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RESUMO 

 

 

 

 

Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho 
da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper 
de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ativo de alta 
volatilidade para um ativo livre de risco baseado em uma regra binária de Stop-Loss. 
Foram encontrados resultados nominais positivos, redução de volatilidade e 
consequente aumento do coeficiente retorno/volatilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis proposes a trading framework to analyze the performance of Stop-Loss 
strategy in terms of value added. Based on the paper of Kaminsky e Lo (2014), the 
rule consists in switching from a high volatile asset to a risk free asset by a binary 
Stop-Loss rule. We found out an outstanding result, reducing volatility and an 
increasing coefficient return/volatility.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os riscos financeiros e a performance dos portfólios no mercado financeiro são 
temas de grande discussão no meio acadêmico em função de sua importância e 
utilidade. A alocação de recursos tem sido fortemente impulsionada pelo modelo de 
otimização de Harry Markowitz (1959) no qual o foco dos investidores concentra-se 
na maximização do retorno por unidade de risco por meio do investimento em uma 
fronteira de eficiência. 

As grandes oscilações que afetam o mercado financeiro de tempos em tempos, 
especialmente durante períodos de crise, conduzem o investidor a uma busca 
permanente por meios que assegurem rendimento e minimizem perdas. Nesse 
sentido, entre as diversas ferramentas existentes, as regras de Stop-Loss constituem 
um importante objeto de estudos. 

A literatura disponível sobre estratégias de Trading ou Stop-Loss não é muito 
extensa. Neste trabalho tem-se como base o estudo de Kaminsky e Lo (2014) que 
aplica uma regra de Stop-Loss tradicional no mercado norte americano, obtendo 
resultados significativos em ganhos de valor e redução na volatilidade. 

A pesquisa concentra-se na análise da eficácia da regra de Kaminsky e Lo (2014) ao 
alternar binariamente entre ativos voláteis e ativos livres de risco, em situações de 
ativação ou desativação da regra de perda. 

Assim, esta dissertação tem como objetivo analisar o resultado da utilização da regra 
de Stop-Loss, em uma estratégia Buy-and-Hold, utilizando-se como ilustração, a 
aplicação prática da regra de Stop-Loss em ativos de alta volatilidade, sínteses do 
mercado financeiro brasileiro1, como o Índice Futuro Bovespa, Índice IBrX 100, IMA-
B, Ouro e Dólar. Para o ativo livre de risco será utilizado o CDI. 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro a introdução. No 
Capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura - trabalhos, resultados de pesquisas 
e publicações importantes relativas a Stop-Loss. O Capítulo 3 discorre 
detalhadamente a formulação quantitativa utilizada, o Capítulo 4 apresenta os 
resultados obtidos com a aplicação prática e o Capítulo 5 as considerações finais. 

  

                                                             
1
 Maiores detalhes sobre os ativos utilizados serão vistos no Capítulo 3 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo é apresentado um breve levantamento de pesquisas realizadas sobre 
a eficiência de regras de Stop-Loss. 

A estratégia Buy-and-Hold ficou amplamente conhecida após a publicação de Fama 
(1970), referente a superioridade da estratégia Buy-and-Hold em relação à gestão 
ativa de portfólios, em termos de retorno, risco e custos de transação. 

Shefrin and Statman (1985), observam em sua pesquisa, que investidores afetados 
por vieses comportamentais como contabilidade mental, orgulho, pesar e ausência 
de autocontrole, tendem a manter por muito tempo investimentos em situações de 
perda e a vender ativos vencedores mais rapidamente. Apresentam então, a 
utilização de estratégias de Stop-Loss, como uma solução que reduziria a 
necessidade de tomada de decisão e consequentemente, a influência 
comportamental nos resultados. 

Dybvig (1988), em seus estudos, sugere que estratégias de Stop-Loss são 
ineficientes e caras, trabalhando com duas estruturas de Stop-Loss, uma com o 
limite de perda fixo e outra com limite de perda variável. 

Gollier (1997), ao comparar o rendimento entre dois fundos, sendo um com 
proporção fixa de dois ativos e outro que alterna binariamente entre os ativos, 
mostra que estratégias de Stop-Loss são relativamente ineficientes. Em seus 
estudos trabalha com duas hipóteses: a previsibilidade e a imprevisibilidade dos 
retornos dos ativos. Na primeira, as regras de Stop-Loss falhariam ao incorporar 
informações relevantes do início do período até a execução da venda e na segunda 
hipótese, a venda de um ativo antes do fim do período desejado não garantiria ao 
investidor um resultado melhor.  

