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RESUMO 

 

A indústria de Private Bank nas instituições financeiras brasileiras e globais é estabelecido para, 

principalmente, oferecer soluções de investimentos personalizadas para clientes que possuem 

grandes fortunas, visando a preservação e o aumento de capital. Por deterem um patrimônio 

líquido elevado, um dos principais desejos dos clientes é a possibilidade de simular 

rentabilidades, aportes e saques em seu portfólio para estimar os impactos em seu montante 

financeiro antes de tomar uma determinada decisão de investimento. O presente trabalho visa 

a construção de um simulador patrimonial baseado em premissas macroeconômicas e cenários 

probabilísticos, para oferecer suporte e segurança na tomada de decisão dos investidores. 

 

Palavras-Chave: Simulador Patrimonial, Private Bank, Investimentos. 
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ABSTRACT 

 

The Private Bank industry in Brazilian and global financial institutions is established to mainly 

offer customized investment solutions to clients who have large fortunes, aiming at preserving 

and increasing capital. As they have a high net worth, one of the main desires of the clients is 

the possibility to simulate profitability, contributions and withdrawals in their portfolio to 

estimate the impacts on their financial amount before making an investment decision. The 

present work aims to build a wealth simulator based on macroeconomic assumptions and 

probabilistic scenarios, to offer support and security in investor’s decision making. 

 

Keywords: Wealth Simulator, Private Bank, Investments. 
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1. O PROBLEMA 

1.a. Introdução 

O crescimento da indústria de Private Bank no Brasil e no mundo possibilitou que os 

investidores pudessem escolher entre as inúmeras instituições financeiras existentes para gerir 

seu patrimônio. Nesse contexto, soluções de investimentos sofisticadas e personalizadas 

passaram a ganhar importância no processo de encantamento e fidelização dos clientes, já que 

a gestão convencional de portfólio perdeu seu destaque, se oferecida de forma solitária.  

A gestão de portfólio dos Private Banks, consiste, principalmente, em oferecer um portfólio-

modelo aos seus investidores, de acordo com o perfil de risco de cada um, visando alcançar 

uma rentabilidade anual compatível com a tolerância ao risco de cada investidor. 

Sob esse pano de fundo, antes de tomar uma decisão de investimento, grande parte dos 

investidores tem o desejo de realizar simulações probabilísticas em seu portfólio, para inferir, 

aproximadamente, qual seria o impacto em seu montante caso optasse por investir em um 

determinado ativo, ou caso realizasse um determinado saque. 

A maior parte das instituições financeiras oferecem aos seus clientes um simulador patrimonial 

para satisfazer esse desejo, porém, o mesmo é construído com premissas determinísticas que, 

no mundo dos investimentos e, ainda mais, em economias emergentes, não se tornam realidade. 

 

1.b. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo detalhar a construção de um simulador patrimonial feita no 

software RStudio para uso exclusivo do Bradesco Private Bank, bem como apresentar as 

premissas estatísticas e de mercado utilizadas na programação e as possibilidades de simulação 

para o uso dos investidores. O presente simulador foi desenvolvido e já se encontra disponível 
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para utilização dos investidores. Durante o desenvolvimento do simulador, foram utilizados 

alguns pacotes já existentes no software para facilitar os cálculos e reduzir o tempo necessário 

para a solução das variáveis, conforme será abordado mais à frente na Metodologia – Capítulo 

4. O simulador foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2020, com início em julho e 

término em outubro, e já se encontra disponível para utilização dos investidores do Bradesco 

Private Bank desde novembro/2020. Durante o período de utilização, alguns feedbacks foram 

colhidos e são positivos, em sua grande maioria, com destaque para o diferencial frente ao 

mercado por utilizar premissas probabilísticas e não determinísticas, buscando se aproximar 

mais da realidade. 

 

1.c. Hipóteses 

A Simulação Patrimonial é uma ferramenta bastante utilizada em instituições financeiras com 

o objetivo de ajudar o investidor a escolher seus investimentos, calculando previamente, de 

forma aproximada, os impactos de sua decisão no seu patrimônio. Desse modo, mediante a 

utilização de cenários determinísticos na grande maioria das vezes, a introdução de cenários 

probabilísticos nas simulações aparenta ser bem vista pelos investidores, os auxiliando ainda 

mais nas suas decisões de investimento. 

