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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios 

teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições 

de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma rentabilidade alvo para o próximo 

ano, propomos uma metodologia para geração de uma fronteira de portfólios alvo 

dentro de um arcabouço de otimização multiobjetivos com a aplicação de técnicas 

baseadas em algoritmos genéticos. Como insumo para a aplicação, esta pesquisa 

utilizou dados sintéticos produzidos a partir de dados reais de operações de uma 

carteira de crédito de uma instituição financeira brasileira. A fronteira de portfólios 

ótimos e a comparação entre os resultados obtidos com os portfólios escolhidos e o 

benchmark indicam que esta metodologia pode ser utilizada como ferramenta para 

apoiar a tomada de decisão de gestores de portfólio de crédito. 

 

Palavras-chave: Gestão de Portfólio, Seleção de Portfólio, Carteira de Crédito, 

Otimização Multiobjetivo, Algoritmo Genético.  



 
 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to present a methodology for assembling theoretical portfolios 

of credit products to be used as a reference for defining future budgets. Therefore, 

based on a target profitability for the next year, we propose a methodology for 

generating a target portfolios frontier within a multiobjective optimization framework 

with the application of techniques based on genetic algorithms. As input for the 

application, this research used synthetic data based on real data from operations of a 

credit portfolio of a Brazilian financial institution. The frontier of optimal portfolios and 

the comparison between the results obtained with the chosen portfolios and the 

benchmark, indicate that this methodology can be used as a tool to support the 

decision making of credit portfolio managers. 

 

Keywords: Portfolio Management, Portfolio Selection, Credit Portfolio, Multiobjective 

Optimization, Genetic Algorithm. 
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1. Introdução 

Seleção de portfólio não é um tema novo no mercado financeiro, contudo ainda 

são feitos inúmeros estudos sobre as mais diversas metodologias e ferramentas para 

obter uma carteira ótima que traga o melhor retorno.  

“Um bom portfólio é mais do que uma longa lista de ações e títulos bons. É um 

todo equilibrado, proporcionando ao investidor proteções e oportunidades em relação 

a uma ampla gama de contingências” Harry Markowitz. 

1.1. Motivação 

O modelo clássico de seleção de portfólios baseados em modelos de média-

variância tem como objetivo principal maximizar o retorno esperado de um portfólio ao 

mesmo tempo que minimiza a variância deste portfólio (convencionado como risco, 

sob certas condições). É considerado na literatura econômico-financeira como 

trabalho pioneiro na área de otimização de portfólio, a teoria moderna do portfólio de 

Harry Markowitz de 1952. A publicação rendeu a Markowitz o prêmio Nobel de 

Economia em 1990. 

A busca por montar uma carteira que apresente o maior retorno com o menor 

risco continua presente no cotidiano de gestores de portfólio, investidores e 

instituições financeiras. Todos os anos as áreas de planejamento dos bancos efetuam 

análises e realizam projeções para estimar o orçamento do ano seguinte em um 

processo custoso e lento. A pergunta é sempre a mesma: dados os produtos que 

foram vendidos no último ano e levando em consideração expectativas de oferta e 

demanda, qual será o portfólio alvo do próximo ano? 

Dado os avanços dos estudos de inteligência computacional, logo surgiram as 

primeiras tentativas de aplicações com foco em otimização no mercado financeiro, 

inclusive com a utilização de Algoritmos Genéticos.  
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1.2. Objetivo 

O problema da seleção de portfólios ótimos é um problema bastante comum 

em finanças e vem recebendo muita atenção há décadas. Otimização de portfólio 

envolve basicamente a alocação de determinado montante de capital (portanto, 

limitado) a um determinado conjunto de ativos para que seja atingido um trade-off 

razoável entre os objetivos de retorno (lucro) e risco (BRANKE et al. 2009). 

Uma das formas de resolver este problema, como foi colocada pelo próprio 

Markowitz em 1952, seria através de programação quadrática paramétrica. Porém, 

considerar somente estas duas vertentes (retorno e risco) parece ser uma forma 

bastante simplista de enxergar o problema enfrentado pelos gestores de portfólio.  

Uma das restrições mais comuns é ter uma quantidade máxima (ou mínima) de 

ativos que se pode ter na carteira, dado que há limitações de capital. Uma segunda 

restrição é de que o mercado pode não absorver a oferta. Estes são tipos de restrições 

que podem dificultar que consigamos utilizar qualquer técnica de programação 

quadrática para sua resolução. Com isso, faz-se necessária uma nova forma de 

encontrar essa solução. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de 

portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para 

definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma rentabilidade alvo para 

o próximo ano, propomos uma metodologia para geração de um portfólio alvo dentro 

de um arcabouço de otimização multiobjetivos com a aplicação de técnicas baseadas 

em algoritmos genéticos. 

Para atingir este objetivo, será utilizado um algoritmo genético multiobjetivo 

NSGA-II, desenvolvido por Deb et al. (2002), que funciona para otimizar dois objetivos 

ao mesmo tempo, que será adaptado para maximizar a rentabilidade (ou retorno) e 

minimizar a perda esperada (ou risco) de uma carteira de crédito. 

A principal contribuição deste trabalho é fornecer uma fronteira de carteiras 

ótimas que auxilie os gestores de portfólio a definir a carteira alvo que traga o maior 

retorno para cada nível de risco nas instituições financeiras. 
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1.3. Estrutura 

Contando com a introdução este trabalho é composto por 7 capítulos. No 

capítulo dois é apresentado um panorama geral do mercado financeiro, passando por 

gestão de portfólios e de como surgiu a necessidade de estimar a rentabilidade. 

Também é apresentada uma visão geral sobre a teoria de carteiras de crédito para 

contextualizar a otimização de portfólios de crédito que é o tema central desta 

dissertação. O capítulo três traz o arcabouço teórico, que contextualiza o problema de 

seleção de portfólios no mundo científico, discorre sobre algoritmos genéticos e a 

teoria necessária para adaptação do algoritmo do NSGA-II. O capítulo quatro detalha 

todos os passos necessários para o desenvolvimento desta dissertação, desde o 

tratamento da base de dados, até o método de comparação dos resultados que 

fundamentaram a conclusão. No capítulo cinco, são apresentados os resultados 

obtidos pelo algoritmo genético multiobjetivo NSGA-II adaptado para um portfólio de 

crédito, assim como os resultados para o cenário base e suas análises comparativas 

frente ao realizado. O capítulo seis conclui o trabalho sintetizando as respostas 

encontradas pela pesquisa. O último capítulo direciona os possíveis caminhos a 

serem seguidos para continuidade do desenvolvimento do tema abordado. 
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2. Revisão Bibliográfica  

Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica utilizada neste trabalho, 

pontuando os principais estudos, modelos e técnicas que contextualizam o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

2.1. Mercado de crédito 

O mercado de crédito tem como objetivo, principalmente, de suprir as 

necessidades de caixa de curto e médio prazos dos diversos agentes econômicos 

presentes na economia como, por exemplo, através da concessão de crédito às 

pessoas físicas e através de empréstimos e financiamentos às empresas (ASSAF 

NETO, 2009).  

O Sistema Financeiro Nacional, através de suas políticas, delibera que as 

operações do mercado de crédito são realizadas por instituições financeiras bancárias 

(bancos comerciais e múltiplos). Cabe ressaltar que as atividades destes bancos têm 

como primeiro objetivo aquele de reforçar o volume de captação de recursos, mas tem 

evoluído para a diversificação de produtos financeiros e de serviços prestados 

(ASSAF NETO, 2009). 

Adicionalmente, também são realizadas pelas sociedades financeiras, 

operações de financiamento de bens de consumo duráveis no âmbito do mercado de 

crédito – tornando este mercado mais abrangente ao prover recursos de médio prazo 

aos consumidores de bens de consumo, por meio de instituições financeiras não 

bancárias (ASSAF NETO, 2009). 

2.2. Gestão de portfólios de crédito 

A gestão de portfólios é muito importante para o bom desempenho das 

empresas. O desenvolvimento dessa atividade torna-se fundamental para que os 

recursos sejam utilizados de modo a trazer o melhor resultado possível. Empresas e 

indivíduos trabalham com recursos escassos, de modo a sempre buscarem fazer 
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escolhas estratégicas para determinar por exemplo, o mix de produtos a ser vendido, 

ou a carteira de investimentos para aplicar e fazer crescer seu patrimônio. 