No Brasil, Baptista e Valls (2008) ao testarem o desempenho de Regras de Análise 
Técnica com Contratos Futuros de Índice Bovespa, utilizando regras de filtros, 
médias móveis, suportes de resistências e canais, demonstram o desempenho das 
regras sistematicamente superior ao do Benchmark. Os autores pontuam a 
necessidade da inclusão de regras de Stop-Loss no modelo para aperfeiçoá-lo. 

Lei e Li (2009) apresentam em seus estudos, o impacto de duas estratégias de Stop-
Loss. Uma em que o limite de perda é fixo e outra em que o limite de perda é móvel 
e se ajusta ao preço do ativo. Ambas as regras consistem em alternar binariamente 
entre ativos voláteis e ativos livres de risco (notas do tesouro americano). Para os 
ativos voláteis são utilizadas ações listadas em bolsas de valores norte americanas 
(NYSE e AMEX) no período de 1970 a 2005. Os resultados encontrados são 
significativos na agregação de valor ao portfólio para a estratégia de limite de perda 
fixo e de redução de risco, para a estratégia onde o limite de perda é móvel.  

Kaminski e Lo (2014) abordam a questão “When do Stop-Loss Rules Stop Losses?”. 
Os autores investigam empiricamente a eficiência de uma regra tradicional de Stop-
Loss utilizando os retornos do Índice S&P 500, um dos principais índices de ações 
do mundo, constituído pelas ações das quinhentas maiores empresas de capital 
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aberto dos Estados Unidos e demonstram que o movimento do preço dos ativos 
impacta a eficiência da regra de Stop-Loss na medida em que os retornos do ativo 
utilizado constituem ou não, um passeio aleatório, resultando em um esperado 
retorno negativo em caso afirmativo e podendo agregar valor a estratégia Buy-and-
Hold, no caso de não seguir um passeio aleatório. 

A regra consiste em alternar binariamente entre um ativo volátil (Índice Futuro de 
S&P 500) e um ativo livre de risco (US Government Treasury 10y) no período de 
janeiro de 1993 a novembro de 2011. 

Os resultados encontrados são positivos para a estratégia de Stop-Loss, em relação 
a Buy-and-Hold, ao adicionar significativos ganhos de valor ao portfólio. 

Com base na literatura revisada, apresenta-se a seguir uma aplicação prática em 
ativos brasileiros, com a mesma modelagem utilizada por Kaminski e Lo (2014), com 
o objetivo de demonstrar a eficiência das regras no mercado local. 
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3. ASPECTOS DE MODELAGEM 
 

Nesta seção, é apresentada a formulação quantitativa da regra de Stop-Loss 
utilizada a partir do modelo de Kaminsky e Lo (2014) aplicado ao mercado norte 
americano utilizando o Futuro de S&P 500 e Treasury de 10 anos. 

Vamos supor um portfólio com retornos ��, uma série baseada em um ativo volátil 
com retornos � e uma série de retornos de um ativo livre de risco �� . Impondo uma 
regra de Stop-Loss no retorno acumulado ��(�) do portfólio em uma janela de J 
períodos, onde: 

��(�) ≡ 
�������
���  

 � = �ú����	��	���� �� = �������	��	�����ó!�� 

A somatória do retorno acumulado do portfólio ��(�) é a base central do algoritmo de 
Stop-Loss. ��(�) reflete uma somatória baseada em janela móvel dos últimos J dias, 
a qual foi aplicada uma regra binária de Stop-Loss buscando reduzir as perdas 
conforme abaixo: 

 

�� ≡ " 0										��						����(�) 					< 					−&							�							���� 		= 		1														1										��							���� 											≥ 								)							�							���� 		= 		0																		1										��						����(�) 					≥ 						−&						�							���� 		= 		1																			0									��							���� 											< 									)							�							���� 		= 		0														  

 

Onde: �� = 	�!�*�çã�	-��á���	�����	��	(0)	�/	���0�	*��	���*�	(1) �(�) 	= 	�������	1*/�/!���	��	�	2��í���� �� = �������	��	���0�	0�!á��! 
& = 456

1� − 1
(�7 − �898
7�� )²;< × > 

) = 456
1� − 1
(�7 − �898

7�� )²;< × ? 
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Onde: > = @/!���!�*����	&	 ? = @/!���!�*����	)	 
 

No modelo de Stop-Loss descrito acima, �� representa um algoritmo binário, 
resultando em 1 quando se aloca 100% dos recursos no ativo volátil 	� e 0 quando 
se aloca 100% dos recursos no ativo livre de risco ��. A fórmula binária �� compara o 
retorno do portfólio com & e ), sendo estes, a volatilidade do ativo � multiplicada 
pelos fatores Q e K. 