 

1.d. Delimitação do Estudo 

O presente estudo delimita-se à construção de um simulador patrimonial com aplicação à vida 

e aos objetivos dos investidores. Desse modo, serão abordadas as premissas utilizadas para a 

construção do mesmo, mediante a literatura estatística e de mercado financeiro existente no 

Brasil e no mundo e, por fim, serão apresentados os resultados de uma simulação empírica feita 

com um investidor. 
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1.e. Relevância do Estudo 

O crescente número de novos investidores no mercado financeiro brasileiro e o consequente 

aumento no patrimônio sobre gestão das instituições financeiras foram os atributos motivadores 

para a elaboração do presente trabalho. A simulação no momento anterior a uma decisão de 

investimento é altamente demandada pelos investidores do segmento de Private Bank, tendo 

em vista que os montantes investidos são relevantes e o horizonte de investimentos também se 

estende, conforme será abordado mais à frente no Capítulo 3 - Estrutura do Private Bank. Além 

disso, o desenvolvimento do simulador também foi de grande relevância para a instituição, 

promovendo diferencial competitivo frente às demais instituições financeiras e promovendo 

uma experiencia positiva aos investidores, com uma gama de resultados que se aproximam mais 

da realidade se comparados à uma simulação determinística. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Para a elaboração do simulador, foram utilizados alguns conteúdos estatísticos e de mercado 

financeiro, os quais serão descritos nesse capítulo, abaixo. 

Ao fazer simulações com cenários probabilísticos, necessariamente, recorremos ao conceito de 

função densidade de probabilidade, visando utilizar amostras de uma variável contínua. 

A função densidade de probabilidade, também conhecida como densidade de uma variável 

aleatória contínua, é uma função que descreve a verossimilhança de uma variável aleatória 

tomar um valor dado (JAMES, 1981).  

A probabilidade da variável aleatória é dada pela integral da densidade dessa variável - isto é, 

é dada pela área abaixo da função densidade, mas acima do eixo horizontal e entre o menor e o 

maior valor dessa faixa (MORGADO, CARVALHO, FERNANDEZ, 1991). 
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Os intervalos de confiança (IC) são usados para indicar a confiabilidade de uma estimativa. Por 

exemplo, um IC pode ser usado para descrever o quanto os resultados de uma pesquisa são 

confiáveis. (BUSSAB, MORETTIN, 1987).  

Exemplificando, quando se tem 99% de confiança de que o valor real do parâmetro está no 

intervalo de confiança, significa que 99% dos intervalos de confiança observados têm o valor 

real do parâmetro (MAGALHÃES, LIMA, 2001). 

A projeção de retorno do portfólio dos investidores é, em grande maioria, vinculada ao CDI 

(ex. CDI+0,5% ao ano). Com a intenção de fazer projeções olhando para o futuro, o simulador 

utiliza das projeções futuras de CDI oriundas do Relatório Focus do Banco Central.  

O Relatório Focus é divulgado toda segunda-feira e resume as estatísticas projetadas 

considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. 

O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de 

preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, taxa de inflação (IPCA), entre outros 

indicadores. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021). 

Quando se trata de simulações de investimento, é muito comum que os investidores requisitem 

informações em valores reais, ou seja, já incorporando o efeito da inflação. O principal índice 

de inflação utilizado no mercado financeiro é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

que representa a variação no valor de uma cesta de bens e serviços (IBGE, 2001). 

Para incorporar o cálculo de valores reais, o simulador utiliza como premissa a projeção de 

IPCA para os próximos anos, também oriunda do Relatório Focus do Banco Central. 

 

3. ESTRUTURA DO PRIVATE BANK 

3.a. Processo de Investimento 
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O Private Bank é um serviço que os grandes bancos, geralmente, oferecem aos seus clientes de 

maior patrimônio. Para ingressar nessa categoria o cliente deve, normalmente, possuir capital 

disponível para investimentos num valor superior a 5 milhões de reais, podendo haver variações 

para cada banco ou instituição. 

