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RESUMO 

O presente trabalho visa explorar o ferramental matemático e computacional que envolve 

o desenvolvimento de um sistema informatizado para o cálculo de VaR de uma carteira de ações 

negociadas na Bovespa, realizando para isso uma revisão da teoria matemática e financeira 

envolvida no cálculo do VaR. Apresentamos também os detalhes envolvidos na implementação, 

e, por fim, analisamos alguns resultados obtidos através da execução do sistema. 

  



 

CONTEÚDO 

RESUMO ............................................................................................................................ 4 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 6 

Risco ............................................................................................................................... 7 

VaR ................................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO 1 CONCEITOS MATEMÁTICOS E FINANCEIROS ............................... 10 

1.1 Variáveis Aleatórias e Probabilidade ...................................................................... 10 

1.2 Medidas estatísticas básicas .................................................................................... 15 

1.3 Retornos, Log-retornos e Distribuição Log-normal ................................................ 16 

1.3 Risco de Mercado ................................................................................................... 18 

1.3.1 Estimação da volatilidade e das covariâncias .................................................. 18 

1.3.2 O modelo média-variância ................................................................................... 20 

1.3.3 O modelo de índice único ................................................................................ 21 

1.4 Value-at-Risk .......................................................................................................... 24 

1.4.1 VaR analítico ................................................................................................... 25 

1.4.2 VaR de Monte Carlo ........................................................................................ 26 

1.4.3 VaR histórico ................................................................................................... 27 

CAPÍTULO II IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA....................................................... 29 

2.1 Recuperação e tratamento de dados ........................................................................ 29 

2.1.1 Tratamento de séries com dados indisponíveis ................................................ 30 

2.1.2 Ajuste de proventos.......................................................................................... 30 

2.2 Registro de operações ............................................................................................. 31 

2.3 Precificação e cálculo de risco ................................................................................ 32 

2.3.1 Valor da Carteira .............................................................................................. 32 

2.3.2 Retorno Esperado ............................................................................................. 32 

2.3.3 Retornos geométricos....................................................................................... 33 

2.3.4 Volatilidade dos ativos ..................................................................................... 33 

2.3.5 Covariância entre um ativo e o índice de mercado .......................................... 33 

2.3.6 Beta dos ativos ................................................................................................. 33 

2.3.7 Covariância entre dois ativos ........................................................................... 34 

2.3.2 Volatilidade da carteira .................................................................................... 34 

2.3.2 VaR analítico ................................................................................................... 34 

2.3.2 VaR de Monte-Carlo ........................................................................................ 35 

2.3.5 VaR Histórico .................................................................................................. 36 

CAPÍTULO III RESULTADOS ....................................................................................... 37 

3.1 Volatilidade do IBovespa .................................................................................... 37 

3.2 Comparação entre os métodos de cálculo de VaR .............................................. 38 

CAPÍTULO IV CONCLUSÕES ...................................................................................... 41 

APÊNDICES..................................................................................................................... 42 

1. Capturas de Tela ....................................................................................................... 42 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................. 48 

 



INTRODUÇÃO 

Carteiras de investimentos em geral contêm uma combinação de diferentes tipos de 

ativos, cada um com suas propriedades individuais. Dentre as propriedades de cada um destes 

ativos, uma que é muito importante é o seu risco, que pode ser definido como a possibilidade de 

que o ativo perca valor devido a fatores fora do controle do administrador da carteira – risco 

definido como “possibilidade de perda”. De maneira análoga, o risco da carteira é a possibilidade 

de que esta sofra perdas de valor devido a fatores externos. Diferentemente do valor da carteira, 

que pode ser computado como uma soma simples dos valores dos ativos individuais que a 

compõem, o cálculo do risco da carteira é mais complexo, a começar pela própria definição de 

risco a ser utilizada, passando pela medida a ser escolhida para expressar o risco, e pelas 

suposições feitas acerca do relacionamento entre os ativos. Nesse cálculo, o ponto de partida é o 

conceito de risco como indicador de variabilidade do retorno – desvio-padrão estimado da taxa 

de retorno. 

O Value-at-Risk, ou VaR, é uma medida de risco financeiro que visa indicar a perda 

máxima esperada para um portfolio dado um determinado horizonte de tempo e um determinado 

nível de confiança. É uma medida de fácil entendimento, que pode ser transmitida de maneira 

simples para pessoas sem conhecimento de Teoria das Carteiras ou de finanças em geral. Não 

obstante, seu cálculo envolve conhecimentos matemáticos em álgebra linear e estatística, 

conhecimentos de precificação de ativos e de teoria das carteiras. 

O mercado financeiro hoje é indissociável da área de Tecnologia da Informação. De fato, 

muitas inovações financeiras se tornaram possíveis a partir do aumento na capacidade de 

processamento dos computadores e das inovações da área de TI (TUFANO, 2002).  Como um 

exemplo, a disciplina de algorithmic trading envolve a utilização de computadores para realizar 

negociações automáticas nos mercados financeiros sem a intervenção de operados humanos 

(DUHIGG, 2009).  

O propósito deste trabalho é desenvolver o ferramental necessário para o cálculo do VaR 

de uma carteira de ações, sob uma perspectiva computacional, analisando os métodos 



matemáticos e computacionais que envolvem a implementação de um sistema que permita o 

cálculo desta medida para uma carteira de ações. 

Risco 

O termo risco financeiro, de acordo com uma de suas interpretações, se refere à 

possibilidade de que uma carteira de investimentos sofra perdas em seu valor devido a um fator 

externo.  O risco pode ser proveniente de diferentes fatores; por exemplo, o fator de risco pode 

ser a possibilidade de uma contraparte não honrar um compromisso, ou talvez o fator de risco 

seja a possibilidade do preço de um ativo no mercado flutuar.  Para cada um destes possíveis 

fatores, se define um tipo de risco. 

Exemplos: 

• Risco de Mercado: representa o risco (perdas potenciais) decorrente de flutuações no 

mercado. 

• Risco de Crédito: representa o risco de que uma contraparte não honre com um 

compromisso. 

• Risco de Liquidez: o risco de que um vendedor não encontra uma contraparte no 

mercado para comprar um ativo. 

• Risco Regulatório: representa o risco de que mudanças regulatórias possam impactar 

negativamente o preço de um ativo. 

Uma estratégia completa de gerenciamento de risco deve englobar todas estas vertentes.  

Por exemplo, não é prudente que uma organização tenha uma estratégia de gerenciamento de 

risco de mercado, usando estratégias de hedge, por exemplo, mas ao mesmo tempo se exponha a 

um risco de crédito excessivo, assumindo representativas posições em aberto com contrapartes 

que tenham baixa classificação de crédito.  Neste trabalho, no entanto, iremos nos concentrar no 

risco de mercado, que é a medida que o VaR procura capturar. 

O risco de mercado provém da possibilidade de mudança de preço dos ativos. O conceito 

de volatilidade – desvio-padrão estimado da taxa de retorno – serve para quantificar o potencial 



dessas mudanças.  Quanto maior a possibilidade de mudança no preço do ativo, isto é, quanto 

maior a volatilidade, maior é o risco de mercado deste ativo.  Da mesma forma, o risco de 

mercado de uma carteira provém da sua volatilidade.  Mensurar o risco de mercado de uma 

carteira, portanto, corresponde a encontrar métodos para mensurar a volatilidade desta carteira. 

O uso de métodos matemáticos para o gerenciamento de risco de mercado foi 

popularizado a partir da publicação da tese de PhD de Harry Markowitz, Portfolio Selection, em 

1952.  Nesse trabalho foi introduzido o modelo de média-variância, que usa um ferramental 

matemático para estimar o risco de mercado de uma carteira, além de permitir a otimização de 

uma carteira, isto é, selecionar uma carteira que minimize o risco para um determinado nível de 

retorno desejado ou que maximize o retorno para um determinado nível de risco desejado. 

