fase de melhoria. A primeira baseia-se em um critério 
guloso de decisão e, através da utilização de um parâmetro de relaxação, permite que se consiga 
uma lista de candidatas a integrarem o conjunto solução e não apenas uma delas; desta lista faz-se 
a escolha aleatória da variável que fará parte da solução. A fase de melhoria é tipicamente um 
procedimento de busca local e objetiva melhorar a solução gulosa aleatória da primeira fase. 
Assim, várias rodadas do algoritmo resultam em várias soluções, possibilitando a escolha da 
melhor delas como a solução heurística do problema, o que implica maior probabilidade de se 
achar a solução ótima. A qualidade da solução GRASP está diretamente relacionada aos três 
fatores mencionados: o critério guloso, o parâmetro de relaxação e o número de rodadas do 
algoritmo. Sobre este assunto, Feo e Resende (1995) são referências de destaque. 
 Heurísticas GRASP têm sido bastante utilizadas em problemas de programação inteira, 
tanto em sua concepção original quanto em algoritmos GRASP híbridos. Um grande número de 
aplicações GRASP pode ser visto em bibliografia mantida e freqüentemente atualizada por 
Resende. Mais recentemente podem ser citados os trabalhos de Ribeiro, Uchoa e Werneck (2001) 
que trataram do problema de Steiner em grafos, utilizando uma GRASP híbrida com perturbações 
ponderadas, em que a fase de construção é substituída pela utilização de diversas heurísticas de 
construção; de Resende, Aiex e Ribeiro (2001) que estudaram as distribuições de probabilidades 
do tempo de solução até um valor sub-ótimo alvo em cinco algoritmos GRASP que apareceram 
na literatura, para os quais estavam disponíveis os códigos fonte; de Nogueira (2002) que 
apresentou heurísticas GRASP para o problema da mochila quadrática 0-1, com bons resultados 
comparativamente a resultados exatos, e de Vieira Neto (2004) que utilizou heurísticas GRASP e 
GRASP híbrida para o problema do corte unidimensional. 
 O procedimento GRASP pode ser sintetizado como abaixo: 
 Para a t-ésima rodada, t = 1,...., T 
 Início 
        Ler (instância, α); 
        Enquanto (o critério de parada não for satisfeito) faça 
              Procedimento construir solução; 
              Procedimento melhorar solução; 
        Fim-enquanto; 
        Escrever (melhor solução); 
 Fim. 
onde, 0 ≤  α ≤ 1 é o parâmetro de relaxação do conjunto das variáveis candidatas à solução.  
 A solução escolhida para o problema será a melhor entre as T diferentes soluções. Deve-
se destacar que valores extremos de α implicam, dependendo da formulação do problema em 
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estudo, soluções mais aleatórias ou soluções mais gulosas ou, equivalentemente, conjuntos de 
candidatas de maior ou menor cardinalidade.  
 O algoritmo HGPSPPI, proposto para resolver o problema da seleção de portfólio para o 
pequeno investidor, será apresentado sob a forma de pseudocódigo, de modo a facilitar sua 
compreensão. 

Heurística GRASP para PSPPI  (HGPSPPI) 
  Inicialização 
     Ler ( n, Q, a, R, p, α );                    
    N:= {1, 2,..., n};                           // conjunto de índices das variáveis fora da solução                                  
    I:= ∅;                                          // conjunto de índices das variáveis da solução 
    ZH:= 0; VIAB= 0;   Num:= 0;     
    Para j = 1, 2, ..., n faça   xj

t = 0;                       // vetor solução  
  Para t = 1, 2,...,T  faça                                       

           Procedimento construir solução  
 Enquanto (N ≠ ∅) ∩ (VIAB < R) ∩ (Num < p)  faça          
    Início 
       c(i)i∈ N := qii + ∑ j∈ I qij + ∑ j∈ I qji ;            
       β:= min {c (i) / ai : i ∈ N};                         // critério míope de escolha 
       R:=  {i ∈ N : β ≤ c (i) / ai ≤ (1 + α) β;       // conjunto das candidatas  
       k:= Random (R);                                        // escolha aleatória da candidata 
        xk

t := 1;                                                        // variável escolhida para solução 
       Num: = Num + 1;   VIAB:= VIAB + ak;   
      ZH:= ZH + c (k);                                      
       I:= I ∪ {k};  N:= N – {k};                           // atualização conjuntos de índices 
  Fim-enquanto; 

