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1. RESUMO 

A partir da construção de uma ferramenta para construção de carteira de 

investimentos eficiente que considere o perfil do cliente, ou seja, o seu nível de 

aversão a risco (conservador, moderado ou agressivo). Através de um questionário, 

o perfil do cliente será identificado e assim, uma lista de ações que se encaixam 

neste perfil será disponibilizada. Após isto, a pessoa poderá escolher em quais 

ações pretende investir e desta forma, a ferramenta fornecerá ao cliente a 

porcentagem de dinheiro que deve ser investido em cada ação, de forma que além 

de considerar o lucro, que é o único objetivo em investimentos feitos em corretoras 

por exemplo, considere este risco que a pessoa pretende assumir. Além disso, a 

ferramenta terá um módulo de educação financeira que explicará alguns conceitos 

sobre o assunto para que as pessoas possam ter um conhecimento maior e 

entendam em que a ferramenta se baseia. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com matéria divulgada pela Folha de São Paulo (2017), nos últimos anos, 

a população brasileira é classificada como uma das mais imediatistas e que 

possuem uma das menores tendências para poupar no mundo. Essa baixa 

tendência a poupar recursos pode ser explicada de diversas formas. 

Um motivo é o fato de o Brasil possuir uma população com baixa educação 

financeira. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais, ANBIMA (2017), apenas 24% da população 

economicamente ativa afirma fazer algum tipo de aplicação financeira. A pequena 

parte de pessoas que investem obtém uma rentabilidade média muito baixa em seus 

investimentos, devido ao fato de o investimento preferido dos brasileiros ser a 

poupança (EXAME, 2017).Porém mesmo com todos esses obstáculos enfrentados 

pelos brasileiros ao longo dos anos, segundo matéria publicada pela Globo (2018), o 

país vem conseguindo controlar a inflação, o que faz com que as pessoas consigam 

fazer um melhor controle de seus gastos e consequentemente, poupar mais. Desta 

forma, em um futuro próximo, será possível que as pessoas tenham uma maior 

capacidade para investimentos e a ferramenta a ser desenvolvida colaborará com 

isso.  



3. OBJETIVOS 

O objetivo primário do trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta que permita 

a construção de carteiras de investimentos eficientes, através da diversificação de 

ativos, de acordo com o perfil de aversão ao risco de cada investidor. Além disso, o 

objetivo secundário é auxiliar o usuário a alcançar um nível de educação financeira 

que permita a escolha de melhores alternativas de proteção de seus ativos e que, 

através do conhecimento, reduza ou mitigue a aversão ao risco relativo a 

determinadas possibilidades de aplicação, através de um módulo da ferramenta que 

auxiliará o cliente a obter conhecimento do contexto financeiro a entender os 

mecanismos e possibilidades dos mercados financeiros e de capitais. 

4. METODOLOGIA 

O formulário que determinará o perfil de aversão a risco do cliente será composto 

por 4 partes, cada uma com suas perguntas. A primeira parte do formulário é em 

relação a informações como sexo, estado civil e quantidade de dependentes. A 

segunda parte se refere a questões pessoais, profissionais e patrimoniais. A terceira 

parte trata da maneira como a pessoa investe atualmente e quais são seus objetivos 

de vida. Já a quarta parte contém perguntas relacionadas ao conhecimento da 

pessoa em relação a investimentos e expectativa de retorno. Após a determinação 

do perfil do cliente, um conjunto de ações que se encaixam neste perfil serão 

fornecidos a pessoa, para que ela possa escolher em quais ações deseja investir. 

Esta classificação das ações dentro de cada perfil será feito com base em uma 

análise dos dados históricos de cada ação, que serão adquiridos através da 

ferramenta Economática e tratada por meio do software Microsoft Access. 

Após a determinação das ações que deseja investir, através do uso da Teoria de 

Carteiras desenvolvida por Harry Markowitz, a ferramenta trará a porcentagem de 

investimento que deve ser feito em cada ação e o retorno médio esperado.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A fundamentação do trabalho toma como base os estudos realizados por Harry 

Markowitz no seu tão renomeado “Portfolio Selection” (1954), que contribuiu na 

análise de risco e retorno de ativos financeiros de Finanças. Além dos outros 

estudiosos que contribuíram para o aperfeiçoamento de um conceito mais 



aprofundado sobre o risco e retorno dos ativos inseridos em uma carteira, assim 

como suas variações nos diferentes e o seu comportamento ao longo do tempo. 

O trabalho deve englobar um conjunto de base de dados extraído automaticamente 

via endereço web, como por exemplo, dados do InfoMoney, BMF&Bovespa e do 

Economática (sistema de análise de investimentos), os dados serão minerados, para 

que sejam consolidados em um servidor local e posteriormente a estruturação de 

uma ferramenta eficiente na construção de carteira com ativos de renda variável, 

utilizando de Inteligência Artificial para automatização desses processos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estruturação do leiaute da ferramenta com o auxílio da ferramenta draw.io, assim 

como toda a programação por trás dos formulários a serem gerados das extrações 

das bases via web vinculadas. Esses formulários são subscritos automaticamente 

em uma ferramenta de visualização de dados iterativos focados em Business 

Intelligence (Tableau).  
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