Esta publicação de Harry Markowitz introduziu o campo de Moderna Teoria das 

Carteiras.  Refinamentos posteriores a esta teoria trouxeram conceitos como o Modelo de Índice 

Único, que visa decompor o retorno esperado de uma ação em uma componente independente do 

mercado e um componente dependente do retorno do mercado.  Este modelo permite melhorias 

no cálculo computacional do risco de mercado da carteira, como veremos mais à frente. 

VaR 

O Value-at-Risk, ou VaR, é uma medida que procura quantificar a perda máxima 

esperada para uma carteira em um determinado horizonte de tempo com um determinado 

intervalo de confiança, em condições normais de mercado.  Por exemplo, uma organização 

poderia informar que seu VaR de um dia a 95% de confiança é de R$ 11 milhões.  Isso significa 

que em apenas 1 de cada 20 dias se espera que as perdas da organização devido a variações de 

preços de seus ativos no mercado superem R$ 11 milhões. 

O VaR foi introduzido em 1994 pelo banco J.P. Morgan no seu sistema RiskMetrics, e 

desde então tornou-se uma poderosa ferramenta de comunicação.  Bancos informam seu VaR 

para a alta gerência e para investidores.  O Acordo de Basiléia III inclui o VaR como ferramenta 



de cálculo para determinação de reservas de capitais (BASEL COMMITTE ON BAKING 

SUPERVISION, 2011).1 

De acordo com Jorion (1997), o VaR foi introduzido como uma ferramenta gerencial: o 

objetivo era informar à alta gerência sobre o riscos da instituição.  O VaR é uma medida simples, 

que procura resumir em um único número todo o risco de mercado da instituição.  Esta 

simplicidade é ao mesmo tempo a força e a fraqueza do VaR.  Ao resumir todo o risco em apenas 

um número, o VaR se torna uma poderosa ferramenta de comunicação.  Ao mesmo tempo, o 

VaR não captura outras características importantes do risco de mercado. Por exemplo, o VaR 

nada nos diz sobre qual é a perda esperada nos dias em que a perda supera o intervalo de 

confiança.  No exemplo dado acima, apenas sabemos que em 19 de cada 20 dias a perda não irá 

superar R$ 11 milhões.  Por outro lado, o VaR também nos diz que em 1 de cada 20 dias a perda 

IRÁ superar R$ 11 milhões, mas não diz qual deve ser a perda esperada nestes casos. 

Ainda assim, o VaR é uma medida bastante difundida de risco de mercado e é utilizada 

amplamente no mercado, por isso sua importância. 

Neste trabalho, iremos explorar os aspectos computacionais de três modelos de cálculo de 

VaR.  O VaR paramétrico ou analítco, que usa métodos analíticos para calcular o VaR de um 

carteira a partir das volatilidades e covariâncias dos ativos que a compõe; o VaR de Monte-

Carlo, que usa uma simulação de monte-carlo para simular o retorno da carteira baseado no 

retorno simulado dos ativos individuais; e o VaR histórico, que calcula o VaR a partir dos 

retornos históricos dos ativos que compõe a carteira. No capítulo 1, são apresentados alguns 

conceitos matemáticos, estatísticos e financeiros fundamentais. No capítulo 2, os 

desenvolvimentos propostos são apresentados, e os resultados estão incluídos no capítulo 3. 

  

                                                 
1 Informações sobre esse Acordo podem ser encontradas em 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf. 

 



CAPÍTULO 1. CONCEITOS MATEMÁTICOS E FINANCEIROS 

1.1 Variáveis Aleatórias e Probabilidade 

A teoria de probabilidade, de acordo com Trivedi (1982), consiste no estudo de 

fenômenos aleatórios.  A estatística, por sua vez, facilita o processo de validação, isto é, consiste 

no processo indutivo de obter inferências sobre um modelo baseado na informação limitada 

contida em dados reais. 

A teoria da probabilidade trata do estudo de experimentos aleatórios. Um experimento 

aleatório consiste em um experimento cujo resultado pode não ser conhecido de antemão.   Um 

exemplo de experimento aleatório é o jogar de uma moeda. 

O espaço amostral de um experimento aleatório é o conjunto de resultados do 

experimento, e é denotado pela letra S. O espaço amostral de um experimento não precisa ser um 

espaço numérico.  Por exemplo, o espaço amostral do experimento aleatório "jogar uma moeda" 

pode ser S ={cara, coroa}.   

Um evento é um conjunto de elementos do espaço amostral. O conjunto de eventos de um 

experimento aleatório é o conjunto das partes do espaço amostral.  Existem dois eventos 

especiais: o evento nulo, dado pelo conjunto vazio, e o evento universal, que é o conjunto que 

incluir todos os elementos do espaço amostral. 

A probabilidade de um evento é uma função que indica a o quão provável é a ocorrência 

do evento em uma execução do experimento.  A probabilidade é uma função definida entre o 

intervalo [0, 1], 0 indicando que o evento nunca pode ocorrer e 1 indicando que o evento sempre 

ocorre. 

Para efeito de cálculo, é útil imaginar os elementos dos espaço amostral como pontos em 

um espaço n-dimensional.  Novamente, no exemplo do cara ou coroa, pode-se associar ao 

resultado cara o número 0 e ao resultado coroa o número 1, e assim o espaço amostral passa a ser 

S = { 0, 1 }.  Dá-se o nome de variável aleatória a estas quantidades de interesse que são 



associadas aos elementos do espaço amostral.  Variáveis aleatórias são representadas por letras 

maiúsculas como X ou Y. 

Uma variável aleatória pode ser discreta, quando pode assumir um conjunto enumerável 

de valores, ou contínua, quando ela assume valores contínuos no espaço ℝ e existe uma função 

f(x) tal que, para qualquer conjunto de números C é verdade que: 

��� ∈ �� = 
 ������  
Esta função é chamada de função de probabilidade de massa, ou função densidade, da 

variável aleatória contínua X. 

Define-se a função de distribuição cumulativa ou simplesmente função de distribuição de 

uma variável aleatória contínua como: 

���� =  ��� ≤ �� = 
 ������
��  

Um resultado importante em probabilidade é o de esperança.  Define-se a esperança ou 

valor esperado de uma variável aleatória como a média de todos os valores que ela pode 

assumir, ponderados pelas suas probabilidades. 

No caso de variáveis aleatórias contínuas, a esperança é dada pela fórmula 

���� = �� = 
 ��������
��  

A esperança de uma variável aleatória nos diz qual o valor esperado para o resultado de 

um experimento.  Mas ele nada nos diz sobre a dispersão dos valores obtidos.  Para isso, é útil 

introduzir um segundo conceito, chamado variância, que mede a dispersão dos valores da 

variável aleatória em relação ao valor esperado. 

������ = ��� = ���� − ������� 



É trivial demonstrar, por simples manipulação algébrica, que a variância também pode 

ser escrita como 

������ = ����� − ������� 

A variância é uma medida quadrática.  Para termos uma medida de dispersão na mesma 

escala da média, introduzimos o desvio padrão, definido por: 

 ���� = �� = !������ 

A esperança da soma de duas variáveis aleatórias é dada por 

��� + #� = ���� + ��#� 

Também é fácil demonstrar que: 

����� = ����� 

Não é necessariamente correto afirmar que a variância da soma de duas variáveis 

aleatórias é igual à soma das variâncias.  A fórmula da variância da soma de duas variáveis 

aleatórias é dada por: 

����� + #� = ������ +  ����#� +  2�%&��, #� 

onde 

�%&��, #� = ��( = ���� − ������# − ��#��� = ���#� − ������#� 
Este resultado pode ser derivado de maneira simples a partir da fórmula da variância.  A 

covariância é uma medida da relação linear entre duas variáveis. 