Escrever ( Xt, ZH, I, N, VIAB, NUM);             // solução míope aleatória construída 
         Procedimento melhorar solução 
   Ler  ( Xt, ZH, I, N, VIAB, NUM);                   // solução construída 
   SW:= Verdadeiro;                                           // variável “ switch”   

 Enquanto (I ≠ ∅) ∩ (SW) faça                       // critério de parada 
  Início 
       cg (i )i∈I := ∑ j∈ I qij + ∑ j∈ I qji - qii ;          
       cg (l):= maxi∈I {cg (i)};                                 // candidata a sair da solução 

      S:= I – {l};                                                   // conjunto auxiliar de índices 
       cn (i) i∈N := qii +  ∑ j∈ S qij + ∑ j∈ S qji ;     
        Z:= N;                                                         // conjunto auxiliar de índices 
       Enquanto (Z≠ ∅) ∩ (SW) faça                  
       Início 
             cn (r):= mini∈Z {cn (i)};                                      // candidata a entrar na solução 
               Se (cn ( r ) < cg ( l )) faça                                  // teste de atratividade 
   Se (ar – al  + VIAB ≥ R) ∩ (NUM < p)) faça  // teste de viabilidade 
           Início 
     xr

t := 1; xl
t : = 0 ;                                  // troca de variáveis 

                           ZH:= ZH – cg (l) + cn (r);                   // atualização função objetivo 
                           SW:= Falso;                                       // atualização de variável 
   Fim-se; 
      Z:= Z – {r};                        // atualização conjunto auxiliar 
    Fim-se; 
           Fim-enquanto; 
          I:= I – {l};  N:= N – {r};                 // atualização conjuntos de índices 
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 Fim-enquanto; 
 Escrever (Xt, ZH);                                   //  solução melhorada 
 
  Finalização 
 Escolher {Xt} de menor ZH;                 // escolha da melhor das T soluções 
Fim-para; 
Fim. 

 
4. Aplicação de HGPSPPI em um caso real de seleção de ações 

Este capítulo é reservado à utilização de HGPSPPI em uma situação real de seleção de 
carteira de ações para um pequeno investidor. A mera seleção de ações não considera a questão 
da alocação de recursos, ou seja, não se questiona o quanto investir em cada ação. O que é 
admitido é que o mesmo capital é aplicado igualmente em cada ação. Na verdade, a imagem 
prática da seleção é a de um “ filtro” : dado um universo de papéis, selecionar um certo número 
dentre eles, de modo a satisfazer a uma restrição de retorno mínimo esperado e a uma restrição de 
número máximo de papéis, para um risco mínimo de carteira. 

 O universo de opções consistiu em trinta ações negociadas na Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA), escolhidas por sorteio, com pequenos ajustes, entre todas as ações 
negociadas. O sorteio afastou o viés da escolha, e, no caso, garantiu uma boa representatividade 
dos diversos segmentos econômicos. Os pequenos ajustes dizem respeito a situações particulares, 
em que, por exemplo, a escolha de duas ações, uma preferencial e outra ordinária, referiam-se a 
uma mesma empresa. Neste caso, somente uma foi escolhida. As ações consideradas no estudo 
podem ser vistas, numeradas, na Tabela 1, seguinte: 

                       
Tabela 1: Relação das ações consideradas no estudo. 

