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1 – Introdução 

 

1.1 – Motivação 

“O gerenciamento do risco financeiro refere-se ao desenvolvimento e 

implementação de processos para controlar os riscos financeiros”.(Jorion, 2003)1 

No início da década de 1990, o gerenciamento de risco sofreu uma revolução 

com o surgimento de um novo método capaz de medir o risco de mercado resumido 

apenas em um único número, o Valor em Risco ou na sua forma abreviada VaR (do 

inglês, Value-at-Risk).2 

Esta medida vem sendo largamente utilizada por instituições financeiras como um 

dos principais indicadores para o gerenciamento de risco, para o controle da saúde 

financeira e também no auxílio à tomada de decisões dos gerentes de carteira. 

Atualmente, os métodos de avaliação de risco mostram-se cada vez mais 

importantes e mais necessários. Assim um dos grandes desafios está em utilizar a 

melhor metodologia capaz de se adequar à realidade e ainda gerar conhecimento 

futuro. 

 

1.2 – Objetivos 

As metodologias de cálculo do VaR dividem-se em: paramétricas e não 

paramétricas (ver seção 2.4). No primeiro caso, a dificuldade está em encontrar a 

melhor forma de estimar a volatilidade. Geralmente os modelos mais utilizados são o 

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA ou RiskMetrics do J.P. Morgan, 1996) 

                                                 
1 Tradução livre. 
2  A definição teórica do VaR será dada na seção 2.4. 
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e o Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) com inovações 

Gaussianas (Bollerslev, 1986). 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar uma forma alternativa 

de cálculo da volatilidade para o VaR paramétrico, pois esta será feita através de um 

modelo GARCH que considera as inovações com distribuição t-Student, conforme 

apresentado em (Bollerslev, 1987).  

Um outro objetivo está em verificar o comportamento do VaR para carteiras com 

diferentes ponderações dos ativos. E assim comparar os resultados dos diversos 

métodos de cálculo do VaR em diferentes situações. 

E por fim, apresentar de forma prática todos os conceitos teóricos que aqui serão 

apresentados. Apesar de ser um assunto complexo e ainda bastante discutido por ser 

recente, é possível compreender do que se trata o VaR com apenas alguns 

conhecimentos estatísticos e econômicos. 

 

1.3 – Estrutura 

O capítulo dois representa o referencial teórico necessário para a leitura do texto, 

pois apresenta os principais conceitos das teorias da Carteira, do Valor em Risco, do 

backtest, entre outros. Todos, elementos fundamentais para o gerenciamento de risco. 

No terceiro capítulo serão descritos o banco de dados e também a metodologia a 

ser empregada no estudo empírico. 

O capítulo quatro consiste na aplicação prática de toda a teoria apresentada nos 

capítulos anteriores. Nele é possível acompanhar a metodologia passo a passo, através 

de gráficos e tabelas, além da análise dos resultados obtidos. 

No último capítulo são apresentadas as considerações finais e também algumas 

idéias para trabalhos futuros. 
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2 – Gerenciamento de Risco 

 

2.1 – Tipos de Riscos 

O risco está presente em todos lugares. Já que são eventos, em geral 

indesejáveis, que podem ocorrer no futuro e têm atrelado a eles uma certa probabilidade 

de ocorrência.  

Assim, um evento de alto risco, significa que a probabilidade que aquele evento 

ocorra é alta. Por exemplo, qual o risco de que em um dia de 40°C seja necessário 

repor o estoque de gelo de um bar à beira da praia? Esse risco é alto, uma vez que a 

probabilidade de que o calor intenso derreta todo o gelo do estoque é alta. 

No caso do risco financeiro de um ativo (ou de uma carteira), o risco está 

associado à volatilidade dos resultados e as possíveis perdas no mercado financeiro. 

Este mercado sofre a ação de inúmeros riscos que serão listados a seguir e por isso o 

gerenciamento de risco é tão importante, já que não se pode impedir o que vai 

acontecer no futuro, se tenta ao menos encontrar a melhor alternativa para evitar 

maiores prejuízos. 

Dentre os principais riscos financeiros destacam-se: 

Risco de Mercado → É o risco resultante de mudanças no nível ou na volatilidade 

do preço de mercado, causado por variações dos fatores de mercado tais como: as 

forças de oferta e procura, a taxa de câmbio, a taxa de juros, etc. (Barata, 1998) 

Risco de Crédito → É a possibilidade de perda decorrente do não cumprimento  

das obrigações financeiras estipuladas no contrato, tanto por não pagamento como 

também por pagamento com atraso (Jorion, 2003). Atualmente existem várias agências 
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de rating que classificam e atribuem uma nota para as entidades3, de acordo com a 

capacidade de solvência.  

Risco de Liquidez → A Liquidez está relacionada à existência de fundos para que 

as transações comerciais possam ocorrer. Pode ser causada por elevados volumes de 

transações (muito acima da capacidade normal do mercado) ou também quando uma 

instituição não consegue honrar suas obrigações do fluxo de caixa (Marinho, 2009). 