Estando alocado no ativo volátil �� = 1, quando o retorno acumulado ��(�)  é menor 
que o limite de Stop-Loss −&, o ativo é vendido e trocado por um ativo ��. Se retorno 
acumulado ��(�)  é maior que o limite de Stop-Loss −&, mantém-se no ativo volátil. 
Estando alocado no ativo volátil �� = 0, quando o retorno diário de �	é maior que ), �� 
é vendido e trocado pelo ativo com volatilidade e no caso do retorno diário do ativo 
volátil � for menor que ), �� é mantido. 

Para o funcionamento do algoritmo ��, é necessária a inclusão de 3 inputs manuais J 
dias, e os multiplicadores Q e K. Buscando encontrar valores para os 3 inputs 
requeridos pela função que possam maximizar o retorno do portfólio, utilizamos a 
ferramenta Solver Evolutionary do Excel. Esta ferramenta pode ser utilizada de 3 
formas, para maximizar, minimizar ou obter um determinado número no resultado de 
uma função. Nesta aplicação a ferramenta foi utilizada para maximizar o retorno e o 
coeficiente retorno/volatilidade do portfólio e para minimizar o VaR do portfólio. 

Foram incluídas algumas restrições ao maximizar/minimizar a função sendo J um 
número inteiro maior ou igual a 5 e menor ou igual a 20, Q e K maior ou igual a 0,1 e 
menor ou igual a 2,5. 

Para cada ativo foram realizados três testes, o primeiro visando a maximização do 
retorno, o segundo a maximização do coeficiente retorno/volatilidade e o terceiro, a 
minimização do VaR do portfólio.  

Para exemplificar o teste, no caso do Ibovespa, no primeiro teste, foi utilizado o 
solver para maximizar o retorno do portfólio no ano de 1995. Os inputs dessa 
maximização foram armazenados, e aplicados do ano de 1996 para colher os dados 
do portfólio com Stop-Loss como o retorno, volatilidade, VaR e coeficiente 
retorno/volatilidade. Para o próximo teste, foi utilizado o solver no período de 1995 
até 1996, novamente os inputs da maximização foram colhidos e aplicados no ano 
de 1997, e assim por diante até 2014. 

Para cada teste foram feitas comparações entre o portfólio com Stop-Loss e o ativo 
(Buy-and-Hold), onde foram analisados os retornos, volatilidades, coeficiente 
retorno/volatilidade e o VaR.  
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Para o VaR (Value at Risk) utilizamos método percentil, onde foi utilizado o 95º 
percentil de cada estratégia. 

 

Figura 1– Estrutura de Stop-Loss 

Na aplicação prática do modelo foi utilizado um caixa de um milhão de reais para a 
compra de contratos futuros de Ibovespa onde uma taxa de corretagem de seis reais 
por contrato foi utilizada no modelo, cotada na corretora XP2. Foi considerado um 
caixa residual que consiste na impossibilidade de investir todo o recurso disponível 
onde cada contrato equivale ao valor do Índice Bovespa. O horário de negociação 
praticado é das 17:55 até às 18:10, momento de apuração do preço de ajuste. Para 
garantir que o preço negociado seja o mesmo do fechamento, a ordem de compra 
deve ser significativamente superior ao praticado no momento, levando o sistema da 
BM&F a identificar a intenção de compra a um valor acima do praticado e corrigi-lo 
automaticamente para o valor do fechamento.  

O contrato Futuro de Ibovespa representa a expectativa de uma carteira de ações 
brasileira de alta liquidez. A série foi extraída do sistema Economática e o período 
utilizado, de 20 anos (29/12/1994 até 30/12/2014). 

Os demais índices e mercadorias voláteis foram tratados de forma empírica, pois 
alguns deles são somente índices de referência (IMA-B e IBr-X 100) e não são 
diretamente negociados no mercado, sendo que para a replicação dos mesmos 
aumentaria muito a complexidade pois seria necessário a negociação de diversos 
                                                             
2
 https://www.xpi.com.br/investimentos/custos-operacionais.aspx 
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ativos para compô-los. Também trataremos o Ouro Spot e o Dólar PTAX de forma 
empírica, mas sabendo que seus resultados seriam um pouco inferiores na pratica. 
Para estes não se utilizando, portanto, taxas de corretagem, saldos residuais e 
horários de negociação.  Suas principais características são: 

IBrX 100 – Representa uma carteira das 100 ações mais negociadas na Bolsa de 
Valores de São Paulo - Bovespa. A série foi extraída do sistema Economática e o 
período utilizado, de 19 anos (28/12/1995 até 30/12/2014). 

Ouro – Representa a cotação do Ouro Spot da BM&F. A série foi extraída do sistema 
Economática e o período utilizado será de 20 anos (29/12/1994 até 30/12/2014). 

IMA-B – Representa uma carteira com todos os títulos públicos indexados à inflação 
(série B), que remuneram o investidor em uma taxa de juros pré-fixada + a variação 
do IPCA. Foi utilizada a série completa desde o seu início totalizando quase 9 anos 
(01/02/2006 até 30/12/2014). 