É fácil ver que �%&��, �� = ������. 

Também é fácil ver que ������� = ��������.   



Além disso, �%&���, )#� = �)�%&��, #�. 

A fórmula da variância da soma de variáveis aleatórias pode ser expandida para um 

resultado mais geral: 

��� *+ �,�,
-

,./
0 = + �,������,�

-
,./

+ + + �,�1�%&2�,, �13-
1./,14,

-
,./

 

Quando duas variáveis aleatórias X e Y são independentes, então �%&��, #� = 0.  Neste 

caso, as variáveis aleatórias são ditas não-correlacionadas.  Deve-se notar que o oposto não é 

necessariamente verdade: duas variáveis aleatórias podem ser não-correlacionadas  e 

dependentes. 

Deste resultado, podemos concluir que se �/, ��, … �- são independentes e identicamente 

distribuídas, e se # = ∑ �,, então: 

����#� = 8������ 

Também pode ser demonstrado que: 

�%& *+ �,
-

,./
, + #,

9
,./

0 = + + �%&��,, #,�
9

1./
-

,./
 

 

Apesar de a covariância ser uma medida da relação linear entre duas variáveis aleatórias, 

ela não indica o grau da correlação entre estas variáveis.  Para isto introduzimos mais um 

conceito, o coeficiente de correlação :�(: 

:�( = ��(���( 



O coeficiente de correlação é um número entre -1 e 1.  Variáveis com :�( = −1 têm 

correlação negativa perfeita, e variáveis com :�( = 1 têm correlação positiva perfeita. 

Existem certas distribuições de variáveis aleatórias que aparecem frequentemente no 

estudo de vários fenômenos.  Uma das distribuições mais importantes é a distribuição Normal ou 

Gaussiana.  A importância dessa distribuição de probabilidade deriva do teorema do limite 

central, que diz que para um número n suficientemente grande, a média dos valores de n 

variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas converge para uma distribuição 

normal. 

Usa-se a notação �~=��, ��� para dizer que uma variável aleatória X possui distribuição 

normal com média µ e variância σ2.  A fórmula da função de probabilidade de massa da variável 

aleatória normal X é dada por: 

���� = 1�√2? @����A�B�CB  

Não existe fórmula fechada para a função de distribuição da variável aleatória normal.  

Por isso, em geral são usadas tabelas ou métodos numéricos para o seu cálculo. 

Uma variável aleatória normal �~=��, ���  pode ser transformada em uma variável 

aleatória #~=�0,1� através de uma transformação simples: 

# = � − ��  

A distribuição Normal tem uma característica importante para a aplicação em finanças: a 

soma de duas variáveis aleatórias independentes com distribuições normais também tem 

distribuição normal.  Mais especificamente, sejam �~=���, ���� e Y~=2�(, �(�3 independentes, 

a variável aleatória D = � + #  tem distribuição =2�����(, ��� + �(�3 .  Esta propriedade é 

importante em várias situações na modelagem de risco. 



A soma de duas variáveis aleatórias não-independentes com distribuição normal também 

tem uma distribuição normal.  Mas neste caso, não se pode dizer que a variância da soma é igual 

à soma das variâncias, como já visto anteriormente. 

Outra distribuição importante em finanças é a distribuição log-normal.  Esta distribuição 

tem a característica de que se a variável aleatória X tem distribuição log-normal, então a variável 

aleatória Y= ln(X) tem distribuição normal.  Outra característica importante é que as variáveis 

aleatórias log-normais assumem apenas valores positivos, o que é útil para modelar preços e 

cotações em geral.  

1.2 Medidas estatísticas básicas 

Em finanças, em geral trabalhamos com um conjunto de resultados e desejamos inferir os 

atributos da distribuição deste conjunto de dados.  Por exemplo, desejamos inferir o desvio 

padrão dos retornos de um ativo.  Para isso, observamos os retornos passados e utilizamos 

ferramentas estatísticas para inferir tais medidas. 

Definimos a média amostral de uma população de variáveis aleatórias pela seguinte 

fórmula: 

�E = + �,8
-

,./
 

Se as variáveis aleatórias �/ … �-são independentes e identicamente distribuídas, usa-se 

o valor de �Ecomo um estimador da média da distribuição. 

Define-se a variância amostral de uma população de variáveis aleatórias pela seguinte 

fórmula: 

F� = + ��, − �E��
8 − 1

-
,./

 



Se as variáveis aleatórias �/ … �-são independentes e identicamente distribuídas, usa-se 

o valor de F� como um estimador da variância da distribuição. 

Define-se a covariância amostral de uma população de variáveis aleatórias pela seguinte 

fórmula: 

G = + ��, − �E��H, − #E�8 − 1
-

,./
 

Assim como a variância amostral, a covariância amostral também é usada como um 

estimador da covariância das variáveis aleatórias X e Y.  

 1.3 Retornos, Log-retornos e Distribuição Log-normal 

O retorno de um ativo em um determinado intervalo de tempo pode ser definido como: 

�, = �, − �,�/ +  ,�,�/  

Onde �,é o retorno no tempo i, �,é o preço do ativo no tempo i e  , é o pagamento de 

cupons ou dividendos efetuados entre t = i-1 e t = i. Podemos simplificar o cálculo acima 

assumindo que  , = 0, e assim a fórmula do retorno fica: 

�, = �, − �,�/�,�/ = �,�,�/ − 1 

Veremos mais tarde como ajustar uma série de preços de ações para embutir o retorno de 

dividendos e outros proventos, de modo que seja possível usar a forma simplificada acima sem 

perda da qualidade nos cálculos. 

Na modelagem dos retornos de ações, em geral se trabalha com uma outra medida, 

chamada de log-retorno, ou retorno geométrico.  O log-retorno é o logaritmo natural dos 

retornos, dado pela seguinte fórmula: 



�, = I8 J �,�,�/K 

o que é igual a: 

�, = I8��,� − ln ��,�/� 

Esta é uma aproximação razoável para �, pequeno, pois, se: 

�, = �,�,�/ − 1 ∴ �, + 1 = �,�,�/ 

Então: 

I8��, + 1� = I8 J �,�,�/K 

Mas, pela série de Taylor: 

���� =  ���� + �O���1! �� − �� +  �OO���2! �� − ��� + ⋯ 

Fazendo � = 1 e ���� = ln ��, + 1� 

I8��, + 1� =  I8�1� + 11! ��,� −  12! ��,�� + 12 . 3! ��,�T … 

O que sugere que I8��, + 1� é uma boa aproximação de �, para �, pequeno. 

Em Hull (2009), apresenta-se um modelo para o comportamento de preços das ações.  

Este modelo é um processo estocástico de Markov do tipo F = �FU + �FV, chamado de 

movimento browniano geométrico, que significa que tanto o retorno percentual esperado da ação 

como a volatilidade deste retorno percentual é constante e independe do valor absoluto do preço.  

Esta é uma suposição razoável: esteja uma ação precificada a R$ 10,00 ou R$20,00, o retorno 

percentual esperado e a volatilidade deste retorno são os mesmos nos dois casos, ceteris paribus. 



Fica demonstrado em Hull (2009) que, se estas suposições forem verdadeiras, então o 

retorno dos preços obedece a uma distribuição log-normal.  Isto é o mesmo que afirmar que os 

log-retornos dos preços seguem uma distribuição normal.  Por isso, para o cálculo de risco e de 

VaR usa-se a medida dos log-retornos ao invés dos retornos tradicionais. 

1.3 Risco de Mercado 

Como vimos na introdução, o risco de mercado é uma medida de risco que procura 

capturar a possibilidade de perda de valor de uma carteira em função da variação no preço dos 

seus ativos subjacentes. 

No cálculo do risco de mercado é utilizada a volatilidade de um ativo ou de uma carteira.  