# (i) AÇÃO # (i) AÇÃO # (i) AÇÃO 

1 Acesita PN 11 Copene PNA 21 Klabin PN 

2 Aracruz PNB 12 Copesul ON 22 Light ON 

3 Bardella PN 13 Cotteminas PN 23 Petrobrás PN 

4 Belgo Mineira PN 14 Duratex PN 24 Petroquisa PN 

5 Bombril PN 15 Eletrobrás ON 25 Sousa Cruz ON 

6 Bradesco PN 16 Embraer PN 26 Suzano PN 

7 Brasil ON 17 Forjas Taurus PN 27 Telebahia PNA 

8 Cemig PN 18 Gerdau PN 28 Unibanco ON 

9 Cesp PN 19 Iochpe-Maxion ON 29 Usiminas PNA 

10 Copel PNA 20 Ipiranga Pet. PN 30 Vale Rio Doce ON 

  
A construção da matriz Q de covariâncias dos retornos das ações, assim como a 

determinação do vetor R de retornos das ações passa pelas idéias preconizadas no já referido 
modelo CAPM de Sharpe (1964). Assim, para um dado instante de tempo t, em situação de 
equilíbrio, tem-se que o retorno esperado de uma ação pode ser escrito como uma combinação 
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linear entre o retorno de um ativo sem risco e o excesso de retorno de um portfólio de mercado, 
eficiente sob a ótica média-variância, em relação ao retorno de um ativo sem risco. Sob forma 
de expressão, tem-se: 

E (Rit ) = Rf + βi.[ E (Rmt) – Rf ] 
onde E (Rit ) é o retorno esperado da ação i no instante t; Rf é o retorno de um ativo financeiro 
sem risco; Ei é um parâmetro que corresponde ao chamado risco sitemático para a ação i, 
definido como  Ei = V2

mi / V2
m, onde V2

mi é a covariância dos retornos  do mercado e da ação i e 
V2

m  é a variância do retorno do mercado. [E (Rmt) – Rf] corresponde ao valor esperado do 
excesso de retorno do mercado no instante t (Rmt). Portanto, o vetor R pode ser obtido dessa 
maneira. Por outro lado, a matriz Q = (qij)  pode ser obtida através do que se convencionou 
chamar de modelo diagonal, da seguinte maneira:  

Q = EETV2
m + D 

onde, E é o vetor das medidas do risco sistemático das ações, V2
m é a variância do mercado, já 

referida acima, e,  D é a matriz diagonal das variâncias próprias (risco próprio) dos retornos das 
ações (V2

i ). O papel dos E como medida de risco pode ser bem entendido em Blume (1971).   
 Assim, para ∀ i, j = 1, 2,..., n e para i ≠ j, o elemento σij da matriz Q é calculado da 

seguinte maneira: σij = βi .βj. σ2
m , e, para os casos em que i = j (elemento diagonal), tem-se que 

σii =  βi
2. σ2

m + σ2
i. 

 Teoricamente, os Ei são calculados por regressão. Assume-se a premissa de que tanto 
V2

m quanto as V2
i são todas positivas, ou seja, não se permite que a variância do retorno do 

mercado e as variâncias próprias de retornos das ações sejam nulas.  Quanto aos Ei, supõe-se 
que sejam diferentes de zero (na prática este fato é verificado nas regressões) e, por definição,  
Em é igual a 1. 

No estudo em questão, todos os dados numéricos financeiros referentes às trinta ações 
sorteadas foram obtidos do banco de dados Economática, acessado através da PUC-Rio, 
considerando-se um período de mais de vinte anos de negócios (desde outubro de 1981). 
Adotou-se o IBOVESPA (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que congrega mais de 80% 
das ações mais negociadas) como a figura do mercado e considerou-se a caderneta de poupança 
como o ativo sem risco. O intervalo de tempo adotado como base foi de um ano (t = 1) e os 
valores dos retornos anuais das ações foram valores reais (descontada a inflação). O retorno 
real da caderneta de poupança é de 6% ao ano e o retorno real anual esperado do IBOVESPA 
(E(Rm1)) foi de 11,7% , com variância (V2

m) igual a 0,12. Por definição, o parâmetro de risco 
do mercado (Em) é igual a 1. O retorno mínimo real esperado (R) adotado foi de 9% a.a.. No 
emprego de HGQKP2-2, considerou-se um número máximo de papéis (p) igual a 5. A Tabela 2 
sintetiza os valores numéricos financeiros referentes às ações e ao mercado, bem como o vetor 
R dos retornos anuais esperados das ações, que se constituem parte dos dados de entrada do 
problema. A matriz Q, obedecendo aos critérios acima referidos, foi gerada, através de um 
pequeno programa, diretamente na utilização de HGPSPPI.  