Existem diversas técnicas desenvolvidas para auxiliar a atividade de gestão de 

portfólios. No âmbito de uma carteira de crédito, Securato (2015) cita as principais 

ferramentas para fazer a gestão do portfólio, que abrangem o conhecimento do 

produto, métricas de avaliação de desempenho e de risco, são elas: formação de 

carteiras de crédito, teoria moderna do portfólio de Markowitz, valor em risco (𝑉𝑎𝑅), 

CreditMetrics do J.P. Morgan, KMV, Perda Esperada, RAROC e suas variações. 

Nas sessões que seguem, abordaremos algumas técnicas que são utilizadas 

por instituições financeiros para gestão de portfólios de crédito e que serão úteis para 

o aprofundamento no tema deste trabalho. 

2.3. Carteiras de crédito 

As operações que compõem a carteira de crédito de uma instituição financeira 

podem ser agrupadas em diferentes carteiras para gestão a acompanhamento, 

conforme as características relacionadas ao produto ou nível de risco. As carteiras 

mais comuns são de: pessoa física, créditos diretos ao consumidor (CDC), cheques 

especiais, empréstimos pessoais, cartões de crédito, pessoa jurídica, descontos de 

duplicatas, contas garantidas, hot money, empréstimos de longo prazo e repasses. 

Conforme a necessidade, outras aberturas podem ser feitas, como por exemplo uma 

carteira de empréstimos pessoais aberta por nível de rating ou por tipo de garantia 

(SECURATO, 2015). 

2.4. Teoria moderna do portfólio e a fronteira eficiente 

Todo ativo possui um retorno esperado e um risco atrelado a esse retorno. Um 

portfólio, por sua vez, é definido pela composição dos ativos que o compõe. Desse 

modo, o retorno esperado dessa carteira pode ser definido por: 
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𝑟𝑝 = ∑ 𝑟𝑖𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 2.4.1i 

 

Onde: 

 𝑟𝑖 é o retorno médio do ativo 𝑖; 

 𝑤𝑖 é o percentual investido ou componente do peso do ativo 𝑖. 

O risco médio do portfólio, então, pode ser calculado através da seguinte 

fórmula: 

 

𝜎𝑝 = √∑ ∑ 𝜎𝑖𝑤𝑖𝜎𝑗𝑤𝑗𝜌𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 2.4.2i 

 

Onde: 

 𝜎𝑖 é o retorno médio do ativo 𝑖; 

 𝑤𝑖 é o percentual investido ou componente do peso do ativo 𝑖; 

 𝜌𝑖𝑗 é a correlação entre os ativos 𝑖 e 𝑗; 

Assim, a partir do retorno e risco do portfólio, existe uma fronteira eficiente, que 

é um conjunto ótimo de soluções que atendam a duas restrições: Não existe carteira 

com maior retorno para um mesmo nível de risco e não existe carteira com menor 

risco para um mesmo nível de retorno. 
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Figura 1 – Fronteira Eficiente 

Fonte: Investidor em valor1 (2016) 

A Figura 1 – Fronteira Eficiente ilustra a relação entre risco e retorno de cada 

portfólio da fronteira eficiente proposta por Markowitz. 

2.5. Valor em Risco 

A metodologia do Valor em Risco (𝑉𝑎𝑅) foi desenvolvida para auxiliar o 

gerenciamento de risco, controlando a exposição das instituições no mercado. 

Segundo Jorion (2003), Valor em Risco é um número que representa a perda 

máxima esperada que uma empresa pode ter em um determinado período de tempo 

com um determinado nível de confiança. Dessa forma, existem três variáveis que 

devem ser levadas em consideração: 

 a perda máxima que a instituição está disposta a incorrer dentro de um 

determinado intervalo de tempo: um dia, uma semana, um mês; 

 o intervalo de tempo para que o 𝑉𝑎𝑅 seja calculado; e  

                                                
1 Disponível em <http://investidoremvalor.com/teoria-moderna-do-portfolio/>. Acesso em 11 out. 2020. 
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 o nível de confiança adotado. 

Suponhamos que o 𝑉𝑎𝑅 de uma empresa é de um milhão de reais, para um 

dia, com grau de confiança de 95%. Isso significa que, a perda máxima que a empresa 

poderá ter, naquele dia, é de um milhão de reais, com 95% de confiança que não 

ultrapasse este valor. 

O 𝑉𝑎𝑅 pode ser calculado de diversas maneiras e também pode receber vários 

nomes diferentes, mas sempre envolve o mesmo conceito de perda máxima 

esperada. De acordo com Kimura (2009), os três principais modelos de cálculo de 𝑉𝑎𝑅 

são: 

 Simulação Histórica, 

 Modelo de Variâncias-Covariâncias e  

 Simulação de Monte Carlo. 

Utilizamos a simulação histórica para calcular o valor do 𝑉𝑎𝑅 para carteiras, o 

qual é estimado através de uma série histórica de seus retornos. Essa série histórica 

é alcançada pela inclusão de dados históricos reais, seguido do cálculo das mudanças 

ocorridas em cada período (DAMODARAN, 2009). 

O modelo de Simulação Histórica é o mais simples, pois utiliza os dados 

passados para se fazer inferência, com uma determinada probabilidade, do que pode 

acontecer no futuro e assim estimar o 𝑉𝑎𝑅. 

Com a possibilidade de se mensurar através do cálculo do 𝑉𝑎𝑅 o valor de queda 

de uma carteira em um determinado tempo, podemos encontrar também as 

probabilidades para os valores desta. Essa é a descrição do que realizamos no 

método de variância-covariância, que, apesar de simples, é restringida no que diz 

respeito à definição de distribuições de probabilidades (DAMODARAN, 2009). 

No modelo de Variâncias-Covariâncias, também conhecido como modelo de 

𝑉𝑎𝑅 paramétrico, o 𝑉𝑎𝑅 é estimado por uma distribuição normal de probabilidade. Por 

este modelo de Valor em Risco é calculado por meio da Equação 2.5.1.  

Fórmula do 𝑉𝑎𝑅: 
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𝑉𝑎𝑅𝐴 = 𝑖 × 𝜎𝐴 × 𝐴 
2.5.1i 

Em que 𝑉𝑎𝑅𝐴 é o montante do risco, 𝑖 é a constante relativa ao número de 

desvios padrão para o intervalo de confiança desejado,𝜎𝐴 é o desvio-padrão do ativo 

A e 𝐴 é o montante investido na ativo A (valor de mercado na posição).  

A diferença do 𝑉𝑎𝑅 para outras métricas de risco, como o desvio-padrão, é que 

ele mede a probabilidade de perda dos ativos ao invés de medir a dispersão. No 

cálculo do 𝑉𝑎𝑅 da carteira, utiliza-se o desvio-padrão do modelo da teoria moderna 

do portfólio, isto é, considera o efeito da correlação entre os ativos que compõem a 

carteira (SECURATO, 2015). 

A simulação de Monte Carlo é utilizada como instrumento de identificação e 

avaliação do risco, sendo empregada também no cálculo do 𝑉𝑎𝑅 para definir as 

probabilidades de as perdas ultrapassarem um determinado valor (DAMODARAN, 

2009). 

O modelo de Simulação de Monte Carlo consiste em gerar aleatoriamente 

possíveis perdas máximas para simular vários cenários futuros e estimar o 𝑉𝑎𝑅 

através desses resultados. 

Primeiro os riscos que podem influenciar o ativo ou os ativos em uma carteira 

são demarcados. Em seguida, os ativos individuais em posições são transformados 

em instrumentos padronizados. Posteriormente, ao invés de calcular as variâncias e 

covariâncias para os fatores de risco como é feito no método de Variâncias-

Covariâncias, tomamos por base a simulação, onde são previamente determinadas 

as distribuições de probabilidades de cada fator de risco e as relações existentes entre 

eles (DAMODARAN, 2009). 

Com as simulações de Monte Carlo podemos escolher distintas distribuições 

para as variáveis e também introduzir ponderações para alterar essas distribuições, e 

uma vez feitas essas definições será iniciada a simulação. As variáveis de riscos 

adquirem distintos resultados devido às aplicações que podem chegar à casa do 

milhar, que irão influenciar diretamente no valor da carteira, as quais são utilizadas 

para medir o 𝑉𝑎𝑅 (DAMODARAN, 2009). 
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Por exemplo, podemos realizar uma série de mil simulações. Se colocarmos os 

resultados em ordem crescente, o 𝑉𝑎𝑅 com 95% de confiança será o número 

correspondente ao valor da 50ª posição, e de mesmo modo, o 𝑉𝑎𝑅 com 99% de 

confiança será o número correspondente ao valor da 10ª posição. 