A volatilidade é definida matematicamente como o desvio padrão dos log-retornos anuais de um 

ativo.  Para estimar o risco de mercado, portanto, é necessário estimar a volatilidade de uma 

carteira.  Para isso, dois passos são necessários.  Primeiro, estima-se as volatilidades dos ativos 

contidos na carteira e a covariância entre eles.  Em seguida, estima-se a calcula-se a volatilidade 

estimada da carteira baseada na volatilidade dos ativos e de suas covariâncias. 

1.3.1 Estimação da volatilidade e das covariâncias 

A volatilidade de uma ação é uma medida que varia de acordo com o tempo.  De fato, em 

geral, ela varia a todo momento.  Na prática, usam-se métodos de estimação de volatilidade para 

se tentar obter uma aproximação da volatilidade de um ativo.  

Um método simples de estimação de volatilidade é através da volatilidade amostral.  Este 

método envolve a estimação das volatilidades e covariâncias diárias através das variâncias e 

covariâncias amostrais, e a posterior transformação desses resultados diários para anuais.  Para 

que estes cálculos façam sentido, se faz duas simplificações.  Primeiro, assume-se a forma fraca 

da hipótese dos mercados eficientes, que diz que os retornos futuros não podem ser explicados 

por retornos passados (FAMA, 1970).  Isso equivale a dizer que retornos futuros e retornos 

passados são variáveis aleatórias independentes.  A segunda simplificação é a de que os retornos 

de um ativo dentro de um intervalo são variáveis aleatórias independentes e identicamente 

distribuídas. 



  Dado um conjunto de n+1 preços consecutivos de um determinado ativo, calcula-se n 

log-retornos, e em seguida, usa-se a fórmula da variância amostral para estimar a variância diária 

do preço dos ativos, fazendo: 

������ = F� 

Com a suposição que os retornos dos ativos são independentes e identicamente 

distribuídos, calcula-se a variância anual através da seguinte fórmula: 

��� *+ �,
�W�
,./

0 = 252������ 

E assim podemos calcular a volatilidade de um ativo como: 

�%I��� = √252 ���� 

O retorno esperado de um ativo em um determinado intervalo de tempo pode ser 

estimado a partir da média amostral dos retornos em um determinado intervalo de tempo.  

���� = �E 

Usando um resultado visto anteriormente, podemos estimar o retorno anual esperado 

através da fórmula: 

� *+ �,
�W�
,./

0 = 252���� 

É interessante notar que enquanto o retorno esperado é uma função linear do tempo, a 

volatilidade é uma função da raiz quadrada do tempo. 

A estimação de covariâncias pode ser feita da mesma maneira, através da covariância 

amostral: 



�%&��, #� = G�( 

E para transformar a covariância diária em covariância anual, fazemos: 

�%& *+ �,
�W�
,./

, + #,
�W�
,./

0 = + + �%&��,, #1��W�
1./

�W�
,./

 

Mas, pela forma fraca da hipótese de mercados eficientes, os retornos de períodos 

diferentes são não-correlacionados, e então a fórmula acima se reduz para: 

�%& *+ �,
�W�
,./

, + #,
�W�
,./

0 = + �%&��,, #,��W�
,./

= 252�%&��, #� 

Note que o coeficiente de correlação não se altera ao se transformar os retornos de diários 

para anuais: 

:�(�W� = 252��(√252��√252�( = ��(���( = :�( 

1.3.2 O modelo média-variância 

A Teoria Moderna das Carteiras nos ensina como obter a volatilidade de uma carteira a 

partir das volatilidades e correlações dos ativos subjacentes (ELTON et. al., 2003). 

O retorno de uma carteira pode ser visto como uma variável aleatória que é igual à soma 

ponderada de variáveis aleatórias correspondentes aos retornos dos ativos individuais que 

compõem a carteira. 

Seja uma carteira P formata por n ativos com retornos Y,, pesos Z- e volatilidades �-.  

Seja também ∑ uma matriz n x n onde �,1 = �,1 .  Esta matriz é chamada de matriz de 

covariâncias.  A variável aleatória Y[, que representa o retorno da carteira, pode ser escrita como  



Y[ = + Z,Y,
-

,./
 

Sabemos que a média da soma ponderada de variáveis aleatórias é a soma ponderada das 

médias.  Então, o retorno esperado pode ser escrito como: 

YE[ = + Z,YE,
-

,./
 

A variância da carteira pode ser dada pela fórmula: 

���2Y[3 = + Z,�����Y,�
-

,./
+ + + Z,Z1�%&2Y,, Y13-

1./,14,
-

,./
 

Esta fórmula pode ser expressa sob a forma matricial: 

���2Y[3 = �Z,, … , Z-�\Σ�Z,, … , Z-� 

Uma vez obtida a variância da carteira, a sua volatilidade é obtida de maneira trivial: 

�[ = ^����Y[� 

1.3.3 O modelo de índice único 

Observamos que o cálculo das covariâncias amostrais apresenta um problema 

computacional: o número de operações necessárias para o cálculo da matriz de covariâncias dos 

ativos de uma carteira pode ser dado pela seguinte fórmula: 

� = 8� 



Onde d é o número de dias de retornos históricos utilizados, e n é o número de ativos na 

carteira.  Isto porque, para cada elemento da matriz de covariâncias, é necessário efetuar  

operações para se calcular a variância amostral, de acordo com a fórmula: 

F� = + ��, − �E��
8 − 1

-
,./

 

Onde 8 corresponde ao número de dias. 

Se for usado um período de 90 dias e a carteira possuir 10 ativos, o número de cálculos 

necessários é da ordem de 9000.  Se a carteira possuir 50 ativos, o número de cálculos é da 

ordem de 225.000.  Para uma carteira de 71 ativos, como é o caso do Ibovespa, seriam 

necessários cerca de 450.000 operações para calcular as correlações.  E se estivéssemos 

calculando a volatilidade da carteira do S&P 500, por exemplo, seriam necessárias cerca de 22 

milhões de operações para calcular as correlações. 

O modelo de índice único facilita o cálculo das correlações, ao permitir que se expresse 

as correlações entre os ativos em função da correlação entre cada um deles e um índice de 

mercado.  Assim, o número de cálculos necessários para obter a matriz de covariâncias passa a 

ser: 

� = 8 + �  
No caso do cálculo da volatilidade de uma carteira com 100 ativos e 90 dias de intervalo, 

isso significa que a complexidade computacional do cálculo das covariâncias é de apenas 1% do 

que seria se o modelo de índice único não fosse utilizado. 

O modelo de índice único consiste em dividir o retorno de um ativo em 2 componentes: 

Y, = �, + _,Y9 



Onde �,corresponde ao componente do retorno do título que é independente do retorno 

do mercado, e _,é uma constante que mede a variação esperada de Y,dada uma variação de Y9, 

o retorno do mercado.  Y,, �,e Y9 são variáveis aleatórias. 

Podemos dividir o componente �, em duas partes: 

�, = `, + @, 

Onde `, é o valor esperado de �,, e @, é o componente aleatório de �,, com média 0.  É 

importante que @, e Y9não sejam correlacionados, mas em geral, dados de retorno financeiro são 

compatíveis com esta restrição. 

Podemos concluir que o retorno esperado de um título pode ser reescrito como: 

��Y,� = `, + _,��Y9� 
Em Elton et al. (2003), fica demonstrado que com o modelo de índice único também 

podemos reescrever as volatilidades dos títulos como: 

�,� = _,��9� + ��@,�� 

E a correlação entre dois títulos pode ser reescrita como: 

�,1� = _,_1�9�  

Os betas podem ser estimados através da seguinte fórmula simples: 

_, = �,9�9�  

No nosso modelo de VaR, utilizamos o modelo de índice único apenas para o cálculo das 

covariâncias, e calculamos as volatilidades através do método histórico já visto. 



