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Resumo

Neste trabalho, após revisarmos a teoria da decomposição estocástica para problemas de
programação estocástica em multiestágios e alguns exemplos de aplicação na literatura, suge
rimos um método de construção de árvores de cenários, apresentamos um código Scilab para o
algoritmo de decomposição estocástica e um estudo de aplicação à alocução de ativos e opções
de venda em um grande fundo de pensões brasileiro.

Abstract

In this work, after we revise the theory of stochastic decomposition for multa stage
stochastic programming problema and some examples of applications from the literature, we
suggest a method for construction of scenario trees, present a Scilab cede for the stochastic
decomposition algorithm and a case study of the allocation problem of assets and put options
in a large Brazillian fund.
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SUMÁRIO 11

Nora di mclnco, perché et mostro !ibera ctrbitrio non sia spênto,
indico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della meta

de/{e azion{ nosZre, ma cAe etiam le{ ne /asco gouerlzare
t'attrci meta, o pressol a noi. Et ctssomàglio quelha cl uno di questà

$umi rouinosi, che, quando s'adiramo, allagano é piaíii, ruinano
li arberi e ti edà$zii, liêuono da questa parte terreno, pongono

da quett'aura; ciascuno jugge toro dinclnzi, ognuno cede alto
ímpeto !oro, saílza poterui in alcuna parte obslare. E bênché signo
cosílatti, non resta pera che i uomini, quando sono tàmpi quiêti,

non oi poLessino fure prouuedimenti e con ripari et arigini,
in macio che, crescendo poi, o egti adràbbono per uno canate, o

['ímpeto !oro non sctràbbe né ]àcênzioso né si dannoso.
Simitmente interuàne delta fortuna: ta quase demonstra la sua

polênzia doce rlorz ê ordinala uirZd a resisfer/e, e quiuí t;o/ia /i sua
impeti, dome ta sa che non sono Jattiti arginie li ripari a tenerla. l

h'laquiavel, O Príncipe

iEmbora admita ser a Fortuna dona de met.ade das nossas ações, creio que, ainda assim* nos deixa senhores
da outra metade, ou um pouco menos. Comparo a Fortuna a um daqueles rios que, quando enfurecidos, inundam
planícies, derrubam casas e árvores, arrastam o solo de um lugar para deposit.á lo em out.ro: diante deles não há
quem não fuja, quem não ceda ao seu ímpeto, sem meio algum de lhes obstar. Mas, apesar de ser isso inevit.aTeI,
nada impediria que os homens, nas épocas tranquilas, construíssem diques e canais, de modo que as águas, ao
t.ransbordarem de seu leit.o, corressem para estes canais ou, ao menos, viessem com fúria at.enuada, produzindo
menores est.ragos. Fat.o análogo sucede com a Fora.una, que demonst.ra todo o seu poderio quando não encontra
virtude preparada para resist.ir Ihe e, então, dirige seus esforços para onde ela sabe não haver nem diques nem
barreiras para contê--la.
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Capítulo l

Introdução

Os anos 90 viram surgir como fatos económicos releva.ntes o crescimento formidável dos fundos
de previdência privada, capazes de gerar prosperidade ou incerteza em remotos lugares de um
mundo cada vez mais interdependente, e o associado problema de gerir seus recursos da for-
ma mais eficiente possível, de modo a garantir o bem estar futuro de seus partipantes e suas
famílias. No Brasil, em especial, onde muito destes benefícios tornaram se direitos garantidos
por lei, sem que houvesse, em muitos casos, a correspondente garantia de recursos para supra--
los, muitos destes fundos de pensão encontram se em situação difícil ou até mesmo desconhecida.

Com a estabilidade económica desfrutada. pelo país, tornou-se clara e necessária a busca
da eficiência microeconómica em todos os setores da economia. E a administração dos fundos

de pensão, estatais ou privados, não constitui, certa.mente, exceção a esta regra. A intenção
deste trabalho é apresentar uma contribuição ao objetivo de melhor administrar os recursos sob
responsabilidade de um fundo de pensões, de modo a garantir a seus associados o melhor retorno
no futuro.

Para tanto, fazemos uso da Programação Estocástíca, área já tradicional da otirnização e
visão original de George B. Dantzig, que, quando aplicada à alocução de ativos ligados a um
buxo de desencaíxes, é também conhecida como .4sset Z,áabiZífg/ it/anagemenf (-.4É]V).

Após esta introdução, apresentamos no capítulo 2 exemplos de utilização da programação
estocástica que julgamos relevantes, incluindo uma breve digressão sobre expansão de capaci-
dade energética, outra área na qual a programação estocástica tem sido largamente utilizada. No
capítulo 3 apresentamos a teoria do algoritmo de decomposição estocástica, método que escol-

13



14 CAPITULOU INTR.OD{JCAO

hemos para resolver o problema de otimização resultante da modelagem, bem como um código
que o implemente. No capítulo 4 apresentamos alternativas para a construção de árvores de
cenários, e no capítulo 5 aplicamos estas ferramentas ao estudo de um grande fundo de pensões
brasileiro.
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1.1 Programação Estocástica

Em um problema de programação estocástica genérico, um agente se encontra no tempo t = l
e depara-se com a perspectiva de tomar uma sequência de decisões zl,z2, . . ., ZH, em uma
sequência de datas futuras, rotuladas ( :: 1, . . ., -11/ e separadas por intervalos de tempo zXt

Tais decisões dependem de uma. sequência co = (wi, u2,. . ., WH) de variáveis aleatórias que
descreverão as condições do ambiente de decisão no tempo t. A complexidade do problema
deriva do fato de que, para tomar a decisão em t = 1, o agente deve levar em consideração não
apenas o estado do seu ambiente neste momento e nem somente os possíveis estados do mundo
nos tempos subsequentes, mas também qual seria sua reação (decisão) a cada um destes estados,
dada a história passada do processo:

Observação de co2, w3i decide zt --} estados futuros cot+i,

Para precisar este problema em termos matemáticos, denotemos a história do processo
estocástico w até o tempo t por u' - (wi,w2, . . .,wt). Analogamente, o processo de decisão

possui um histórico z'(w') = (zi, z2(u'), . . . , :«t(o')). Cada conjunto de decisões z(co) = zH(coH)
tomadas sob um certo cenário o trará para o agente um certo custo F(o, aç). Seu objetivo será
minimizar a esperança deste custo sob certas restrições Rt(w', z') = bt(w'), em cada estágio:

min. . IE«F'(«,, z)
rl . ..nH (w)

;.t. R.(.«',,') = ó.(w') , V«, C Q, t = 1...H

(1.1)

Naturalmente, dão temos muita liberdade para especificar a forma das restrições, pois
qualquer modelagem mais arrojada acaba por tornar o problema computacionalmente difícil
ou inviável. A maior parte da literatura em programação estocástica trata de uma classe de
problemas onde as restriçoes são da forma

Tt(w') . ,.-- + Wt(«,') «. (1.2)

ou seja, lineares, onde a decisão em um estágio depende no máximo da decisão tomada no
estágio anterior. Com este tipo de restrições, queremos minimizar a esperança do custo total
IE.F'(«,,.) = E[/i(,t)+ /2(w',«2(o'))+ ..+ /w-i(«,x':,«H-i(wH':)) + /H(wH,ZH(«,H))],
ou seja:
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qi«/-('-)+ K«,[,UB)/2("', ',("')) + + E-l««-'[,.(DO /w("", 'x(""))] ' ' ']
(1.3)

T2(«,')r: +M2(w')r:(«,')
n(w;)=,(w') + W3 (w;)r;(',;)

bi

b, (w')

b;(«,;)

Tx(w")rx---(u") + WH(w")zx(u")
r-,r:(w'),...,rH--(w'''),ra(«,") ? 0, Vo C Q.

bH(w")

Além disto, trataremos neste texto apenas dos modelos com funções objetivo lineares, ou
s'j,, com / («,', «.(«,')) = c.(«,') . ..(u').

A equação (1.3) é chamada eguiuaZerzte deferminúfico do problema de otimização es-
tocástica. Se deânirmos

É2.+:(',, "') - E«.-..lw']HiT '.+:("'+')''+- + ' ' ' + in-i..,«--]Ti« CH(")ZH]],
podemos formular o problema (1.3) como uma sequência recursiva de problemas não lineares:

(1.4)

Q.(".-1,"') = «il« c(''')''+ Q.+l(z', «,'),

S.t.. Tt(«,') Z.-- + W.(«,') - r. = b.(«,')

(1.5)

(1.6)Ç2:+l(z', w') = E«....: l«.[Qt+i(z', «,'+')].

Esta formulação é conhecida como /orou/anão dinâmica do problema (1.3). As funções
Qt+l(z',w') são chamadas /urzções de recurso. A interpretação da equação (1.5) é direta: em
cada estágio do processo, o agente deve tomar sua decisão condicionado à decisão no estágio
anterior, à história passada do processo estocástico subjacente e às restrições do estágio, bus-
cando minimizar tanto o custo corrente quando a expectativa de custos futuros. Note-se ainda o

caráter interdependente deste sistema de subproblemas: a solução em um estágio depende tanto
das soluções dos estágios passados quanto das soluções dos está.Elos futuros.
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1.2 Modelagem por Cenários

Na introduçã.o acima consideramos que cada cenário w pertence a um espaço de amostragem
genérico, Q. Usualmente, Q = R- x . . . x R", de modo que o é um processo estocástico em

IK", B), sendo B a a-á]gebra de Bore] para R"(a menor a-álgebra contendo os intervalos de R').

Para implementar um modelo de ÁLJI/, contudo, utilizamos sempre um espaço de cenários
discretizado, com uma. estrutura. de árvore: em cada estágio t, wt assume valores em um conjunto
finito, Qt = {1, . . . , R't}.

Figura 1.1: Discretização do espaço de cenários: árvore não recombinante

Um par (t, k), com k = 1, . . . , /('l passa então a ser chamado um nó da árvore. Além disto,

se para cada t = 1, ..., .17 definirmos o conjunto de descendentes de um estado k no tempo t:

d.«(k) = {J C Q.+i l P(«,.+l = .jl«,. = k) > 0}

então ç2t+i é a união disjunta de desc(k), k C Qt. Esta exigência implica em uma estru-
tura conhecida como árvore não recombinante: cada nó tem um e apenas um antecessor,

a(t,k) = (t - i,il), com exceção do nó (1, 1). Uma consequência disto é que o, e w' estão

identificados um a um, e, portanto, podemos substituir ambos pelo índice k, quando não houver
ambiguidade sobre a que tempo nos referimos, e por kt quando necessitarmos explicita-lo
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A construção de uma árvore de cenários apropriada aos objetivos que se têm em mente
tem sido preocupação constante de boa parte da pesquisa em programação estocástica, e outras
áreas que se utilizam de cenários para modelar o futuro. No nosso trabalho, trata.remos deste
problema no capítulo 4.

1.3 Teoria Clássica dos F\indos de Pensão

Em Daykin, Pentikãinen e Pesonen [23] ou Bowers et a1. ]61 pode se encontrar uma exce]ente
descrição da teoria tradicional dos fundos de pensão. Resumimos aqui os aspectos essenciais
desta teoria. l

Começaremos por esboçar os fundos de pensão analisando os ./7ua;os de populações en-
volvidos. Considerando que todos os participantes do fundo se dividem entre corzlMbuinfes e
bene$ciáMos, teremos 3 fluxos principais a tratar: o de novos contribuintes, o de contribuintes
que se tornam beneficiários e o de beneficiários que se desligam do fundo (figura 1.2).

Usaremos a seguinte notação para cada um destes fluxos: /(t., z.) para novos contribuintes
na data f. com idade z. (diremos também que tal grupo forma uma coorte); n(t.,z.,t) para
o número de contribuintes da coorte (t.,iç.) que passam à condição de beneficiários na data
1; m(t., z.,t.,t) para os membros da coorte (t., z.) que passaram a beneficiários na data t. e
deixam o fundo na data t.

A partir destas, definimos também as variáveis L(t.,z.,t) e N(t.,z.,t.,t) como sendo,
respectivamente, o número de membros da coorte (t., z.) que permanecem na condição de con-
tribuintes até a data t e o número total de membros da coorte (t., z.) que se tornaram benefi-
ciários na data t. e continuam nesta condição até a data t. Pelas definições dadas acima, segue
que as variáveis de fluxo, /, m, m, e as de enfoque, L, ]V devem satisfazer:

É(t., ,., t.) = 1(t., ,.) (1.7)

L(t.,,.,t) = Z.(t.,,.,t- l) -n(t.,,.,f) (1.8)

'Como t.antas áreas da mat.emática pura e aplicada, o planejamento de planos de pensão praticament.e teve
início com o matemático Carl l;'Hedrich Gauss, que avaliou o plano de pensão do quadro docente da Universidade
de Gõt.t.ingen por uma t.écnica similar à descrita aqui e depois seguida por at.uários dos séculos XIX e XX.
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Contribuintes BeneHlciaíios

Ingressantes

(1)

Novos

Beneficiaiios

(2)

Desligamento
do Esquema

(3)

Figura 1.2: fluxo de populações em um fundo de pensões

N(t., ,., t. , t.)

/v (t. , «., t. , t)
n(t., ,., t.)

]V(t., ,., t.,t - 1) - m(t., ,., t., t)

(1.9)

(1:10)

b - 1, 2,3,4

Nosso próximo passo é dividir os beneficiários em classes de benefícios, o que nos levará a
classificar também os membros que se desligam do fundo, devido ao acoplamento explicitado na

equação (1.9). Desta forma, as variáveis Ar,n e m ganham índices: Arb,nÕ,mÓ, que indicam a
classe do benefício em questão. Aqui consideramos 4 classes de benefícios: b = 1 para pensão em

caso de morte; b = 2 para aposentadoria por invalidez; ó :: 3 para ressarcimento por abandono
do fundo; b = 4 para aposentadoria normal (por idade ou tempo de serviço). As equações (1.7)

a (l.lO) tornam-se, portanto:

L(t. , ,., t.) z(t., ,.)
4

Z.(t., a.,t - 1) - }: mb(t.,z., t)
b:l

nb (t., z.,t.), b = 1,2,3,4.

]Vb(t., z.,t.,t - 1) - mb(t., z.,t.,t),

(1.11)

L(t. , '., t) (1.12)

(1.13)

(1.14)

/Vb (t. , ,., t. , t.)

]VÓ (t. , z., t. , t)

Note que a equação (1.8) continua valendo se definirmos

4

«(t., ,., t) = }: nb(t., «., t).

b-l
(1.15)

Consideremos agora. os ./7uzos ./ínanceiros gerados por estas populações. O estoque de benefi-

ciários, /Vb(t., z., t., t), gera um fluxo de pagamentos ao longo do tempo. Se o benefício do tipo
b, pago no tempo t a um indivíduo da coorte (t., z.), como consequência de um evento ocorrido
no tempo t. (por exemplo, o evento em questão pode ser a aposentadoria do indivíduo por
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tempo normal), vale HÓ(t., z., t.., t) , então o total de obrigações no ano [ devido a este benefício

açb(t) = }: ]Vb(t.,z.,f.,t) #b(t.,z.,t.,t) (1.16)
telrelta

e

Se considerarmos ainda que as despesas gerais, E(t), do negócio (salários, impostos, despesas
operacionais, etc.) também contribuem para os gastos do período, teremos um total de obri-
gações de

(1.17)}: zb(t) + E(t)

Por.outro lado, se os membros de cada coorte (t., z.) pagam uma contribuição, c(t) . S(t., z., f),
proporcional ao seu salário, S(f., z., t), no tempo t, teremos uma receita de

Z/(t) = }: L(t., ,., t) ' c(t) ' S(t., ,.,t).(1.18)

Geralmente, nas a.nálises teóricas, considera-se que o benefício HÓ(t., z., t., t) depende da
contribuição passada do indivíduo ao fundo. Uma possibilidade (ver Daykin ef a/., [23]) é a que
segue: supõe-se que a parcela inicial do benefício dependa do valor das últimas contribuições:

telZe

Hb(t., ,., t., t.) = /Ó(t. t.) . Sb(t., z., t.) (1.19)

onde /b(t. [.) é uma fração que depende do tempo de contribuição podendo inc]usive ser
uma constante e Sb(t., z.,t.) é uma função das últimas contribuições, por exemplo, uma
média:

k l

s.(t.,'',t.) - :l ' ;l;s(t.,'',t. A)
(Daykin, Pentikãinen e Pesonen [23] sugerem k = 3 ou 5; esta média pode também ser ponde-
rada por fatores de desconto dos períodos correspondentes). A seguir, cada parcela seguinte do
benefício é calculada a partir da anterior por meio de um fatos gÓ:

(1.20)

HÓ(t.,z., t., t) = gÓ(f., t) . Hb(t., z., t., t 1) (1.21)

Os favores /b e gó são características do plano. Por exemplo, a função gÓ pode ser sim-
plesmemte gÕ(t., t) = g!'''. Já os salários precisa.m ser modelados de forma consistente com
o que ocorre na realidade. Uma alternativa é separar a variação do salário em dois índices: o
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de crescimento na carreira, s, característico da população cliente, e o de correção dos valores
monetários, /:

'''.,«.,o - '«., «.,'., - l#g1 . 1,181 (1.22)

onde a «. + (t t.) é a idade de um indivíduo da coorte (t., z.) no tempo t

A análise clássica, de fundos de pensão consiste em estimar os valores futuros de z(í) e g/(t)
e trazê-los a valor presente. Introduzem-se para isto mais duas variáveis: a taxa de desconto de

um período, p(t), e a probabilidade p(gç) de sobrevivência de um período, na idade z. A seguir,
calcula se o valor das obrigações futuras trazidas a valor presente geradas por um benefício:

Xb(t.,z.,t.) = : ó(t.,z.,t.,t.+A) 'z'(f.,t.+h) 'p(z.,z.+A)
h-o

(1.23)

onde z. = z. -F (t. -- t.) é a idade do indivíduo da coorte (t., z.) no tempo t., p(t., t.. + À) =

«(t.) «(t.+l)...p(t.+A) e p(,.,,.+h) = p(,.) p(«.+1)'''p(,.+h). O -lo, das
obrigações futuras geradas pela população inteira no tempo ta é

«,(t.) = >: nb(t.,z., t.) ' XÕ(t.,z., [.)
telZe

(1.24)

A seguir, consideram-se todos os 20(t.) desde uma data inicial to < t até um horizonte de tempo
t.., > t (ou seja, considera-se o custo total gerado por eventos do passado e que ainda virão a
ocorrer no futuro) e os traz a valor presente:

Wó(t) = }: '«b(t.) ' :'(t, t.)
tacto

{
(1.25)

Calculam se ainda as receitas futuras e são trazidas a valor presente

Ws(t) = }: L(t.,«.,t+A)''(t+h)'S(t.,«.,t+A)'''(l,t+A)
t e tae )/}

(1.26)

e o valor das despesas futuras trazidas a valor presente: Wz(t). O saldo destas variáveis fornece
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o valor presente das obrigações futuras

}''(t) = >: WÓ(t) + WZ(t)
b

Ws (t) (1.27)

que deve ser compensado pelo retorno dos ativos ao longo do tempo, .4(t). Esta. comparação
fornece o critério para decidir se o fundo é auto $nanciável, dada. a taxa de contribuição, c([),
e as condições do contrato (equações 1.19 e 1.21).

Os fluxos de populações aqui são considerados determinísticos: /(í.,aç.), nb(t.,z., t) e
mb(t., z., t., t) são estimados para o futuro a partir de médias e tendências históricas.

Uma variante da abordagem clássica é permitir que Z, nb e mb flutuem estocasticamente
segundo uma certa distribuição ou seguindo um processo de Markov. Neste caso, uma alternati-
va é estimar a evolução destas quantidades por meio de micro-sina/anões: a trajetória de cada
participante é simulada e os resultados individuais são posteriormente agregados para se obter
um modelo de encargos futuros. Esta é a abordagem utilizada por Pereira, Nakano e Stern [54].

Se a população do fundo for suficientemente grande, a variância relativa destes encargos
totais será pequena, em comparação com a média, e pode até ser considerada consta.nte. É o
que acontece no caso que descrevemos no capítulo 5.



Capítulo 2

Exemplos

2.1 Elementos dos Modelos de .Á.Z.ZW

Neste capítulo, apresentamos alguns exemplos de aplicação da programaçã.o estocástica que jul-
gamos relevantes. Neles, observamos alguns elementos comuns de um modelo de .4ZJI/:

1. i14odeZagem dos cerzários económicos. Geralmente feito com séries temporais.