O 𝑉𝑎𝑅 pela Simulação Histórica é simples de ser calculado e tem como base 

os dados passados para tentar estimar dados futuros. A Simulação de Monte Carlo é 

a que mais utiliza de cálculos e recursos computacionais.  

Já o modelo de Variâncias-Covariâncias é o método mais utilizado para estimar 

o 𝑉𝑎𝑅. No entanto, as instituições não se restringem a uma só metodologia de cálculo, 

para não ficarem expostas ao risco de estimar as perdas utilizando um modelo não 

tão eficiente. Calcular o Valor em Risco de diferentes maneiras pode dar mais 

consistência para o resultado, dando mais segurança ao gestor (KIMURA, 2009). 

2.6. Perda Esperada 

A primeira componente da perda esperada é a PD que significa probabilidade 

de descumprimento, isto é, a probabilidade de um tomador de crédito não honrar com 

suas obrigações financeiras. 

O segundo componente (do inglês Loss Given Default) é o percentual da 

exposição da operação que será perdido, uma vez que ocorreu o descumprimento. O 

cálculo do LGD leva em consideração a exposição, ou seja, saldo do contrato que não 

foi pago, descontando o valor que a cobrança conseguirá recuperar. Uma outra perda 

que é considerada para o LGD são os gastos com essa recuperação do valor devido. 

A terceira componente é o EAD que representa a exposição dado o 

descumprimento, ou Exposure at Default. 

Assim, a perda esperada é a expectativa de perda financeira para operações 

de crédito e sua fórmula é dada por: 

 

𝑃𝐸 = 𝑃𝐷 × 𝐿𝐺𝐷 × 𝐸𝐴𝐷 
2.6.1i 
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2.7. Modelos de rentabilidade 

RAPM (Risk Adjusted Performance Mesures) é como são chamadas as 

ferramentas de análise de retorno ajustado ao risco. Diferentemente das métricas que 

não são ajustadas ao risco (ROA, ROE, ROI, etc.), o RAPM é útil para analisar o 

resultado histórico ou para um direcionamento estratégico da alocação de capital, 

buscando a alocação ótima dos recursos disponíveis (FARZAN, 2007). 

O retorno ajustado ao risco pode ser calculado a partir de diversas variações, 

Castro Júnior (2011) detalha quatro delas, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 2 – Tipos de RAPM 

Fonte: Baseado em Castro Júnior (2001) 

 

1. RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) é o retorno ajustado ao risco de 

capital, é amplamente utilizada por diversas instituições mundo; 

2. ROC (Return on Capital) é a divisão das receitas pelo capital alocado, sem 

levar em consideração o risco; 

3. RORAC (Return on Risk Adjusted Capital), por sua vez, representa o resultado 

do banco já descontado a perda esperada em relação ao capital de risco; 

4. RARORAC (Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital) é o resultado 

líquido descontado da perda esperada e do custo de capital sobre o risco de 

capital. 

O RAROC foi desenvolvido pelo Bank Trust na década de 1970 e nos dias 

atuais continua sendo amplamente utilizado pelas instituições financeiras para 

concessão de crédito. É uma medida que permite comparar diferentes produtos que 

possuem níveis de risco e necessidade de capital distintos (MAGALHÃES, 2016). 
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Assis (2017) lista ao menos nove trabalhos acadêmicos realizados entre 2008 

e 2014 que estudam a utilização do RAROC em instituições financeiras. Deles surgem 

diversas maneiras de se calcular o RAROC, a partir do conceito inicial definido pelo 

Bank Trust. 

O conceito de RAROC definido pelo Bank Trust é dado pela fórmula: 

 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
𝑅𝑖𝑠𝑘-𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 2.7.1i 

 Onde o 𝑅𝑖𝑠𝑘-𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 é a soma de todas as receitas com tarifas, 

spreads, aplicações e serviços, subtraindo despesas operacionais, provisões, etc.  

Lembrando que spread é diferença entre a receita obtida pelo juro cobrado para 

conceder o crédito ao cliente e o custo pago para captar o dinheiro que comporá o 

crédito (custo de funding). Segundo Assaf Neto (2009), o spread “pode ser entendido 

como um acréscimo de risco às taxas de juros”. Já o 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 representa o 

capital alocado. 

O capital alocado é o capital necessário para manter a solvência da instituição 

financeira e quanto maior o capital alocado, maior é a proteção contra crises 

financeiras. As instituições financeiras podem gerenciar essa alocação através do 

capital regulamentar, definido por regulamentação do Banco Central ou através do 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜 que nada mais é, que um modelo próprio de alocação que leva em 

consideração o modelo de riscos da instituição. Por conta disso, é bem mais difícil de 

ser calculado (Duarte Júnior; Lélis, 2004). 

 Por sua vez o 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜 é o capital próprio necessário para manter a 

solvência da instituição financeira e quanto maior o capital econômico alocado, maior 

é a proteção contra crises financeiras. Já Chapelle et al. (2008) apresenta o RAROC 

como: 

 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜
 2.7.2i 

 Onde o 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜 é a soma do spread com receitas adicionais e a PDD 

menos a perda esperada e as despesas. As receitas adicionais são desde a receita 
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obtida pela remuneração do capital alocado até receitas obtidas pelo crosseling de 

outros produtos. Neste caso, a receita adicional de crosseling é a receita obtida pela 

venda de outros produtos ocasionada pelo relacionamento criado com a carteira atual 

do cliente. 

 Isto posto, o RAROC pode ser apresentado como: 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =

(

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 + 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑠 + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠
+𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

−𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠
−𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝐶𝑢𝑛ℎ𝑎 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 

)

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜
 

2.7.3i 

 Onde os 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 representam o imposto de renda vigente e a 𝐶𝑢𝑛ℎ𝑎 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 

representam os tributos de PIS/COFINS e ISS. 

2.8. Otimização de portfólios de crédito 

Uma vez tendo as métricas de avaliação de desempenho, os gestores de 

portfólio procuram definir aquelas que mais fazem sentido para o tipo de problema que 

estão querendo resolver, no nosso caso, otimizar o resultado de uma carteira de 

crédito. 

Stuchi (2003) busca quantificar o risco de crédito para financiamento de 

atividades rurais e agroindustriais aplicando o modelo CrediRisk+ utilizando VaR, CEA 

e RAROC. Os resultados do trabalho corroboram a ideia de que o entendimento do 

produto como um todo, desde o entendimento da atividade rural que está sendo 

financiada, até os impactos que cada subproduto e garantia tem sobre os riscos da 

operação e o consumo de capital, são fundamentais para estimar a rentabilidade da 

carteira. 

A fim de otimizar a relação risco/retorno de uma carteira de crédito, Santos 

(2005) escolhe utilizar quatro componentes importantes para o risco de crédito: perda 

esperada, capital regulamentar, perda máxima (definida como a soma da perda 

esperada e do capital regulamentar) e a concentração da carteira. O autor ressalta a 
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importância da boa modelagem do problema com regras regulatórias e gerenciais 

para garantir que o algoritmo faça sentido. 

Apresentada a métrica de rentabilidade e considerando um cenário que envolve 

redução dos spreads cobrados pelos bancos públicos brasileiros, Magalhães (2016) 

define quatro estratégias que podem ser tomadas pelos principais bancos privados 

analisados em seu trabalho: 

1- Manutenção dos spreads cobrados com ocorrência de queda na demanda por 

crédito que implica em uma sobra de capital; 

2- Redução de spread para um mesmo nível de risco que resulta em um retorno 

menor para o acionista; 

3- Redução de spread com aumento do nível de risco que resulta em um retorno 

menor para o acionista e um aumento no consumo de capital; 

4- Redução de spread com diminuição do nível de risco que resulta em um retorno 

menor para o acionista que é compensado pela diminuição do consumo de capital. 

Em todas as estratégias, as alterações nos níveis de spread ou de apetite de 

risco resultam de uma alteração na composição da carteira e esse tipo de problema 

um algoritmo otimizador de portfólio pode atuar, propondo a melhor composição de 

portfólio para cada estratégia. 

Em (MILOCA; FARIA & VOLPI, 2012) são testados dois algoritmos genéticos 

multiobjetivos para encontrar a composição ótima de uma carteira de ações, NSGA-II 

e SPEA2. A fronteira eficiente encontrada foi bem similar em ambos os casos. 