1.4 Value-at-Risk 

O modelo média-variância e o modelo de índice único permitem o cálculo da volatilidade 

de uma carteira, que é uma importante medida usada para calcular o risco de mercado.  A 

volatilidade da carteira é um indicador da amplitude da oscilação esperada no valor da carteira.  

Mas gostaríamos de poder responder à seguinte pergunta: qual a perda máxima esperada para a 

carteira?  Com algumas restrições e formalizações, o VaR é capaz de responder exatamente esta 

pergunta. 

Relembrando o que foi visto anteriormente, a definição formal de VaR é a seguinte: 

O valor da perda máxima esperada para uma carteira em um 

determinado horizonte de tempo e um determinado nível de 

confiança, em condições normais de mercado. 

Matematicamente, o VaR é o valor do retorno da carteira no percentil identificado pelo 

intervalo de confiança. 

Por exemplo, uma organização poderia emitir a seguinte informação: 

" O nosso VaR de um dia a 95% de confiança é de R$ 11 milhões." 

Neste exemplo o horizonte é um dia, o intervalo de confiança é de 95%, e a perda 

máxima esperada é de R$ 11 milhões. 

A restrição de condições normais de mercado quer dizer que o VaR informado não se 

aplica para momentos de crise.  De fato, o VaR é calculado usando como base informações sobre 

volatilidades e correlações dos ativos, mas em momentos de crise, as volatilidades e correlações 

podem aumentar fortemente, fazendo com que os parâmetros de entrada para o cálculo do VaR 

deixem de ser válidos (SANDOVAL JR. e FRANÇA, 2011). 

A escolha dos parâmetros de horizonte de intervalo de confiança é importante.  De 

acordo com Jorion (1997), o horizonte a ser escolhido deve ser tal que permita a liquidação 



ordenada da carteira.  Por exemplo, se uma carteira possui apenas ações líquidas, um horizonte 

de um dia é suficiente.  Se uma carteira possui ativos ilíquidos, um horizonte mais longo deve ser 

escolhido. 

O intervalo de confiança deve ser escolhido com cuidado.  Um valor muito baixo faz com 

que perdas que superem o valor do VaR sejam frequentes.  Por exemplo, se for usado um 

intervalo de confiança de 90%, em um de cada 10 dias espera-se que a perda supere o VaR.  Por 

outro lado, se for usado um  intervalo de confiança de 99%, a validação do modelo se torna 

difícil, uma vez que em apenas 1 em cada 100 dias se espera que a perda supere o VaR.  Assim, 

seria necessário esperar um longo tempo até que se tenha confiança que o modelo não 

superestima o VaR. 

A validação do modelo, ou back testing, é importante.  Não é interessante que o modelo 

subestime ou superestime o VaR.  Caso o VaR seja subestimado, é possível que a organização 

esteja incorrendo em mais riscos do que ela está realmente disposta a correr. Mas se o modelo 

superestimar o VaR, é possível que a organização esteja assumindo posições desnecessariamente 

conservadoras.  Não implementamos o back testing no nosso projeto, mas esta funcionalidade 

deve ser parte obrigatória de qualquer modelo de VaR usado na prática. 

Exploraremos três maneiras de calcular o VaR.  O VaR analítico, que envolve usar os 

resultados dos modelos de média-variância ou de índice único, o VaR de monte-carlo, que 

envolve a simulação dos retornos das carteiras, e o VaR histórico, que usa as informações dos 

retornos históricos para o cálculo do VaR. 

1.4.1 VaR analítico 

O VaR analítico ou paramétrico usa a informação do retorno esperado e da volatilidade 

da carteira, obtida através de um modelo matemático, para calcular o valor da inversa da função 

de distribuição cumulativa no percentil indicado pelo intervalo de confiança.  Por exemplo, se o 

VaR estiver sendo calculado com intervalo de confiança de 95%, o valor da inversa da função de 

distribuição será obtido através do valor da inversa da função de distribuição no percentil de 5%. 



Para o caso simples de uma carteira de ações, o modelo média-variância ou o modelo de 

índice único são suficientes para o cálculo da variância da carteira.  Assim, o único passo 

restante para o cômputo do VaR é o cálculo da inversa da função de distribuição cumulativa da 

Normal.  Infelizmente, tal função não possui uma forma fechada, então é necessária a utilização 

de um método numérico. 

1.4.2 VaR de Monte Carlo 

O VaR de Monte Carlo é um método de cálculo de VaR que usa simulação para gerar um 

grande número de cenários de retornos para a carteira.  No fim da simulação, o vetor de valores 

simulados é ordenado, e o elemento na posição dada pelo intervalo de confiança é o valor do 

VaR da carteira.  A cada passo da simulação, gera-se um vetor de retornos para os ativos da 

carteira.  Em seguida calcula-se o retorno da carteira baseado nos retornos dos ativos. 

Para simular os valores dos retornos dos ativos, é preciso um método para gerar um vetor 

de números aleatórios com distribuição normal.  Estes valores são variáveis aleatórias 

independentes, mas os retornos dos ativos são correlacionados.  É necessário, então, um segundo 

passo, que gere um vetor de valores correlacionados a partir de um vetor de variáveis aleatórias 

independentes. 

O primeiro passo, que consiste na geração de variáveis aleatórias com distribuição 

Normal, é simples.  Gera-se dois números aleatórios uniformes entre -1 e 1, e em seguida usa-se 

o método polar para gerar duas variáveis aleatórias com distribuição normal através do seguinte 

algoritmo (ROSS, 1990): 

1. Gerar dois números aleatórios &/e &�entre -1 e 1. 

2. Fazer F = &/� + &�� 

3. Se F > 1, voltar ao passo 1. 

4. Retornar as duas variáveis aleatórias normais unitárias: 

� = b−2I%cFF &/, # = b−2I%cFF &� 



Depois de repetidos os passos acima tantas vezes quanto forem necessárias, obtém-se um 

vetor de variáveis aleatórias normais unitárias independentes.  É necessário aplicar uma 

transformação nesse vetor, para transformá-lo em um vetor de variáveis aleatórias normais 

correlacionadas. 

Em Jorion (1997), é sugerido o método da Decomposição de Cholesky sobre a matriz de 

correlações.   A fatoração de Cholesky de uma matriz d consiste em encontrar uma matriz e tal 

que d = ee∗, onde e∗é a transposta conjugada de e, e e é uma matriz diagonal inferior onde os 

elementos da diagonal são reais e positivos.  Esta fatoração sempre existe desde que a matriz A 

seja positiva definida.  E a matriz de covariâncias será positiva definida desde que o vetor de 

retornos usados para calcular as covariâncias seja maior que 8, onde 8 é a dimensão da matriz 

(Jorion, 1997, pág. 232). 

Após aplicada a fatoração de Cholesky, multiplica-se o vetor de variáveis independentes 

pela matriz e, obtendo-se o vetor de variáveis correlacionadas. 

Neste ponto, o vetor de variáveis correlacionadas ainda possui variáveis aleatórias 

normais unitárias.  Para transformá-lo em um vetor de retornos simulados dos ativos, cada 

elemento é transformado em uma variável aleatória =��,, �,�� aplicando a transformação simples 

vista anteriormente.  Em seguida, basta calcular o retorno da carteira baseado nos retornos dos 

ativos individuais. 

Ao final das k iterações, o resultado é um vetor de tamanho k com os valores dos retornos 

simulados da carteira.  Para se obter o VaR, deve-se ordenar este vetor.  Em seguida, deve-se 

obter o elemento g onde g = h ∗ �1 − i��, onde i� é o parâmetro de intervalo de confiança da 

simulação.  O valor armazenado no elemento g é o VaR de Monte Carlo. 