Risco Operacional → É a possibilidade de realização de perdas decorrentes de 

falhas nos processos internos, tais como: erros humanos, fraudes, falhas nos sistemas 

tecnológicos e de controle, erros de modelagem, etc (Jorion, 2003). Este último está 

relacionado ao risco de modelagem que ocorre quando o modelo matemático está mal 

especificado ou os parâmetros estão incorretos. E é, em particular, um risco que se 

pretende evitar neste trabalho. 

Além dos apresentados, há ainda vários outros tipos de riscos que não serão 

tratados aqui, como por exemplo, risco legal, risco político, risco de inflação, entre 

outros. Para mais detalhes sobre estes riscos, ver Barata (1998) e Jorion (2003). 

 

2.2 – Seleção de Carteiras 

A escolha de um portfólio de ativos está diretamente relacionado com a maneira 

que o investidor lida com o risco. Assim, se um investidor é avesso ao risco, ele irá 

buscar carteiras com retornos menores, porém o risco de perdas associado a esta 

carteira é mais baixo. Em contrapartida, um investidor mais arrojado irá compor sua 

carteira de uma forma a obter maiores retornos, e por conseqüência se arriscando mais 

às perdas. 

Em 1952, Markowitz desenvolveu o primeiro trabalho que considera o conflito entre 

o binômio risco x retorno no momento de montar uma carteira de ativos. O modelo de 

                                                 
3 Instituições públicas e privadas, assim como também para países. 
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Markowitz (ou Modelo Média-Variância) utiliza o retorno esperado como medida de 

desempenho e a variância como medida de risco. 

O retorno esperado de uma carteira é dado por: 

1

  ,     i=1, 2,..., M
M

c i i

i

xµ µ
=

=∑                    (2.1) 

Onde iµ  é o retorno esperado de cada ativo, ix  é o peso que cada ativo tem na 

carteira e M é a quantidade de ativos. 

A variância da carteira é dada por: 

 2 t

c X Xσ = Ω  (2.2) 

Onde X é o vetor-coluna de pesos (
ix ), 

t
X  é o vetor-linha transposto e Ω  é a 

matriz de variância-covariância dos retornos dos ativos, dada por: 

 

2

1 1

2

1

M

M M

σ σ

σ σ

 
 

Ω =  
 
 

K

M O M

L

 (2.3) 

Onde ( ) ( ) ( )
ij i j i j

E YY E Y E Yσ = −  é a covariância entre os ativos i e j, e 2

iσ  é a 

variância do ativo i, descrita abaixo: 

 2 2 2( ) ( )i i iE Y E Yσ = −  (2.4) 

Onde ( )iE Y  é o valor esperado (média) do ativo i. 

Uma das formas de reduzir o risco é diversificando a carteira, ou seja, investir em 

ativos cuja a relação entre eles seja pequena. Pois assim se um ativo estiver em baixa, 

o outro estará em alta. Esse efeito é medido pelo coeficiente de correlação, que é uma 

medida estatística com valores entre -1 e 1. 
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A matriz de correlação é muito utilizada para visualizar a existência desses efeitos: 

 
1

1

1

1

M

c

M

ρ

ρ

 
 

Ψ =  
 
 

K

M O M

L

 (2.5) 

 Onde ij

ij

i j

σ
ρ

σ σ
=  é o coeficiente de correlação entre os ativos i e j. 

Um ponto a se atentar nas duas matrizes das equações (2.3) e (2.5) é que elas são 

simétricas. 

Assim o modelo de Markowitz resume-se ao seguinte problema de otimização: 

 
M

i

i=1

i

   

      =1

                    0   i

tMinimizar X X

Sujeito a x

x

 Ω




 ≥ ∀

∑  (2.6) 

A primeira restrição significa que todo o capital deve ser investido e a segunda que 

só é permitido pesos positivos dos ativos, ou seja, não será permitida a venda a 

descoberto (em inglês, short-selling), que consiste em vender ativos que o investidor 

não possui. 

Outra forma de abordagem para o problema de otimização consiste em maximizar 

o retorno. Sua formulação é a seguinte: 

 
M

i

i=1

i

   

      =1

                    0    i

cMaximizar

Sujeito a x

x

µ

ϕ






 ≤ ≤ ∀

∑  (2.7) 

A última restrição significa que os pesos de cada ativo só podem assumir um valor 

de no máximo φ (uma constante arbitrária entre 0 e 1). Essa restrição é imposta para se 
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evitar uma carteira com apenas um ativo, pois em geral, a solução deste problema          

(quando φ=1) resulta numa carteira com apenas o ativo de maior rentabilidade.  

Nos modelos mencionados acima, a medida de risco é dada pela variância, 

entretanto recentes estudos tentam usar outras medidas. Como por exemplo, (Magro, 

2008) que utilizou o VaR como medida de risco, conseguindo bons resultados. 