2. À/odelagern do passivo do /ando. Geralmente é necessário modelar os benefícios a pagar em
cada período, Btk, e as reservas matemáticas (total estimado de benefícios futuros), tl;.

3. .4 /unção oó#etiuo a ser minimizada.

4. .Ás restrições. Geralmente, há quatro tipos:

(a) Equação de equíízürío de ./Zuzo de caíra; Como em (2.1).

(b) Equação de aluaZàzação do estuque de atÍuosr Como em (2.2)

(c) Equações do /ando; Adaptam o modelo ao problema em estudo.

(d) Equações íermÍnais; São as que especiÊcam condições no horizonte t :: .17

Na figura 2.1 ilustramos estas e outras características da modelagem estocástica

23
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Modelagem
dos

Ativos

Função
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da

Arvore

Construcão
da

Arvore
SOINER

Modelagem
do

Passivo
P pct .; ,.Ã-.

Figura Etapas da modelagem estocástíca
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2.2 Kouwenberg (1998)

Em [48] temos um modelo simples de programação estocástica para fundo de pensões. Neste
modelo, o investidor tem opções de investimento em / ativos, com taxas de retorno estocásticas
râ, podendo também optar por aplicar em um papel de renda lixa com taxa de retorno rt , ou
tomar emprestado a uma taxa çf. Além disso, recebe contribuições dos participantes do fundo,
calculadas como uma percentagem crl; da massa de salários SÍA. Com estes recursos, deve pagar

benefícios, Btk, no tempo t e outras obrigações, totalizando Ll;. As variáveis de decisão são: os
vetores aót e mt de compra e venda de ativos, mais um vetor :zãt com as quantidades possuídas
de cada ativo no começo do período t; a a.plicação g/f em renda fixa, no começo do período t;
o montante zt devido em empréstimos, no começo do período t. Cada operação de compra ou
venda paga uma taxa proporcional ao valor de compra, 'l' ' :óâ, ou de venda, '; - m5.

Com estas definições, tem-se a seguinte equação de egu Zzürio de caiba

(i+,}) z/i..: (t+çf) ,ã.., + ,f vf + '-; «õl; + «l; . s.* Bf- ',

onde a} = (1+'yÍ., ..., l+'y}.) e cvi = (1 --"rf., ..., l --'yf.). O significado desta equação é claro: o

investidor dispõe, em cada estágio, de recursos provenientes de contribuições ao fundo, venda
de ativos e depósitos em renda fixa. Deve utiliza-los para comprar ativos, pagar empréstimos,
investir em renda fixa ou pagar benefícios, .el;. Após a realização destas operações, o saldo é nulo.

Além disto, as variáveis de compra, venda e estoque de ativos estão ligadas pela equação
de altzaZização de estuques:

(l+,ã) üjl.-: + «hã + «.5 úã -o. (2.2)

Ao fim de cada período, o valor total dos ativos é

.,4l; . üf.* + (1+,1;) . yf... (t+çf) . ,i... (2.3)

onde pl; = (1+rf., 1+,f:)
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Nos modelos para fundos de pensão devemos acrescentar ainda as restrições características
desse tipo de negócio. No citado modelo de Kowenberg, acrescenta--se a exigência de solvência
do fundo: o total de ativos deve atingir uma oração mínima, F'"i", do total de obrigações, /,h
Se não, uma confMbziição emeryencáa/ é feita pelo patrocinador do fundo. Constará do objetivo
do problema minimizar a expectativa do total destas contribuições. No horizonte temporal do
problema, o tempo 7', a razão de .Pnancíamento deve ser 2 F'"Ú. O déficit é suprido com uma
contribuicão dos participantes do fundo:

,4l; + zf ? f'";"J,l;, t .,T l (2.4)

(2.5).A} + c,}S} ? r''"'L}, k = 1.../Tr.

A seguir, temos as restrições sobre a faixa de variação das taxas de contribuição. Restringir
a variabilidade, além do risco, é um dos objetivos de todo fundo de pensões.

c,'' $ «1; $ cr"p (2.6)

(2.7)dc,'' $ "1; «i...sa""'

Também usuais são as restrições legais ou corporativas aos máximos e mínimos para a
participação de cada classe de ativos na carteira:

/

«,}'E ü5
1=1

/

$ üj. $ ««;'E«üã
i-l

(2.8)

O vetor de decisões em cada estágio é zl; = leal; zbl; zsf g/f zf crl; Zíkl . A função ob-
jetivo escolhida por Kowenberg abrange a expectativa das contribuições totais por parte dos
participantes e das contribuições emergenciais por parte dos patrocinadores do fundo:

«:« $ÊI g * *ÊâlÉ lgl' (2.9)



2.2. KOUWENBERG (1998) 27

Para continuar no contexto de programação linear, podemos usar como alternativa

«:« Êál € * *âgl i z,f
(2.10)

O autor poderia ter incluído também alguma medida de variabilidade (ou, equivalente-

mente, de estabilidade) do fundo, como, por exemplo, }:t >ll:k lcrl; -- crt..il//{t = >1:t )ll:k lol;//<'t,
com wl; ? crl: -- crt..i, wl; ? crE-.i -- crl;. Os parâmetros utilizados na modelagem são exibidos
nas tabelas 2.2--2.3.

Na implementação do modelo, Kouwenberg exclui a categoria depósitos, para limitar o
tamanho do problema. A estrutura de ramificação da árvore é 1 10 6 6-4 4 (ou seja, o primeiro
nó tem 10 descendentes, cada um destes tendo 6 descendentes, e assim por diante), totalizando
5760 cenários e 7631 nós (68679 restrições e 83941 variáveis, sem contar as de folga). Note se,
porém, que Kouwenberg acaba abdicando das restrições (2.8), segundo indica a tabela 2.3.

A cada nó precisa ser associado um vetar contendo: retorno dos ativos no período em
questão, massa salarial, total de benefícios pagos no perído e total de obrigações futuras do
fundo. A técnica utilizada para atribuir valores deste vedor a cada um dos nós da árvore é a
amostragem simples. Kouwenberg usa um algoritmo de ponto interior especializado em larga es-
cala(1361), relatando tempo total de resolução de 298 segundos(5min) em uma Sun Sparcstation.

O artigo [48] na verdade compara os resultados do modelo de .4Zit4 resolvido desta maneira
oersus com a técnica de construção de árvore de cenários pelo ajuste dos momentos. Os resulta-
dos neste último caso são mais "razoáveis" , segundo Kouwenberg, resultando em menor variação
na. alocução ao longo dos cenários e uma alocução inicial de 37% em títulos, 30% em imóveis e
33%o em ações. Na primeira técnica, além de obter uma variação maior da alocução, o algoritmo
doca tudo inicialmente em ações.
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Tabela 2.1: Modelo VAR para o retorno dos ativos

wcuges

l
0.227
0.152
0.008
0.389

deposita bonda real state stocks
\oages

deposita
bonda

real stüte
stocks

l
0.268 1
0.179 0.343
0.516 0.383

l
0.331 l

Tabela 2.2: Tabela de correlação entre os resíduos

Tabela 2.3: Parâmetros

1«(1 + w«g«.)   0.018 + 0.693 1« (1 + «,«g«.--) + .:. ait :: 0.030

1«(1 + dep«ãt..)   0.020 + 0.644 1«(1 + dep«{l;:-i) + .,. a2t :: 0.017
1«(1 + bonda.)   0.058 + E3t   a3t = 0.060
1«(1 + ,.«J.t«t.*)   0.072 + e4f   a4t :: 0.112

1«(1 + sf«#..)   0.086 + C5t   ast :: 0.159

  Cria CTuP dcTla dcr"P F"'" F"'ú     À .yó 7'
0.12 0.10 0.25 0.08 0.04 1.00 1:15 0.00 1.00 4.0o 0.01 0.01
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2.3 Dert (1995)

Em [291, Cornelius Dera, da Erasmus Universiteit Rotterdam, um dos mais ativos centros de
pesquisa em .AZÀ/ e programação estocástica i, desenvolveu uma abordagem heurística para
encontrar uma "boa", embora não necessariamente ótima, solução para um modelo que inclui
variáveis reais e inteiras, além de restrições para a probabilidade de insolvência no período de
análise. A formulação resultante é um problema de programação estocástica com variáveis mis-
tas e restrições probabilísticas, algo de dificílima resolução excita para problemas realistas. Daí
a necessidade de uma heurística que forneça ao menos uma solução "razoável". Damos a seguir
uma formulação abreviada do modelo:

Variáveis de decisão

.4t = total de ativos no estágio t, t:: 0,.. .,T
Xit = valor de mercado do ativo { no estágio [.
}'t = contribuição dos participantes no estágio t
Zt = contribuição do patrocinador no estágio t.

Coeficientes

}'yl yz" :: cotas mínima e máxima para }/t.

Wt = montante de salários dos participantes ativos

Z/l, g/r :: cotas mínima e máxima para y;/Wt
/3t = cota máxima para a variação de y;/I't.
À4t = cota máxima para a contribuição do patrocinador.
zlt, z3 = cotas mínima e máxima para a proporção do ativo { no valor total do fundo
Cit :: cota máxima para venda do ativo i no tempo t.
1){t :: cota máxima para compra do ativo { no tempo t.
Zt = total de benefícios a pagar no estágio t.
hit :: taxa de retorno do ativo { do fim do período t -- l até o fim do período t.

Além das variáveis de decisão listadas acima, todas de variação contínua, há uma variável

INa Ho[anda, em geral, a pesquisa sobre a administração de fundos de pensão é bastant.e intensa. Boender [5]
relata que, em 1997, os fundos holandeses det.inham em t.orno de US$400 bilhões em ativos, o que representava
então 25% dos ativos de t.idos os fundos da Comunidade Económica Européia.
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binária, /t, que conta o número de estados em que ocorre insolvência no estágio t. A probabili-
dade de insolvência no tempo t é, então, >1'k::i /ík//('t. Esta probabilidade é limitada. por uma
cota @r

Objetivo

Min .Áo + >, ÜE ]'ty;] + À )l.: IE l7tZtl (2.11)

R pqtrirães
t t

X'5; b $ v." (2.12)

(2.13)
, x ..

v; $ :iã- $ y;

(2.14)

(2.15)AitXi,t. l (;iu1 5; Xít 5; hitXi,f-i + 03

«l*.(Á.+ b It) $ Xít $ z: ' (Át + Yt - /t) (2.16)

.4t + b - Jt = }: X{.
i-l

.4t = ZI + }: AitX{,. .
{-1

(2.17)

(2.18)

(2.19)

Ztk $ /tk ' Mti;, /ík C { 0, 1} (2.20)

/Ü: (2.21)

As equações (2.17) e (2.18) são equivalentes a uma equação de atualização do estoque

de ativos. A equação (2.20) "conta" as contribuições positivas do patrocinador do fundo, pois
/tX; = 1 + ZtX; > 0. As contribuições são forçadas pela equação (2.19), que estabelece a. condição
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de mínima razão de solvência, para uma constante predefinido cv. Esta contagem é usada por

(2.21) para restringir a probabilidade de tal contribuição em cada estágio do processo. ptk é a
probabilidade de ocorrência do estado k no tempo t. Os coeficientes 'rt na função objetivo são
favores de desconto. As variáveis exógenas são descritas por um modelo vetorial auto-regressivo
( VHR) de IZ ordem que modela as taxas de variação de:

(1) Salários
(2) 1«nação.
(3) Depósitos
(4) Ações.
(5) Tít«los.
(6) Imó«is
(7) PIB Holandês

Com este modelo, gera-se uma árvore de cenários diferente das normalmente usadas em
modelos de .4L.A/: em cada estágio t, apenas uma, pequena parcela dos estados possuem descen-
dentes no estágio seguinte, t + 1. 0 estado inicial possui SI descendentes em t = 1. Para cada
f :: 2, . ..,T 1, há um total de S2 estados. Destes, apenas Si « S2 possuem descendentes.
Deste modo, o número de cenários cresce apenas linearmente com o horizonte de tempo, T

Com esta estrutura de árvore, Dert propõe uma heurística para obter uma "boa" solução

para o problema acima. Em uma descrição bastante sucinta, consiste em resolver uma sequência
de problemas de dois estágios, nomeados Twostage(t), para cada t = 2, . . . ,T, nos quais os S2
estágios em í -- l são tomados como sucessores do estágio inicial t = 0 e o estágio t é terminal.
Começando com t = 7', as variáveis de investimentos e obrigações são "acumuladas" nos estados
k :: l, . . ., /{t.i do estágio t 1, usando a taxa de retorno do ativo livre de risco como fatos

de transporte intertemporal. Uma versão das equações de viabilidade em cada estado interme-
diário também é "acumulada" em [ -- ]. Reso]vendo-se 7'wostage(t), as variáveis de decisão,

b.i, Xt-i, .4t, .Zt, ./:t, são fixadas e passadas às restrições de estabilidade do fundo, equações

l2.14), (2.14), (2.16), (2.17), para se resolver Tzoostage(t--7), até que se chegue à solução de
Twostage(2). O conjunto de soluções assim obtidas, em cada estágio, é considerada por Dera
uma boa solução para o problema original.

Dera implemente seu algoritmo em uma á.rvore de 10 estágios, cada um correspondendo
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a um ano adiante do estágio inicial, em 1995, com SI = 100 e S2 :: 10S. Outros parâmetros
escolhidos foram: nível inicial de contribuição, 16%o da renda pensionável; nível mínimo de
financiamento, 100%o; máxima probabilidade permitida de insolvência, 5%o; mínima proporção de
um ativo na carteira, O%ol máxima proporção de um ativo na carteira, 100%o; taxa de desconto,
15%o ao ano. Compara o então com outras estratégias: uma estratégia "estática" (média-
variância) e um modelo Ágil/ com 10 estágios e IOS estados e faz uso de amostragem por
importância. A heurística desenvolvida por Dert saí se melhor que o modelo de média variância
quanto à média de contribuições e bem melhor quanto à. probabilidade de insolvência. Mas é o
modelo .ÁLJ14' que apresenta desempenho superior, tanto nestes itens quanto na média da razão
de financiamento.

2.4 Russell--Yasuda Kasai (1991)

Em [8], [9] e [10], os autores descrevem uma das primeiras aplicações das técnicas de progra-
mação estocástica ao mundo real. A Yasuda Fere (Xasai) and Marine Insurance Co., Ltd. é
uma tradicional companhia de seguros japonesa, à época segunda maior do lapão e sétima
maior do mundo em receitas. No fim dos anos 80, como consequência de uma série de medidas
do Ministério das Finanças japonês, que incluíam o relaxamento das fronteiras que definiam as
atividades dos diversos tipos de instituição financeira, a Yasuda passou a enfrentar uma maior
competição de mercado, levando-a a diversificar suas atividades e oferecer novos produtos aos
seus clientes. A principal mudança foi que passou a emitir um número crescente de apólices
de seguro com capitalização: um título que, além de oferecer cobertura contra, acidentes pes-
soais e patrimoniais, paga um reembolso parcial dos prêmios pagos ao fim do prazo de validade
da apólice (tipicamente, 3 a 5 anos), mais juros declarados na. apólice, mais bónus variáveis,
dec[arados e pagos a-o fim de cada ano fisca] (a competição de mercado leva as companhias a
distríbuirem bónus atraentes aos segurados). Esta nova linha de produtos mostrou-se logo um
sucesso, e a Yasuda gradualmente tornou-se mais uma. prestadora de serviços financeiros que
uma seguradora. A fração reembolsado do valor de cada apólice frequentemente era superior a
90%

Diversas contas foram criadas para administrar os ativos e obrigações correspondentes a
cada tipo de apólices. O negócio foi ficando mais complexo à medida em que tinha de lidar com
a regulamentação específica para- o setor. Além das restrições de investimento em certas classes
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de ativos, havia regras restringindo as fontes e usos de financiamento. Por exemplo, em um tipo
de apólice havia a exigência de que os juros pagos fossem provenientes unicamente dos ganhos
de renda (cupons, dividendos, etc), e não dos ganhos de capital. O objetivo é tornar os retornos
desse tipo de investimento mais estáveis, o que geralmente acontece com ativos que geram a,ltos

ganhos de renda. Isto gera um conflito de metas: embora a empresa deseje maximizar seus
ganhos de capital a. longo prazo, para aumentar seu valor de mercado e suas reservas, deve se
preocupar, a curto prazo, em conseguir maximizar seus ganhos de renda.

Com este problema em mãos, a Yasuda procurava um modelo que:
(1) Representasse adequadamente o valor contábil e de mercado de suas atividades.
(2) Incorporasse a regulamentação proveniente das leis e práticas atuariais.
(3) Levasse em conta a natureza conüitante de seus objetivos.
l4) Levasse em conta as diversas escalas de tempo envolvidas nestes objetívos e nas restrições.
l5) Levasse em conta a incerteza inerente ao processo de investimento e aos mercados financeiros
(6) Pudesse ser resovida em menos de 3 horas em uma ork stalion.
(7) Fosse crível e inteligível por pessoas com diferentes tipos de formação e compreensão técnica

A Frank Russell Company começou a trabalhar em parceria com a Yasuda Kasai em 1989
e optou por desenvolver um modelo de programação estocástica para o problema, que ficou
pronto para ser testado no ano fiscal de 1991 e plenamente integrado ao processo de planeja-
mento financeiro da companhia a partir de 1992. No primeiro ano, proporcionou um aumento
de US$25 milhões em rendas, em relação à antiga metodologia t4tilizada (baseada no modelo de
média--variância de Markowitz) . Nos dois primeiros anos combinados, 1991/1992, proporcionou
US$79 milhões extras em rendas e US$9 milhões extras no retorno total (rendas mais ganhos de

capital). O valor total de mercado dos ativos da Yasuda, ao fim do ano fiscal de 1991, era de
US$26.2 bilhões (3.47 trilhões de yens).

O aumento na receita de rendas a curto prazo era crucial para a Yasuda, pois permitia a
distribuição de maiores bónus aos seus clientes, tornando suas apólices mais atraentes no merca-
do. O afluxo de novos clientes e o consequente crescimento do volume de negócios, portanto, é a

principa[ vantagem da nova metodologia. As restrições contábeis levaram a Yasuda a sacrificar
uma parcela dos seus ganhos de capital para procurar maiores retornos nas rendas dos ativos.
Esta faceta do processo de investimentos dificilmente poderia ser refletida no modelo de média-
variância anteriormente utilizado. Os autores de [81 observam ainda. que a implementação do



34 CAPITUL02. EXENIPLOS

modelo levou os administradores da companhia a uma compreensão mais acurada de suas ativi-
dades. Em vez de uma tecnologia de caixa-preta, tinha-se então uma tecnologia mais flexível,
que permitia um sistema mais inteligível.

A seguir, uma formulação abreviada do modelo, como descrito em ]8]

Variáveis de decisão

yt = valor total de mercado do fundo no estágio 1, f = 0,
X.t = valor de mercado do ativo n no estágio t.
wt+i = déâcit de renda no estágio t + l.
ot+i = superávit de renda no estágio t + l.

,T

Coeficientes estocásticos

RPn,t+i :: taxa de retorno sobre o preço do ativo n do fim do estágio Z ao fim do estágio t + l.
R/n,t+l = taxa de retorno relativa à renda provida pelo ativo n do fim do estágio t ao fim do
estágio t + l.

Fí+l :: «uxo de depósitos do fim de [ ao íim de t + ].

Pt+i :: pagamento de reembolsos do fim de t ao fim de t + l
/t+i = pagamento de juros do fim de t ao fim de f + l.
gt+i = taxa à qual são creditados juros às apólices do íim de [ ao fim de [ + l.
Lt = avaliação de obrigações totais no está.gio t

Função objetivo
T

E .. («.)] ,

t=l

onde ct(.) é uma função de utilidade convexa, linear por partes, que mede o custo de um déficit
de renda wt.

P nqt rirÃPq

}l:X.t- H =0, (2.22)

lo valor total do fundo é igual à soma dos seus ativos)
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y!+l - >:(1 + RPn,t+l + R/n,t+l)Xnt = Ft+l -- Pt+i - /t+l, (2.23)

(o crescimento do fundo deve-se aos ganhos de capital e renda, mais venda de novas apólices,
menos o pagamento de reembolsos e juros).

}: R/«,t+i X«t + 'mt+l -- ut+i = gt+tZ)t,

jdefinição de déficits e superávits) .

(2.24)

Zt+i = (1 + gt+l)Lf + Fí+i (2.25)

(atualização do estoque de obrigações). Além das restrições usuais de positividade: X«t ? 0,
ot+i ?0,tol+t?0,VÉ=0,...,T l.