Em (HANAOKA; CARDOSO & PAIVA, 2016), ainda para um portfólio de ações, 

foram incluídas restrições de quantidade de ativos, custos de transação e o valor em 

risco condicional foi utilizado como medida de risco ao invés da covariância. Os 

autores evidenciam na conclusão a necessidade de implementar melhorias para 

aperfeiçoar o modelo, para que este esteja cada vez mais parecido com a realidade.  

Para tanto, a restrição de cardinalidade foi um fator decisivo na escolha do 

portfólio ótimo, entretanto, para uma carteira de crédito, nem sempre é possível deixar 

de incluir um ativo no portfólio, mas é possível trabalhar a restrição de modo a 
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minimizar o peso de um ativo que não traga uma boa rentabilidade, mas que ainda 

assim faz-se necessária sua participação. 

Uma das vantagens da utilização de algoritmos genéticos para otimização de 

portfólio é a flexibilidade com que é possível trabalhar as restrições para a construção 

do modelo. 

Contudo, conforme vão sendo incluídas mais restrições e a complexidade do 

modelo aumenta, o número de gerações necessárias para criar um indivíduo válido 

aumenta e consequentemente o tempo de processamento aumenta o que em alguns 

casos, pode inviabilizar sua utilização. 

Como queremos um modelo que atenda o maior número de restrições possível, 

foi necessário encontrar uma ferramenta no arcabouço matemático para não ter 

problemas com o tempo de convergência do otimizador. 

Um problema dos algoritmos genéticos é que eles lidam bem com otimização 

irrestrita. O problema proposto é de otimização com restrições, isso os algoritmos 

genéticos não são naturalmente adaptados. É necessário transformar o problema 

restrito em irrestrito. Vamos fazer isso com a função Softmax no capítulo quatro.  

A função Softmax ou função exponencial normalizada é uma função que 

transforma um vetor real em um vetor no intervalo (0,1), cuja soma dos componentes 

do vetor de saída é 1. Desse modo, conseguimos construir o indivíduo formado por 

um vetor de números reais de modo que ele atenda às restrições. 

No próximo capítulo é apresentada a interpretação do problema no mundo 

científico e o algoritmo genético utilizados como base para o desenvolvimento deste 

trabalho. 
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3. Arcabouço Teórico 

Neste capítulo, abordaremos os instrumentos teóricos que utilizaremos neste 

trabalho. A intenção é delimitar o referencial teórico que seja suficiente para não 

comprometer o entendimento do trabalho realizado.  

3.1. O problema da mochila (Knapsack) 

 

O problema da mochila (em inglês, Knapsack problem) é um problema de 

otimização combinatória. Nele é preciso preencher uma mochila com objetos de 

diversos pesos e valores. A solução está em encontrar uma combinação ótima de uma 

mochila preenchida com os itens de maior valor possível, obviamente sem estourar o 

limite de peso da mochila. 

Trata-se de um dos 21 problemas NP-completos (KARP, 1972). Formular o 

problema é simples, entretanto, sua resolução é extremamente complexa, visto que, 

dependendo do número de itens, a solução levaria muitos anos para ser encontrada 

tornando-se inviável com a capacidade de processamento computacional atual. 

“A análise de cluster busca agrupar elementos de dados baseando-se na 

similaridade entre eles. Os grupos são determinados de forma a obter-se 

homogeneidade dentro dos grupos e heterogeneidade entre eles” (DONI, 2004). A 

partir de uma base de dados analítica com muitas dimensões, é possível agrupar seus 

elementos em clusters, o que facilita a escolha de quantidade de cada elemento que 

podemos escolher. Neste trabalho, nos inspiramos no problema da mochila para 

buscar uma solução de minimização de risco e maximização de retorno de uma 

carteira de crédito. O algoritmo, pela sua própria natureza, impõe a restrição de 

cardinalidade automaticamente. Adicionamos algumas restrições extras ao modelo 

original binário 0/1, a restrição de quantidade mínima e máxima de cada cluster dentro 

da carteira (lembrando que um cluster está para a carteira, assim como um objeto está 

para a mochila), o que transforma aquele problema num BKP (Bounded Knapsack 

Problem). Tentaremos resolver este problema utilizando algoritmos genéticos. 
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3.2. Algoritmos Genéticos 

Todo problema de otimização possui ao menos duas componentes principais: 

o espaço de amostral e a função objetivo. No espaço dos conjuntos viáveis estão 

todas as combinações de soluções possíveis e a função objetivo é uma maneira de 

avaliar as soluções contidas no espaço amostral. Existem diversas técnicas de 

otimização diferentes. 

Segundo Carvalho, Lacerda e Ludemir (2002), algoritmos genéticos possuem 

quatro características principais que os diferenciam das técnicas tradicionais: 

1. Trabalham com uma codificação do conjunto de parâmetros ao invés de 

trabalhar com os próprios parâmetros.  

2. Trabalham com uma população ao invés de trabalhar com um único ponto.  

3. Utilizam informações de custo ou recompensa e ao invés de derivadas ou outro 

conhecimento auxiliar.  

4. Utilizam regras de transição probabilísticas ao invés de determinísticas.  

Os métodos baseados em cálculos costumam começar com um candidato que 

é manipulado várias vezes seguindo algoritmos matemáticos associados ao problema. 

Comumente, estes processos talvez não valham a pena pois a simulação 

computacional pode ser bastante complexa. Apesar disso, são amplamente utilizados 

para a resolução de diversos problemas. 

Entretanto, quando falamos de técnicas de computação evolutiva, ao invés de 

começar com um candidato, elas começam com uma população de candidatos. Dessa 

maneira, é possível cobrir uma região maior do espaço de busca. 

A grande maioria dos métodos de otimização tem critério de parada no mínimo 

local, já os algoritmos genéticos, apesar de serem mais lentos, conseguem continuar 

buscando o mínimo global sem ficar preso em um mínimo local que não seria a melhor 

solução para o problema. 

Dessa forma, sem terem tantas limitações quanto os métodos de otimização 

tradicionais, algoritmos genéticos são muito bons para encontrar soluções ótimas, ou 

aproximadamente ótimas para diversos problemas. 
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Entre os anos de 1950 e 1960, muitos cientistas da computação desenvolveram 

pesquisas sobre sistemas evolucionários com o propósito de utilizar a biologia 

evolutiva para otimizar problemas de engenharia. A ideia central destes cientistas era 

propor soluções para problemas específicos com o uso de operadores criados a partir 

da ideia de variação genética e seleção natural (MITCHELL,1996). 

Em 1965, Rechenberg introduziu o método chamado estratégias de evolução, 

com Schwefel continuando o desenvolvimento do tema a partir de 1975. Fogel, Owens 

e Walsh criaram em 1966 uma técnica chamada programação evolucionária. Os dois 

métodos, juntamente com algoritmos genéticos, formam a espinha dorsal do campo 

da computação evolutiva, que estava em foco no período de desenvolvimento do 

computador eletrônico (MITCHELL, 1996). 

John Holland inventou os algoritmos genéticos na década de 1960 e continuou 

desenvolvendo a ideia em conjunto com alunos e colegas da Universidade de 

Michigan durante as décadas de 1960 e 1970. Um ponto que divergia a criação de 

Holland em comparação com as estratégias de evolução e programação evolutiva 

existentes, era que o objetivo original dos algoritmos genéticos não era propor 

algoritmos para resolver um determinado problema, mas estudar como ocorre o 

fenômeno de adaptação da natureza e criar um meio de que os mecanismos de 

adaptação natural pudessem ser importados para os sistemas computacionais 

(MITCHELL,1996). 

Os operadores genéticos são necessários para que a população se modifique 

ao longo do tempo e que a adaptação evolutiva obtida pelas gerações anteriores seja 

preservada São operadores genéticos a mutação e o cruzamento. A mutação é 

responsável, com uma determinada probabilidade, por alterar uma ou mais partes de 

um indivíduo. A Figura 3 é um exemplo de mutação. 

 

Figura 3 – Exemplo de Mutação 

Fonte: Baseado em Carvalho, Lacerda e Ludemir (2002) 
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 O cruzamento, ou crossover, é responsável, com uma certa probabilidade, por 

fazer a troca de uma ou mais partes entre os pais. Na Figura 4, vemos dois pais antes 

do cruzamento à esquerda. Podemos ver à direita, como dois elementos dos pais são 

trocados entre si. 