1.4.3 VaR histórico 

O VaR histórico consiste em simular o retorno da carteira a partir de cenários históricos 

de retornos dos ativos subjacentes.  Assim como no VaR de Monte Carlo, ao fim da simulação se 

obtém um vetor de retornos da carteira, que deve ser ordenado, e o VaR é obtido a partir da 



aplicação de um ponto de corte neste vetor.  A diferença do VaR histórico para o VaR de Monte 

Carlo é que no último os retornos dos ativos são obtidos a partir de geração de números 

aleatórios, enquanto no primeiro os retornos dos ativos são obtidos diretamente dos dados 

históricos. 

O primeiro passo do cálculo do VaR histórico é coletar uma matriz R de retornos dos 

ativos da carteira.  A matriz é uma matriz k x n, onde k é o número de datas históricas sendo 

usadas na simulação, e n é o número de ativos da carteira.  Cada elemento �,1 contém o retorno 

do ativo j na data g. 
Em seguida, é gerado um vetor P de k elementos contendo os retornos da carteira, 

calculados a partir dos retornos dos ativos na matriz R. Cada elemento k, do vetor P é calculado 

a partir da i-ésima linha da matriz de retornos R. Assim, mantém-se a informação de correlação 

entre os retornos dos ativos. 

Depois de gerado o vetor P, o mesmo é ordenado e é aplicado um ponto de corte para 

obter o valor do VaR histórico. 

  



CAPÍTULO II. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

O cálculo de VaR de uma carteira de ações através de planilhas é um processo laborioso.  

É necessário obter dados históricos de cotações das ações.  Estes dados históricos precisam ser 

tratados, para corrigir descontinuidades causadas por proventos, grupamentos, etc. Em seguida, é 

necessário ajustar os dados nas planilhas para tratar valores faltantes e alinhar datas.  Depois, é 

necessário entrar as fórmulas para os cálculos de volatilidades e covariâncias, e por fim, montar a 

matriz de covariâncias para se calcular a volatilidade da carteira. 

O sistema proposto nesta monografia permite o cálculo de VaR para carteiras de ações 

que contém ações negociadas na Bovespa.  O objetivo é explorar o ferramental matemático e 

computacional necessário para possibilitar o cálculo do VaR. 

A funcionalidade do sistema pode ser dividida em três módulos.   O módulo de 

recuperação e tratamento de dados busca os dados de preços de ações na Bovespa e realiza 

tratamentos como preenchimento de buracos nos casos de ações pouco negociadas e o ajuste de 

séries históricas por proventos, de modo a retratar o retorno real oferecido pela ação.  Este 

módulo possui algumas particularidades dignas de nota nesta monografia, como o método de 

tratamento de proventos. 

O módulo seguinte é o módulo de entrada de posições.  Este módulo permite o cadastro 

das operações de compra e venda de ações.  O módulo calcula a posição final do usuário, 

baseado nas operações, e o valor da posição total. 

O último e mais importante módulo do sistema é o módulo de precificação.  Este módulo 

contém as funcionalidades de cálculo de VaR, betas, volatilidades, correlações, retornos, entre 

outros resultados que são necessários para o cálculo do VaR da carteira do usuário. 

2.1 Recuperação e tratamento de dados 

A Bovespa publica diariamente um relatório com as informações do pregão do dia. Este 

relatório, chamado BDIN, pode ser baixado diretamente do site da Bovespa e contém o valor de 



fechamento de todas as ações negociadas no dia.  Além disso, a Bovespa também fornece 

arquivos com dados históricos dos pregões desde 1995. 

A recuperação dos dados históricos do sistema foi feita em duas partes.  Foi 

implementado um procedimento para leitura e importação dos arquivos de dados históricos para 

a base de dados do sistema.  Em seguida, foi implementado um processo diário de recuperação e 

tratamento do BDIN. 

O arquivo BDIN possui informações sobre o fechamento dos vários índices publicados 

pela Bovespa.  Os arquivos de dados históricos, no entanto, não possuem as cotações dos índices.  

Como o modelo de índice único requer as cotações de fechamento do índice de mercado, foi 

necessário buscar as cotações históricas em outras fontes e a entrada destas cotações no sistema. 

2.1.1 Tratamento de séries com dados indisponíveis 

Tanto o arquivo de cotações históricas quanto o BDIN não contém dados de ações que 

não foram negociadas.  Portanto, as séries históricas de ações pouco negociadas ficam com 

"buracos", isto é, estas séries têm datas faltantes nos dias em que as ações não foram negociadas.  

Como os procedimentos de cálculo de correlações precisam que as séries tenham os mesmos 

tamanhos, implementamos um procedimento de "preenchimento de buracos" na série.  

Ao preencher valores faltantes em uma série, pode-se usar uma estratégia de interpolação, 

ou pode-se apenas repetir o último valor.  Uma vez que para todos os efeitos, o preço da ação é o 

mesmo até que haja um novo negócio, usamos a estratégia de repetir o valor anterior. 

2.1.2 Ajuste de proventos 

No modelo de cálculo de volatilidades históricas, fizemos uma simplificação ao assumir 

que as ações não pagam dividendos.  No entanto, esta simplificação não é ideal, porque em geral, 

nas datas ex-dividendo – quando as ações são negociadas considerando que os dividendos já 

foram pagos – , as ações sofrem uma desvalorização a grosso modo correspondente ao valor do 

dividendo por ação pago.  Assim, a série histórica exibe uma descontinuidade nesse ponto.  Se a 



série história for suficientemente longa, o impacto desta descontinuidade no valor final da 

volatilidade obtida é pequeno, mas não imperceptível. 

Outro problema, este ainda mais grave, é quando uma ação sofre grupamentos ou 

desdobramentos.  Neste caso, a série histórica da ação sofre uma grande descontinuidade, 

afetando de maneira grave o cálculo da volatilidade. 

O ajuste por proventos visa resolver estes problemas, ao embutir na série histórica de 

ações os retornos dos dividendos pagos pela ação, como se os mesmos fossem reinvestidos no 

ativo.  Além disso, o ajuste por proventos visa também resolver o problema de eventos 

corporativos como grupamentos e desdobramentos. 

O processo de tratamento de proventos requer o tratamento individual de cada um dos 

tipos de proventos em dinheiro, em ações, ou eventos corporativos que podem afetar o cálculo do 

retorno.  Dentre estes eventos, podemos citar dividendos, juros sobre capital próprio, 

subscrições, grupamentos, desdobramentos entre outros.  Para cada tipo de provento, deve ser 

aplicada uma fórmula específica que leva em conta o valor do provento e o último preço da ação 

ex-ante para calcular o fator de ajuste do provento.   Para isso, é preciso que exista uma série 

histórica confiável de proventos em dinheiro e eventos corporativos, o que não é fornecido pela 

Bovespa.  Uma vez calculado o fator de ajuste do provento, os valores ex-ante são multiplicados 

pelo fator de ajuste. 

Optamos por não realizar o cálculo dos fatores de ajuste, pois este é um trabalho que 

exige um grande esforço de validação das séries históricas e dos algoritmos de cálculo.  Ao invés 

disso, utilizamos uma série de proventos que já fornece o valor dos fatores de ajuste, e apenas 

implementamos o processo de multiplicação dos preços de fechamento das ações pelos fatores de 

ajuste. 

2.2 Registro de operações 

O módulo de registro de operações permite que um usuário registre operações de compra 

e venda de ações.   O sistema usa estas informações para calcular a posição agregada da carteira 

em cada um dos ativos. 



2.3 Precificação e cálculo de risco 

O módulo de precificação calcula os resultados como Valor da Carteira, Beta, 

Volatilidade, Retorno Esperado, além de VaR Analítico, de Monte-Carlo e Histórico. 