Dólar PTAX – Representa uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central do 
Brasil e consiste em uma média realizada em 4 janelas do dia. A série foi extraída do 
sistema Economática e o período utilizado será de 20 anos (28/12/1994 até 
30/12/2014). 

Para o ativo livre de risco utilizamos de forma empírica o CDI, porém este é 
amplamente negociado nos principais bancos na forma de depósitos via certificado 
sendo o mais conhecido deles o CDB (Certificado de Depósito Bancário) onde não 
são praticadas taxas de corretagem e a liquidez é diária. Suas principais 
características são: 

CDI – A taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é uma média diária das 
taxas que os bancos negociam entre si e estão representadas neste trabalho como 
ativos de renda fixa livres de risco. A série foi extraída do sistema Economática e o 
período utilizado, o mesmo de cada um dos ativos voláteis descritos acima. 
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4. RESULTADOS 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados da aplicação prática em diversos 
ativos, em que se buscou diferentes abordagens: maximizar rentabilidade, maximizar 
o coeficiente retorno/volatilidade e minimizar risco, com o intuito de demonstrar não 
apenas a otimização do portfólio e a estabilidade dos parâmetros, como também 
possibilitar sua utilização em futuros estudos e aplicações reais no mercado 
financeiro. 

 

Tabela 1 – Resultados consolidados 

Na tabela acima, pode-se observar que o Alpha - resultado do portfólio em relação à 
estratégia buy-and-hold, apresenta agregação de valor ao portfólio em todos os 
casos, exceto os testes de maximização do coeficiente retorno/volatilidade e 
minimização do VaR para o IMA-B. Para estes casos, o resultado foi negativo em 
decorrência da especificidade dos testes em questão, que não têm como objetivo 
maximizar o retorno do portfólio. Em que pese tratar-se de um ativo com histórico 
mais recente, de 2006, ainda assim o resultado foi positivo para teste de 
maximização do retorno do portfólio. 

É possível notar grande semelhança entre os resultados do Futuro de Ibovespa ao 
IbrX e isso se deve a alta correlação entre eles, 92%, considerando que o IbrX foi 
criado em 1995 totalizando 19 anos e para o Ibovespa foram utilizados 20 anos de 
dados. 

Nos testes realizados com o Índice Futuro de Ibovespa, os resultados apresentam 
maior precisão já que foram utilizadas todas as variáveis possíveis:  taxas de 
corretagem, liquidez, horário de negociação e efeito caixa. Assim deve-se considerar 
que os demais índices poderiam, caso fossem aplicadas as mesmas regras, terem 
resultados um pouco superior ao obtido. Por este motivo será dado maior enfoque 
ao Futuro de Ibovespa, apresentando, a seguir, as principais diferenças para os 
demais. 
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4.1 Resultados obtidos utilizando Futuro de Ibovespa  
 

Nos tópicos a seguir são apresentados os resultados da aplicação da regra de Stop-
Loss em Futuros de Ibovespa. No primeiro, os resultados da maximização do retorno 
do portfólio e a aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte, no 
segundo, os resultados da maximização do coeficiente retorno/volatilidade do 
portfólio e a aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte e no terceiro 
tópico, os resultados da minimização do VaR do portfólio e a aplicação dos 
parâmetros de otimização no ano seguinte. 

 

4.1.1 Resultados da maximização do retorno do portfólio 

  

Figura 2-  Resultados obtidos pela maximização do Retorno do Portfólio utilizando 
Ibovespa 
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Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado”, que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Ibovespa. O retorno acumulado do 
portfólio finalizou o período com rendimentos de 1.687%, enquanto o Ibovespa 
totalizou 1.039%, ou seja, o portfólio com Stop-Loss superou o Ibovespa em 648%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Retorno Máximo” é possível observar que 
o número de dias J inicia em 14, porém a partir do quinto período estabiliza em 12 
dias. Gamma fica praticamente estável entre 0,8 e 1,1 e Delta estabiliza a partir do 
quinto período permanecendo entre 1,3 e 1,5. A estabilidade dos parâmetros é vista 
como um fator positivo no sentido de sinalizar uma certa estabilidade no futuro. 