 

Figura 4 – Exemplo de Cruzamento 

Fonte: Baseado em Carvalho, Lacerda e Ludemir (2002) 

 

Carvalho, Lacerda e Ludemir (2002) ressaltam que o operador de cruzamento 

é predominante e deve ser configurado com uma probabilidade de ocorrer maior que 

o operador de mutação. Essa lógica se repete na biologia. 

Os parâmetros de um algoritmo genético podem ser calibrados de acordo com 

a especificidade do problema ou dos recursos disponíveis. São eles: 

1. Tamanho da população: uma população pequena pode ter um desempenho 

ruim. Por outro lado, uma população grande aumenta o tempo de execução do 

algoritmo; 

2. Taxa de mutação: uma alta taxa de mutação acaba por gerar novos indivíduos, 

onde todos vêm da mesma distribuição; 

3. Taxa de cruzamento: uma taxa alta aumenta a velocidade de introdução de 

novas estruturas na população, enquanto uma taxa baixa pode aumentar muito 

o tempo de execução; 

4. Intervalo de geração: de modo parecido com o cruzamento, o intervalo de 

geração controla o quanto da população será trocado ao longo da próxima 

geração. 

Holland propôs um algoritmo baseado em uma população com crossover, 

inversão e mutação, que foi considerado uma técnica inovadora, visto que os 

algoritmos que existiam até então utilizavam uma população de somente dois 
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indivíduos, composta por um pai e uma prole, onde a prole é uma versão mutada do 

pai. A tentativa de Holland em estruturar uma base teórica firme para a evolução 

computacional foi bem-sucedida, visto que o esquema proposto por ele foi muito 

utilizado em quase todos os trabalhos que surgiram posteriormente (MITCHELL, 

1996). 

 

Figura 5 – Estrutura de um Algoritmo Genético 

 

 A Figura 5 traz um esquema de um algoritmo genético que segue a estrutura 

proposta por Holland. No início do processamento é gerada a população inicial, os 

indivíduos da população são avaliados e até que o critério de término seja atingido, o 

algoritmo entra em uma repetição da etapa de geração de nova população que 

consiste na seleção dos indivíduos pais, cruzamento, mutação e avaliação.  
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Para que o critério de parada seja satisfeito, por exemplo, pode ser arbitrado 

um tempo máximo de execução, percentual de melhora da solução e número de 

gerações. As duas primeiras garantem que, caso o algoritmo tenha atingido um 

determinado tempo de processamento além do desejado ou as novas gerações não 

resultem em uma melhora significativa na solução ótima, não seja necessário passar 

pela quantidade de gerações restante. Posteriormente, ao atingir o critério de parada, 

é feita a extração dos melhores indivíduos que formam um conjunto de soluções 

ótimas para serem analisados e o processo algorítmico é encerrado. 

Na década de 1990, houve grande sinergia entre os pesquisadores que 

estudavam as mais diversas técnicas de computação evolucionárias e algumas 

barreiras que separavam estratégias de evolução, programação, algoritmos genéticos 

e outros métodos evolutivos. A partir desde momento, os pesquisadores começaram 

a utilizar a nomenclatura “algoritmo genético” para apresentar técnicas bem diferentes 

do que foi inicialmente proposto por Holland (MITCHELL, 1996). 

3.3. Implementação 

Existem diversos ambientes para prototipagem de algoritmos genéticos. Neste 

trabalho foi escolhido o ambiente DEAP por se tratar de uma ferramenta gratuita e 

amplamente utilizada. 

Algoritmos Evolucionários Distribuídos em Python (DEAP), cuja sigla advém do 

nome em inglês (Distributed Evolutionary Algorithms in Python), é um ambiente de 

programação e uma estrutura (framework) para desenvolvimento de soluções 

utilizando computação evolucionária, que tem como objetivo ser aberto para o usuário 

criar, de forma versátil, suas próprias estruturas de dados (indivíduos) e métodos 

(cruzamento, mutação, seleção, fitness, etc.). 

3.4. Algoritmo NSGA-II 

Algoritmos genéticos multiobjectivos são comumente chamados de MOEA, 

sigla cuja origem vem do nome em inglês “Multi-Objective Evolutionary Algorithm”. Os 
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MOEA’s tem sido amplamente pesquisados principalmente pela capacidade de obter 

uma fronteira de soluções ótimas.  

O NSGA (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm) desenvolvido por Srinivas 

e Deb em 1995 foi um dos primeiros algoritmos genéticos criados com essa 

característica. 

Um dos algoritmos mais famosos é o NSGA-II (YUSOFF; NGADIMAN; ZAIN, 

2011). Trata-se de uma evolução do NSGA, publicado por Deb et al. no ano 2000 após 

anos de utilização e críticas em cima do precursor NSGA. 

Ponsich, Jaimes e Coello (2013) apresentam em sua pesquisa um 

mapeamento dos estudos de utilização de MOEA’s para resolver problemas de 

seleção de portfólio e o NSGA-II foi o principal algoritmo utilizado quando a aplicação 

era em problemas de risco e retorno envolvendo portfólios de crédito. 

 No próximo capítulo abordaremos a metodologia de aplicação do algoritmo 

NSGA-II em uma carteira de crédito. 
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4. Metodologia 

Este capítulo descreve de forma detalhada todos os passos realizados neste 

trabalho para a implementação e utilização do algoritmo genético multiobjetivo 

adaptado para seleção de portfólios de crédito. São explicados ainda o tratamento de 

algumas informações da base de dados, e os critérios da análise de comparação da 

composição do conjunto de portfólios gerado pelo otimizador e do portfólio gerado 

pela estratégia de replicar a mesma composição do ano anterior com benchmark que 

foi o cenário realizado. 

4.1. Dados 

Por questões de confidencialidade, para executar os experimentos criamos 

uma base de dados sintética obtida a partir de históricos de operações de crédito 

realizadas durante os anos de 2018 e 2019 por uma instituição financeira brasileira. A 

base sintética foi gerada por meio de modificações nos valores numéricos reais com 

a preservação da estrutura original para viabilizar a aplicação do experimento. 

Adicionalmente, essa nova base sintética foi consolidada para permitir a criação de 

clusters por regras de negócio e desta forma viabilizar a definição da estratégia a ser 

seguida.  

A análise de clusters pode ser feita de diferentes formas, inclusive, utilizando 

técnicas de Machine Learning. Neste trabalho, no entanto, como o portfólio ótimo será 

utilizado para definir estratégias comerciais, os clusters devem ser fáceis de serem 

diferenciados. Assim, agrupamos as operações por meio das similaridades e 

características em comum de cada tipo de operação de crédito, isto é, as regras de 

negócio citadas anteriormente.  

Como exemplo, podemos citar três clusters que podem ser criados utilizando 

este conceito: agrupar as operações de crédito que são destinadas ao financiamento 

habitacional em um cluster, as operações destinadas à capital de giro de empresas 

em um segundo cluster e as operações de crédito direto ao consumidor em um terceiro 

cluster. Todos os grupos acima são compostos por operações de crédito, entretanto, 
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cada um deles possui uma finalidade diferente que os difere. As consolidações de 

produtos serão identificadas por produto 1 a 6. 

Nos experimentos utilizados, foi utilizado uma base tratada contendo contratos 

de 6 produtos, agrupados estrategicamente em clusters baseados em características 

comuns e regras de negócio, então temos a quantidade de contratos, ticket médio, 

perda esperada, e as variáveis necessárias para cálculo da rentabilidade do portfólio. 

Como não dispúnhamos das matrizes de variância-covariâncias, escolhemos a 

perda esperada como métrica de risco a ser minimizada.  

4.2. Modelagem do problema 

Pelo fato de os cálculos dos valores de retorno e risco, representados aqui pela 

rentabilidade e a perda esperada, envolverem algumas variáveis como preço e prazo 

que diferem em cada contrato, fez-se necessário construir uma função que, tendo 

como entrada o indivíduo, devolvesse como saída a rentabilidade e a perda do 

portfólio constituído por este indivíduo, conforme equações 4.2.1 e 4.2.2. 