Arvore de decisão

Os estados futuros foram modelados por uma árvore com estrutura 1 8-4-4 2 1, tota
lizando 256 cenários e 681 nós. Os 6 estágios correspondem ao início do ano, fim do primeiro
quadrimestre, fim do la ano, fim do 2a ano, fim do 5a ano (horizonte de planejamento) e mais
um estágio para prevenir "efeitos terminais"

2.5 Expansão da Capacidade de Geração de Energia Elétrica

Há exernp]os na ]iteratura, como ]32], [51], 155], [56], [571, 158] e ]591, de algoritmos de progra-

mação estocástica aplicados à expansão de geração de eletricidade. Relatamos aqui um exemplo
simples extraído de Birge e Louveaux ([41). O objetivo é encontrar os níveis ótimos de investi-
mento em várias formas de geração de energia elétrica para satisfazer uma demanda futura.

Neste problema, pode-se gerar energia do tipo { = 1, ...,n para satisfazer uma demanda
Z) por um tempo r. Especialistas usualmente dividem a demanda em classes que possuem uma
duração característica. As demandas básicas são de longa duração, enquanto as demandas de
pico são de curta duração. As curvas que relacionam o nível de demanda com a sua duração
característica. são chamadas "curvas de duração de carga" (/oad duration curve). Uma forma
típica destas curvas é mostrada na figura 2.2, onde o eixo horizontal marca a duração r e o eixo
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Figura 2.2: Típica curva de duração de carga

vertical marca a demanda .i)

Uma forma de geração de energia possui um custo de investimento, r{, e um custo de
operação, q{, por unida.de de tempo, por MW gerado. Porta.nto, se sabemos antecipadamente
que uma demanda terá duração r, basta investir na tecnologia que minimiza ri + qtr. Tipi-
camente, equipamentos com baixo custo de investimento e alto custo de operação satisfazem
demandas de curto prazo, enquanto aqueles que com alto custo de investimento e baixo custo
operacional satisfazem demandas de longo prazo

Há vários fatores que justificam, entretanto, o uso de modelos dinâmicos ou multa-estágios
para resolver este problema, tais como a evolucão a longo prazo do custo dos equipamentos e da
curva de carga, o aparecimento de novas tecnologias e a obsolescência do eq uipamento disponível.

Para modelar o problema, precisamos discretizar a curva de carga, associando a cada tem-
po rj uma diferença de demanda, dj = 1)j Z)j.l. Cada índice .j = 1, ..., m denotará então um
modo de operação. As variáveis do modelo dinâmico, são: Z,i, o tempo de vida da tecnologia i;
pj, a capacidade da tecnologia { no tempo t, fixada antecipadamente; TJ, a duração do modo j
no tempo t; dt , a máxima potência demandada no modo J no tempo t. Variáveis de decisão: zj,
capacidade tornada disponível para a tecnologia ã no tempo f; wj, capacidade total da tecnologia
i no tempo t; y&, capacidade da. tecnologia { efetivamente utilizada em modo .j no tempo t.
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O problema de geração de eletricidade em .f7 estágios pode então ser estabelecido como

«.- Ê$ (,;«:*Ê«;*«;)
.«f ' + ,j

(2.26)

(2.27)

(2.28)

E z/!j $ g! + '',;''' (2.29)

(2.30)z, y, «, ? 0

Onde A.{ é o tempo de espera para construção de uma unidade da tecnologia {. Fazendo
os parâmetros variarem estocasticamente e incluindo o operador esperança na função objetivo,
temos um modelo estocástico de expansão da capacidade energética.

Em [32] e [42], Entriken e Infanger usam um modelo simples deste tipo, com apenas dois
estágios, para ilustrar sua estratégia de amostragem de Monte Carlo aliada à decomposição

de Benders (descrita no capítulo 3): há dois geradores com diferentes custos de investimento
e de operação, e a demanda é dada por uma curva de duração de carga com três níveis ape-
nas: básico, médio e pico. Os geradores são indexados por .j - 1, 2, e as demandas por { = 1, 2, 3.

As variáveis de decisão são a capacidade de geração de cada gerador, zj, e o nível de
operação de cada gerador j sob demanda {, Z/{j, a um custo operacional qij. Também é usada
uma variável de demanda insatisfeita, 3/{., que pode ser adquirida a um custo penalizante de
qis > qij

Cada novo gerador pode ser construído a um custo unitário rj, e este custo compete com a
penalidade de demanda insatisfeita, na função custo. Contudo, existe uma capacidade mínima
a ser construída, bj, para cada gerador. Além disto, a disponibilidade real de cada gerador, aj,
é incerta, bem como cada demanda, d{. Uma restrição de "confiabilidade" garante ainda que a
soma das demandas insatisfeitas é limitada por uma constante r. Desta maneira, o problema
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pode ser formulado como segue:
2 3 3

min )ll: r.Íaçj + ]El}, ç{.ÍZ/8 + >, çi,yZ}
j=t .j=t {=i

s/t
'-3',j + E?-: g8

>
<
>
<
>

bJ
o, j- 1,2

1,2,3Z

r
J - 1,2

1,2.3Z

E::;: vZ (2.31)

Entriken e Infanger utilizam Amostragem por Importância para resolver este problema.
Este método pode ser descrito sucintamente como segue: na decomposição de Benders (capítulo
3), a cada iteração / são adicionados cortes do tipo:

G(i)z + y(i)0 ? g(1) (2.32)

onde

G(') = - }: p"a"*(â«))T" = -K{«-"*(êm)7'"}

g(1) = }1:p"n'"*(â(i))À" = Eln'"*(â(1))A"}

7(1) - 0 para cortes de viabilidade, l para cortes de otimalidade.

(2.33)

(2.34)

(2.35)

Assim , como os coeficientes dos cortes são esperanças, podemos calcula--los usando métodos
de Monte Carlo, em vez de fazer a conta inteira, incluindo todos os termos de menor valor. Eít
triken e Nakayama desenvolvem o método em j171, usando Amostragem por Importância como
técnica de redução de varia.ncia na soma de Monte Carlo (esta e algumas outras técnicas são
esboçadas no apêndice D). Os parâmetros do modelo são transcritos na tabela 2.4.

Entriken e Infanger usam o exemplo acima para investigar as propriedades estatísticas de
uma solução obtida por este método. Realizam 100 experimentos idênticos, com amostras de
tamanho 20 pa.ra o Monte Carão. O número de cenários, levando em conta as possibilidades de
dema.nda e disponibilidade dos geradores é de 1280. A restrição de máxima demanda insatisfeita
foi retirada destes testes. A média da função objetivo nas 100 realizações diferiu do valor real
por 0.2%. Um intervalo de comia.nça de 95%o foi computado como sendo de J:1.5 da média.
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Tabela 2.4: Parâmetros do modelo de Entriken e Infanger

Custo de Capacidade dos Geradores (10S $/kW.ano)
cl :: 0.4, c2 = 0.25

Custo de Operação dos Geradores (10S $/kW.ano)
gtl :=0.43, gt2=0.20, qi3=0.50, g2t := 0.87, q22 =0.40, g23::0.10

Penalidade por Demanda Insatisfeita (10S $/kW ano)

gls = q2s :: g3s = 1.0

Mínima Capacidade Exigida(MW)
bi :: b2 = 1000

Demandas (MW)
Valores 900 1000 1100 1200

Probabilidades 0.15 0.45 0.25 0.15

Disponibilidade dos Geradores
Gerador l
Valores 1.0 0.9 0.5 0.1

Probabilidades 0.2 0.3 0.4 0.1

Gerador 2
Valores 1.0 0.9 0.7 0.1 0.0

Probabilidades 0.1 0.2 0.5 0.1 0.1

Mláxima Demanda Insatisfeita,
r :: 500
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Capítulo 3

Decomposição de Benders

Retomemos ao problema apresentado no capítulo 1. Reescrevamo lo aqui para facilidade de
referência:

min cizi +Ek2 [mln=A2 cl2z$2 + ...+lEkr mlnzT cT a;rr]]
t/q #'.P.. + Wík'.l;' - b*',

a;l;'?0, t=1,...,H, kl=1,...,/T..

(3.1)

(3.2)

(3.3)

Onde k é o antecessor do estado k em t -- l e convencionámos que zt..i = 0 para t=1. Como
vimos, este eguÍualenfe determínáfica pode ser escrito como uma sequência de problemas não
lineares de dois estágios:

al;('E-.:) - mjn 'f,f + E.lk c?;.P.('1:)

t/q {r-Azi..i + Wtkzk :: Ól:, zl; >0

(3.4)

Onde, em cada um destes estágios, existe ainda, naturalmente, a exigência de que zl; deve

pertencer à região de viabilidade de Q;+i( . ), Vs € desc(k).

A equação (3.4) sugere que devemos antes investigar o problema de programação estocástica
em dois estágios. De fato, historicamente, o algoritmo de decomposição foi inicialmente desen
volvido para o problema de dois estágios, essencialmente por Benders l21, Dantzig e Madansky

41
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j14] e Van Slyke e Wets ]69], sendo posteriormente estendido por Birge [3] para o problema de
múltiplos estágios. Por conta disto, examinaremos inicialmente o problema mais elementar:

3.1 O Problema de Dois Estágios

Podemos assim estabelecer o problema estocástico de dois estágios

min ci z + IEJ; c,Z/k

t/q T'i a; :: bi,

7'*« + W2kg/* - ',

z ? 0, g/k ? 0, k = 1,

(3.5)

,K,
,K.

Uma sequência de manipulações é então aplicada. ao problema (3.5) para leva-lo a uma
forma mais adequada i. Primeiro uma proJÍeção na variável z:

Lema 1 0 problema

$li&:,,./(',z/) t.q. g(,,v) l; o (3.6)

(3.7)

é equivalente a

,gn,«(')

e

«(') = «ü.u .f(.,z/) t.g. g(,, p) l; o
3/C }'''

(3.8)

(3.9)}' = {« 1 g(,, y) 5; 0, p-« «/gwm g/ C }'}

Ou seja, podemos resolver em dois estágios um problema envolvendo duas variáveis, in
cluindo mais uma restrição de "viabilidade" entre um estágio e outro.

l Uma boa exposição pode ser encont.Fada em Geoffrion [35]
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Por equivalência entre os dois problemas queremos dizer que

j1)(3.6) é viável«,(3.7) é viável.
l2)(3.6) é anito +(3.7) é finito.

l3)(z*, g/*) é solução ótima de(3.6) + aç* é solução ótima de(3.7) e y" é solução ótima de(3.8),
para z :: a;"

Dem.on.st,Tacão do lema l :

(1) ]z C x, y c }'' t.g. g(z,3/) = o + ]z € x n }''.
l2)/(z,y) ? ',V-C X, yC y, t.q. g(z,g/) 5; 0 + u(z) ? c,V«e Xn\'.
l3) Se (z*, 3/*) é um ótimo de (3.6), então z* C X, g/* C }'' e g(z*,3/*) 5; 0 e

.f(a*,g/''') $ /(z,y), V= c X, 3/ C y, t.q. g(z,y) 5; 0

::> «(,*) = ./'(,*, g/*) $ «(,), v« c x n }''

O que implica, concomitantemente, que z'' é ótimo de (3.7) e Z/* é ótimo de (3.8) para z = z*
Se, inversamente, z* é ótimo de (3.7), Z/* é ótimo de u(z*) e y, é ótimo de u(z), então z* c xn\''',
g/* C }' , g(a*, 3/*) 5; 0 e

«(,*) $ «('), V« € x n I''

::> /(z*,g/*) 5; /(,,y,) $ ./'(z,3/), Vz C X, g/ C y, t.q. g(,,y) 5; 0 .

Corolário 2 0 Proa/ema r3.5,) é equipa/ente a

min ciz + Q(a) (3.10)

(3.11)

(3.12)

t/q I't'iz :: bi, z > 0.

z € Vuk, k = 1, . . . , Ã.'

Onde

Q(z) = Ek min {c$3/k l W2kg/* = b2 Tkz, y* ? 0}, (3.13)

l3.t4)© r'z, P-« «Zg%m g/* ? 0}
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Para encontrar uma representação mais adequada para as regiões de viabilidade
crevemos cada um dos subproblemas (3.13) na sua forma dual:

}: p'Q*(,) (3.15)

c?*(,) max «-#(bk -- Tkz)

t/q n'kW2k $ c$.

(3.16)

Como se trata de um problema de máximo, se a região de viabilidade de (3.16) possuir
uma direção extrema, 'A, tal que 'k(bk -- Tkz) > 0, então o problema (3.16) será ilimitado, e,

portanto, seu primal será inviável. Se denotarmos por 'kj, j = 1, . . ., rk, as direções extremas
de {n' l rW2k $ c$}, as restrições z C V2k, k = 1, . . . , .fi', podem ser escritas como:

7kj(bk 7'kz) 5; 0, .j = 1, rk, k :: l, . . .,/{. (3.17)

Por outro lado, se pkJ* , jk = 1, , s#, denotam os vértices de {n' l rW2A 5; c5}, então

Q(') - )l..l f'* ,*!?.* «*j' (b* - 7''z)

E o problema (3.10) torna-se

(3.18)

min ciz + Ex; 7'' m-j*::...,. pkj (b* -- 7'*«)

t/q }'riz :: bi, z ? 0,

7*j(b* 7'*z) 5; 0,

(3.19)

, rk, k = 1, ,K

Se, além disso, introduzirmos como variável adicional a menor cota superior de Q(z),
teremos:

min ciz + a (3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)

t/q W'iz :: bi, z > 0,

7kj(bk 7'kz) $O, .j=1,...,rk, k=1,

a ? )l:pkphj*(bk -TAz), .jk = 1,...,s*.
k

,K,
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O algoritmo de Benders consiste essencialmente em Tela:car as restrições (3.22)--(3.23) e
acrescenta-las sucessivamente, à medida que forem exigidas. A versão básica é descrita a seguir

(Birge e Louveaux [4]):

Passo 0: Faça r = s = { = 0

Passo ]: Faça { = { + 1. Resolva o problema (3.24)--(3.27)

mín z = ciz + 0 (3.24)

t/q Wiz = bi, z ? 0,

Djz 2 dj , j= 1.,.. .,r,

(3.25)

(3.26)

(3.27)/Çz +0 ? ej, J= 1,.. .,s.

Encontrando uma solução ótima (z({), a(i)). Se nenhuma restrição do tipo (3.27) existe ainda, a
variável 0 é eliminada do problema e fixa-se 0({) = --oo.

Passo 2: Para cada k = 1, , /{, resolva o problema de viabilidade

min wk = et;+ + eu--

t/q Wak3/ + /u+ - /o- :: Ó5 - 7'kz(i),

3/ 2 0, u+ ? 0, u' ? 0.

(3.28)

onde el' = (1, . . ., 1). Se, para algum k, encontrar wk > 0, seja 'k o vetor de multiplicadores
simplex associados a (3.28) e defina

0,.p: = 7*7'* (3.29)

d,+t = 'kb$, (3.30)

para adicionar uma nova restrição do tipo (3.26). Faça r = r + l e volte ao passo 1. Se, por
outro lado, lok :: 0, VA, siga para o passo 3.

Passo J; Se todos os problemas do 2a estágio são viáveis, então resolva-os
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C?t(z({)) = min c$yA

t/q }t'tyk = hk 7'Êz({),

yk ? 0,

com os correspondentes multiplicadores simplex, n'É. Calcule então

(3.31)

Es+l = }. px;n-kTkz({)
k-l

(3.32)

es+l (3.33)

de modo que Ç2(z({)) = e.+l -- E,+.aç(i). Se 0(i) = Q(z(i)), termine o algoritmo: (aç({), yi, . . . , g/X)

é solução ótima de (3.20)--(3.23). Caso contrário, adicione a restrição E,+l z + 0 ? e.+l ao
problema(3.24)(3.27), faça s = s+ le retorne ao passo l.

E claro que se prosseguirmos até incluir todas as restrições (3.22)--(3.23) teremos garantida
a viabilidade e otimalidade de #({). O algoritmo, portanto, é finito. Resta explicar o critério
de finalização do passo 3: as restrições (3.23) são equivalentes a 0({) ? ç2(z(i)), que por sua vez
equivale a 0(i) = Q(z(i)). Portanto: 0({) = Q(z(i)) :> (0({),z({)) satisfaz todas as restrições
(3.23)::>(0(i), z(i)) é ótimo.

3.2 Geometria dos Conjuntos de Viabilidade

Proposição 3 Para cada k, U2k é wm polifopo conuezo.

l)em.; Considere o conjunto pos W = {t l W'y = t, para a/gvm Z/ ? 0}. Temos entã.o

« € # # À* Tkz C pos W2A, (3.34)

onde pos I't/2k é a empa/Zória posifiua das colunas de W2k, ou seja, o conjunto de todas as combi-
nações lineares a coeficientes positivos das colunas de I'H2k, e, portanto, pode ser definido por um
conjunto finito de equações lineares, digamos, {t l I'rzA "t 5; 0} (W2A * é conhecida como matriz
polar de t't'J). Assim,

if* kz ? Pt#*Ak. (3.35)
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O que implica que y2k é um politopo convexo o

Definimos então o conjunto de viabilidade do 2a estágio por

V2 'n©: (3.36)

Corolái'io 4 W2 á um politopo conuezo

3.3 A Geometria da Função de Custo Esperado do 2' Estágio

Proposição 5 É2(z) é conueza e linear por partes

c?'(.) min

t/q
(3.37)

y ? o

Da programação linear pa.ramétrica, sabemos que alterar o lado direito de um programa linear,
de modo que ó(to) = belo, para w "suficientemente pequeno" , altera o valor ótimo do programa
original, de modo que z*(w) = z" + n-*- w, onde n'" é o vedor de multiplicadores símp/ez do pro-
grama original. Então, se mudamos z para z + z', para z' "suficientemente pequeno", teremos
Q'(z+z') = Q*(z) -- «-kTk. z'. Tom-do a espera"ça em k, chegamos a Q(z+«') = Q(z) --p'z',
o que prova a linearidade por partes.

Por outro ]ado, para À C]0, 1] fixo

Qk(Àzl + (l - À)aç2) mln3/i , 3/2 .$ . (.X3/- + (l - À)y,)
Wk(Àyl +(l-À)3/2) = Ak À7't:ci(l-À)l"kz2,
g/l , y2 ? 0.

< min.:,,: c5 . (Àyi + (l -- À)y2)

t/q T'rkyi::Ak 1, W'kg/2=Ak 7kz2
yi, Z/2 ? 0.
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J-l

min.. Àc$Z/t + min., (l -- À)c$g/2

t/q W'kyi:=Ak IZ'tzi, t/q }Vkg/2::hk IZ'#z2

g/t ? 0. g/2 ? 0.

ÀQ'(zi) + (l - À)C?'(z2)

Portanto, Q*(Àzi + (l Àz2)) .$ ÀQ*(zi) + (l -- À)Q*(z2) e, tomando a esperança em

relação a k, concluímos que !2(z) é convexa .

3.4 O Problema de Múltiplos Estágios

Trataremos agora do problema (3.1) (3.2) em sua versão multa estágio. O algoritmo abaixo,
apresentado por Birge em [3], consiste de uma extensão natura] do a]goritmo de dois estágios:

Passo a: Faça t :: 1, A = 1, rl: = sf = 0 e /)/R :: VOLT'.4. Siga para o passo l

Passo /: Resolva o problema (3.38)--(3.41)

ef(.E.: ) min cfzl; + ol; l3.38)

t/q WtAzk = Af - lrfzE.i, zl; ? 0,

o11j 'f ?: aflj, .j :, . ..,,',
zflj 'l; +ol; ? .Ej, j . .,.l;.

l3.39)

(3.40)

(3.41)

Se o problema é inviável e [ = 1, PARE, o prob]ema é inviável

Se o problema é inviável e 1 > 1, entã.o faça rü..i :: rLi + 1, Z)/R = y'OZ,T.4. Suponha que a con-

dição de inviabilidade seja dada por multiplicadores duais n-tk, p. ? 0 tais que níhl'rík+p* Z)l; 5; 0,
com rl;(Al; --rifa;l;) +pl;al; > o. Adicione uma nova restrição do tipo (3.40) ao problema (t--l, Ê),

com l):i i "n-t71-i e d:t =n'khl;+ptdt. Façat=t-- 1, É;=ke retorne ao passo l.
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Se o problema é viável, armazene os valores z. e Ol; da solução e os multiplicadores n'f, pl;, aí#
das restrições (3.39), (3.40), (3.41) , respectivamente. Então:

Se k < .Z(t, faça. k = k + l e retorne ao início do passo l.
Caso contrário, se D/R = ,4Z)/.AATTE e t < .f7, faça t = t + 1, k = 1 e retorne ao início

do passo l.