O gráfico “Análise de Rentabilidade” compara os retornos de cada ano entre o 
portfólio com Stop-Loss e o Ibovespa, onde cada barra se estende na proporção 
total de 100% para que seja possível comparar as proporções entre o portfólio e o 
Ibovespa no mesmo período. É possível observar que em alguns anos como em 
1996 e 1997 o resultado do portfólio foi inferior ao do Ibovespa. Esse efeito era 
esperado pois a regra tende a ser ineficaz em um período em que o ativo volátil tem 
retornos muito positivos, sendo que os retornos negativos podem fazer com que a 
regra binaria resulte em zero e o portfólio não contabilize parte dos retornos positivos 
deste período. Porém, na maioria dos períodos a estratégia de Stop-Loss foi 
superior, como em 2008, período em que uma forte crise internacional3 levou o 
Ibovespa a realizar perdas de 41,1% no ano e com a estratégia de Stop-Loss a 
perda se reduziu a 8,1%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 28,7%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 

Analisando o volume diário de negócios de Futuros de Ibovespa na BM&F, conforme 
dados do sistema Economática, o menor volume observado no período analisado foi 
de 98 milhões de reais em um dia. O volume máximo requerido para manter a regra 
de Stop-Loss iniciado com um caixa de um milhão de reais é de 18 milhões de reais, 
portando a liquidez diária do Futuro de Ibovespa é muito superior ao requerido pela 
regra de Stop-Loss. Na média o volume diário negociado na BM&F é de 2,6 bilhões 
de reais no período. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Para maiores detalhes, Bresser (2008) – Dominação financeira e sua crise no quadro do capitalismo 
do conhecimento e do Democrático Social 
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4.1.2 Resultados da maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade do portfólio 

 

Figura 3 -  Resultados obtidos pela maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade 
do Portfólio utilizando Ibovespa 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Ibovespa. O retorno acumulado do 
portfólio finalizou o período rendendo 1.201%, o Ibovespa totalizou 1.039%, ou seja, 
o portfólio com Stop-Loss superou o Ibovespa em 162%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Coeficiente” é possível observar que o 
número de dias J inicia estável em 14, mas a partir do quarto período passa a sofre 
certa volatilidade. Gamma fica praticamente estável entre 0,8 e 1,9 nos quatro 
primeiros períodos e se estabiliza abaixo de 0,5 no restante da amostra e Delta fica 
praticamente estável entre 2,1 e 2,5 
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O gráfico “Coeficiente Retorno/Volatilidade” compara a relação risco x retorno entre 
o portfólio e o Ibovespa. Na maior parte dos períodos o Coeficiente 
Retorno/Volatilidade do portfólio foi superior ao do Ibovespa e em média o aumento 
foi de 50,6%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 58%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 

 

4.1.3 Resultados obtidos da minimização do VaR do portfólio 

 

Figura 4 -  Resultados obtidos pela minimização do VaR do Portfólio utilizando 
Ibovespa 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Ibovespa. O retorno acumulado do 
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portfólio finalizou o período rendendo 1.426%, o Ibovespa totalizou 1.039%, ou seja, 
o portfólio com Stop-Loss superou o Ibovespa em 387%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Coeficiente” é possível observar que J, 
Gama e Delta ficam praticamente estáticos durante todo o período. 

O gráfico “Value at Risk” compara a perda máxima prevista, com 95% de confiança, 
entre o portfólio e o Ibovespa e durante todo o período analisado o VaR do portfólio 
foi inferior ao do Ibovespa. Em média a redução de risco foi de 82,4%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 61%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 
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4.2 Resultados obtidos utilizando o Índice IbrX 100 
 

Nos tópicos a seguir são apresentados os resultados aplicação da regra de Stop-
Loss aplicado ao Índice IbrX 100. No primeiro, os resultados da maximização do 
retorno do portfólio e a aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte, no 
segundo, os resultados da maximização do coeficiente retorno/volatilidade do 
portfólio e a aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte e no terceiro 
tópico, os resultados da minimização do VaR do portfólio e a aplicação dos 
parâmetros de otimização no ano seguinte. 

 

4.2.1 Resultados da maximização do retorno do portfólio 

 

Figura 5 -  Resultados obtidos pela maximização do retorno do Portfólio utilizando 
IbrX 100 
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Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao IbrX 100. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 1.701%, o IbrX 100 totalizou 1.244%, ou seja, o 
portfólio com Stop-Loss superou o IbrX 100 em 457%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Retorno Máximo” podemos observar certa 
instabilidade nos parâmetros J, Gamma e Delta. 

O gráfico “Análise de Rentabilidade” compara os retornos de cada ano entre o 
portfólio com Stop-Loss e o IbrX 100 e é notável que em alguns anos como em 
1999, 2007 e 2009 o resultado do portfólio foi inferior ao do IbrX 100. Esse efeito era 
esperado pois a regra tende a ser ineficaz em um período em que o ativo volátil tem 
retornos muito positivos, porém na maioria dos períodos a estratégia de Stop-Loss 
foi superior como em 2008, período em que uma forte crise internacional levou o 
IbrX 100 a realizar perdas de 41,8% no ano e com a estratégia de Stop-Loss a perda 
se reduziu a 8,3%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 37%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 
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4.2.2 Resultados da maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade do portfólio 

 

Figura 6 -  Resultados obtidos pela maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade 
do Portfólio utilizando IbrX 100 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao IbrX 100. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 1.662%, o IbrX 100 totalizou 1.244%, ou seja, o 
portfólio com Stop-Loss superou o IbrX 100 em 418%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Retorno Máximo” é possível observar 
grande instabilidade nos parâmetros J e Gamma. O parâmetro Delta fica estável 
entre 2 e 2,5. 