Com isso temos descrito o problema, que pode ser representado 

matematicamente por: 

 

𝑀í𝑛 𝑓1 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = (
∑ (𝒒𝑖 ∗ 𝒗𝑖 ∗ 𝑝𝑒𝑖)

𝑁
𝑖=1

∑ (𝒒𝑖 ∗ 𝒗𝑖)𝑁
𝑖=1

) 4.2.1 

 

𝑀á𝑥 𝑓2 = 𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 = (
∑ (𝒒𝑖 ∗ 𝑙𝑒𝑖)

𝑁
𝑖=1

∑ (𝒒𝑖 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑖)
𝑁
𝑖=1

) 

 

4.2.2 

Sujeito a: 

 𝑤𝑖 =
𝑒𝑥𝑝(𝑧𝑖)

∑ 𝑒𝑥𝑝𝑁
𝑗=1 (𝑧𝑗)

 , logo temos  ∑ (𝑤𝑖) = 1𝑁
𝑖=1  4.2.3 

  𝑞𝑖 = (
𝑉𝑇

𝑣𝑖
𝑤𝑖) logo temos ∑ (𝑣𝑖 ∗ 𝑞𝑖)𝑁

𝑖=1 = 𝑉𝑇 4.2.4 
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 𝑞𝑖
𝐼𝑛𝑓

≤  𝑞𝑖 ≤ 𝑞𝑖
𝑆𝑢𝑝

  4.2.5 

Onde: 

 𝑖 é um produto do portfólio; 

 𝑞𝑖  é a quantidade de contratos do produto 𝑖; 

 𝑣𝑖 é o valor médio (ticket) por contrato de um produto 𝑖; 

 𝑝𝑒𝑖 é o percentual de perda esperada na vida dos contratos vendidos do 

produto 𝑖; 

 𝑙𝑒𝑖 é o lucro econômico médio estimado por contrato de um produto 𝑖; 

 𝑧𝑖  é o número real na posição 𝑖 que compõe o indivíduo e que será transformado 

em peso 𝑤𝑖 pela função Softmax; 

 𝑤𝑖 é o peso alocado em cada produto 𝑖; 

 𝑉𝑇 é o valor total disponível para alocação no portfólio; 

 𝑞𝑖
𝐼𝑛𝑓

e 𝑞𝑖
𝑆𝑢𝑝

 são bandas arbitrárias de capacidade de mudança do portfólio e 

representam a quantidade de contratos mínima e máxima que um produto 𝑖 

pode conter. 

As equações 4.2.1 e 4.2.2 são as funções objetivo do problema de otimização, 

onde primeira representa a perda esperada do portfólio que será minimizada e a 

segunda é o RAROC do portfólio que será maximizado. A perda esperada do portfólio 

é a perda esperada de cada produto 𝑖 ponderada pelo peso de cada um deles 

indvidualmente. O RAROC do portfólio, analogamente, é a soma do lucro econômico 

dos produtos 𝑖 dividido pela soma do capital econômico alocado para cada produto 𝑖. 

A equação 4.2.3 é a função que transforma o indivíduo 𝑧𝑖 nos pesos de cada 

produto 𝑖 no portfólio. 
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Já, a equação 4.2.4 é a função que transforma os pesos 𝑤𝑖 na quantidade de 

contratos de cada produto 𝑖 no portfólio.  

Por fim, a equação 4.2.5 é a função que restringe a quantidade de contratos de 

cada produto 𝑖 no portfólio, como uma premissa de negócio que seria impossível 

concentrar 100% no produto mais rentável por questões de oferta e demanda.  

Vale ressaltar que, para definição das bandas 𝑞𝑖
𝐼𝑛𝑓

e 𝑞𝑖
𝑆𝑢𝑝

, é necessário 

conhecimento prévio do mercado de atuação e das metas almejadas. A escolha da 

banda deve ser feita levando em consideração algumas perguntas como: 

 Essas quantidades que compõe as bandas são factíveis? 

 Essa banda inferior consegue atender os clientes de modo a não perder 

muitos negócios e gerar uma perda significativa de participação no 

mercado? 

 Existe demanda no mercado para que essa banda superior possa ser 

absorvida e convertida em novos contratos?  

Desse modo, podem ser definidas bandas diferentes para cada produto 𝑖. Outro 

ponto a ser levado em consideração é que para modificar toda uma carteira de um 

banco é uma coisa difícil. Já se quisermos modificar apenas o que será contratado no 

próximo ano, produção esta que comporá a carteira total, é uma tarefa mais fácil 

quando comparamos com a carteira total e podemos definir bandas com variações 

maiores em termos de produção de um ano para o outro. Neste exercício, assumimos 

que cada produto 𝑖 não pode conter menos de 50% nem mais de 150% da quantidade 

do ano anterior, como limite inferior e superior da capacidade de manobra que é 

possível ser realizada pela instituição financeira de um ano para o outro, sem que isso 

afete drasticamente o modelo de negócio.  

4.3. Implementação 

A implementação do algoritmo genético multiobjetivo para seleção de portfólios 

de crédito se deu através de um programa em linguagem Python elaborado no 

software Anaconda e desenvolvido pelo autor, sendo que para o código específico do 
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procedimento de algoritmo genético multiobjetivo foi utilizado o NSGA-II dentro do 

ambiente DEAP. 

O algoritmo genético utilizado será um código DEAP com otimizador NSGA-II, 

que é para 2 objetivos. 

O primeiro passo para a utilização do algoritmo está na definição dos 

componentes, indivíduo, mutação, cruzamento e parâmetros evolutivos. 

4.4. Definição do indivíduo 

Inicialmente, é possível imaginar que, para o problema do portfólio de crédito, 

seria utilizada uma abordagem em que o indivíduo a ser otimizado é a composição de 

produtos da carteira, ou seja, um vetor com os pesos de cada produto que comporá o 

portfólio, podendo ser: 

 um número maior que zero: nesse caso representa quantidade desse produto 

na carteira; 

 zero: nesse caso o produto não entra na carteira. 

Durante a construção do algoritmo foi possível verificar que quanto mais 

complexo e cheio de restrições é o problema, mais restrito se torna o espaço dos 

indivíduos válidos, pois o algoritmo acaba criando diversas carteiras que não fazem 

sentido pelas regras do negócio e consequentemente não servem como solução. Isso 

aumenta o número de execuções para a geração de um indivíduo válido e 

consequentemente aumenta a duração do processamento do otimizador.  

Desse modo, o indivíduo não será o vetor de pesos de cada produto. O 

indivíduo que será utilizado nesta aplicação trata-se de um vetor contendo números 

reais (inicialmente entre -5 e 5) que, a partir da transformação da função Softmax, 

serão convertidos em um vetor contendo os pesos de cada cluster do portfólio de 

crédito. 

Amplamente utilizada como função de ativação em redes neurais, a função 

Softmax transforma o vetor de entrada de números reais em um vetor de números 

reais positivos cuja soma é 1. Vetor de saída este que, pode ser interpretado como 
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um vetor de probabilidades (GOODFELLOW, BENGIO e COURVILLE, 2016). Sua 

fórmula é dada por: 

 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑧)𝑖 =
𝑒𝑥𝑝(𝑧𝑖)

∑ 𝑒𝑥𝑝𝑁
𝑗=1 (𝑧𝑗)

 , logo temos  ∑ (𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑧)𝑖) = 1𝑁
𝑖=1  4.4.1 

4.5. Definição do algoritmo de mutação 

 O algoritmo de mutação serve para introduzir novos elementos na população 

através da criação de indivíduos com novas características. É o principal responsável 

pela vantagem que o algoritmo genético tem frente às técnicas de busca tradicionais 

que é de não parar em um mínimo local. 

Para o algoritmo de mutação, foi utilizado um algoritmo simples de mutação 

gaussiana que com uma certa probabilidade e variância definidas nos parâmetros, 

realiza a mutação do elemento correspondente do portfólio, adicionando um valor 

aleatório. 

4.6. Definição do algoritmo de cruzamento 

O algoritmo de cruzamento pode ser definido de diversas maneiras. Segundo 

Carvalho, Lacerda e Ludemir (2002), as mais utilizadas são: 

 Um ponto: é feito um corte no indivíduo em um determinado ponto e toda 

informação posterior é trocada com o outro pai no mesmo ponto; 

 Multiponto: é uma generalização da ideia anterior de um ponto 

considerando que ele pode acontecer mais de uma vez; 

 Uniforme: determina a probabilidade de cada elemento ser trocado entre 

os pais. 