O cliente do segmento Private Bank recebe uma gama de benefícios que clientes dos segmentos 

do varejo de um banco não têm acesso, consultoria tributária e patrimonial, ofertas de crédito 

especiais, investimentos de maior remuneração, oportunidades de investimento exclusivas e, 

principalmente, uma consultoria com soluções de investimentos personalizadas e sofisticadas. 

Como alocadores de patrimônio, os Private Banks, geralmente, possuem uma área técnica 

dedicada à construção de portfólio para os seus investidores, com o objetivo de recomendar 

uma carteira sugerida à cada um dos seus clientes, a depender do perfil de tolerância a risco de 

cada um. Sob esse pano de fundo, será abordada no próximo tópico a relevância de um 

simulador patrimonial durante o processo de investimentos. 

 

3.b. Simulação Patrimonial 

A importância do presente simulador patrimonial durante o processo de investimento se dá, 

principalmente, no momento anterior à decisão do investidor de aderir ou não à um determinado 

portfólio de investimentos. 

É comum entre os investidores a dúvida se a alocação de seu patrimônio em um portfólio mais 

conservador, por exemplo, teria rentabilidade mensal real (ou seja, já descontada da inflação) 

suficiente para atender aos seus gastos mensais ou se, eventualmente, ele precisaria recorrer a 

um portfólio mais agressivo, com uma expectativa de retorno maior. 
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É comum encontrar na literatura dos Private Banks a presença dessa simulação, porém, 

realizada com um cenário determinístico. Ou seja, trabalhando com um único valor de retorno 

esperado e um único cenário de inflação. 

Os detalhes metodológicos e os diferenciais do presente simulador serão abordados no próximo 

tópico. 

 

4. METODOLOGIA  

Como mencionado acima, para a realização do simulador foram utilizadas algumas premissas 

estatísticas e de mercado que foram expostas no referencial teórico. Nesse tópico, será abordada 

a parte prática da estruturação e construção do código, bem como os pacotes do software 

RStudio já existentes, utilizados para facilitar a otimização das variáveis e aumentar a 

velocidade dos cálculos. 

 

4.a. Inputs de Informações 

Primeiramente, a ideia inicial do simulador é colher alguns inputs do investidor e, com base 

neles, simular o resultado de uma outra variável de interesse, que pode ser o patrimônio inicial, 

patrimônio final, perfil de investidor, horizonte de investimento, saques ou aportes. Em outras 

palavras, é possível simular e/ou otimizar cada uma dessas variáveis caso tenhamos os inputs 

das demais. Para facilitar o entendimento, será utilizada uma simulação empírica realizada com 

um dos investidores como um exemplo inicial. Nessa situação, o investidor detém um 

patrimônio de R$ 10.000.000 e quer saber – em valores reais, ou seja, já incorporando o efeito 

da inflação – qual será seu montante após 10 anos caso mantenha seu capital investido em um 

perfil de investimentos sugerido pela instituição, denominado “conservador”. Inicialmente, o 

investidor fornecerá as seguintes informações: patrimônio inicial = “10.000.000”; horizonte de 
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investimento = 10; e perfil do portfólio = “conservador”. Após a confirmação das informações, 

o investidor conseguirá simular o patrimônio final. Para retratar, a tela de inputs é apresentada 

conforme imagem abaixo: 

 

Imagem 1. Fonte: Simulador Patrimonial, 2021 

Nos próximos parágrafos, serão explicados cada um dos demais campos utilizados como 

premissa para o simulador. Em sua grande maioria, são definidos previamente e condensados 

num arquivo em Excel que será lido pelo software e terá suas informações extraídas para o 

simulador. 