O gráfico “Coeficiente Retorno/Volatilidade” compara a relação risco x retorno entre 
o portfólio e o IbrX 100 e na grande maioria o Coeficiente Retorno/Volatilidade do 
portfólio é superior ao do IbrX 100 e em média o aumento foi de 75,5%. 
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No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 59%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 

 

4.2.3 Resultados obtidos da minimização do VaR do portfólio 

 

Figura 7 -  Resultados obtidos pela minimização do VaR do Portfólio utilizando IbrX 
100 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao IbrX 100. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 1.749%, o IbrX 100 totalizou 1.244%, ou seja, o 
portfólio com Stop-Loss superou o IbrX 100 em 505%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Coeficiente” podemos observar que J, 
Gama e Delta ficam praticamente estáticos durante todo o período. 
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O gráfico “Value at Risk” compara a perda máxima prevista, com 95% de confiança, 
entre o portfólio e o IbrX 100 e durante todo o período analisado o VaR do portfólio é 
inferior ao do IbrX 100. Em média a redução de risco foi de 89,4%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 65%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 

  



27 

 

4.3 Resultados obtidos utilizando Ouro 
 

Nos tópicos a seguir são apresentados os resultados aplicação da regra de Stop-
Loss aplicado ao Ouro. No primeiro, os resultados da maximização do retorno do 
portfólio e a aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte, no segundo, 
os resultados da maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade do portfólio e a 
aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte e no terceiro tópico, os 
resultados da minimização do VaR do portfólio e a aplicação dos parâmetros de 
otimização no ano seguinte. 

 

4.3.1 Resultados da maximização do retorno do portfólio 

 

Figura 8-  Resultados obtidos pela maximização do retorno do Portfólio utilizando 
Ouro 
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Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Ouro. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 1.099%, o Ouro totalizou 735%, ou seja, o portfólio com 
Stop-Loss superou o Ouro em 364%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Retorno Máximo” é possível observar certa 
instabilidade nos parâmetros J e Delta. O parâmetro Gama fica estável entre 0,1 e 
0,2. 

O gráfico “Análise de Rentabilidade” compara os retornos de cada ano entre o 
portfólio com Stop-Loss e o Ouro e é notável que em alguns anos como em 2001 e 
2002 o resultado do portfólio foi inferior ao do Ouro. Esse efeito era esperado pois a 
regra tende a ser ineficaz em um período em que o ativo volátil tem retornos muito 
positivos, porém na maioria dos períodos a estratégia de Stop-Loss foi superior. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 47%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 
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4.3.2 Resultados da maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade do portfólio 

 

Figura 9-  Resultados obtidos pela maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade 
do Portfólio utilizando Ouro 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Ouro. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 1,306%, o Ouro totalizou 735%, ou seja, o portfólio com 
Stop-Loss superou o Ouro em 571%. 

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Retorno Máximo” é possível observar 
grande instabilidade no parâmetro J. O parâmetro Gama fica estável entre 0,1 e 0,2 
e Delta fica estável entre 2,3 e 2,5. 

O gráfico “Coeficiente Retorno/Volatilidade” compara a relação risco x retorno entre 
o portfólio e o Ouro e na grande maioria o Coeficiente Retorno/Volatilidade do 
portfólio é superior ao do Ouro e em média o aumento foi de 350%. 
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No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 53%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 

 

4.3.3 Resultados obtidos da minimização do VaR do portfólio 

 

Figura 10 -  Resultados obtidos pela minimização do VaR do Portfólio utilizando 
Ouro 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Ouro. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 1.012%, o Ouro totalizou 735%, ou seja, o portfólio com 
Stop-Loss superou o Ouro em 277%. 

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Coeficiente” podemos observar que J, 
Gama e Delta ficam estáticos durante todo o período. 
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O gráfico “Value at Risk” compara a perda máxima prevista, com 95% de confiança, 
entre o portfólio e o Ouro e durante todo o período analisado o VaR do portfólio é 
inferior ao do Ouro. Em média a redução de risco foi de 89,7%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 53%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 
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4.4 Resultados obtidos utilizando IMA-B 
 

Nos tópicos a seguir são apresentados os resultados aplicação da regra de Stop-
Loss aplicado ao IMA-B. No primeiro, os resultados da maximização do retorno do 
portfólio e a aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte, no segundo, 
os resultados da maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade do portfólio e a 
aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte e no terceiro tópico, os 
resultados da minimização do VaR do portfólio e a aplicação dos parâmetros de 
otimização no ano seguinte. 