Neste trabalho optamos por utilizar o operador de cruzamento uniforme. Uma 

função aleatória com distribuição uniforme entre 0 e 1 ativa o cruzamento de um 

elemento entre os dois indivíduos, com uma certa probabilidade de acontecer definida 

nos parâmetros. Assim, analogamente ao que foi utilizado no algoritmo de mutação, 

o algoritmo de cruzamento é semelhante ao que vem sendo utilizado comumente em 

algoritmos genéticos. 
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4.7. Definição dos parâmetros do algoritmo evolutivo 

Para aplicação do algoritmo genético NSGA-II ajustado foram escolhidos 

arbitrariamente os seguintes valores para cada parâmetro conforme tabela a seguir: 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados no Algoritmo Genético NSGA-II Ajustado 

# Parâmetro Valor 

1 Número de gerações 200 

2 Número de indivíduos selecionados para a próxima geração 300 

3 Número de filhos a serem produzidos por cada geração 1.000 

4 Variância da mutação 10% 

5 Probabilidade de crossover 30% 

6 Probabilidade do filho ser produzido por cruzamento 70% 

7 Probabilidade do filho ser produzido por mutação 30% 

 

Uma população pequena pode diminuir o desempenho do algoritmo, visto que 

é proporcional à cobertura do espaço de busca. No entanto, quanto maior a 

população, maior a complexidade e tempo de execução computacional. Dado que o 

exercício será feito em um indivíduo com poucos elementos, a preocupação com o 

tempo de processamento deixa de ser uma prioridade. Para assegurar o bom 

desempenho do algoritmo, foi definido que a cada geração serão produzidos 1.000 

filhos. Destes, 300 indivíduos serão selecionados para a próxima geração e a 

evolução será feita num total de 200 gerações, sem outro critério de parada. 

Em um operador de mutação com distribuição normal, a variância da mutação 

representa a variância com que o elemento a ser mutado será utilizada para gerar o 

novo elemento substituto.  

Em um operador de cruzamento uniforme, a probabilidade de crossover é a 

probabilidade de cada componente do indivíduo ser trocada entre os pais.  

O cruzamento é o principal operador do algoritmo genético. Ele é responsável 

por recombinar as características dos pais durante a reprodução, fazendo com que os 

filhos herdem essas características. Por conta disso, apresenta uma probabilidade de 

ocorrência maior que a mutação. Uma taxa de cruzamento muito baixa pode tornar o 

algoritmo genético muito lento, já uma taxa de mutação muito alta torna a busca 
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aleatória. Desse modo, foram escolhidos 70% e 30% para as probabilidades de os 

filhos serem produzidos por cruzamento ou mutação, respectivamente. 

4.8. Estrutura do algoritmo genético adaptado 

 

 

Figura 6 – Estrutura do Algoritmo Genético Adaptado 
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Ao compararmos com a estrutura de um algoritmo genético apresentado na 

Figura 5, fica evidente que a diferença para o algoritmo genético adaptado ao 

problema encontra-se na etapa de avaliação dos indivíduos. Neste momento, o 

algoritmo usa a função Softmax para transformar o vetor de números reais no vetor 

de pesos da carteira e calcula a rentabilidade e a perda esperada que são as funções 

objetivo a serem maximizada e minimizada, respectivamente. 

4.9. Análise dos resultados 

Geralmente, um portfólio de crédito pode ser definido como uma carteira com 

todas as operações com saldo ativo realizadas por uma instituição financeira, isto é, 

operações que ainda não foram liquidadas nem baixadas a prejuízo. É importante 

ressaltar que, neste trabalho chamaremos de portfólio somente a produção de um 

determinado período, ou seja, todas as operações de crédito vendidas em um 

determinado período de tempo.  

Anualmente, as áreas de planejamento das instituições financeiras definem a 

estratégia que será tomada baseada na escolha da produção do próximo ano para 

composição do orçamento do período. 

A partir da composição do portfólio nos 2 últimos períodos, 𝑇 − 1 e 𝑇, será 

definida a composição do portfólio alvo 𝑋 no próximo período 𝑇 + 1. A expectativa é 

de que o algoritmo genético multiobjetivo apresente uma composição que seja melhor 

do que simplesmente replicar a composição dos anos anteriores. 

Em uma base de dados contendo as informações de rentabilidade e perda 

esperada da produção do ano 𝑇 − 1, o algoritmo será utilizado para otimizar a seleção 

de um portfólio ótimo 𝑋, para o próximo ano 𝑇. 

A base de dados que contém os resultados do ano 𝑇 é preservada e será 

utilizada para avaliação do portfólio gerado 𝑋 em comparação com a avaliação do 

portfólio 𝑅é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎, que nada mais é do que pegar a mesma composição do portfólio em 

𝑇 − 1 e aplicar em 𝑇.  
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Durante o planejamento do orçamento do próximo ano, as instituições 

financeiras fazem estudos de mercado e analisam o capital disponível para estimar a 

capacidade de produção. Por se tratar de uma informação complexa que envolve 

muitas premissas, utilizaremos uma simplificação que é, dado tudo que foi produzido 

no ano anterior, replicar o mesmo portfólio como estratégia para o ano seguinte. A 

este portfólio damos o nome de portfólio 𝑅é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎. 

Uma vez que o portfólio 𝑋 e 𝑅é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 são avaliados, será escolhido aquele com 

melhor resultado para aplicação em 𝑇 + 1. 

Tabela 2 – Representação das janelas de fitting e execução da estratégia 

Intervalo de tempo 𝑇 − 1 𝑇 𝑇 + 1 

Período utilizado 2018 2019 2020 

Descrição 
Dados inseridos no 

otimizador 

Benchmark de 

avaliação 

Aplicação da estratégia 

campeã 

A Tabela 2 resume quais períodos serão utilizados para cada etapa da aplicação. 

Em uma base de dados com as informações da produção de 2018, o otimizador 

definirá o conjunto de soluções ótimas que maximiza o RAROC e minimiza a perda 

esperada. Desse modo, as únicas informações que o algoritmo genético terá acesso 

serão as que dizem respeito ao período 𝑇 − 1. Posteriormente, utilizando os 

resultados financeiros obtidos em 2019, serão calculados o RAROC e a perda 

esperada com base na composição do portfólio ótimo (𝑋) e 𝑅é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎. Os resultados 

serão comparados e o melhor portfólio será adotado como estratégia para aplicação 

em 2020.  

 Vale ressaltar que um diferencial desta aplicação é que ela retornará uma 

fronteira de soluções ótimas para um espaço no eixo perda esperada e rentabilidade, 

fornecendo ao gestor de portfólio, um cenário completo para análise com intuito de 

auxiliar à definição do portfólio alvo. 
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4.10. Resumo das etapas do processo 

Abaixo é apresentado um resumo dos passos do processo quantitativo do 

trabalho, descrito com maiores detalhes nas últimas seções. 

Passos para implementação do algoritmo genético multiobjetivo ajustado 
para um portfólio de crédito: 

1. Tratamento dos dados: A base de dados com as operações da carteira a ser 
otimizada é consolidada em clusters definidos por regras de negócio; 

2. Modelagem do problema: Um problema bem definido que com restrições que 
atendam o objetivo; 

3. Implementação: Escolha do algoritmo genético a ser utilizado, neste caso, 
NSGA-II; 

4. Adaptação: São feitos ajustes no algoritmo otimizador para que ele se encaixe 
com a base de dados e o problema a ser resolvido; 

5. Apuração resultados e da fronteira de Pareto com as soluções ótimas; 

6. Escolhe-se o portfólio Hall of Fame que maximiza retorno e minimiza risco dentro 
da fronteira eficiente; 

7. Análises comparativas dos resultados com o benchmark; 

8. Repete-se o processo para uma nova seleção de portfólio com outra base ou 
outro horizonte de tempo. 

Quadro 1 – Resumo dos passos do processo quantitativo do trabalho 

No próximo capítulo são apresentados os resultados obtidos pela aplicação da 

metodologia descrita, assim como suas devidas análises. 
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5. Resultados 

Nos capítulos anteriores, vimos a metodologia a ser aplicada, bem como as 

ferramentas e conceitos necessários. Conforme descrito na sessão 4.9, a análise dos 

resultados será feita comparando o melhor portfólio gerado pelo otimizador de 

algoritmos genéticos NSGA-II ajustado em comparação com a estratégia que replica 

a composição do ano anterior. 

O algoritmo genético forneceu uma fronteira de Pareto com as soluções ótimas 

utilizando a base de contratos de 2018. Para cada RAROC, existe um portfólio que 

possui a menor perda esperada e de modo análogo, para cada perda esperada existe 

um portfólio com o maior RAROC.  

 

Figura 7 – Fronteira de Pareto com os portfólios ótimos 

A escala está em valor numérico, na medida em que 0.01040 representa 1,04% 

de perda esperada e 0.88 representa 88% de RAROC. Dessa forma, esse gráfico 



45 
 

 

torna-se uma valiosa ferramenta para o gestor de portfólio, na medida em que ele 

possui o melhor portfólio com retorno máximo para cada nível de risco. 