O campo “Retorno Esperado do Portfólio” é preenchido automaticamente em função do perfil 

de portfólio escolhido. Cada perfil de portfólio tem um retorno esperado – em função do CDI 

– definido pela própria instituição. As sugestões de investimento se pautam em 4 perfis: 

Conservador, Moderado, Arrojado e Agressivo; seus respectivos retornos esperados são 

CDI+0,5%; CDI+1,0%; CDI+2,0% e CDI+3,0%. Logo, com as projeções de CDI oriundas do 

Relatório Focus do Banco Central, é possível estimar o retorno esperado de cada perfil. 
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Já o campo “Volatilidade do Retorno” é preenchido automaticamente com base na volatilidade 

histórica de cada perfil de investidor, informação detida pela própria instituição. 

O campo “Inflação Anual (%)” é preenchido automaticamente e é extraído das projeções de 

inflação do Relatório Focus do Banco Central.  

O campo “Volatilidade da Inflação (%)” é preenchido automaticamente com base na 

volatilidade histórica do IPCA. O período utilizado para esse cálculo é de janeiro/2005 até o 

último dado disponível na data da simulação. 

Por fim, o campo “Número de Simulações” é definido pelo próprio investidor, definindo 

quantas simulações entrarão no seu espaço amostral. 

É importante lembrar que, por mais que os campos acima sejam predefinidos de acordo com os 

critérios expostos, o investidor possui a total liberdade de editá-los, conforme seu cenário base. 

 

4.b. Cálculos e Pacotes 

Olhando para a parte prática da simulação, com base nas variáveis fornecidas pelo investidor e, 

mediante simulações amostrais, é calculada a variável dependente. Para fins de exemplo, o 

resultado da simulação empírica – exposta mais acima – foi um capital final de 12.991.580. As 

premissas e cada um dos cálculos serão abordados abaixo. 

Para iniciar os cálculos, são formadas duas funções densidade de probabilidade, seguindo as 

propriedades de uma distribuição normal, sendo a primeira para o retorno do portfólio, com a 

média centrada em 6,9% e desvio padrão igual a 0,8%, conforme exemplo citado acima. Da 

mesma forma é feito com a inflação, centralizando a distribuição normal em média de 3,5% e 

desvio padrão igual a 1%.  
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Para a geração dessas distribuições de probabilidade, é utilizado o auxílio de um pacote do 

RStudio denominado “distr”. Seu funcionamento consiste em gerar uma distribuição normal de 

probabilidade com base na extração dos dois primeiros momentos da distribuição – leia-se, 

média e desvio padrão – como input do usuário, enquanto os demais momentos da distribuição 

– skewness e curtosis – são preservados como os padrões da distribuição normal. 

Após a construção das distribuições de probabilidade, serão realizadas as amostragens, com 

reposição, com o objetivo de simular a variável escolhida pelo investidor. No exemplo da 

imagem, como o número de simulações – que também pode ser escolhido pelo investidor – é 

igual a 200, para cada um dos 10 anos que se passa no horizonte de investimentos, são sorteados 

200 números na distribuição de retornos para ser utilizados como rentabilidade do patrimônio 

em cada respectivo ano. 

Da mesma forma, para que o resultado final seja em valores reais, para cada um dos 10 anos no 

horizonte de investimentos, são sorteados 200 números na distribuição de probabilidades da 

inflação. Eles são utilizados nos cálculos como negativos, seguindo o conceito de que com o 

aumento da inflação, o poder de compra do investidor é diminuído (MENGER, 1988). 

Assim, para cada ano que passa na simulação, temos 200 valores de rentabilidades reais, que 

vão sendo acumulados até que o horizonte de investimento seja atingido. Em outras palavras, 

do ano 1 ao 10 são construídos 200 “caminhos” possíveis para o patrimônio total do investidor, 

com base nos retornos reais obtidos nas amostragens das duas distribuições de probabilidade. 

Ao fim dessa simulação, se obtém 200 resultados estatisticamente plausíveis para o patrimônio 

do investidor ao final do ano 10. Para selecionar um deles como resultado final, é utilizado o 

conceito de “Grau de Confiança”, previamente definido nas simulações como 95%. O Grau de 

Confiança vai determinar o percentual de resultados que serão maiores em relação ao resultado 

final. Em outras palavras, um Grau de Confiança de 95% define que o resultado final está 
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situado no percentil 5 da distribuição, ou seja, dentre os 200 cenários possíveis, a chance de o 

patrimônio final do investidor ser menor que o resultado da simulação é de 5%. 