 

4.4.1 Resultados da maximização do retorno do portfólio 

 

Figura 11 -  Resultados obtidos pela maximização do retorno do Portfólio utilizando 
IMA-B 
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Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao IMA-B. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 182%, o IMA-B totalizou 165%, ou seja, o portfólio com 
Stop-Loss superou o IMA-B em 17%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Retorno Máximo” podemos observar 
grande instabilidade nos parâmetros J, Gamma e Delta. 

O gráfico “Análise de Rentabilidade” compara os retornos de cada ano entre o 
portfólio com Stop-Loss e o IMA-B e é notável que na maioria dos períodos o 
resultado do portfólio foi inferior ao do IMA-B. Porém no ano de 2013 o IMA-B sofreu 
uma grande queda de 10% e a regra de Stop-Loss reverteu este resultado de forma 
a superar o IMA-B em 12,3%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 26%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 
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4.4.2 Resultados da maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade do portfólio 

 

Figura 12 -  Resultados obtidos pela maximização do Coeficiente 
Retorno/Volatilidade do Portfólio utilizando IMA-B 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi inferior ao IMA-B. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 151%, o IMA-B totalizou 151%, ou seja, o IMA-B 
superou o portfólio em 14%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Retorno Máximo” podemos observar certa 
instabilidade nos parâmetros J, Gamma e Delta. 

O gráfico “Coeficiente Retorno/Volatilidade” compara a relação risco x retorno entre 
o portfólio e o IMA-B e na grande maioria o Coeficiente Retorno/Volatilidade do 
portfólio é superior ao do IMA-B e em média o aumento foi de 40%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 39%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 
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4.4.3 Resultados obtidos da minimização do VaR do portfólio 

 

Figura 13 -  Resultados obtidos pela minimização do VaR do Portfólio utilizando IMA-
B 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi inferior ao IMA-B. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 135%, o IMA-B totalizou 165%, ou seja, o IMA-B 
superou o portfólio em 30%. 

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Coeficiente” é possível observar que J, 
Gama e Delta ficam praticamente estáticos a partir do segundo período. 

O gráfico “Value at Risk” compara a perda máxima prevista, com 95% de confiança, 
entre o portfólio e o IMA-B e durante todo o período analisado o VaR do portfólio é 
inferior ao do IMA-B. Em média a redução de risco foi de 79%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 56%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 
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4.5 Resultados obtidos utilizando Dólar PTAX 

 

Nos tópicos a seguir são apresentados os resultados aplicação da regra de Stop-
Loss aplicado ao Dólar PTAX. No primeiro, os resultados da maximização do retorno 
do portfólio e a aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte, no 
segundo, os resultados da maximização do coeficiente retorno/volatilidade do 
portfólio e a aplicação dos parâmetros de otimização no ano seguinte e no terceiro, 
os resultados da minimização do VaR do portfólio e a aplicação dos parâmetros de 
otimização no ano seguinte. 

 

4.5.1 Resultados da maximização do retorno do portfólio 

 

Figura 14 -  Resultados obtidos pela maximização do retorno do Portfólio utilizando 
Dólar 
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Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Dólar. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 2.655%, o Dólar totalizou 173%, ou seja, o portfólio 
com Stop-Loss superou o Dólar em 2.482%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Retorno Máximo” é possível observar certa 
estabilidade entre os parâmetros J, Gamma e Delta. 

O gráfico “Análise de Rentabilidade” compara os retornos de cada ano entre o 
portfólio com Stop-Loss e o Dólar e é notável que em alguns anos como em 2001 e 
2002 o resultado do portfólio foi inferior ao do Dólar. Esse efeito era esperado pois a 
regra tende a ser ineficaz em um período em que o ativo volátil tem retornos muito 
positivos, porém na maioria dos períodos a estratégia de Stop-Loss foi superior 
como em 2003, período de recuperação de uma forte crise nacional4 levou o Dólar a 
realizar perdas de 18,2% no ano e com a estratégia de Stop-Loss a perda foi 
revertida em um ganho de 23,1% superando o Dólar em 41,3%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 35%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4
 Para maiores detalhes, Bresser (2002) – A Economia Brasileira às Vésperas das Eleições de 2002 
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4.5.2 Resultados da maximização do Coeficiente Retorno/Volatilidade do portfólio 

 

Figura 15 -  Resultados obtidos pela maximização do Coeficiente 
Retorno/Volatilidade do Portfólio utilizando Dólar 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Dólar. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 1.809%, o Dólar totalizou 173%, ou seja, o portfólio 
com Stop-Loss superou o Dólar em 1.636%.  