A partir da fronteira eficiente apresentada anteriormente, o algoritmo genético 

(AG) selecionou o indivíduo Hall of Fame que, através da função Softmax, deu origem 

ao portfólio que maximiza retorno e minimiza risco, conforme apresentado na tabela 

abaixo: 

Tabela 3 – Melhor indivíduo e composição do portfólio ótimo 

Produto 
Indivíduo AG 

NSGA-II Ajustado 
Estratégia AG  

NSGA-II Ajustado 

Produto 1 5,2535 1,7% 

Produto 2 6,5668 6,4% 

Produto 3 6,4960 6,0% 

Produto 4 6,3424 5,1% 

Produto 5 9,0788 78,8% 

Produto 6 5,4334 2,1% 

Conforme podemos observar na Tabela 4, o AG levou a composição ótima aos 

extremos que estabelecemos arbitrariamente na equação 4.2.5 como limite de 

mudanças possíveis de serem atingidas, não pelo AG, mas pela estrutura comercial 

e relacionamento das instituições financeiras com o mercado. Os resultados propõem 

um aumento de concentração nos Produtos 1 e 5, com redução nos demais. Isso 

acarreta em um portfólio com quase 80% de concentração em um único produto. 

Tabela 4 – Portfólio gerado pelo Algoritmo Genético em 2018 versus portfólio 
realizado no mesmo período 

Produto 
Composição  

Real  
Estratégia AG  

NSGA-II Ajustado 
AG/Real 

Produto 1 1,3% 1,7% 29,8% 

Produto 2 12,8% 6,4% -50,0% 

Produto 3 11,9% 6,0% -49,8% 

Produto 4 10,1% 5,1% -49,8% 

Produto 5 59,8% 78,8% 31,8% 

Produto 6 4,1% 2,1% -50,0% 

A composição real de pesos dos produtos em 2018 obteve um RAROC de 

49,7%, com uma perda esperada de 1,2%, enquanto no portfólio gerado pelo AG, o 

RAROC foi de 100,8% com uma perda esperada de 1,1%. Assim, a estratégia 

alcançou com seu indivíduo campeão, um RAROC 102,7% maior e uma perda 

esperada 13,6% menor frente ao cenário atual em 2018, de acordo com a Tabela 5: 
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Tabela 5 – Comparativo de Resultado da Estratégia AG versus o realizado em 2018 

Indicador do Portfólio 
Composição  

Real  
Estratégia AG  

NSGA-II Ajustado 
AG/Real 

Perda Esperada  1,2% 1,1% -13,6 % 

RAROC 49,7% 100,8% 102,7% 

Na etapa de avaliação de benchmark, replicamos o portfólio de 2018 em 2019, 

simulamos o resultado obtido se tivéssemos aplicado a estratégia de AG que 

definimos utilizando a base de 2018 e comparamos os resultados juntamente com os 

resultados obtidos com o portfólio real de 2019, de acordo com o que é apresentado 

na Tabela 6: 

Tabela 6 – Portfólio gerado pelo AG e o Portfólio Réplica simulados em 2019 em 
comparação com o realizado 

Produto 
Estratégia  

Réplica 
Estratégia AG  

NSGA-II Ajustado 
Composição Real  

(Benchmark) 
AG/Réplica Réplica/Real AG/Real 

Produto 1 8,4% 4,6% 2,79% -45,0% 202,3% 66,4% 

Produto 2 15,1% 14,1% 22,0% -6,8% -31,2% -35,9% 

Produto 3 2,0% 27,1% 42,1% 1232,8% -95,2% -35,6% 

Produto 4 7,4% 0,5% 0,8% -92,7% 781,0% -35,7% 

Produto 5 63,1% 53,1% 31,4% -15,9% 100,9% 68,9% 

Produto 6 3,9% 0,6% 0,92% -84,7% 320,3% -35,9% 

Vale ressaltar que o Portfólio AG obteve a composição mais próxima ao 

portfólio observado no período que o Portfólio Réplica. Neste cenário, o Portfólio 

Réplica e o Portfólio gerado pelo AG apresentaram um desempenho de rentabilidade 

superior ao observado em 2019, mas com um risco maior. O Portfólio AG obteve um 

RAROC 39,8% superior, com um aumento da Perda Esperada na ordem de 5,1%. Na 

Tabela 7 apresentamos os resultados obtidos para 2019 nas três situações: 

Tabela 7 – Comparativo de Resultado da Estratégia AG e Portfólio Réplica versus o 
realizado em 2019 

Indicador do 
Portfólio 

Estratégia  
Réplica 

Estratégia AG  
NSGA-II 
Ajustado 

Composição 
Real  

(Benchmark) 
AG/Réplica Réplica/Real AG/Real 

Perda Esperada  3,5% 2,5% 2,4% -27,8% 45,6% 5,1% 

RAROC  34,1% 41,2% 29,5% 20,8% 15,8% 39,8% 

Apesar do Portfólio Réplica apresentar um resultado com ganhos expressivos 

em relação ao realizado em 2019, o Portfólio AG apresentou os melhores resultados, 

alcançando um RAROC simulado de 39,8%, mas com uma piora de 5,1% na Perda 

Esperada. 
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Desse modo, de acordo com os experimentos realizados nesta pesquisa, o 

Portfólio AG mostrou-se mais indicado a ser utilizado como alvo para o próximo 

período, apesar de que as discrepâncias entre os pesos na composição dele com o 

portfólio realizado em 2019 indicam um esforço maior para mudança no perfil da 

carteira. 
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6. Conclusões 

O principal objetivo deste trabalho foi apresentar uma metodologia para 

montagem de uma fronteira de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem 

usados como referência para definições de orçamentos futuro usando uma base 

sintética produzida com base em dados reais de operações de crédito de uma 

instituição financeira do mercado brasileiro. A definição de carteiras de crédito é um 

tema relevante para instituições financeiras pois ela impacta no direcionamento 

estratégico que será determinado e por transitividade acaba afetando o resultado 

financeiro alcançado. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi utilizado algoritmo genético 

multiobjetivo NSGA-II, em ambiente DEAP. Foram utilizados dados referentes a dois 

anos de operações de crédito, agrupados por regras de negócio. Também, com regras 

de negócio, foram definidas as restrições dos indivíduos das populações para que a 

modelagem do problema ficasse o mais próximo possível da realidade. Entretanto, 

isso reduziu o conjunto de indivíduos válidos dentro do espaço amostral e fez-se 

necessário utilizar a função Softmax para reduzir a ineficiência do processo de 

geração de indivíduos.  

Os resultados mostraram que o algoritmo genético multiobjetivo NSGA-II 

adaptado é capaz de gerar portfólios ótimos com desempenho superior aos portfólios 

realizados nos últimos dois anos.  

As principais vantagens em utilizar algoritmos genéticos multiobjetivos frente a 

outras técnicas de otimização para a resolução deste problema foram:  

1. A facilidade em adaptar as definições necessárias do problema para o 

algoritmo por meio da criação do indivíduo; 

2. A possibilidade de cobrir pontos dispersos do espaço de soluções possíveis, 

sem a necessidade de ter que de fato testar todos os portfólios que compõe o 

campo amostral, o que seria computacionalmente inviável, mesmo para a 

capacidade de processamento dos computadores atuais; 
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3. A saída de uma fronteira de portfólios ótimos e não um único portfólio, que não 

dá uma única solução, mas sim a solução ótima para cada direcionamento que 

o gestor de portfólio desejar, seja por rentabilidade algo ou por apetite de risco. 

Dessa forma, este trabalho identificou uma técnica promissora para ser 

desenvolvida e utilizada para apoiar a tomada de decisão dos gestores de portfólio de 

crédito. 

Para estudos futuros, sugerimos a aplicação de algoritmos genéticos 

multiobjetivos que funcionem para três ou mais objetivos. A hipótese é de que a 

definição de uma carteira de crédito ótima é um processo complexo e utilizando mais 

funções objetivo seja possível estruturar um algoritmo que se adeque melhor ao 

problema, resultando em uma fronteira superior de soluções ótimas.  

Além disso, a tendência é que o aumento do número de ativos da carteira 

aumente o tempo de execução e diminua a eficiência do algoritmo, fazendo com que 

um processo de otimização de hiperparâmetros faça-se necessário, o que não ocorreu 

neste trabalho. 
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