Para fins de teste, adotaram-se quinhentas rodadas para o algoritmo e o parâmetro α foi 
fixado em 0,2 e 0,8, implicando, respectivamente, soluções mais gulosas e mais aleatórias. Os 
testes foram realizados em computador portátil com processador AMD K6 II de 475 MHz e 64 
Mb de memória. Os resultados encontram-se resumidos na Tabela 3. 
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Tabela 2: Dados financeiros referentes às ações do estudo. 
# (i) Ei V2

i Ri1 # (i) Ei V2
i Ri1 

1 0,91 0,35 0,11 16 0,54 0,48 0.09 
2 1,08 0,15 0,12 17 0,41 0,28 0,08 
3 0,49 0,11 0,09 18 1,14 0,21 0,12 
4 0,38 0,23 0,08 19 0,50 3,06 0,09 
5 0,82 0,50 0,11 20 0,59 0,46 0,09 
6 0,87 0,16 0,11 21 0,62 0,34 0,10 
7 0,58 0,32 0,09 22 0,96 0,55 0,11 
8 1,05 0,18 0,12 23 1,10 0,09 0,12 
9 1,18 1,77 0,13 24 -3,42 0,16 0,04 

10 0,89 0,30 0,11 25 0,48 0,22 0,09 
11 0,72 0,40 0,10 26 0,61 0,35 0,09 
12 0,45 0,36 0,09 27 0,70 0,32 0,10 
13 0,78 0,24 0,10 28 0,63 0,06 0,10 
14 0,59 0,18 0,09 29 0,77 0,30 0,10 
15 0,96 0,45 0,11 30 0,68 0,04 0,10 

 
 

 
Tabela 3: Resultados heurísticos do estudo de caso. 

  HGPSPPI  
D Ações (#) Retorno Risco 

0,2 3, 23, 24, 28, 30 0,094 0,49 
0,8 3, 23, 24, 28, 30 0,094 0,49 

 
 

Como se vê, HGPSPPI apresentou resultados idênticos para os dois valores estipulados 
para α, formando carteiras iguais, com os papéis Bardella PN, Petrobrás PN, Petroquisa PN, 
Unibanco ON e Vale do Rio Doce ON, com retornos esperados de 9,4% a.a. e risco  de 0,49. Tal 
fato pode ser explicado pela combinação de fatores, tais como o bom critério guloso de escolha 
utilizado, o tamanho do problema abordado e pela adoção de um número pequeno de papéis. 

 Embora o tempo de processamento não tenha sido objeto de relevância no presente 
estudo, vale observar que todos os resultados foram obtidos em 1 segundo.  

 
5. Conclusões 
 O trabalho apresentado aborda o problema de seleção de portfólios para o pequeno 
investidor, formulado como um problema de mochila quadrática 0-1. Por ser NP-Hard, e, 
portanto, computacionalmente de difícil solução exata, propõe-se uma heurística GRASP, inédita, 
para resolvê-lo. 
 Heurísticas GRASP são meta-heurísticas de filosofia simples e de fácil assimilação que se 
baseiam em critérios míopes de escolha aleatória das variáveis que farão parte da solução 
construída (primeira fase do algoritmo). Numa segunda fase a solução construída passa por um 
procedimento de melhoria (busca local). Por seu caráter aleatório, heurísticas GRASP são 
adequadas ao processamento em paralelo e permitem soluções diferentes a cada rodada do 
algoritmo. 
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O algoritmo HGPSPPI foi aplicado na solução de um problema real de seleção de carteira 
de ações, com limite máximo de cinco ações, a partir de trinta ações negociadas na Bolsa de 
Valores de São Paulo, apresentando resultados coerentes em termos de retorno x risco.  
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