O cálculo de VaR envolve o cálculo de uma série de medidas intermediárias.  Ao se 

calcular o VaR, cada valor intermediário é calculado apenas uma vez e o resultado é armazenado 

em uma lista temporária de resultados.  Assim, evita-se repetir desnecessariamente um cálculo 

intermediário.  Por exemplo, ao calcular a matriz de covariâncias, usa-se a fórmula do modelo de 

índice único para cada elemento da matriz: �,1� = _,_1�9� .  Esta fórmula se repete para todos os 

elementos da matriz, mas os valores de cada _, e _1, e de �9�  são calculados uma única vez.  Esta 

lógica se aplica para qualquer valor intermediário usado nos cálculos, e não se limita ao exemplo 

dado acima. 

2.3.1 Valor da Carteira 

O cálculo do valor da carteira é trivial:  basta multiplicar o preço atual de cada ativo 

(tirado da série não ajustada) pela posição agregada do ativo na carteira, e por fim somar todos os 

valores. 

2.3.2 Retorno Esperado 

O cálculo do retorno esperado também é simples.  Para cada dia do intervalo, calcula-se o 

retorno geométrico da carteira ou do ativo. O retorno esperado é então calculado através da 

seguinte fórmula:  

Y@U%�8% �lk@��% =  18 + �,
-

,./
 

 

Onde �,é o i-ésimo retorno geométrico. Observe que esta definição de retorno esperado é 

bem simplista, mas é condizente com nosso método de cálculo de volatilidades. 



2.3.3 Retornos geométricos 

Para calcular os retornos geométricos, é usado um vetor de preços contendo o último 

preço anterior ao período selecionado, mais todos os preços do período.  Por exemplo, se for 

selecionado o período de 1 ano, e a data de hoje é 30/6/2013, o vetor irá conter todos os preços 

entre 30/6/2012, inclusive, e 30/6/2013, inclusive.  Se a primeira data do vetor for um feriado ou 

fim de semana, é usado o primeiro dia útil imediatamente anterior.  São utilizados os preços sem 

buracos e ajustados por proventos.  Uma vez construído este vetor, com n+1 elementos, é 

calculado um vetor de retornos geométricos a partir destes valores. 

2.3.4 Volatilidade dos ativos 

A volatilidade de um ativo é calculada da seguinte maneira: primeiro, calcula-se o vetor 

de retornos geométricos.  Em seguida, é usada a fórmula da variância amostral sobre os retornos. 

Em seguida, obtemos o desvio padrão amostral, e multiplicamos por √252 para transformar o 

desvio padrão para base anual. O resultado é a volatilidade estimada para o ativo.  Neste caso, 

um ativo pode ser uma ação ou um índice. 

2.3.5 Covariância entre um ativo e o índice de mercado 

A covariância entre um ativo o índice de mercado é calculada através da fórmula da 

covariância amostral no intervalo especificado.   São obtidos os retornos geométricos do ativo e 

do índice, e depois aplica-se a fórmula da covariância amostral.  O resultado é a covariância 

estimada entre o ativo e o índice de mercado. 

2.3.6 Beta dos ativos 

O Beta de cada ativo é calculado da seguinte maneira: obtém se a volatilidade do índice 

de mercado e a covariância entre o ativo e o índice.  A variância do índice é calculada a partir da 

volatilidade.  Em seguida, usa-se a fórmula de cálculo do Beta: 

_, = �,9�9�  



2.3.7 Covariância entre dois ativos 

A covariância entre dois ativos é calculada através do modelo de índice único.  Primeiro 

obtém-se o beta de cada ativo, e a variância do índice de mercado.  Em seguida, aplica-se a 

fórmula: 

�,1� = _,_1�9�  

2.3.2 Volatilidade da carteira 

A volatilidade da carteira é calculada através do modelo de índice único. 

Primeiro, constrói-se a matriz de covariâncias Σ, usando os cálculos de volatilidades e de 

covariâncias entre os ativos, explicitado acima. 

Em seguida, constrói-se o vetor de pesos m = �Z/, Z�, … , Z-�, onde n é o número de 

ativos na carteira.  Os valores de Z,são calculados através da seguinte fórmula: 

Z, = ��@ç% % �Ug&% g × Gp�8Ug�@ % �Ug&% 8� q��U@g����I%� U%U�I � ���U@g��   
Por fim, se calcula a volatilidade através da fórmula matricial: 

�[� = Z\ΣZ 

2.3.2 VaR analítico 

O VaR analítico é calculado a partir do retorno geométrico médio e da volatilidade da 

carteira.  Estes parâmetros são usados como os parâmetros � e � de uma distribuição Normal.  

Em seguida, calcula-se o valor da inversa da função de distribuição cumulativa no quantil 

r = g8U@�&�I% @ q%8�g�8ç� − 1.  Este valor é o logaritmo natural do VaR paramétrico ou 

analítico.  Para obter o valor do VaR, eleva-se @ a este valor. 



O cálculo da inversa da função de distribuição é feito através de um método numérico.  É 

usado o método de Newton-Raphson para encontrar o zero da função ���� −  r.  Para avaliar a 

função de distribuição cumulativa da Normal, é usada a fórmula: 

���� =  12 s1 + erf Jx − μσ√2 Kz 

Onde erf é a Função Erro que também é por sua vez aproximada por um método 

numérico. 

2.3.2 VaR de Monte-Carlo 

O VaR de Monte-Carlo é calculado a partir da geração de números aleatórios.  

Primeiramente, são obtidos os valores das volatilidades dos ativos incluídos na carteira.  Em 

seguida, são simulados h valores para o retorno da carteira, da seguinte maneira: 

2.3.2.1 Criação da matriz de correlações 

A matriz de correlações é criada a partir da matriz de covariâncias.  Primeiramente é 

criada a matriz de covariâncias, como já visto anteriormente, e em seguida, cada elemento �,1da 

matriz é dividido por �,  �1. 

2.3.2.2 Geração de números aleatórios com distribuição normal unitária 

Para geração de números aleatórios normais, são gerados dois números aleatórios 

uniformes e em seguida é usado o método polar para converter estes números aleatórios em dois 

números com distribuição normal. 

2.3.2.3 Transformação de números aleatórios independentes em correlacionados 

Para se transformar um vetor Y de números aleatórios independentes em um vetor Y∗de 

números aleatórios correlacionados, é aplicado o método da fatoração de Cholesky da matriz de 

correlações. 



Primeiro, encontra-se a fatoração de Cholesky da matriz de correlações.  Seja L a matriz 

triangular inferior encontrada pela fatoração de Cholesky. 

Em seguida, faz-se: Y∗ = Ye. 

Por fim, cada elemento �,  de Y∗  é transformado em uma variável com distribuição 

=��,, �,�� através de uma transformação simples. 

2.3.2.4 Cálculo do Retorno simulado da Carteira 

Uma vez simulados os retornos dos ativos individuais da carteira, o cálculo do retorno 

simulado da carteira é feito através da multiplicação do vetor de retornos individuais Y∗pela 

transposta do vetor de pesos Z = �Z/, Z�, … , Z-� .  O resultado é o retorno percentual da 

carteira. 

2.3.4.5 Cálculo do VaR de Monte-Carlo. 

O processo acima é repetido k vezes para gerar um vetor de k retornos simulados para a 

carteira.  Este vetor é ordenado, e um ponto de corte é realizado no elemento g = h ∗ �1 − i�� 

onde i� é o intervalo de confiança do VaR.  O elemento h,contém o logaritmo natural do VaR 

de monte-carlo da carteira.  Para obter o valor do VaR, eleva-se @ a este valor. 

A volatilidade da carteira é obtida através do cálculo de volatilidade a partir do vetor de 

retornos. 

2.3.5 VaR Histórico 

O VaR histórico é calculado usando o algoritmo visto anteriormente.  Este é o VaR de 

implementação mais simples, e não se justifica a repetição da descrição do algoritmo aqui.  