Se t = H, faça D/R = yOZ,7',4

Siga para o passo 2

Passo 2; Para cada cenário .j = 1, , /{l.i no tempo t -- 1, calcule

"i-: - *. E..,, Ê «f'':
(3.42)

«fÀf+pf f+ f tl (3.43)
ke desc

Se sl : = 0 ou 0Li < et-i zLI , então faça sLt = sÍ.i + l e adicione uma restrição do tipo
(3.41) ao problema (t-- l,j).

Se t = 2 e nenhuma restrição foi adicionada, P 4RE, a;} é ótimo

Caso contrário, faça t = t 1, X; :: 1. Se t :: 1, faça D/R = Á.Z)/.4/VTE. Volte ao passo l

A prova da corretude não é difícil, consistindo essencialmente de uma analogia com o caso
de dois estágios e uma indução em t. Note-se ainda que, como no caso de dois estágios, supomos
ser o problema finito. Isto pode ser testado no estágio de modelagem e simplifica bastante o
algoritmo, embora a formulação original de Van Slyke e Wets 1691 inclua cortes de finitude.

Teorema 6 Se cada estágio pois um nlímero .anito de estágios e cada a;l; é / gizado, então
o algoritmo de decomposição aninhada converge em um nlímero .anito de iterações para uma
cnlQI.-ã .. Át;«i n

Z)em.; Primeiro, provemos que as restrições (3.40) definem adequadamente as restrições de
viabilidade, ou seja,
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Oâ.. (,1;) é viável V.j C desce-l (k) se e some«te se zl; satisfaz (3.40)

É claro que é isto é válido no horizonte .17. Suponhamos que seja válido para todos os tempos
posteriores a [ -- ]. O dua] do problema de viabi]idade correspondente a. (3.38)--(3.41) é

m- «f(àl; - d'«E.:) + pl; l; + .f.l;

t/q «l;p# + pl;ol; + «fzf $ o

(3.44)

(3.45)

(3.46)

(3.47)l $ «'f,pl;, af 5; 1, al;, pl; ? ..

max

t/q

«f(Al; - #«E.:) + pl; l;

«fW.A + Pl;0l; $ 0

- l $ rf5;l

o 5; pl; $ i.

(3.48)

(3.49)

(3.50)

(3.51)

Fica claro então que Qk(=f.i) é viável V k c desci(il) se e somente se, para toda base rf, pl;
de (3.49)--(3.51), a;E-l satisfizer n-l;(Al; -- TíhzLi) + pl;al; 5; 0, que equivale à equação (3.40).

Agora queremos provar que os cortes em

0â.: ('1;) - Ejlk lot:('i;)l , - s'j',
(3.41) definem uma linearização externa de

oâ.: ('}) ? -Ef,l; + .l;, (3.52)

V n'â.i , pâ-i , aâi satisfazendo (3.39)-(3.41). Suponhamos que isto seja válido para todo os tempos
posteriores a t. O dual do problema (3.38)--(3.41) é

of(,[.) «f(hf #«[.) +pfa];+«f.f

t/q «fkr.'; + pl;ol: + .'fzf l; o

l3.53)

l3.s4)
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.l;,pf ? o, (3.55)

Portanto

Ol;(,E.:) ? «f(hl; - T.k«E.:) + pl;al: + .fej;

:* a}(.[J 2: E ,If- l«rOÍ W'.[J+p];a];+.'f.f]
kca-..(Ê) Pi"i

o. Ol;(,E.:) ? zÊ.:.E.: + .E.: 0

3.5 Um Código para o Algoritmo de Decomposição

A seguir, descrevemos um código escrito para SCILAB, implementando o algoritmo de decom
posição estocástica descrito nas seções anteriores. O sistema consiste das seguintes funções:

l
2

3

4
5.

6.

StocDec . m

Solve.m

Optcuts.m
desc . m

getm.m
puta.m

StocDec.m é o script principa] do sistema e corresponde ao passo ] do algoritmo. Ini-
cializa todas as variáveis principais e compila as funções restantes. A cada iteração do passo l,
Solve .n monta os subproblemas(3.38)--(3.41), decidindo pela viabilidade e retornando soluções
e multiplicadores simpZea;. Sua chamada tem a forma

function[xtk ,thtk ,pitk ,rhotk , sigmatk ,feasib]e] =So]ve(t ,k,xtak)

onde xtak= zf.l

Optcuts .m corresponde ao passo 2 do algoritmo. Calcula os cortes de viabilidade em um
estágio e decide pela terminação do algoritmo.
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A função fornece o conjunto de descendentes de (t, Ê). Ela depende do vedor de antecessores
a, que associa a cada nó n(t, k) o estado antecessor em í -- l.

As funções getm.m e puta.m manipulam a estrutura de dados criada para armazenar

as restrições (3.40)--(3.41): Uma restriçã.o do tipo afligi; ? a11j é armazenada como uma linha
[--z)k.í -- af]í] de uma matriz Adula. Para possibilitar a referência a cada uma destas matrizes
ao [ongo do a]goritmo, empi]hamo-nas todas em uma única matriz, ]Mu. Ana]ogamente, cada
restrição do tipo Ekjzf + Ot ? dkj é armazenada em matrizes À4of, "empilhadas" em uma
única matriz, iMo. Para acrescentar novas restrições ou ler as existentes é necessário armazenar
também vetores r. e sl;, contendo o número de restrições correntes em cada nó. Para acrescentar
uma nova restrição, new , ao nó (t, k), de uma destas matrizes Mx , a chamada de putm.m é:

[Mx,ind]=putm(new,Mx,ind,t,k)

onde ind é o índice associado à Mx , no caso, r pa.ra J14b, ou s para y\4o. puta atualiza o índice
cada vez que é usada, incrementando de l o valor de rl;. Para ler o bloco correspondente ao nó
(t, k) da matriz Mx usamos:

[M,bJ=getm(Mx,ind,t,k)

onde /W e ó são, respectivamente, os lados esquerdo e direito do bloco de restrições procurado

Além destas rotinas principais, temos os scrípfs e funções específicos de cada problema. A
cada problema, deve =se criar um diretório prob contendo os seguintes arquivos:

l
2

3

4
5

6

c.m
W.in

T.m
h.m

trem.str.m
paramet.m

Onde c(t, k), W''(t, X;), T(t, k) e À(t, k) são funções que dão, respectivamente, o vetou de custos,
a matriz de recurso, a matriz de tecnologia e o vetou de demanda de cada nó. Note-se que
todas estes arquivos devem localizar se em um diretório problem , logo abaixo do diretório de
trabalho do SCiLAB, que deve ser definido como variável antes da chamada a StocDec
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O scMpt tree.str.m define a estrutura da árvore utilizada no problema. No problema
do fabricante de ar condicionados, descrito na seção 3.6, utilizamos o seguinte:

// ++##++++++++#++++++++++++++++++
// Exemplo de arquivo tree.str.m
// +++++++++++++++++++++++++++++++

// define estrutura da arvore

str=E1 2 2]

dt= [0 1 1]

// constrói estrutura da arvore

H=length(Str)

K:]]] for z:2:H, K=EK Str(z)+K(z-])] ; end

n(1,1)=1; for z=2:H, for j=1:K(z) n(z,j)=n(z-l,K(z-l))+j; end, end

a(1)=0; for z=2:H, for j=1:K(z) a(n(z,j))=ceil(j/Str(z)) ; end, end

N=n(H,K(H))

// define probabil-idades de transição

p:]] for z=1:H p(n(z,l) :n(z,K(z)))cones(l,K(z))/K(z) end

Este arquivo consiste de duas partes. A primeira é auxiliar e específica do problema:
str=E1 2 2] codifica a estrutura da árvore binária de três estágios descrita na seção 3.6 e
dt=EO ] ]] informa os intervalos de tempo entre os estágios (no caso, medido em meses). A
segunda parte de tree.str .m define as variáveis indispensáveis à especificação da estrutura da
arvore:

.17: Número de estágios do problema.
/{(t): Número de estados no estágio t.
n(t,k): O «ó(t, k) recebe o rót«lo n(t, #) € {1,...,N}
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a(n(t, #)): Estágio ntecessor do nó (t, X;) no tempo t -- l

p(t, k): Probabilidade do nó (t, k) ocorrer, a partir de (1, 1).

No exemplo em questão, todos os descendentes de um nó recebem igual proba.bilidade, l/#desct(k)

O script paramet.m pode ser usado para definir variáveis adicionais do problema. No
mínimo, ele deve conter o vedor de índices de equações nas restrições Ttkzt..: + phizl; = hl; (as
linhas restantes são supostas do tipo $ ).

Ao todo, a estrutura de arquivos e diretórios do sistema pode ser descrito como segue:

StocDec . m

rota.nas Probl Prob2 ... Probn

tree.str.m
paramet.mr- m T.l m I' m

Solve.m Optcuts.mdesc.m a.m
puta.m getm.m h.m

Figura 3.1: Estrutura de arquivos

No apêndice A apresentamos ainda o equivalente deste código em Matlab
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functionEx ,th ,pi] =StocDec(problem,report.levei)

[nouts ,nins] =argn (O) ;

if nins==1 then report.level=2; end

// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// Inicializa Funções e Variáveis.
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

t imer o ;

/ Dados do problema:

exec(problema ' \tree.str .m' )

exec(problema'\paramet.m');

getf(problema'\c.m');

getf(problema'\h.m');

getf (problema '\T .m ' ) ;

getf(problema'\W.n');

/

// inicializar variáveis:

for t=1:n,[vlt,wct]=size(w(t,]))

Mc=t] ; Mo=E] ;

r=zeros(l,N);

s=zeros (l ,N) ;

x=zeros(max(wc),N);

th=zeros(l,N)

v[ (t ) =v].t ; wc (t ) =wct ; end
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pi= [] ;

rho=E]

sigma=EJ;

stop:0

DIR:l;

// constantes

TOL:O.OOI

if report.level>1 then

printf(' ')

printf(' TOL = %.8f',TOL)

end

Inf=1000000

zero=lOE-6; //1000000+Zeps

// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// Parte Principal do Algoritmo.
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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bl/v+ v.x v ir UAf u UALu&b

disp( 'Convergencia da função custo : ') ;

disp(' (1) Q-th = 0') ;

end

vhile(stop==O),

if repare.level>=2 then printf(' t = %d. ',t) ; end

while(k<=K(t) & stop=:0)

if(t>í) then xtak=x(l:vc(t-l) ,n(t-l,a(n(t,k)))) ; esse xtak=zeros(wc(t) ,l)

[xso[ ,thtk ,pitk ,rhotk ,sigmatk ,feas ib]e] =So]-ve(t ,k ,xtak) ;

end

if(t==1) then stop:l; disp(' #+ problema inviável ++')

else D=pitk+T(t,k);

d=pitk+h(t,k)+rhotk'ksigmatk;

[Mc,r]=putm([-D -d] ,Mc,r,t-],a(n(t,k))) ;

k=a (n(t ,k) ) ; t=t-l ;

if(DIR==1) then i=i+l; end;

DIR:O;

if('feasible) thenl e

nd

end

if(feasible) then x(l :wc(t) ,n(t,k))=xsol
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th(n(t ,k) ) =thtk ;

pi (n (t ,k) , 1 : vl- (t ) ) =pitk ;

rho(n(t,k) ,l:r(n(t ,k))) =rhotk;

sigla(n(t,k), l :s(n(t,k)))=s igmatk

k=k+l;

end

end,

if(stop==O & DIR==1 & t<H) then

else

t=t+l; k=1;

if(t==H) then DIR=0; i=i+l; end

if(DIR==0) then

if(t>1) thenEMo,s,stopJ=Optcuts(t-l)

t:t-l;

else DIR=1; t=t+l; k=1; i=i+l

end,
end,

end, // % while

tempo:t imer o ;

if(feasible & report.level>O) then

Xs=]x (] :wc (1) , 1) ; th(1)] ;

Xd=zeros(Xs):
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Xd(find(abs(Xs)>zero))=Xs(abs(Xs)>zero , 1) ; Xd=Xd';

disp('= = = = =

disp(' solucao: '); disp(Xd);

disp(' objetivo: z = '+string( [c(1,1) ' 01'kXs+th(:,1)));

disp(' iteracoes = '+string(i));

disp(' tempo gasto = '+string(tenpo)+'s ( )+string(round(tempo/60))+'nin) ')

disp('= = = =.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ));

endn

' ) ;
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// +++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++++
// Function Solve .
// +++++++##++++++#+++++++++#+##++#+++++#+++

functionExso[ ,thh ,pii,moo , sigmaa,feasib]e] =So]ve(t ,k ,xt

ctk=c (t ,k) ;

Utk=W(t,k);

btk=h(t,k)-T(t,k)+xt.l;

[Dtk,dtkJ=getn(Mc,r,t,k);

[Etk,etk]=getm(Mo,s,t,k);

rtk=r (n(t,k) ) ;

stk=s (n(t,k) ) ;

if(stk==O) then stk=1; Etk=zeros(l,vc(t)) ; etk=0; end,

Mso[=E[Wtk; Dtk; Etk] [zeros(w[(t)+rtk,]) ; -ones(stk,])]]

bso].=lbtk; dtk; etkJ;

csol=Ectk; ll;

// resolve o subproblena:

[X ,L,v] =simp]ex(cso],Mso], bso], veq,vc(t)+]) ;

if w==%inf then

feasible=%f;

pii : L(l,l:wl(t));

rhoo= L(l,wl(t)+l:wl(t)+rtk) ;

1)
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xso[= [] ; thh= [] ;

else

feasible=%t;

xsol=X(l:vc(t) ,l) ;

thh= X(wc(t)+l,l);

Pii = L(l,l:vl(t));

rhoo= L(l,wl(t)+l:wl(t)+rtk) ;

sigmaa= L(l ,vl(t)+rtk+l :wl(t)+rtk+s(n(t,k)) )

end,

if report.level==3 then reporto ; end

if(repare.level==2 & 'feasible) then

printf('(verá. inviave]:E%d %d]).',t,k) ;
end
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// ++++++++++++++++++++++#++++#+++++++++++++
// Function Optcuts .
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

function LMo ,sn,stopJ=0ptcuts (z)

added=O;

stop:0;

for j=í : K(z) ,

E= [] ; e=0 ;

for k=desc(z,j),

E:E+p(n(t,k))/p(n(z,j)) +pi(n(t ,k) ,l: vl(t))+T(t,k) ;

end,

for k=desc(z,j),

e=e+p(n(t,k))/p(n(z,j)) +pi(n(t ,k) ,l: vl(t)) +h(t,k) ;

if (r(n (t ,k) ) >0) then

[maux,dtkJ=getm(Mc,r,t,k);

e=e+p(n(t,k))/p(n(z,j))+rho(n(t ,k) ,l:r(n(t,k))) +dtk;

end,

if(s(n(t,k))>0) then

[maux,etkJ=getm(Mo,s,t,k);

e=e+p(n(t ,k))/p(n(z,j))+sigma(n(t,k) , l:s(n(t ,k)))+etk

d,en
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end,

Q=e-E'PX(l : wc (z) ,n(z ,j ) ) ;

szj=s (n(z ,j) ) ;

if(szj==0) then [Mo,s]=putm([-E -e] ,Mo,s,z,j); added:added+];

e[se if(Q-th(],n(z,j))>TOL) thenEMo,s]=putm([-E -e] ,Mo

added=added+l; end
end

if(t==2 & repare.level>=2) then

disp(' ('+string(i+l)+') Q-th = '+string(Q)+'-'+string(th(l,n(z,j)))+'

endn

' +string (Q-th ( l ,n (z ,j) ) ) )

end

sn:s;

if(t==2 & added==0) then stop:l; end

// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// Function desc.
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

function [descl=desc(t ,k)

desc=find(a(n(t+l ,l) :n(t+l ,K(t+l))) ==k) ;
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// #++++++#++#+++#++#++#+++++++#++#++#+#++#+

// Function puta.
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

functionEMx ,nind] qutn(new,Hx, ind,t ,k)

new=]new zeros(],max(vc)+]-]ength(nev))] ;

f im=sun ( ind ( í :n(t ,k) ) ) ;

Mx=EMx(]:fim, :) ; new; Mx(fim+]:sum(ind) ,:)]

nind=ind;

nind(l,n(t ,k)) =nind(l,n(t ,k))+l ;

// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// Function getn.
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

functionIMout ,Bout] =getm(Mx , ind,t ,k)

inicio=sum(ind(l :n(t ,k) -l))+l ;

fin=sum (ind ( l :n(t ,k) ) ) ;

if(inicio<=fim) then Mtk=IMx(inicio:fim,] :vc(t)+])]

else Mtk=lJ;

end,

[ml,m21=size(Mtk);

Mout=Mtk(l:ml,l:m2-1) ; Mout=Mtk(l:ml,í:wc(t));

Bout=Mtk(l:ml ,m2) ; Bout=Htk(l:ml ,wc(t)+l);
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// ++++++#++++++#+++++++++++++++++++++++++++
// Function report.
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++#+++++

function [] =report o

disp('-

if t==1 then

disp('('+string(i+l)+') '+'l'+string(t)+'

lse

if DIR==1 then

disp(l(i+stri

else

disp('('+string(i)+') '+'E'+string(t)+'

end

end

if('feasible)

disp(csol');

disp ( [Mso[,bso]] ) ;

disp( ) [x th] =' ) ; disp( [x

disp('pi='); disp(pii);

disp( 'rho = ') ; disp (moo) ;

disp('sigla ='); disp(sigmaa);

' )

e

ng(i)+')'+' ['+string(t)+S

then disp('+ vertice inviável 'kS Qe

thh] )0

'+string(k)+'] '+'vai.')

'+string(k)+'] '+'vai.')

)+string(k)+'] +'volta.')

1) ; end
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if :feasible then

printf(' ');

if abs(cona)<zero then printf(' Obj= %.3f(0) . ',obj)

else printf(' Obj = %.3f(%f).',obj,cona);

end

disp (dual+Msol(l )<=csol))Idal+ n

end

disp('--
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3.6 Um Exemplo Simples Para Teste do Algoritmo de Decom-
posição

Na seção 3.5 apresentamos um código em SCILAB para este algoritmo. Aqui, apresentamos
um exemplo adaptado de [41 que consiste em um problema simples de 3 estágios no qual um
fabricante de aparelhos de ar--condicionado deve satisfazer a demanda de seus clientes por três
meses consecutivos. Esta demanda, d, é incerta, enquanto sua capacidade máxima de produção
em tempo normal, iZ, é declinante. O vetor de estados, (l; = (al;, ül;) é modelado segundo uma
árvore binomial, ilustrada abaixo:

(100, 100)

(300, 150)
(150,100)

(200,100)lto0,200)

(200,150)

liso, ioo)

onde todas as probabilidades de transição têm o mesmo valor 1/2

O fabricante pode produzir u aparelhos em regime normal, a $100 por unidade. Pode
também, se a produção em tempo normal não for suficiente para satisfazer a demanda, produzir
10 unidades, até um máximo de 100, em regime de horas extras, a um custo de $300 por unidade.
Pode ainda estocar y unidades, a um custo unitário de $50 por mês. Estocar, portanto, é mais
barato que produzir em regime emergencial. Entretanto, o excedente de produçã.o no terceiro
mês será considerado perda, o que implica em um risco para a estocagem.

Com estas especificações, os sub--problemas Q, (zLI) são

Q l; (,[: ) min

t/q
%l; + 3.«l; + o.sz/l; + ol;
«l; + .«l; vf

«l; $ ü},
,«l; $ ",
«l;, ««l;, 3/l; ? o.

(3.56)
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Mais os cortes de viabilidade e otimalidade, -OJlj zf ? aflj , zl11j zf + Ot 2 ekj , acrescentados a

cada iteração. Listamos abaixo os passos seguidos pelo algoritmo para resolver este problema

t 1, min

t/q
u! + 3.«+ + 0.5y+ + 0} y? = ',

«} + :«i

ui $ 2,
0,

«? (l,o,o),
g,
g.«i, «i, vi 2 o.

<1> k l min

t/q
ui + 3w$ + 0.5y$ + aà «$ 1.5, «3 0.5, pé = o,

«i + :«i 2,
ui $ 1.5,

0,

o{ = ',
#} ? o.

«{ (3,
g,
0.

2,0),

2, k-2 mm

t/q
ug + 3«,g + 0.SVg + 0g I'+ Problema Inviável I'+

«g + :«g 3,
ug $ 1.5, o} = ,'! . q = (o, o, i)

} = r: 3 + pgó: = 0.5

o+ = ',
«g, :«$, vg ? o.