No gráfico “Parâmetros de Otimização do Coeficiente” é possível observar grande 
estabilidade entre os parâmetros J e Delta. O parâmetro Delta sofre certa 
volatilidade. 

O gráfico “Coeficiente Retorno/Volatilidade” compara a relação risco x retorno entre 
o portfólio e o Dólar e na grande maioria o Coeficiente Retorno/Volatilidade do 
portfólio é superior ao do Dólar e em média o aumento foi de 676%. Este resultado 
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se deve ao ano de 2003 onde o coeficiente retorno/volatilidade resultou em uma 
razão de 115,22. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 42%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 

 

4.5.3 Resultados obtidos da minimização do VaR do portfólio 

 

Figura 16 -  Resultados obtidos pela minimização do VaR do Portfólio utilizando 
Dólar 

Na Figura acima, pode-se observar no gráfico “Retorno Acumulado” que o resultado 
do portfólio com Stop-Loss foi superior ao Dólar. O retorno acumulado do portfólio 
finalizou o período rendendo 2.026%, o Dólar totalizou 173%, ou seja, o portfólio 
com Stop-Loss superou o Dólar em 1.852%. 
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No gráfico “Parâmetros de Otimização do Coeficiente” é possível observar que J, 
Gama e Delta ficam estáticos durante todo o período. 

O gráfico “Value at Risk” compara a perda máxima prevista, com 95% de confiança, 
entre o portfólio e o DÓLAR e durante todo o período analisado o VaR do portfólio é 
inferior ao do DÓLAR. Em média a redução de risco foi de 72,1%. 

No gráfico “Volatilidade” pode-se observar que a estratégia de Stop-Loss reduz 
consideravelmente a Volatilidade do portfólio, em média 44%, decorrente da baixa 
volatilidade do ativo livre de risco utilizado na regra binária de Stop-Loss. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Nesta seção são feitas considerações finais sobre a aplicação da regra de Stop-Loss 
em diferentes ativos brasileiros, comparando os resultados obtidos, além de abordar 
possíveis estudos futuros sobre o tema. 

A partir da análise dos resultados da regra de Stop-Loss aplicada ao Futuro de 
Ibovespa, conclui-se que o teste de maximização do retorno do portfólio foi o que 
resultou em maior agregação de valor ao portfólio. Analisando os parâmetros de 
otimização dos três testes, é possível concluir que aquele que tem como objetivo 
minimizar o VaR do portfólio, foi o que resultou em parâmetros mais estáveis. 
Durante toda a amostra, os parâmetros permanecem praticamente estáticos. Neste 
teste observa-se a maior redução do VaR e da Volatilidade do portfólio. 

Considerando a alta correlação existente entre o Ibovespa e o IbrX, foi observada 
grande semelhança entre os resultados. Ainda que variáveis adicionais como taxas 
de corretagem, liquidez, horário de negociação e efeito caixa, tenham sido 
adicionadas ao portfólio baseado no Índice Bovespa, é possível concluir que os 
efeitos seriam parecidos se aplicados ao IbrX ou para outros índices brasileiros 
constituídos por uma carteira de ações. 

Observando os parâmetros de otimização, conclui-se que os parâmetros tendem a 
permanecer praticamente estáticos, quando se refere ao teste que visa minimizar o 
Value at Risk do portfólio. Esta estabilidade dos parâmetros é de grande valia para a 
análise pois permitiu/possibilitou reduzir o risco e agregar valor ao portfólio. Já para 
os testes de maximização do retorno, apesar dos parâmetros apresentarem a 
tendência de estabilização no decorrer do tempo, foi observada certa volatilidade 
nestes. Ainda assim, estes contabilizaram a maior agregação de valor ao portfólio; 
Nos testes de maximização do coeficiente retorno/volatilidade foi encontrada a maior 
instabilidade dos parâmetros, e ainda considerando que os resultados foram 
positivos, a combinação da relação retorno pela volatilidade tende a tornar os 
parâmetros instáveis. 

Assim a partir da análise dos resultados da regra de Stop-Loss aplicada ao IMA-B, 
conclui-se que o teste de maximização do retorno do portfólio foi o único que 
resultou em agregação de valor ao portfólio. Em se tratando de um índice recente, 
com início em 2006, deve-se considerar que um período maior possibilitaria ampliar 
a confiança na utilização da regra em uma carteira de títulos públicos indexados à 
inflação. 

Para estudos futuros sugere-se a junção desta estratégia de Stop-Loss a um 
portfólio otimizado, baseado no modelo de otimização CAPM, onde cada ativo de 
uma fronteira de eficiência seria uma estratégia de Stop-Loss, com vistas a 
descorrelacionar do risco sistemático Beta quando a regra de Stop-Loss é ativada.  
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