  



CAPÍTULO III RESULTADOS 

O sistema desenvolvido neste trabalho permite o cálculo descomplicado de VaR para 

uma carteira de ações.  O sistema fornece um relatório com o VaR analítico, VaR de monte-carlo 

e VaR histórico, além de algumas medidas auxiliares. 

As seções a seguir apresentam alguns resultados coletados através do sistema. 

3.1 Volatilidade do IBovespa 

No intervalo de 3 meses encerrado em 27/6/2013, o Ibovespa apresentou uma 

volatilidade de 0,2255, ou 22,55% ao ano.  Este é um valor próximo da média de longo prazo da 

volatilidade do índice, apesar de haver uma grande variação na volatilidade em diferentes 

períodos de três meses. A tabela abaixo apresenta as volatilidades nos períodos trimestrais e 

anuais entre 1/1/2011 e 31/03/2013.  

Período   Volatilidade 

01/01/2011 31/03/2011 17,01% 

01/04/2011 30/06/2011 15,50% 

01/07/2011 30/09/2011 34,60% 

01/10/2011 31/12/2011 26,67% 

01/01/2011 31/12/2011 24,70% 

01/01/2012 31/03/2012 18,35% 

01/04/2012 30/06/2012 24,82% 

01/07/2012 30/09/2012 24,01% 

01/10/2012 31/12/2012 17,37% 

01/01/2012 31/12/2012 21,57% 

01/01/2013 31/03/2013 16,10% 

É curioso comparar estas volatilidades com a do período quando eclodiu a crise 

financeira de 2008 



Período   Volatilidade 

01/10/2007 31/12/2007 31,33% 

01/01/2008 31/03/2008 37,25% 

01/04/2008 30/06/2008 27,06% 

01/07/2008 30/09/2008 49,90% 

01/10/2008 31/12/2008 79,64% 

01/01/2009 31/03/2009 42,46% 

A volatilidade do Ibovespa atingiu 79,64% no quarto trimestre de 2008, o que representa 

um VaR diário de 7,88% com nível de confiança de 95%. 

3.2 Comparação entre os métodos de cálculo de VaR 

A título de teste, foi criada uma carteira teórica com os seguintes ativos: 

Ação Quantidade 

PETR4 200 

VALE3 100 

BBDC4 100 

BBAS3 200 

POSI3 1000 

ELET3 1000 

LAME4 200 

Calculamos o VaR para esta carteira, com horizonte de 1 dia e intervalo de confiança de 

95%.  A janela de preços históricos foi de 3 meses encerrados em 27/06/2013.  Os resultados 

foram os seguintes: 

Ativo Quantidade 
Valor 

Atual 
Retorno 

Médio Volatilidade Beta VaR VaR (%) 

IBOV 47609 -0,26% 22,55% -1219,82 -2,56% 

PETR4 200 3276 -0,12% 33,92% 1,17 -117,06 -3,57% 

VALE3 100 2845 -0,29% 38,72% 1,2 -119,88 -4,21% 

BBDC4 100 2855 -0,24% 26,18% 0,76 -83,14 -2,91% 

BBAS3 200 4304 -0,33% 27,38% 0,6 -134,12 -3,12% 

POSI3 1000 3890 0,01% 49,65% 0,77 -194,84 -5,01% 

ELET3 1000 4660 -0,34% 57,13% 1,64 -282,83 -6,07% 

LAME4 200 3112 -0,17% 24,74% 0,67 -84 -2,70% 

Total   24942       -709,99 -2,85% 



É interessante notar que esta quantidade de ações já oferece uma diversificação razoável, 

gerando um VaR não muito maior que o VaR do índice. 

As ações POSI3 (Positivo Informática ON) e ELET3 (Eletrobras ON) são as que 

apresentaram maior volatilidade.  A Eletrobrás foi especialmente afeada pela desvalorização 

causada pelas políticas de energia do governo federal. 

O valor do VaR, nesta tabela, é o VaR analítico calculado individualmente para cada 

ativo.  Ele foi incluído para permitir a comparação do VaR individual dos ativos com o VaR da 

carteira e o VaR do Ibovespa, para que fosse possível visualizar o ganho obtido pela 

diversificação. 

Os resultados detalhados para os três tipos de VaR foram os seguintes: 

VaR Paramétrico -709,99 -2,85% 

VaR Não-Diversificado -1015,86 -4,07% 

Volatilidade 25,76% 

Retorno Esperado -54,58 -0,22% 

VaR de Monte-Carlo -704,63 -2,83% 

Volatilidade do VaR de M.C. 25,61% 

VaR Histórico -783,14 -3,14% 

Nesta tabela, o VaR Não-Diversificado é o VaR obtido ao usar correlações zero entre os 

ativos.  Este valor é útil para se comparar com o VaR paramétrico e se constatar os ganhos por 

diversificação. 

Ao se usar 1000 iterações, o VaR de monte-carlo ficou bem próximo do VaR 

paramétrico.  Ao se usar um número grande o suficiente de iterações, espera-se que o VaR de 

monte-carlo convirja para o VaR paramétrico, no caso de uma carteira de ações (se houvesse 

opções, isso não seria verdade).  De fato, ao se aumentar o número de iterações para 100.000, o 

VaR de Monte-Carlo passa a ser exatamente 2,85%.  No entanto, é preciso haver um equilíbrio 

entre o número de iterações e a precisão do resultado, uma vez que o tempo de execução se torna 

mais longo quanto maior for o número de iterações selecionado. 



Em uma série de testes o VaR histórico foi consistentemente maior que o VaR 

paramétrico e o de Monte Carlo.  Conjecturamos que isso se deve ao fato da distribuição dos 

retornos não seguir uma distribuição log-normal perfeita.  De fato, de acordo com Jorion (1997, 

pág. 189), uma vantagem do VaR histórico é capturar o efeito de "caudas grossas". 

  



CAPÍTULO IV CONCLUSÕES 

Neste trabalho, desenvolvemos um sistema de avaliação de risco de carteiras de ações 

através do cálculo do VaR.  Durante o processo, aprofundamos nosso conhecimento em aspectos 

chave de gestão de risco, como Moderna Teoria das Carteiras e  Estatística e Probabilidade.  

Também aprofundamos nosso conhecimento sobre o funcionamento do mercado de ações 

brasileiro. 

O processo do cálculo de VaR é uma tarefa complexa.  O sistema que desenvolvemos 

neste trabalho tem várias simplificações, como o fato de tratar apenas uma classe de ativo, não 

tratar opções, e não possuir uma funcionalidade nativa de back-testing.  A despeito de suas 

limitações, este sistema simplifica o cálculo de VaR no domínio para o qual está preparado. 

Em trabalhos futuros, pretendemos incluir a precificação de opções no cálculo do VaR.  

Isto implicaria em aperfeiçoamentos no cálculo do VaR paramétrico, para implementar um 

modelo de avaliação plena que fosse capaz de capturar o efeito do Gama e do Vega no VaR do 

portfolio. 

Pretendemos incluir, também, a funcionalidade de back-testing para validação do modelo 

de VaR.  Por fim, pretendemos implementar um módulo de stress-testing para poder usar o VaR 

para mensurar perdas potenciais em situações de estresse, onde as volatilidades e correlações 

aumentam muito, como o que ocorreu na crise de 2008. 

Por fim, pretendemos estender o sistema para outras classes de ativo, como títulos e 

outros ativos de renda fixa. 

  

  



APÊNDICES 

1. Capturas de Tela 

 

Figura 1: Tela de visualização das carteira 

  



 

Figura 2: Tela de cálculo de VaR 

  



 

Figura 3: Tela de resumo de instrumento 

  



 

Figura 4: Consulta de Instrumentos 

  



 

Figura 5: Digitação de operações 

  



 

Figura 6: Consulta de preços históricos 
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