1, Ê l min

t/q
«} 1.5, y} = 0.5,

oi = o,

«i (l,o,o),
1.5,

0.
u:} wÍ'
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t 2, # l min

t/q
ui + 3«,{ + 0.5y{ + 0à «{ 1.5,

«i+.«i 1.5,

ui $ 1.5,

«,i $ :,

0,

o+ = ',
y{ ? o.

«j l3,
g,

@

2,0),

<3> t 2, k 2 mm

t/q
ug + 3«,g + 0.5Vg + OIÍ «g 1.5 0,

ug + u'g - Vg = 2.5,

«g $ i.s,
w! $ 1,

#i = o,
vg ? o.

IS,
g,

@.

2,0),

«g, «$

k l min

t/q
uà + 3w:l + 0.5z/ã + 0:l pà =',

«à + .«à

«à $ :,
0,

o{ = ',
«11, .«4, và ? o.

«à (3.
0,

Ü.

-2, 0),

<3> t 3, A 2 min

t/q
uli + 3wg + 0.5Vg + OIÍ «g 0.5,

«g + «,g 1.5,

«ã $ 1,

wã $ 1,

0,

#+ = ',
«ã, .«g, vg ? o.

n'ã = (3, 2, 0),

t 3, min

t/q
ui + 3wi + 0.5yâ + Oli 0,

«â + «,il

«â $ :,

.«â $ i,
oâ = ',

ot = o,
«g, w:, yg ? 0.

«g l3,
0,

@.

-2, 0),
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(3> min

t/q
u! + 3wg + 0.SPl} + 01 ## Problema Inviável +#

«â + .«â 2.5,

«l! $ i,
Og = r3 . T4a = (0, 0, 1)
óg = ,': i + p:ag = 0.5

0,

«i, .«g, p! ? o.

{ 2, k 2 min

t/q
u: + 3w$ + 0.SVg + ag ++ Problema Inviável ++

u: + '"g -- 3/g = 2.5,

ug.$ 1.5, oi (o,o, l)
wg $ 1,

«gA: + pgag l

g $ 0.5,
0,

«!, .«g, vg ? o

<5> k l mm

t/q
ui + 3wi + 0.5y+ + 0i u+ = 2, :«i = 0, = 1

1,

u} $ 2,
0,

vl $ -0.5,
«{ (3,

(0,
0.

2,0)
3.5),

1,

oi = o,
wi, y+ ? 0.«i,

<5> t = 2, min

t/q
uà + 3wi + 0.5V4 + 03

«i+.«i
0,

1.
«i $ i.5, 0,

wâ $ 1, «{ (l,o,o),
g,
0.

0,

«à, .«}, y4 2 o.
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t 2, min

t/q
u3 + 3wg + 0.5Z/g + 0: «g 1.5, 0.5,

«g + .«j 2,

«g $ i.5, 0,

vg $ -o.s,
oi = o,

«'g = (3, -2, o),
pg = -3.5,

.'g
«:, «,j, vg 2 o

(5> t 3, min

t/q
tlà + 3wà + 0.5yà + 0:l 0,

«i + :«à
0,

«ã (3,
g,

0.

2,0),

«à, «à,

{ 3, t-2 min

t/q
uã + 3wg + 0.5y! + 03 «g 0.5,

«ã + wlÍ 1.5,

«ã $ i,
0,

ol = ',
«ã, .«g, p3 2 o

«g (3,
0,

@.

2, 0),

3, A-3 mm

t/q
uil + 3wÍI + 0.5Pl: + aã «ã 0.5, @ 0,

«ã + '',l? y: = 1.5,

«,ã $ i,

0,

o} = ',
yg ? o.

«: (3,
0,
g.

2,0),

<5> t 3, É-4 min

t/q
uâ + 3m: + 0 0.

«: $ :,
0,

oi = ',
y: ? o.

«â l3,
0,

@.

2,0),
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(6> Corte de otimalidade p/ t = 2, k :: l Corte de otimalidade p/ t = 2, X; =2

.EJ - !«:l
.$ - {«]

© + {«il . T22 0, 3), zj
.{ - {«g

q'+ {«3 .# 0,3),
hã + {n-g . hg = 1.75, hl! + {n'l} . Àl! = 4.75,

Z{,i + e3

#-l min

t/q
uà + 3wà + 0.S3/4 + 0i «à 1.5, 0.5,

«i + «,4 1,

u! $ 1.5,
0.25,

«,i $ i,

3yi o $
«ã (2.5,

g,
1.

1.5,0),
1.75,

«à, «,i, và ? o

(6> Í -2, k 2 min

t/q
o.syg «g 1.5, 0.5,

b 3.25,

-vá
«g (3, -2, 0),

0.5,
1.

to6

<6> Corte de otimalidade p/ t := 1, k = l

.{ - 1«3
%' + !«? . 7'f o, 2.7s),
hà + {n-! . A3 = 7.75,

Ei,i+.l

<7> t = 1, mm

t/q
u:} 3:«+ -+ U.DU; 1,

5,

tol'

-ll h
(3, -2, 0),
(0, 0.75),

l

to+
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t 2, k - l mln

t/q
tià + 3u,} + 0.5y} + a4 «i 1.5, 0.5,

«ã + -«i 1.

«à $ i.s, 0.25,

«ã
a3 $

(2.5,
0,
-1.

1.5, 0),
1.75,

«à, «,], và ? o.

<7> t 2, min

t/q
u3 + 3:«! + 0.5y{ + a$ «g 1.5, «g l 0.5,

«! + «,g 2,

«g $ 1.5,
3.25,

«,8 $ 1.

«g

(3, -2, 0),
-0.5,
-1.

0.5,

3y+' .4.75,

«g, .«g, z/g ? o

min

t/q
u:l + 3w1l + 0.5Z/i + aà «à 0.5, 0,

«à + -«jl 0.5,

«à $ i,

«,à $ :,

0,

#à = ',
-i, «,à, z/jl 2 o.

«à (l,o,o)
0.

Ü.

3, A-2 mm

t/q
ug + 3wlÍ + 0.5Z/g + 0g wg = 0, 0,

«i + :«IÍ - g/g = :,

«ã $ :,
0,

wlÍ $ 1,

ag = ',
yg ? o.

«g (3,
0,
0.

2,0),

t 3. É-3 mm

t/q
ui + 3lo: + 0.5y: + 0â «$ 0.5, y: = ',

«â + ',l? pâ = i.s,

«â $ :,
0,

oà = ',
«ã, .«â, y: ? o.

«ã (3,
g,
0

2,0),
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k 4 min

t/q
u: + 3wâ + 0.5z/â + Ol} pi = ',

«l! + «,â pl} = 2,
u: $ 1,

0,

oà = ',
>0

«â

«â

(3,
g.
0.

-2, 0),

<8> Corte de otímalidade p/ t = 2, k =l Corte de otimalidade p/ t :: 2, A =2

.3 - {«3
U + !«g .U o, 2),

.$ - {«g
#+ {«3 .# o, 3),

hi + $n'ã . hã = 1.75, bg + {n'á . Aã = 4.75,

Ej,j+ei

t 2, k l min

t/q
uà + 3w:l + 0.5Vi + 0é «à 1.5, wi = ', 0.5

«à + ««i p4 = ",
«à $ i.5,

wi $ 1,

0.75,

svà ã $
«é

1.75,
(1.5, -0.5, 0),
g,

1.75,

«i, -«{, v4 ? o.

(0, 1)

(8> Z 2, Ê 2 min

t/q
u: + 3wg + 0.5g/! + ag «g 1.5, 0.5,

«g + ««g 2,

u! $ 1.5,
3.25

y$ $ -0.5,
«g

«8

l3, -2, o),
0.5,
1.og $ 4.75,

«8, «,!, v! ? o

<8> Corte de otimalidade p/ t = 1, k :: l

.i - {«3
7'i + {«8 7'F o, 2),
hi + +n'g . A! = 7.1875,

i,i+ l
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<9> t 1, min

t/q
ui + 3w + 0.5y{ + ai «} 2, «i 0,

«+ + «,i 1,

u! $ 2,
5.25,

-3/} $ -0.5,
«+ (3,

(0,
(0,

2,0),
1.25),
1).1,

2.75yi 7.75,

2.2s i 7.5,

«l, wi, vi ? o

(9> t 2, min

t/q
uà + 3wà + 0.Svã + 0i «ã 1.5, 0.5,

«à + .«á 1,
uà $ 1.5,

0.75,

«,à $ 1

3và
«J (1.5, -0.5, 0),

0,1.75,

1.75,

«i, .«á, vi ? o

(0, 1)

(9> t 2, Ê 2 min

t/q
u3 + 3wg + 0.SZ/3 + 0g «g 1.5, 0.5

«3 + «,j

«g $ i.s,
.«g $ i,

3.25,

vg $
«g

«g

.0.5,
l3, -2, o),
-0.5,

1.3yj .4.75,

«g, .«;, vg ? o

3, É- l min

t/q
ujl + 3wâ + 0.5yà + 0à «à 0.5, 0,

vá = 0 5,
«à $ 1,

.«à $ i,

p:l 0,

oà = ',
«i, .«&, yà ? o.

«à (l, o, o),
0,
0.
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(9> 1 3, # 2 min

t/q
ulÍ + 3wg + o.sy3 + #g 0,

«g + «,g

«ã $ 1,

',: $ :,

0,

oã = ',
«â, :«g, v3 ? o.

«g (l, o, o).
0,
0

(9> { 3, A 3 mm

t/q
u: + 3:«: + 0.5@ + aã «ã 0.5,

":+w: 1.5,

«i $ :,

0,

'',: $ 1,
úã = ',

«:, «,i, 3/â ? o.

«g (3
g,

0.

-2, 0),

3, k 4 mm

t/q
ug + 3w! + 0.5yâ + 03

«! + «,g wâ .= 2,
": $ :,
wâ $ 1,

0,

#3
«g, .«â, g/â ? o.

«! (3,
0,

0.

-2, 0),

Corte de otimalidade p/ f :: 2, k = l Corte de otimalidade p/ t=2, A = 2

u + {":
hà + !«g

T22 0, 2), zj
'i - {«3 hâ + 1«3

T24 0, 3),
üg = i.75, ü3 - 4.75,

.Ej,!+e!

(10> t 2, Ê l min

t/q
uã + 3wã + 0.5y4 + 0i «ã 1.5, w4 =': 0.5.

«à + «,à 1,
ui 5; 1.5, 0.75,

«4

«{

1.75,
(1.5, -0.5, 0)
0,

1.75,

«à, «,4, 3/i 2 o
(0, 1)
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(10> Í 2, É-2 min

t/q
u: + 3w3 + 0.SVg + 0$ «g 1.5, 0.5,

«g + :«g 2,
«g $ i.5, 3.25,

vg- $ o.s,
«g

«g

l3, -2, o),
-0.5,

l3yg .4.75.

«g, -«g, vg ? o

Corte de otimalidade p/ t = 1, k :: l

.{ - {«4
n' + {«j . I'? o, 2.2s),
Ai + {«-! - A! = 7.s,

Eizi + e = 5.25 = 0i ::> P4RE

Satisfeito o critério de otimalidade, a solução para a decisão no tempo presente é a solução

"rre«te no «ó (1,1)

Solução: %} = 2, w} = 0, Vi = l
Custo do la estágio: $2.5

Custo esperado futuro: Q2(z}) = 0i = $5.25
Custo esperado total: $7.75

Abaixo, apresentamos também a árvore de soluções (%l:, tol;, g/tA) em cada nó

(0.5, 0.0,0)

(1.5, 1,0.5)
(l.o, o.o, o)

(2, 0, 1) (1.0, 0.5,0)

(1.5, 0, 0.5)

(l.o, l.o,o)
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A solução "completa" do problema pode ser usada para extrair propriedades estatísticas
sobre o comportamento esperado do administrador no futuro: por exemplo, ele pode esperar
produzir até o máximo de sua capacidade em todos os estágios e sua. necessidade de estocagem
no segundo estágio pode praticamente ser fixada em 50 unidades, o que pode estimula--lo a
reservar esta capacidade de estocagem antecipadamente. Mas deve estar preparado, entretanto,
para uma relativa incerteza na necessidade de produção em horas extras.



Capítulo 4

Construção de .A-rvores de
P

Cenários

Aqui trata.mos do problema de construir uma árvore de cenários a partir de um modelo de
estados contínuos que refeita as expectativas do moderador. Examinámos duas estratégias de
construção de árvores e propomos uma outra, como síntese das duas.

4.1 Variáveis Antitéticas

Em [48], Kouwenberg expõe alguns métodos usados pelos econometristas para construir cenários,
iniciando pelo mais simples, a amostragem aleatória, no qual cada cenário é simplesmente gerado
por sucessivas amostras no espaço Q :: ç2i x . . . x Qx.

A desvantagem do método de amostragem simples é que dificilmente a natureza do pro-
cesso estocástico escolhido é adequadamente representado em cada nó: tanto a média quanto
as covariâncias dos descendentes de cada nó podem estar excessivamente afastados dos valores

especiÊcados no modelo estocástico. Um possível efeito deste comportamento pouco suave da
árvore de cenários é relatado por Kouwenberg ao aplicar este método ao problema descrito na
seção 2.2: a alocução de recursos exibe um comportamento irrealista, variando abruptamente
ao longo dos cenários. A variação absoluta média da fração de capital investida em ações é de
37%

Um método alternativo é sugerido por Kouwenberg, baseado em [8]: para cada nó, aplica--
se amostragem simples à metade de seus descendentes. Os resíduos da outra metade recebem
valores idênticos, porém de sinais contrários. Isto garante que a média será ajustada segundo

79
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a média do modelo (bem como os demais momentos de ordem ímpar). Em seguida, aplica--se
um reescalonamento para se conseguir resíduos com a variância desejada. A variação absoluta
média do peso das ações caiu então para 12.3%o.

Uma terceira alternativa é exigir que os resíduos tenham a média e covaríância. especifi-
cadas pelo modelo. Para cada nó, um modelo de otimização é montado que penaliza os desvios
da média e covariância dos resíduos da média e covaríância do modelo estocástico, tomando em
cada caso um ponto inicial escolhido por amostragem simples. A variação absoluta média da
proporção de ações na carteira caiu ainda para 6%. Neste caso, conseguiu-se uma estratégia
muito mais estável, com uma alocução inicial em que cada uma das três classes de ativos par-
ticipa da carteira em um proporçã.o de aproximadamente 1/3.

4.2 A Abordagem de Pflug e Swiçtanowski

Em [61], os autores descrevem u ma formu]ação matemática do prob]ema de construção de árvores
como uma minimização de distâncias em um espaço vetorial normado.

Um cenário em um espaço {2 pode ser descrito como um processo estocástico em ]R". Um
processo estocástico, (, de ,17 estágios em IR" pode ser representado matematicamente por uma
distribuição P( em R"H

Uma árvore T é especificada. por uma função de precedência, pred, que associa a cada nó
terminal { um estado k no tempo t. Assim, k = predf(i) é o estado no tempo t do cenário w
que tem { como nó terminal no horizonte ,17. Uma função Z : T -+ IR" é mapeada em pontos de
Irmã da seguinte maneira: se o valor de Z no nó (t, X;) é zf, agrupámos estes valores em pontos

,; - (<"''':':', ..., 4]«--';', ,j,)

Ou seja, a cada. cenário com nó terminal i está associado o vedor z{ € R"/7 , que contém toda a
história de Z naquele cenário.

Dada uma função Z : T --} R", uma distribuição de probabilidade /)z em R"X com
suporte no conjunto discreto EZ :: {zi,z2, ...zX'w} é dita '7:.-estruturada. O problema de

Pflug Swiçtanowski consiste em, dado um processo estocástico ( em R"X, encontrar os pontos
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Z : T --} R" e a distribuição .f)z com suporte em Ez que melhor aproximam a distribuição P(
em relação a alguma norma de um espaço de funções definidas sobre R"X

Para isto, suponhamos que temos um problema com uma função custo .f(z, %), cujo valor
depende da nossa decisão z C X e da realização u do processo estocástico (. Suponhamos que
queremos minimizar a esperança deste custo, ou seja:

mi« Fr(.) /(,, %) dP((%)'zeX (4.1)

(4.2)

Para cada escolha dos pontos Z associamos uma distribuição .f)z cuja massa em z' é

dP((%)
Z

onde

e

,4t, lu ,jll }, ví = i, ..., Ã'x (4.3)

(4.4)l« «l

Definimos também o raio médio desta partição como

o(z') = «i«ll« ,'lJ

H

dP( (%) Z'Ü
Z

dP( (%) (4.5)

Os autores provam então o seguinte

Lema 7 Se as /(aç, ) são uni/ormemente Z@scÀitz, ou s'Úa, se ezÍsfe Lt < 'x ta/ qHe

Z.t (/(z, -)) = i«flZ. : 1/(,, %) /(,,u)l$ tllu oll} 5; Zt, Vz C X, (4.6)

(4.7)

então

s«P IP( («)
Z

Dem.:

Fz(z) 1 = s«P
a;

/(,, u) dP((%) - .f(',") dpz(") l $ Z: o(z)

R(,) &(,) /(., %) dP((%) :: pt; / (' , ':)
{-1
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<

<

)i:.A. l/(', «) - /(',';)l ap((«)
K.H

z:>:.A ll«-,:lIdE((")
L: . 0(Z) .

Baseado neste lema, os autores propõem a minimização do raio médio dado por (4.5) como es-
tratégia de escolha dos pontos Z para a construção da árvore a partir do processo (. Provam, por
exemplo, que se P( possui uma densidade de probabilidade integrável no sentido de Lebesgue,
então a função Z -} D(Z) é diferenciável. Fornecem ainda dois métodos de minimização local
para D(Z):

(a) O Algoritmo Determinístico, caso P( seja completamente conhecida

1. 1nicialize Z(o), s = 0

2. Encontre .4;(,), V{ = 1, ..., /TX.

3. Seja zÍl:+i) C argminV {21:lj:p-d.(j)} /ALo) lwt - Z/l dP((%)}, ou seja, zÍ;+i) é a mediana
da distribuição P( restrita a UÍj:p-a.(j)} '4zH na t-ésima coordenada.

4. Pare se D(Z(')) ? D(Z(' :)). Caso contrário, faça s = s + l e volte ao passo l.

(b) A Aproximação Estocástica, que utiliza uma a.mostra í.i.d. segundo P( de vetores
u(') -(%i'), ..., %X)), s - 1, 2, ...,S

1. 1nicialize Z(o), s - 0, p(o) = 1//(-X, Vi= 1....K'K.

2. Observe a próxima trajetória v(')

3. Encontre .j C {1, 2, ..., /(H} tal que 'u(s) € .41 (.)

4. Para cada 1 < Z < 7', atualize:

',«'.;l.m ' ''«-..(.o +
'? ;e al4 ? ,U .,m

-'f ;e Í <,m .,m
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Conservando o valor dos outros pontos

5 Fn'',,

.pS''+t
s+l

1:1#-T parei:#j
Se s < S, faça s = s + l e volte ao passo 2.

(.+1)P

6

A convergência ]oca] dos dois algoritmos é demonstrada em j61]. No caso da aproximação
estocástica, parte é demonstrado em [60]. Os autores observam ainda que um algoritmo do tipo
branca aria bat&nd poderia levar .ao mínimo global do problema, mas tomaria um tempo.muito
longo de execução. O resultado teórico é demonstrado em 1641.

O caso (b), no qual a ditribuição P( não é conhecida explicitamente, mas cenários podem
ser gerados aleatoriamente segundo e]a, é certamente o mais comum. Pflug e Swiçtanowski j61]

testam este algoritmo para uma distribuição P( normal bivariada com média 1 = 1 e matriz de

covariâncias 1 . . 1 . 0 problema é aproximar P( por uma distribuição com suporte discreto

e estrutura de árvore ternária. Ou seja, m = 1, .17 = 2. Os autores usaram S = 30000 iterações

e ai = 10, a2 = 1 na norma (4.4).

Implementamos o algoritmo com um código Scilab em um PC 550MHz e o desempenho
ficou aquém do esperado. Para uma árvore pequena como esta de 9 nós, com uma distribuição
relativamente simples, tomamos cerca de 20min para completar as 30000 iterações. Pflug e
Swiçtanowski não relatam tempos de execução para árvores maiores. Mas seria interessante
conhecê-los para implementações em máquinas paralelas.