O resultado final da simulação é exposto na tabela inicial, conforme a Imagem 1, porém, 

também é visível graficamente, como será abordado nas imagens abaixo: 

 

Imagem 2. Fonte: Simulador Patrimonial, 2021 

O primeiro gráfico – Imagem 2 – expõe a evolução do capital do investidor ao longo do tempo 

com base nos cenários probabilísticos. A área hachurada em cinza representa a dispersão do 

capital durante os anos, entre o cenário máximo e o cenário mínimo, enquanto a linha vermelha 

representa a mediana do patrimônio simulado. O segundo gráfico exposto vai abaixo: 
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Imagem 3. Fonte: Simulador Patrimonial, 2021 

O gráfico acima – Imagem 3 – consolida a função densidade de probabilidade do capital do 

investidor ao final do horizonte de investimentos. Em outras palavras, os 200 valores possíveis 

de patrimônio do investidor, ao final do ano 10, aparecem plotados neste gráfico. O terceiro 

gráfico exposto no simulador é conforme abaixo: 

 

Imagem 4. Fonte: Simulador Patrimonial, 2021 

O gráfico acima – Imagem 4 – expõe a probabilidade de que o parâmetro/resultado seja atingido 

com 95% de grau de confiança ao longo do tempo. Conforme exemplo acima, até o período de 

75 meses é estatisticamente improvável que o capital final seja igual ou maior a R$ 12.991.580. 

Após isso, a probabilidade de que o parâmetro seja atingido, progride de forma crescente até 

que no último momento do horizonte de investimentos ela seja igual ao intervalo de confiança 

escolhido – 95% neste exemplo. Esse cálculo é realizado ao realizar uma amostragem do 

patrimônio do investidor a cada mês (conforme exposto na imagem 1) e verificar qual o 

percentual da função densidade de probabilidade se situa acima do parâmetro escolhido. De 
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outra forma, em todos os meses, são extraídos os 200 números que correspondem ao patrimônio 

do investidor naquele respectivo mês e verifica-se qual o percentual desses 200 números se 

situa acima de 12.991.580. 

Por fim, para possibilitar que o investidor escolha qual variável será simulada, bem como o 

grau de confiança para os cálculos, o simulador contém uma tabela que permita tais alterações, 

conforme exposto na imagem 5 abaixo. 

 

Imagem 5. Fonte: Simulador Patrimonial, 2021 

 

5. APLICAÇÕES DO SIMULADOR  

O presente simulador pode ser utilizado por qualquer investidor que tenha interesse em saber, 

aproximadamente, quais serão os impactos de um determinado investimento em seu patrimônio 

financeiro. Conforme mencionado anteriormente, o simulador já é utilizado por investidores do 

Bradesco Private Bank há cerca de 3 meses. O código foi desenvolvido em linguagem de 

programação do RStudio, promovendo rapidez nos cálculos e simulações, bem como facilidade 

na eventual alteração de premissas de cálculo. 
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6. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento desse simulador foi realizado mediante a necessidade de uma oferta de 

soluções de investimento sofisticada para os clientes do Bradesco Private Bank. Ao longo do 

desenvolvimento foram colhidas opiniões de todos os colaboradores da minha equipe, bem 

como de alguns clientes previamente selecionados. O principal avanço frente às metodologias 

de simulação patrimonial já existentes na indústria foi a introdução de cenários probabilísticos 

nas simulações de investimento, aliada ao desenvolvimento em uma linguagem de programação 

que proporcione maior velocidade aos cálculos. A avaliação do simulador foi positiva tanto por 

parte dos membros da equipe quanto por parte dos investidores. Espera-se que o presente 

trabalho seja útil para aqueles que pretendem aprofundar o entendimento no simulador. Poderá 

ainda facilitar a sugestão de melhorias por parte dos leitores. 
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