Nossa conclusão é que a abordagem de Pflug e Swiçtanowski é bastante interessante do
ponto de vista teórico, mas por demais intrincada e de implementação possivelmente cara demais
para as aplicações que temos em mente. Além disto, é pouco flexível. Muitas vezes o que se quer
é justamente escolher os valores para alguns ou todos os nós, como fazemos na nossa análise no
capítulo 5.
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4.3 Probabilidades Estimadas por Amostragem

Considerando os estudos acima, optamos por usar uma estratégia mista: as variáveis antitéticas
mostra.ram ser um método de excelente razão de custo/benefício, tanto nos resultados divulga-
dos por Kouwenberg quanto em nossos testes preliminares.

Além disto, optamos por não reescalona.r as amostras para alcançar a variância da dis-
tribuição, para preservar o comportamento "agressivo" dos ativos. Para evitar as grandes dis-
torções causadas pela amostragem simples com amostras pequenas, atribuímos pesos calculados
por simulação de Monte Carão, em vez de atribuir probabilidades iguais aos descendentes de
cada nó.

Como no método de Pflug e Swiçtanowski, cada conjunto de pontos suporte define uma
partição do tipo (4.3). A probabilidade associada a cada ponto suporte será a massa contida
em sua classe da partição, dada pela integral (4.2), que, por sua vez, pode ser avaliada por um
estimador do tipo (D.2), onde p é a função característica de .Ai. A variância deste estimador é
dada por (D.12):

"-n-Ê-@
Assim, a probabilidade é aproximada por um erro de l/,dia, com 95%o de confiança.

(4.8)

Um código simples para Scilab, mcprob .m , é apresentado a seguir, tendo como entradas
um conjunto de pontos suporte e uma amostra de tamanho n. extraída de uma distribuição
qualquer. Se a distribuição for normal, como usamos no capítulo 5, uma amostra de ns pontos
pode ser obtida por sample :: C' ' r + /z, onde C' é a matriz de decomposição de Cholesky da
matriz de covariâncias, r é uma matriz com n. colunas i.i.d. «' N(0,1) e p é a média da dis-
t .; h . . ; '' ; ,.

Abwv-

A função xtree.m é um código para geração dos pontos que usa a função mcprob . As
características da distribuição podem ser armazenadas em uma função. No nosso caso, em
statpar.m . Usamos uma amostra de tamanho 1000 para cada chamada. de mcprob , o que im-
plica em um erro absoluto de 0.0316 e um tempo de aproximadamente l segundo. Uma árvore
como a utilizada no capítulo 5, com 595 nós, levou aproximadamente 4min para ficar pronta.
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function prob=mcprob(u

[di.m ,np] =size (u) ;

[dim ,ns] =si.ze(samp]e) ;

prob=zeros(l,np)

for i=1 :ns

[xj ,j] =min(sum ( (dias (

prob(j)=prob(j)+l;

end

prob(find(prob==O))=1;

prob =prob/sum (prob )

, vamp le )

)

s amp l e (

l

2,'r'))
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functionEu,p] =xtree(problem)

timero ;

getf( ' tools\samplenorm . m

getf ( 'tools\mcprob .m' ) ;

getf(problema'\modelo\statpar

exéc(problema ' \tree.str .m') ;

u=zeros(2,N);

p:zeros(l,N)

P(1)=1;

printf(' [t k]');

for t=1:H-l

[mu , cov] =statpar (t) ;

[dim, aux] =size(cov) ;

for k=1:K(t)

ndesc=str(t+l)

v=zeros(dim,ndesc)

' ) ;

)

}

m');
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v( : , 1) = [0 ; 1og(O . 6)-mu(2)J ;

v( : , 2:(ndesc+1)/2)=samplenorm(cov,(ndesc-1)/2) ;

v(: ,(ndesc+3)/2:ndesc)=-v( : ,2:(ndesc+1)/2) ;

u( : ,n(t+l,(k-l) +ndesc+l:k+ndesc))=diag(mu)cones(2,ndesc)+v ;

u( : ,n(t+l,(k-l)+ndesc+l:k4'ndesc))=diag(mu) 'cones(2,ndesc)+v ;

ptk=mcprob(v, samplenorm(cov, 1000)) ;

p(n(t+l,(k-l) +ndesc+l :k+ndesc))=p(n(t ,k)) +ptk;

if t==1 1 k/IO==round(k/IO) then pri.ntf(' [%d %d

end

end

u=exp(u);

resposta:input('Salvar u.m e p.m ?' ,"string'') ;

if resposta::'sim' l resposta::'yes' then

unix( 'del '+problem+'\modelo\u .m');

frite(problema ' \modelo\u.m' ,u) ;

unix( 'del '+problem+'\modelo\p.m')

wri.te(problema ' \modelo\p.m ' ,p)

] ' ,t ,k) ; end

)

l
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end

tempo:timero;

disp('tempo '+string(tempo)+'s ( ' +string(round(tempo/60))+ 'min) ' )

4.4 Arbitragem
Alguns autores, como Klaassen (145],[46]) revelam alguma preocupação com a possibi]idade de
arbitragem em árvores de cenários. Uma boa exposição do problema de arbitragem em árvores
encontra-se em Dert [29], que passaremos a descrever aqui.

Uma arbitragem é uma alocaçã.o de ativos z(o) tal que

(i) O investimento inicial é nulo.
(ii) A probabilidade de perda, é nula.
(íii) A probabilidade de ganho é positiva

Estas condições podem ser formuladas em termos de um programa linear

M- Xl:- E::;: p.(í + ,jl +.)Xã

t/q El::. xâ
Ef:::i P;(l + ,jl.+.) Xâ ? 0

(4.9)

Cada X{ representa um ativo na carteira. Um Xi negativo significa empréstimo tomado
ou venda a descoberto de ativos. Se (4.9) possuir uma solução com objetivo positivo, então a
árvore construída possui oportunidades de arbitragem, e qualquer investidor racional procurará
explora-la. Esta oportunidade de arbitragem, contudo, não é uma perspectiva realista.: mes-
mo o modelo de distribuição contínua escolhido para descrever o ambiente de decisão tem alta
probabilidade de não permitir arbitragens. Oportunidades de arbitragem, se existem, são, quase
certamente, resultado de árvores mal construídas.

Uma maneira de eliminar tais oportunidades de arbitragem da árvore escolhida é a que
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segue: note-se que, se existe uma solução com objetivo positivo para (4.9), então o problema é
ilimitado. Isto significa que seu dual:

Min 0 to + >1's . 0 . n-,

t/q «-.+ E=;;.(t + ,{,.+i,,)r, = - E::::(t+ ,{,.+i,.)
r. 2 0

(4.10)

é inviável. Isto pode ser sanado adicionando se um novo estado S + l que torna as restrições de
(4.10) viáveis. Ou seja, devemos escolher r{,t+i,S+i e n-S+l tais que:

O + ,:,.---,....o - -« - X=-lll:')(UTütn+ O.iO

Contudo, árvores de tamanhos "razoáveis" raramente exibirão oportunidades de arbi-
tragem. Para esclarecer este ponto, Dert usa um modelo simplificado, com apenas dois ativos,
e calcula, a probabilidade de um dos ativos ter sempre um desempenho melhor que o outro. Os
retornos dos ativos seguem distribuição multinomial com covariância E, de modo que a diferença
entre os retornou segue uma normal com média pi -- /z2 e variância a? -- 2ai,2 + a8. Portanto,
a probabilidade de o primeiro ativo ter melhor retorno que o segundo em uma tentativa é fácil
mente calculada, digamos, valendo p. A probabilidade de uma arbitragem, dada uma amostra
de tamanho S é, portanto, ps + (l - p)S. Portanto, a não ser que o modelo estocástico utilizado
seja extremamente inadequado, árvores com um número adequado de nós dificilmente possuirão
oportunidades de arbitragem.

Acrescentamos ainda que em certos modelos de .4Z.4/ é possível identificar se houve possi-
bilidades de arbitragem simplesmente verificando se o problema é ilimitado. Se não há restrições
quanto ao investimento inicial, uma oportunidade de arbitragem levará o modelo a investir uma
quantidade infinita de recursos para obter um ganho infinito. Além disto, usando o método de
variáveis antitéticas, dificilmente um ativo sair se á sempre melhor que outro em uma amostra,
por menor que seja, pois para cada bom desempenho de um ativo corri maior volatilidade há
sempre o nó oposto, com um mau desempenho.
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Capítulo 5

Um Estudo de Caso

Apresentamos aqui uma aplicação do algoritmo de decomposição estocástica linear em multa--
estágios apresentado no capítulo (3). O estudo é feito a partir de um grande fundo de pensões
brasileiro, com 33740 ativos e 39387 inativos.

5.1 Modelagem do Passivo

Em [54], os autores calcularam uma previsão dos encargos futuros do fundo, incluindo os
benefícios já concedidos e os benefícios a conceder, pelos próximos 100 anos. O cálculo foi
feito através de simulações do estado de cada um dos 73127 participantes. Foram calculados os
encargos prováveis com aposentadoria normal (por idade ou tempo de serviço), aposentadoria
por invalidez para o trabalho, pensionistas (beneficiários após a morte do participante) e reem-
bolso de poupança por deslizamento do fundo.

Como as mesmas probabilidades de transição são utilizadas para cada indivíduo, o desvio
padrão da soma destes encargos, em cada ano, deve ser proporcional a l/vAr = 1/270 H 0, 37%.
Desta forma, os encargos futuros podem ser considerados como determinísticos, para a análise

desenvolvida. aqui. As figuras (5.1)--(5.4) mostram a evolução de cada um dos quatro tipos de
encargos. Os valores estão em reais. Note-se a predominância dos encargos com aposentadoria
normal.

91
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Figura 5.1: Aposentadoria normal. Figura 5.2: Aposentadoria por invalidez
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Figura Encargos com pensionistas. Figura 5.4
poupança.

Encargos com reembolso de
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Figura 5.5: Previsão de encargos fut-usos. Figura 5.6: Soma, dos encargos futuros

Acima, os quatro gráficosjuntos, bem como sua. soma, a qual denominaremos BI. Com base
nesta previsão de gastos com benefícios, a patrocinadora faz seu plano de contribuições, para
complementar as contribuições dos participantes. Abaixo, gráficos ilustrando, respectivamente,
as contribuições dos participantes e da patrocinadora, em função do tempo:

120e+007

L03€+007

9.60c+00f

e.40e+o06

7.20e+Q06

6.00€+005

3.60e+006

24»+006

t.20e+005

Figura 5.7: Previsão de contribuição dos Figura 5.8: Contribuições da patrocinadora
participantes do fundo.

Abaixo, a soma das duas contribuições, que passaremos a chamar de C't, e uma comparação
das receitas e encargos futuros do fundo, em milhões de reais.
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Figura 5.9: Soma das contribuições futuras. Figura 5.10: Contribuições x Encargos

As contribuições, portanto, predominam sobre os encargos até o décimo ano, quando então
passa a haver déficit. O saldo de contribuições menos encargos é mostrado na figura 5.11.
O déficit máximo é alcançado no 20' ano, correspondente a. R$ 9.088.717,7. Ao todo, temos
R$ 3,096 . 108 de encargos e R$ 1, 822 . 108 de contribuições, resultando em um déficit global
de R$ 1, 274 . 10s. Contudo, como não faz sentido somar valores de tempos diferentes, podemos
corrigir o saldo ano a ano, simulando um investimento, à taxa constante de 6% ao ano. Quando
fazemos isto obtemos a curva da figura 5.12, que indica a possibilidade de o fundo saldar suas
obrigações em todos os tempos no futuro.

Do ponto de vista atuarial, é suficiente somar todos os saldos trazidos a valor presente à
taxa de 6% ao ano, obtendo um superávit atuarial de R$ 974.312, 55. O perfeito equilíbrio de
obrigações e receitas é obtido usando-se uma taxa de desconto de to H 5, 892%.

Temos, portanto, um fundo auto-suficiente, desde que consiga investir seu património
com um retorno real mínimo de 5,892% a.a., o que é uma tarefa relativamente simples de
administração de carteiras. Um modelo de programação estocástica pode visar a maximizar o
retorno da carteira, mas com o indispensável cuidado de não perder a condição de equilíbrio do
fundo. Se denotarmos por Át o total de ativos do fundo em um certo tempo t e por b a soma
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Figura 5.11: Contribuições Encargos. Figura 5.12: Saldo corrigido anualmente

dos déficits futuros trazidos a valor presente a uma taxa 6%
00 l

b -E -õnlõr:: . {-a,- - c',}
(5.1)

esta condição de equilíbrio em cada tempo pode ser traduzida por

.'lt ? yt (5.2)

A partir disto, queremos maximizar uma carteira de ativos ao longo de um certo horizonte de
tempo .f/

5.2 Modelo Estatístico de Atívos

Os estudos de programação estocástica geralmente utilizam um modelo do tipo descrito no
apêndice C. Contudo, dada a situação de transição da economia brasileira, é improvável que um
modelo de auto regressão linear modele adequadamente os cenários futuros da economia. Seria
necessário um modelo preditivo mais so$sticado para fazê-lo. Como neste trabalho não estamos
enfatizando o aspecto estatístico, que por si só merece um estudo cuidadoso, optamos por usar
um modelo mais simples, baseado nas tendências atuais do mercado financeiro, com horizonte
.17=4 anos e 2 ativos: renda fixa e ações. Estes ativos têm retornou log normais:



96 CAPITULO 5. UM ESTUDO DE CASO

i.g l -;u- 1 - w(p., x.),

Para escolher os parâmetros, usamos prognósticos de especialistas encontrados em publicações
especializadas. Assim, as médias de retorno da renda fixa e variável são de 14% e 35%o, re-
spectivamente. Para os anos seguintes, escolhemos um decaimento linear da renda fixa: 0i :=
j1.14 1.13 1.12 1.11], e um decaimento da renda variável para níveis históricos, já que não pode-
mos fazer previsões seguras para horizontes maiores que l ano: 02 = [1.35 1.25 1.20 1.20]. Quanto
às variâncias, escolhemos 1.5% como desvio padrão para a renda fixa e [0.175 0.30 0.30 0.30]
para a renda variável, com covariâncias nulas. Como estes são parâmetros da log--normal, os
parâmetros da normal correspondentes sã.o calculados por

.'-l.g(h'+ll

t.Í;--l

2

(5.3)

(5.4)

P =log (5.5)

Com estas escolhas, temos

0.1309417
0.2917725

0.1221295 0.1132390
0.1951425 0.1520092

0.1042687

0.1520092 (5.6)

(5.7)

e

0.0131567
0.1290899

0.0132740 0.0133940
0.2366478 0.2462206

0.0135130
0.2462206

5.3 Estrutura da Arvore de Cenários
P

Começa.mos com uma estrutura de árvore igual à utilizada por Cariõo et al. em [8], [9] e [10],
descrita pelo vetar

str= [1 8 4 4 2].

Portanto, com 1, 8, 32, 128 e 256 nós em cada respectivo estágio, em um total de 256 cenários
e 425 nós. Os intervalos entre os estágios sã.o todos de l ano

(5.8)
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3.0LO 1.4 1.8 22 2.6 s.o3.8
+.6

Figura 5.13: Arvore de cenários para os retornou Figura 5.14: Árvore de retornou acumulados
dos ativos.

5.4 Modelo de Otimização

Usando o critério de otimizar o retorno da carteira e a prioridade de manter o equilíbrio atuarial
do fundo, podemos estabelecer cada subproblema (3.4) como sendo

Max üf. + ú$., (5.9)

(1+,1:.) «hl;,.-: - «Üf. + a. «.$, - a. «b$, + {0. - B.} - 0 (5.10)

(1+,{.) «b$,.-: - «.e. + «be. (5.11)

.4f (i+,f:)«hf,.--+(i+,$,)«h!,,-- + c. - B, (5.12)

(5.13)

(5.14)«üf., «h!., «ó$., «;$. ? o, ,H, k - \,

Por convenção, no estágio t = 1, as variáveis de índice t = 0 são nulas
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5.5 Resolução do Modelo Básico

Com as especificações do modelo, construímos uma. árvore de cenários pelo método descrito no
capítulo 4. O resultado é mostrado na figura 5.13. A faixa escura ao centro é formada pelos
cenários de retorno da renda fixa. Na figura 5.14 mostramos a árvore de retornou acumulados
até o 5a estágio.

Usamos o algoritmo descrito na seção 3.5 para resolver o problema estocástico correspon-
dente a (5.9)--(5.14), com tolerância de erro absoluto na função objetivo de 0.001 (R$1.000,00).
A figura. 5.15 mostra a evolução dos ativos na carteira. A figura 5.17 mostra a evoluçã.o do total
de ativos. A linha mais escura é y;, que funciona como cota mínima para os ativos. O tempo
de execução foi de 4 minutos.

Figura 5.15: Evolução da renda fixa e variável Figura 5.16: Participação da renda variável

Na figura 5.16 mostramos a evolução da fração de ações na carteira. As proporções
mostradas no último estágio não são significativas. São frutos de "end eaects", distorções nos
nós finais provocadas pela modelagem. No nosso caso, como não haverá retorno sobre investi-

mentos em renda variável após o 5a estágio, o algoritmo doca tudo em renda fixa, que neste
modelo não paga custos de transação. Várias alternativas são propostas na literatura para lidar
com estes efeitos, como em [38] e [48].
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Figura 5.17: Evolução do total de ativos
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5.6 Situações Críticas

Apenas alguns nós no estágio 4 obrigam o administrador a mudar para a renda fixa. Com ex-
ceção destes, o algoritmo sempre escolhe compra.r o máximo possível de ações, pois estas têm
maior expectativa de retorno. Esta é uma solução trivial que pode ser irrealista, pois a árvore
de cenários não está refletindo adequadamente o risco associado a se investir todo o patrimâmio
em renda fixa. Para superar isto, poderíamos aumentar o tamanho da árvore, a fim de obter
nós em situações c71'ligas ou de stress, que modelem mais adequadamente os riscos envolvidos.
Isto, porém, torna o problema grande demais. E preferível incluir estes nós de forma direta na
construção da árvore. As probabilidades são ajustadas segundo o método do capítulo 4.

Assim, construímos uma. árvore de estrutura

str = [1 9 5 3 3]

e introduzimos nós em que a perda é de 99% na renda âxa. Sem dúvida, um bom motivo pala
ter cautela com este investimento.

A figura 5.18 traz a árvore de evolução dos ativos nesta situação. Note =se que agora a com
posição da renda variável tem a estrutura próxima de uma "teia", árvore com nós recombinantes.
A composição inicial passou a ser 67,41%o em renda variável, em vez de 100%, e uma média de
42,8%o no segundo estágio. Como mostra a figura 5.19, a fração de renda fixa no segundo está.gio
se concentra em torno de 57%o. Outros valores foram usados para retorno "crítico", como 0.1,
0.4, 0.5, 0.6 e 0.7. O resultado final não se altera muito. Para 0.7, perda de 30%, a composição
inicial é de 71 ,97%o. Nas figuras 5.20 e 5.21, temos as árvores de ativos e frações da renda variável
na carteira. Totalmente similares ao caso anterior. Assim, concluímos que uma alocução ini-
cial de 67%o em renda variável é, segundo este modelo, uma alocução recomendável para o fundo.

5.7 Introduzindo Derivativos

O que acontece se a regulamentação sobre os fundos de pensão impõe restrições sobre a com-
posição da carteira de atívos ? Fizemos um teste impondo cotas máxima. e mínima para a fração
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Figura 5.18: Evolução da renda fixa e variável Figura 5.19: Fração da renda variável

Figura 5.20: Evolução da renda fixa e variável Figura 5.21: Fração da renda variável
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de renda variável na carteira:

0.25 . ..4l: 1; ü5, l; 0.7s ' .'1l; (s.is)

Quando o stress é de 30%o de perda, nada se altera. A solução é a mesma da situação acima.
Quando o stress é de 40%o de perda ou mais, entretanto, o problema torna-se simplesmente
inviável. Não é possível satisfazer a restrição 5.13 em todas as situações.

Uma alternativa é introduzir a possibilidade de compra de país (opções de venda) eu ropéias,
com maturação de um ano, no primeiro e segu ndo estágios. Se :zp. unidades da puf são compradas
em Z := 1, 2, a equação 5.10 torna--se

(t+,l:.) úE..: «Üf. + a. «.!. ab d'it pub Wi + {C't (5.16)

em t E:: l,

(l+rl;t) «hÍ-.l - 'ül;f + '-; "'$. - ab "ó$* - p.'t2 ' W$ + (Xpt - (l+,!J)+«Pi + {C'f - B.} = 0
(5.17)

para & := 2, e

(i+,l:,) úi.. . «Üf. + a. «.5. ab «b$. + (XP, lt+,!J)+«p! + {c. (5.18)

em t := 3. Xpi e Xp2 são os preços de venda de uma unidade de renda variável comprada por
R$1,00 em t = 1 e t :: 2, respectivamente, e puta é o preço da pul no tempo t. No nosso ex-
perimento escolhemos .Prpi = Xp2 :: 1, ou seja, uma puf que garante que o valor atual da renda
variável não decaíra, decorrido um ano.

C) preço da. puf pode ser calculada com a fórmula de Black--Scholes

puf = Xp e ''rN(--d2) - SN(-di)
, log(S/Xp) + (, + a'/2)7'

d, aVF (5.21)

onde a é a ua/utilidade do ativo objeto, T é o prazo de maturação da puí, r é a. taxa de retorno
livre de risco (ou o driW do ativo, como é o nosso caso) e S é o preço atual do ativo. Usando os
desvios padrões como volatilidades e as médias de retorno da renda variável como dri#, temos

l

(5.19)

(5.20)

pwft :: 0.0012436, pata = 0.0297963 (5.22)
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Figura 5.22: Evolução da renda fixa e variável Figura 5.23: Fração da renda variável

Ou seja, no primeiro estágio, para, cada opção de venda de R$1 milhão da renda variável no
prazo de um ano, pagamos R$1.243,6 no primeiro estágio e R$29.7796,3 no segundo estágio.

Se implementamos este modelo com stress de 30% de perda, nada se altera em relação às
soluções anteriores. Com stress de 50%, o problema passa a ser viável com a introdução das
puta. Os cenários de evolução de ativos e da participação da renda variável são mostradas nas
figuras 5.22 e 5.23.

A alocução inicial é de 75% em renda variável, o máximo permitido, e a solução segue
alternando entre o máximo e o mínimo. Se usarmos um stress de 99% de perda, a alocução

inicial praticamente não se modifica.

Acrescentamos que é possível estender o modelo de média--variância de Markowitz para ín-
c[uir opções na carteira, como em feito em Dunder [31]. Basicamente, passa'se a usar um critério
de média variância--assimetria, no qual os momentos relativos às opções podem ser calculados
em termos dos momentos dos ativos envolvidos. A vantagem da abordagem por otimização
estocástica é que permite a modelagem dos riscos específicos corridos pelo fundo, como é o caso
do risco deinsolvência.

No apêndice B discutimos ainda a alternativa proposta por Ron Dembo, que se abstém
de resolver o problema estocástico original e a.presente uma estratégia que coordena as soluções
obtidas sob diversos cenários determinísticos.
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Capítulo 6

Conclusão

Julgamos que este trabalho oferece boas razões para considerar a programação estocástica com
decomposição de Benders uma ferramenta adequada para se responder a pergunta:

"Como investir os recursos de um fundo de pensões ?"

A abordagem mostra--se flexível e eficiente para esta tarefa. A capacidade de implementação
do algoritmo também se revela compatível com o objetivo. Neste trabalho, o exemplo utilizado
foi de uma árvore com 595 nós, cada nó contendo um subproblema de 5 variáveis e 4 equações,
totalizando 2975 variáveis e 2380 equações. Nos diversos experimentou utilizados, o tempo de
execução variou de 4 a 20 minutos. Considerando os recursos utilizados para estes experimentos,
avaliamos que modelos mais complexos podem ser resolvidos em tempo razoável em situações
realistas.

Possíveis direções para pesquisas futuras incluem a comparação de desempenho do algorit-
mo de decomposição estocástica com: (a) o modelo de Markowitzl (b) o modelo de coordenação
de soluções para cenários isolados, de Dembol (c) a estratégia heurística de Cornelius Dera. A
possibilidade de paralelização do algoritmo esteve além dos recursos deste autor, mas é sem
dúvida uma linha de ação interessa,nte a ser seguida.

Além disto, uma maior investigação dos métodos de construção de árvores de cenários, e
seus efeitos sobre a solução final, tanto por experimentou computacionais quanto por métodos
teóricos, ainda é necessária e relativamente escassa. na literatura. Seria interessa.nte saber exata-

mente o quanto a. solução filial depende dos valores gerados para os nós da. árvore. Talvez, como
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no caso da progra-mação linear comum, seja possível utilizar os multiplicadores duais obtidos em
cada nó para realizar uma análise de sensibilidade da solução. Técnicas bem estabelecidas de
análise pós otimização, em geral, também aguardam um maior desenvolvimento.

Finalmente, nã.o obstante as possibilidades de melhoramentos vários, a área parece estar
madura para o desenvolvimento de um sistema integrado de análise do passivo e do ativo de um
fundo de pensões. Dadas as observações feitas na introdução deste trabalho, consideramos que
o desenvolvimento de tais sistemas seria de relevante valor económico e social para o país.



Apêndice A

Versão Matlab do Código de
Decomposição

functi.onEx ,th,pi] =stocdec(problem,report)

if nargin('stocdec')==1 report:O; end

1( 1niciali.za Funções e Vara.áveis .

Z adicionar problena corrente ao topo da lista de paths

addpath(strcat( ' c: \MATLABRll\workV,problem), ' -begin') ;

Z ler estrutura da arvore, parâmetros e vetou de estados

paramet;

1o7
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tree.str;

Z ini.dali.zar variáveis:

global wl w2 Mc Mo r s

[w[ , w2] =si.ze(W( 1 , 1) ) ;

Mc= [] ; Mo= [] ;

r=zeros(í,N);

s=zeros (1 ,)J) ;

x=zeros(w2,DI)

th=zeros(l,N);

Pi:H ;

rho=El;

sigma= [] ;

t=1; k=1;

stop:0;

DIR:l;

i:l;

x th pi rho sigma t k DIR i;
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7: constantes :

global Inf TOL

Inf=1000000;

TOL:O.Ol;

zero=10'(-10); %1000000+%eps;

zero;

% Rotina Principal do Algoritmo.

tl=cputime;

Ini.tFun

disp('Convergencia da f
disp(' (0) Q-th = 0');

whi].e stop::O

fprintf(' t = %d.\n',t)

while k<=K(t) & stop=;O

if t>1 xt.]=x(:,n(t-],a(t,k))); e].se xt.l=zeros(w2,1); en(i

' )custouncao

)
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[xso[,thh ,pii. , moo ,sigmaa,feas i.b]e] =So]ve(t ,k, xt.]) ;

if feasible==3, return, end,

if 'feasible

if t::l stoP=1; disp(' ++ problema invi.avel ++');

esse

D=pii'kT(t,k);
d=pi.i+h(t,k)+rhoo+sigmaa;
[Mc,rJ=putM([-D -d] ,t-],a(t,k) ,Mc,r) ;

k=a(t,k); t=t-l;
if DIR==1 i=i+l; end;
DIR:O;

end
end

if feasible x ( : ,n(t ,k) ) =xso].

th(n(t ,k) ) =tlü ;

pi(n(t,k),l:vl)=pii;
rho(n(t,k),l:r(n(t,k)))=rhoo;
s i.gma(n(t ,k), l :s(n(t,k)))=s i.gmaa;

k=k+l;
end

end % while

if stoP==0 & DIR==1 & t<H t=t+l; k=1;

else if t==H DIR=0; i.=i+l; end
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if DIR::O

if t>1 [Mo,s,stop]=0ptCuts(t-])

t=t-l; k=1;

esse DIR=1; t=t+l; k=1; i=i+l;

end
end

end

end % while

t2=cput i.me ;

if feasible

X= [x( : ,1) ; th(1)] ;

Xd=zeros(size(X))
Xd(find(abs(X)>zero))=X(find(abs(X) >zero)) ' ;

fprintf('\n\n= = = = = = = = = = = = = = = = ==

fprintf('\n solução: ') ;

for j=1:w2, fprintf(' Zg',Xd(j,í)); end; fprintf('.\n\n');
fprintf(' theta: %g.\n\n' ,th(:,1));
fprintf(' objetivo: z = %g.\n\n',[c(1,1)' O]'bX+th(:,1));
fprintf(' i.teracoes = %d.\n',i.) ;

fprintf(' tempo gasto = %gs.\n',t2-tl);
fpri.ntf('\n = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

;\n' ) ;

;\n\n' ) ;

end,
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Z Função Solve.

functi.onExso],thh,pi i. ,moo ,sigmaa,feasib]e] =Solve(t ,k ,xt

global r s Mc Mo n wl w2 wi zero DIR i.

ctk=c(t,'k);
Wtk=W(t,k);
btk=h(t,k)-T(t,k)+xt.l;

[Dtk,dtk]=getM(r,Mc,t,k);
[Etk,etk]=getM(s,Mo,t,k);
rtk=r(n(t,k));
stk=s (n(t , k) ) ;

if(stk==O) stk=1; Etk=zeros(l,w2); etk=O; end,

Mso[=E[Wtk; Dtk; Etk] [zeros(v[+rtk,]) ; -ones(stk,])]]
bso[=Ebtk; dtk; etk]
csol=Ectk; ll;

[tam , compr] =size(Mso]) ;

cis= [zeros (v2 , 1) ; -]nf] ;

css=1] ;

1( + testa a viabilidade +

Mv=EMso] eye(tam,tam) -eye(tam,tan)]

J

j

)

1)
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civ=Ecis; zeros(2+tam,])]; csv=E] ;

cv=Ezeros(w2+1,1); ones(2+tam,])] ;

[Xv,Lv] =]p(cv,Mv,bso],civ,csv,[] ,vi)

if abs(cv'+Xv)>zero

feasible=O;

Pii =-Lv(l :wl , 1) ' ;

if rtk>O, rhoo=-Lv(wl+l:wl+rtk,l) );

else rhoo=O ; end

if i.sempty(dtk) , sigmaa=O; else sigmaa=dtk; end

xso[= [] ; thh= [] ;

elmo

feasi.ble=1;

[Xtk,]gr] =].p(cso],Mso],bso],cis,css,[] ,vi.) ;

xsol=Xtk(l:w2,1);
tlü=Xtk (w2+:L , l ) ;

pii =-lgr(l:wl,l)';
rhoo=-lgr(wl+l:wl+rtk,l)';
sigmaa=-lgr(vl+rtk+l :wl+rtk+s(n(t,k)) , 1) '

end

report:0;

if report::O & 'feasible
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fprintf('(vert. inviave]:]Zd %d]).\n',t,k);
end

if(report::l)

disp(' ' ) ;

if DIR==1 direc='vai..}; else direc='volta.'; end
fprintf('(%d) [%d %d] Zs \n',i.,t,k,direc);

if 'feasible
disp(' + vertice inviável + ');
disp('corte: ') ; disp([pii+T(t,k) pii'kh(t,k)+rhoo+sigmaa]) ; end

dj.sp (csol ') ;

disp([Mso[,bso]]);
disp('Ex th] ='); disp([xso[' thh]);

disp( 'Pi=' ) ; dj.sp (Pii) ;

disp( 'rho =') ; disp(moo) ;

di.sp('sigla =') ; disp(sigmaa) ;

fprintf('\nObj = %.8f\n\n' ,cso]'+Exso]; thh]);
disp(1-- -- ' -- -- -- -- -- -- -- - -- . . . . . ');
key=input('> ') ;

if key==1 , feasible=3 ; end ,

end,
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% Função OptCuts .

functionIMo , sn,stop] =OptCuts(z)

global K wl w2 pi. n p t r Mc Mo rho

added=0;

stoP=0;

for j=1:K(z)

E=zeros(l,w2); e=O

for k=desc(z,j)

E=E+p(t,k)/p(z,j) +pi(n(t,k) ,

end

for k=desc(z,j)

e=e+p(t ,k)/p(z ,j) +pi(n(t ,k)

i:f r(n(t ,k) ) >0

[maux,dtk]=getM(r,Mc,t,k)

e=e+p (t , k) /p (z ,j ) +rho (n(t

l

)

sigma s x th TOL i.;

1 : wl) +T(t , k) ;

l :wl) +h(t ,k) ;

, k) , 1 : r(n(t ,k)) ) +dtk ;
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end

if s(n(t,k))>0

[maux,etkJ=getM(s,Mo,t,k);

e=e+p(t,k)/p(z,j)+sigma(n(t,k) , l :s(n(t ,k)))+etk;

end

end

Q=e-E'FX( : ,n(z ,j) ) ;
if t::2
fprintf(' (%d) Q-th = %g - Zg = %g\n',i,Q,th(l,n(z,j)),Q-th(l,n(z,j)));
end

szj=s (n(z ,j)) ;

if szj==0 [Mo,sJ=putM([-E -e] ,z,j,Mo,s); added=added+];

else if Q-th(],n(z,j))>TOL[Mo,s]=putM([-E -e] ,z,j,Mo,s)

added=added+l; end

)

end

end

sn=s;

if



Apêndice B

A Alternativa de Dembo

B.l Otimização por Cenários

Em (1241 [271), Ron ])embo, fundador da ALGORITHMlcs RESEARCH, propõe uma abordagem
alternativa a problemas de programação estocástica. Sua idéia pode ser exposta como segue:
suponha um problema de otimização estocástica com a seguinte formulação:

min "c.z''
s.t. ".4.z = b."

,4az = b.í

z > 0.

(B.l)

no qual o índice % significa "incerto" (urzcertain) e o índice d significa "determinístico". Uma
situação análoga à que descrevemos no algoritmo de decomposição estocástica. Dembo advoga o
uso de cenários como uma maneira "extremamente poderosa, conveniente e natural" de descrever
incertezas futuras. Portanto, supõe que o problema(B.l) se reduz a um problema determinístico,
quando fixamos um cenário s entre vários pertencentes a um conjunto S de cenários possíveis:

mln csz
c t l4 .. -- h

.4az :: ba
z > 0.

(B.2)

A partir daí, a questão que considera fundamental é "Exatamente como, devem as soluções,
obtidas a partir de um certo número de cenários fixos, ser combinadas, de modo a produzir
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uma única solução razoável ao problema estocástico original ?" Para responder a esta questão,
Dembo define o que seria uma se/ração razoáueZ de um sistema linear estocástico:

DnpiNiÇÃo: Uma solução â para o sistema linear estocástico

Á ,,. -- h

.4az = ba
z >0

sC S
(B.3)

é ll . ll--viável se satisfaz as equações determinísticas ,4aâ = óa, â ? 0 e minimiza >:;p,l.Á,z ó,ll

Propõe, a seguir, um made/o de coordenação, a ser resolvido após a solução de cada um dos prol
lemas (B.2). Por exemplo:

min }:spsllcsz osll2 + }'spsll.4sz -- ósll2
s.t. .4.iz :: ba,

z > 0.

onde p. é a probabilidade do cenário s. Ou poderíamos usar a norma Z,i
permanecer no contexto da progra.mação linear:

(B.4)

llzll = >1'{ 1zil, para

mi« E.p,](««;+.«s+)+.(Z/;+Z/s+)]
s.t. c,z + w; -- wJ = z;., Vs € S,

4sZ + Z/; - ys+' = Ó., V S € S,

z, ?o, 3/ 2 0.

(B.5)

onde e = (1, 1, ..., 1)

Dembo apresenta como vantagem adicional desta abordagem o fato de que o problema de
coordenação e os subproblemas estão "desacoplados" , ou seja, de que a solução dos subproblemas
não depende das estimativas das probabi]idades p.. ]i, portanto, possível, dado um conjunto
fixo de cenários, resolver todos os problemas (B.2) "de uma vez por todas" e refazer a política
de ação sempre que as estimativas de p. forem mudadas.

Apresentamos a seguir um código SCILAB para a implementação das idéias de Dembo com
modelo de coordenação (B.5). Tiramos proveito das funções usadas na implementação do algo-
ritmo de decomposição estocástica, de modo que seu uso pressupõe a existência dos diretórios
Probn usados por aquele código. Além disto, a linha
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wdet uefor de íhdíces das eq anões deferm nz'sacas rza equação Ttzt.i + krtzt :: A

deve ser acrescentada ao arquivo Probn\paramet .m . Usamos este código para produzir uma
solução "razoável" para o problema estocástico descrito na seção 3.6, com o modelo de coorde-
nação B.5, obtendo o seguinte resultado:

t-l

wi :: 0

é- 2
w2 :: 1.5

0.5

g/a = 0

Lembrando que, em cada período t

ut: unidades produzidas no tempo normal;
wt: unidades produzidas com horas extras;
yt: unidades armazenadas para o próximo período

Em resumo, a estratégia fornecida pelo algoritmo de Dembo consiste em produzir no limite
da "capacidade" de tempo normal e de horas extras, sem nunca armazenar nada para o período
seguinte. Note--se, entretanto, que a solução para o primeiro período, u = 2, 10 := 0, y = 1,
coincide com a solução do algoritmo de decomposição.

B.2 Estrutura do Problema de Coordenação

O quanto ganhamos ao resolver o problema (B.5), em vez do grama problema estocástico (1.3)
? Examinemos a estrutura das equações de (B.5):

Suponhamos que cada equação Tlzt.l + Wízt :: At possua to, linhas estocásticas e wd
linhas determinísticas. Denotemos por Wf,s e Tí,. as linhas estocásticas de W' e 7', e por kr!,a,
Tí,d as linhas determinísticas. Assim, a matriz .AÓ em (B.5) pode ser escrita

W'i

T2,ú W2,.z
(B.6)

TH,a I'rx,.i
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que possui loas linhas. Analogamente, para cada s = (1, k2, Êx) C S, tem«

d - (B.7)

com w.H linhas. Temos, portanto, #EC2 = waH + w,HArs + ]Vs equações em (B.5), onde

Ars é o número de cenários em S. O número de variáveis originais permanece constante ern
relação ao número de cenários: to..17, onde to. é o número de colunas de Wí. Contudo, devemos
adicionar duas variáveis de penalidade para cada equação estocástica e duas para cada cenário,
totalizando #y 4R := to..f7 + 2wsf?'ATS + 2/VS. A estrutura geral da matriz de restrições .4 para
o problema (B.5) é exibida a seguir.

1 ]

ci cã

.:"

l

l

<l w.'.l

7b,, wl,

<l w.'.l

l

H'':?
T2.a

':: «::

7.H,a w.H.a
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B.3 Código SCiLAB

function x=scenopt (problem)

// +++#++++##+++++++++#++++#+++++++++##++++++++++++++
// Implemente o algoritmo de Otimização de Cenários.
// #+++++++++++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++

timero ;

// Carrega rotinas auxiliares:

getf(' rotinas\si.mplex .m') ;

exec(problema ' \tree.str .n') ;

exec(prob].em+ ' \auxil i.ar .n') ;

getf(problema'\c.m')

getf (problema ' \h .m' ) ;

getf(problema'\T.m');

getf (prob].em+ ' \W .m ' ) ;

[wl,wc]=size(W(1,1));

zero=IE-8;

Ns=K(H);

ps:p(n(n , 1) : n(H ,Ns) )
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// Princi.pal

disp(' resolve subprobJ-enas: ');

[v,A,b, C] =each.scenari.oo ;

disp(' resolve problema de coordenação. ')

x=coordenacaoo

xl=x(l:wc+H);

xd=zeros(xl);

xd(find(abs(xl)

+ A .n . ---b ] . . . /\

J

>zero)) xl(abs(xl)>zero,l);
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function[v,A,b,C] =each.scenarioo

A= [] ; b= [] ; C= [] ;

eq=E]; for i.=weq, eq=Eeq i+(O:H-])'kw]] ;

for k=1:Ns,

Ak= [] ; bk= [] ; ck= [] ;

j:k;

for t=H:-1:2,

Ak=Ezeros(wl,wc+(t-2)) T(t,j) W(t,j)

bX=Eh(t,j); bk]

ck= [c(t ,j ) ; ck] ;

j=a(t ,j ) ;

end

Ak=]W(1,1) zeros(w],wc+(H-])); Ak]

bk: [h(1 , 1) ; bk] ;

ck= [c(1, 1) ; ck] ;

[xk , aux ,vk] =simp]ex(ck,Ak ,bk,eq) ;

end

zeros (wl , wc+ (H t)) ; Ak] ;
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v(k)=vk;

x(l:wc+H,k)=xk;

A=EA; AkJ; b=Eb; bkl; C=EC; ck'J;

if k==1 1 k/IO==round(k/IO) then printf('

end

k=%d',k); end
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function x=coordenacaoo;

wes=E] ; wed=EJ; wid=]1; wi.s=E]

for i=1:wl,
if find(veq==i.)<> [] then
if find(wdet==i)<>E] then wed=Ewed i]

e[se wes= [wes i] ; end,

else
if find(wdet==i)<>E] then wid=Ewi.d i] ;

e[Ée wis= [wis i.] ; end,

end
end

aes=E] ; for i=1:length(wes), aes=Eaes wes(i)+(O:H'kNs-])+w]] ; end

ais=El; for i=1:length(vis), ais=Eais wis(i.)+(O:H+Ns-l)+wll; end

aed=E] ; for i=1:]ength(wed) , aed=Eaed wed(i)+(O:H-])+w]] ; end

aid=E] ; for i.=1:]ength(wid) , aid=Eaid wid(i)+(O:H-])+w]] ; end

aes=-sort(-aes) ; ai.s=-soft(-ais) ; aed=-soro(-aed) ; aid=-sort(-ai.d)

As= [A(aes , : ) ; A(ais , : )]

bs= [b(aes) ; b(ais)] ;

Ad= [A(aed, : ) ; A(aid, : )]

bd= [b(aed) ; b(aid)] ;

)
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[ls,]xJ=size(As);

[ld,]xJ=size(Ad);

les=length(aes) ;

lis=length(ais);

led=length(aed);

lid=length(aid)

[ws=]ength( [ves wis] ) ;

lwes=length(wes)

cc=Ezeros(],]x) ps.cones(],Ns) ps.cones(],Ns)] ;

for k=1:Ns, cc=Ecc ps(k)cones(],H+]ws)] ; end

for k=1:Ns, cc=Ecc ps(k)cones(],H+]wes)] ; end

cc=]cc zeros(],]i.s)]

AC=EC eye(Ns,Ns) -eye(Ns,Ns) zeros(Ns,is)
As zeros(is,Ns) zeros(is,Ns) eye(is,is)
Ad zeros(Id,Ns) zeros(Id,Ns) zeros(Id,is)

bc=Ev; bs; bdJ;

eqs=1:Ns+ls+lid;

x=simplex(cc,AC,bc,eqs);

zeros(f[s,].s);
-eye(is,is);

zeros([d,is)]
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Apêndice C

Modelos Vetoriais .A-uto Regressivos

Dada aobservação de uma série multivariada Z/t::(yít,..-,yX/t), t = 1.. .7', um modelo VAR
de ordem p, ou simplesmente y.4R(p), é uma relação do tipo

l/t :: p + 0 lyt.t + + OpZ/t-p + ct (c.l)

onde p é um vedor À4 dimensional, cada Q{ é uma matriz A/ x A/ de coeficientes e q é um ruí o
branco muZlí d mensÍona/, tal que E]ct] = 0 e lE]ctes] = 0 para t # s.

Dada a ordem do modelo, p, nosso objetivo é estimar p, Oi, . . ., G), e a matriz de cc}
variâncias dos resíduos, E. :: E]ct ' ct], que é suposta constante para todos os tempos t

Supomos também que além das T observações da série, dispomos de p "pré-amostras",

y-P+i, .-.,3/o. Para cada coordenada m = 1,. . ., ]14, podemos construir um vetor com a.s 7'

observações e outro com as p pré--amostras de y. :

,« :[ =.: ] . (C.2)
ym,I"

Com esta notação, o sistema (C.l) pode ser escrito como

Z/" = XO. + c", (C.3)

(C.4)

onde

X = [eT, 3/!:, g 1 ) Z/:'2
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Om =]Z6n, oml,l) . )(1)m&/,l) -.-)(1)ml,2)'-')omM,2l'' )oml,p)...)omM,p]/

é o vetar de coeficientes da m-ésima linha de (C.l); eT é um vedor coluna com T I's

e

(C.5)

A equação (C.l) pode ser escrita como um grama modelo de regressão linear, podendo
portanto ser estimado usando técnicas padrão, como, por exemplo, mínimos quadrados. O
resultado é sumarizado nas seguintes equações para os estimadores de O.:

õ. = (x'x)''x'z/", (C.6)

e das covariâncias dos resíduos

(v' - xoiy(vJ - xoj)
(C.7)

A variância do estimador O., por sua vez, pode ser estimada por

EÕ. (X'X)': (C.8)

Estes resultados podem ser utilizados para estimar a ordem do modelo: para observações
de grande tamanho, T, a distribuição de OP é aproximadamente normal com variância l/T. Faz
sentido, portanto, construir modelos de ordem crescente, até que os elementos de OP tenham
valor absoluto menor que 2/v/T, o que garante 95% de confiança para o valor nulo de OP.
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functionIEstTheta, EstDesvPadrTheta, EstSigmaj=AR(Y,p)

IT ,Mj=size(Y) ;

T-T-p;

X=jo««(T ,l)] ;

for i=1:p, X=]X Y(p+l-i:T+p-i,:)]; end

Q=(x'*x);

Qi-=i««(Q);

EstTheta=(Qínv+X '+Y(p+ l :T+p, :)y;

L=Y(p+ l :T+p,:)-X# EstTheta';

EstSigma=1, '+1,/(T-Mp-l) ;

EstVarTheta=diag(EstSigm a) +di ag(Qinv) ';

EstDesvPad rTheta=sqrt(( EstVarTh eta)) ;

EstDesvPad rRes=sqrt(dias(EstSigm a)) ;

EstCorrRes=inv(dias ( EstDesvPad rRes) ) + EstSigm a#inv (di ag ( EstDesvPad rRes) ) ;
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Apêndice D

Monte Carlo e Redução de Variância

No métode de Monte Carlo em geral estamos interessados em calcular a esperança de uma função
p : {2 C IR" --> ]R, em relação a uma certa distribuição de probabilidade F sobre Q. Ou seja,

queremos calcular

onde a integral é tomada no sentido de Lebesgue-Stieltjes e (2 tem volume finito.

Q
(D.l)

O método de Monte Ca.rlo (MC) busca. calcular (D.l) por meio do estimador

(D.2)

onde X 1 ) , X. é uma amostra i.i.d. com distribuição F

Isto leva ao problema de como gerar uma amostra de vetores {Xi, . . ., X.} segundo a
distribuição r'. Para distribuições univariadas discretas ou contínuas há uma extensa liter-
atura descrevendo métodos de geração de números aleatórios, como, por exemplo, Gamerman
[34] e Ross ]661. Para distribuições multivariadas, outras estratégias fazem-se necessárias, como
os algoritmos de Gibbs e Metropolis-Hastings, descritos a seguir.
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Amostrador de Gibbs

Suponha-mos que z -(açi,. .., zk), com a;{ € R, têm distribuição conjunta F'(zl,.. ., zk).
Suponhamos também que conhecemos as condicionais completas, F'(anil zi, . .. , zi--i, zi+i, - - -, zk)
F'(zil z {) e que elas têm uma forma que nos permite gerar amostras univaríadas de maneira
relativamente simples. Então, a seguinte sequência de vetores z(-í) = (z(j), . . . , zb)) definida por

«Íd - r'('-l'g-o,...,.f-o)
«9) - r'( ,l,Í ,,,o-o,...,,F-o)

(j)
hZ f'(,kl ,I'o, . . . , «2:)

é tal que, se z(j) «. /%, então
.r;:,:, = lim .rq = F'

onde o limite é tomado no sentido pontual. Na prática, os z(j) têm distribuição aproximadamente
igua[ a F, depois de uma fase de transição de ]V iterações. Muito do estudo do amostrador de
Gibbs e outros esquemas de amostragem iterativo dedica-se a estimar o número de iterações
razoável para. a fase de transição e qual o ta.manho razoável da amostra a ser gerada para o
cálculo dos momentos

.7-+oo (D.3)

Algoritmo de Metropolis-Hastíngs

Concentremo-nos inicialmente em espaços 'S de estados discretos. Uma cadeia de Markov
''nrn n lÍrIo.. .In t rn n.;,.;.

P(z,y) {X« X«-- (D.4)

é dita {rredutt'ueZ se cada estado puder ser atingido a partir de um outro qualquer, com probabil-

idade positiva, ou seja, se para todo par (aç, y) existir um inteiro n tal que P"(z, y) > 0. Neste
caso, o Teorema de Perron-Frobenius garante a existência de uma probabilidade estacionária
para esta cadeia. Ou seja, uma distribuição de probabilidade n- em .S tal que

>ll: «-(,) . p(,, z/) = «-(y), vy € s

Além disto, se a cadeia for aperiódica, ou seja, se

(D.5)

md'Ín ? tl P"(., z) > 0} = 1 (D.6)
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Figura D.l: Representação pictórica do algoritmo de Metropolis-Hastings: um estado na vizin-
hança de z é escolhido com probabilidade g(z, y). A seguir, a transição para o estado escolhido
é aceita, com probabilidade a(z, g/), ou rejeitado, com probalidade l cv(z, y).

onde

p"(«, ó) = 1>1: p(«, ,)p"':(,, ó)

é a probabilidade de transição em n etapas, então podemos garantir que a cadeia converge para
o estado estacionário, ou seja, lim.-.,- P"(z, g/) = «'(3/), Vz, g/ C S.

Z
(D.7)

A equação (D.5) pode ainda ser escrita

)l: {«'(,)p(', z/) - p(z/, ')«'(v)} (D.8)

o que será satisfeito se tivermos

«'(,)P(,, y) «)«'(y), (D.9)

também conhecida como condição de equáZzürio delaJAado. A equação (D.9) é a base para uma
família de algoritmos conhecidos pelo nome genérico de Metropolis-Hastings, devido aos trabal-
hos pioneiros de Metropolis et a1. [521 e Hastings [401. Seguindo a linha. destes trabalhos, o
procedimento geral para se construir uma cadeia que tem n' como distribuição de equilíbrio é
construir um núcleo de transição P(z,y) que satisfaça (D.9) e que segue a seguinte heurística
(ver figura D.l): uma vez escolhido o estado de destino, com probabilidade de transição q(z, Z/),
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pode-se rejeita-lo ou aceita-lo com probabilidade a(z, Z/), de modo que

P(', y) y) . a(.,y).

Após uma fase de transição, uma sequência gerada com z(j)
próxima à de n'.

(D.IO)

i), .) terá distribuiçãoP(z(j

Em geral, escolhe-se primeiro o núcleo de transição, g(z,y), e depois a probabilidade de
aceitação, cv(z, y), de modo a satisfazer (D.9). A expressão mais comumente usada é

«(.,ü - «:« {:, "bhm }l '' «-(,)q(., y) J

Para entender a lógica desta escolha, suponhamos inicialmente que g(z,Z/) é uma dis-
tribuição uniforme em uma vizinhança de z (o que é quase sempre o caso para. espaços de estado
discretos; a situação é representada na figura D.l), de modo que a(z, y) = min {l, n'(y)/n'(aç)},
Vy C K.(z). Então, a fórmula (D.ll) aceita um estado de menor probabilidade que o de z com
probabilidade r(g/)/n-(z), e aceita sempre estados de maior probabilidade que o de iç. O que
acontece é claro: a cadeia tem uma "preferência" por estados de maior probabilidade. Uma
interpretação análoga para o caso geral também é possível (levando em conta a probabilidade
das trens iões em vez da probabilidade dos estados) mas basta notar que a inclusão do fatos
g(Z/, z)/q(z, y) é necessário para tornar P compatível com a condição (1).9).

(D.ll)

Uma variante interessante consiste em tomar para g o amostrador de Gibbs. Ou seja, a
cada passo escolhe-se, rotativamente, uma componente do vetor aç, gera-se um novo valor para
ela segundo o esquema de Gibbs, e a seguir aceita-se ou rejeita-se esta nova posição de acordo
com (D.ll). Esta estratégia é chamada de transição por componertfes.

Redução de Variância

O estimados (D.2) é não tendencioso (ou seja, .EP](.] = O e tem variância

««,(n -i$ "«, « -; (Á «''', '
(D.12)

o que fornece a conhecida estimativa de O(n'i/2) para o erro do método MC, desde que

p'(z) ' dr'(a) < '«. (D.13)
Q



137

A estratégia geral das técnicas de redução de variância consiste em reescrever (D.l) como

P(z) . dr'(z) P* (#*)'Q+
dF'* (a '': ) (D. 14)

de tal forma que uarp* < uarg. Descreveremos algumas delas aqui, observando que são
descrições superficiais e ainda que existem outras técnicas. Uma boa exposição se encontra em

Amostragem por Importância

Suponhamos que r' possua densidade de distribuição /, de tal modo que

'p(:«). dF(n) 'p(a). .F(z) u

Na amostragem por importância, a estratégia é trocar /(ae) por /*(z) da seguinte forma:

L«««.H. '* «.» -« -

Q
(D.15)

P(a)./(z)dz f 'p'" (z ) - f'' (u) -u
(D.16)

ond' 'p*('':) - 'p(")]lll;! e /*(z) > 0, Vz C Q. Agora,

c«'(,) 1" /(«)'«.

Se esta integral for positiva, teremos uma redução de variância. Para isto, usa-se a
seguinte estratégia na escolha de /*: nas regiões onde p2(aB) /(z) é pequeno, podemos deixar

/(a) > /'"(a), mm, nas regiões onde y''(z) . /(a) é "gra«de", faz'mos /*(#) > /(a), tanto

quanto possível.

-, 9(a) -, 9*(z) = (D.17)

Varíacão Controlada

Neste método, F' = F'* e g*(z) = g(a) -- c-(À(a) -- 0), onde supomos conhecido 0
Ín À(z) dF'(a), sendo À(a) uma função auxiliar, e cv é um parâmetro a ser escolhido. Por outro
lado:

«-p''' p + a' . ««À - :aa.,X(D.18)
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com aP,x = cou(p, À). Esta expressão é minimizada quando a = a* = aP,À/a2, quando então:

-'"* - -,«. l:+ ;l-a' -'a'-a'l - -,«.(: -«3.,) $ -'« (D."q

com p.P,À = coar(ç',À) = ap.À/X/a2a2. É claro que este ponto de minimização ótima não é
facilmente alcançável na prática, pois na maioria das vezes não conhecemos aq,,À, ou até mesmo
aÍ. Entretanto, um pouco de álgebra mostra que

!1l:l::Ê-: «i,*+(« «*)'.l- (D.20)

de modo que t;arg*(a) $ uar g se a € [0, 2a"] quando ap,À ? 0, ou a € [2a*, 0] qua.ndo ap,x 5; 0,
fornecendo uma boa margem para uma estimativa de cv que seja redutora de variância.

Amostragem Estratificada

Este método toma uma partição {Qili=i..., de n e calcula

( Jçlp(") ' dF(z) ='E:,pi({ ''E-p{ . J 'p(z) ' dFu(z),'' t=1 {=1 "''t

r r

(D.21)

onde p{ = án. dF(a) ' dE({)(") = âar'("), " € ç2i. Então

ã. -E :-E «,(x:J (D.22)

é um estimador não tendencioso para (, onde, para cada estrato Q{, gera.mos ní vetores X{.f, .7 =
l . . .n{, i.i.d. com distribuição E({). Com isto, temos:

-, ã. (D .23)
r

2l2

onde a? = "ary'{ = /n? g'(a') dF(i)(z) (?. Resta-nos a questão de escolher os n{, { = l r.
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para cada Q{. Mas um pouco de de álgebra mostra que, se n{ = np{, onde n = ni + . . . + n,,

então teremos

-,Õ= ««(,. - ;->1:p{((i - 0' l; ««â.(D.24)
r

l'&

onde (. é o estimador (D.2). Esta fórmula mostra também que quanto mais dispersas estiverem
as esperanças G, maior será o ganho na redução de variância.

Mlonte Cai lo Condicional

Consideremos o seguinte problema: é dada uma densidade de probabilidade /(z) em Q C
IR", e queremos calcular a esperança de uma função p(z) sobre uma superfície -S C ç2, descrita
pela equação ?7(z) = Z/.. Ou seja, queremos calcular

( (z) .f(:\n(4 (D.25)

Suponhamos que é possível descrever Q por um par de vetores (ac,y) =.(?7(z),À(z)) C
,r x y, com inversa z = p(z,y) C C'l(X x y). Isto define uma densidade de probabilidade em
À" x y dada por

/*(#, z/) =/(«(z, 3/)) . J(z, y)(D.26)

onde J(aE, y) é o jacobiano da transformação z -} (a, 1/). Neste caso, a superfície .S é caracter-
izada por ter segunda coordenada constante no sistema (z, y), e a densidade de probabilidade
induzida sobre ela por /*(z, y) pode ser calculada facilmente:

/(;lq(z) = yo) =/*(z, Z/IV = y.) =
/* (a, yo)

/x .f* (a, Z/o) da
(D.27)

:: /(;1«(;) -.J - /("(',vd /(«,«J (D.28)

onde ./i(#) = .h /*(z, Z/o) d:«

Isto resolve o problema formalmente. Temos agora uma integral incondicional, podendo
usar qualquer dos métodos precedentes para estima-la. Contudo, existe um método de redução de
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variância particularmente adequado à natu reza deste tipo de integral, que descreveremos a seguir,
sem demonstrações (ver, por exemplo, Fishman [33], ou, diretamente, Granovsky [37]).Usamos
um estimador na. forma:

à = :- >:9(«(À(Zi), z/o)) ' ««(Zi) (D.29)
l2

onde os Z{ são i.i.d, com distribuição /(z) e w(z) é uma função definida. em ç2, escolhida. de tal
modo que (. não seja tendencioso, ou seja, E[(n] = (. Ou ainda:

1.. .. 9(«(a, 3/o))«,(«(z, y))/*(a, g/) d,dy =(
,rxJ? (D.30)

o que, junto com (D.28), fornece:

C «(«(., W - /(«(., WJ(«, d .z. - /Q@'/*» .'
Procura-se uma solução na forma

(D.31)

«,("(a, y)) - .f(,(,, y))J(a, y)/'''(yo) '

A(a,y)
./yA(#,y)dy (D.32)

onde A(a,y) é uma densidade de distribuição em À' x y. Granovsky [37] demonstra que a
variância do estimador (D.29) é minimizada com a escolha

h*(z, z/) = .f(p(z, y)) . J(a, y) , (D.33)

de modo que teremos um estimados

ã(3/o) = ;- )1: p(«(À(z{), yo)) .«*(;{)
lt

(D.34)

com

«*(,) -
/(z) . J(À(z), yo)

/*(yo) ' /y/(«(À(;), g))/(À(;), y) dy
(D.35)

e os Z{'s gerados indepeíldentemente a partir de ./'(z)
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Outros métodos de redução de variância existem, e é claro que apenas tangenciamos o
método de Monte Carlo. Temas importantes não foram tratados aqui, como o cálculo de in-
terva[os de confiaça e a duração do estágio transiente. Gamerman [341 e Fishman [33] são dois
bons pontos de partida para o estudo de métodos de Monte Carlo.
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Apêndice E

Glossário Atuarial

Avivo oos PLANOS: Somatório de todos os recursos já acumulados pela entidade, considerando
todos os planos por ela oferecidos.

AI'ivo LíQuino DOS PLANOS: Diferença entre o Ativo dos Planos e o Exigível Operacional

DÉFiciT TÉcNico: Corresponde à insuficiência de recursos para cobertura dos compromissos
do plano.

ExiaÍvnl OPERACIONAL: Somatório dos compromissos de curto prazo já assumidos pela enti-
dade, tais como: benefícios a pagar, despesas administrativas a pagar, impostos e taxas a serem
pagos, entre todos.

PASSIVO AI'UARIAL: Valor presente, calculado atuarialmente, dos benefícios acumulados pelos
paitícipantes até a data de avaliação.

PLANO Dn cusTEIo: Financiamento do custo de um plano, fixando as taxas de contribuição
para participantes e patrocinadora necessárias ao equilíbrio da entidade.

RESERVAS MATEMÁTICAS: São os montantes calculados em uma determinada data, destinados
a pagamentos futuros de benefícios, considerando o regulamento do plano em vigor e o plano de
custeio.

RESERVA h/IATE&IATICA DE BuNnpícios ('oNCEDIDos: Corresponde ao valor necessário para

pagamentos dos benefícios que já foram concedidos pela entidade.

143
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RnsnKVA MATEMÁTICA DE BENEFícios A ('ONCEDER: Clorresponde ao valor necessário para
pagamentos dos benefícios que serão concedidos no futuro aos participantes atuais do fundo.

RESERVAS TÉcNIcAs: Reservas matemáticas mais o Superávit/Déficit existente no plano.

RESERVA on CIOnViNOnNCIA: Valor constituído em caso de Superávit. Um valor máximo é
estabelecido pela legislação.

RESERVA PARA AjusTE DO Pi,ANO: Será igual à parte do Superávit que exceder o limite per-
mitido para a Reserva de Contingência.

SupnKÁvir TÉcNico: Corresponde ao excesso de recursos existente no Ativo dos Planos em
relação aQS compromissos existentes.
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