 

2.3 – Características de séries financeiras 

Quando se trata de um estudo temporal focado numa análise financeira, em geral 

não se utiliza a cotação da ação, mas sim o retorno da ação que é dado por: 

 
1

ln t
t

t

P
r

P−

 
=  

 
 (2.8) 

Onde tP  é o preço da ação no instante t. 

Outro fato a ser considerado é que o quadrado dos retornos pode ser entendido 

como uma proxy da volatilidade instantânea (Almeida, 2000). 

Assim, uma série de retornos possui particularidades próprias, diferentes das 

demais séries temporais. O resumo segue abaixo: 

Média nula → a série de retornos apresenta média nula, principalmente para 

horizontes curtos, onde o retorno médio tende a ser pequeno (Jorion, 2003). Para a 

verificação deste fato utiliza-se o Teste T apresentado no item II do apêndice. 

Heterocedasticidade → a variância condicional não é constante ao longo do 

tempo. O termo condicional refere-se ao fato de levar em consideração as informações 

atuais e também as passadas. Um exemplo disso são os modelos da família ARCH, 

“onde a variância da inovação se correlaciona com a variável independente, assim a 
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variância é dita condicional e seu valor depende da observação do próprio erro” 

(Cardoso, 2005). 

Caudas pesadas → a distribuição dos retornos tende a apresentar caudas mais 

pesadas que a Normal, que pode ser medido pela curtose. Em geral apresentam 

excesso de curtose, ou seja, apresentam valores maiores que 3 (três), o que indica que 

os dados não seguem uma distribuição normal, mas sim uma distribuição leptocúrtica4. 

Para verificar se os dados seguem a distribuição Normal, utiliza-se o teste de Jarque-

Bera apresentado no item III do apêndice. 

Agrupamentos de Volatilidade → a presença de clusters de volatilidade fica 

evidenciado quando uma grande oscilação tende a seguir grandes oscilações, ou seja, 

quando a volatilidade no instante de tempo k está alta, é de se esperar que nos 

instantes k-1 e k+1 também estejam altas. Outra forma de saber a existência desse 

efeito é analisando os correlogramas da série de retornos ao quadrado, caso haja 

defasagens significativas há indícios para a ocorrência deste efeito. 

Efeito de Alavancagem → a volatilidade é maior quando os preços caem. Tem 

esse nome porque quando o preço da ação cai, a empresa tende a ficar mais 

alavancada, o que aumenta a incerteza e conseqüentemente a volatilidade (Alarcon, 

2005) 

Persistência (ou Dependência Temporal) → os clusters de volatilidade indicam 

que embora os retornos não sejam autocorrelacionados, eles apresentam dependência 

serial. Ou seja, os retornos não são independentes e assim a observação mais recente 

influencia a observação que vem em seguida. Este efeito pode ser identificado através 

do lento declínio dos correlogramas da série de retornos ao quadrado. 

 

                                                 
4 A distribuição Normal tem coeficiente de curtose igual a três e é denominada mesocúrtica. Caso a 
curtose seja menor que três, a distribuição é denominada platicúrtica. 
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2.4 – Valor em Risco 

A definição para o Valor em Risco foi dada em (Jorion, 2003): “o VaR sintetiza a 

pior perda esperada dentro de determinado período de tempo e intervalo de confiança.” 

Em outras palavras, é uma medida probabilística da maior perda que poderia ocorrer em 

um portfólio (ou ativo), com determinado grau de confiança estatística5, dado um 

horizonte de tempo. A figura a seguir tenta esclarecer o que foi descrito neste parágrafo. 

Figura 1 - VaR de uma distribuição Normal com grau de confiança de (1-α)% 

MédiaVaR α%  

No presente trabalho, não será considerado o Valor em Risco monetário (ou 

absoluto), apenas o Valor em Risco em termos de retorno, dado por: 

 ( ) %t tP r VaR α≤ =  (2.9) 

Onde tr  é dado por (2.8). Assim, para os exemplos práticos e para o estudo de 

caso quando se fizer referência ao cálculo do VaR, deve ser este o levado em 

consideração. 

Embora o VaR esteja sendo muito utilizado pelas empresas, existem algumas 

hipóteses que devem ser atendidas para o cálculo do VaR, a saber: 

                                                 
5 O grau de confiança é dado por (1-α)%, enquanto o nível de significância é dado por α%, conforme item 
I do apêndice. Assim, são medidas complementares, se o grau de confiança é de 95%, o nível de 
significância será de 5%. 
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• A série temporal analisada deve ser estacionária6; 

• Os ativos da carteira não devem ter pesos negativos; 

• A série temporal dos retornos deve preferencialmente seguir uma 

distribuição Normal padrão; 

• A carteira analisada deve se manter constante no horizonte de tempo de 

previsão. 

Em seu trabalho (Alarcon, 2005) detalha as principais vantagens e desvantagens 

de se utilizar o modelo VaR. O resumo está apresentado no quadro a seguir: 

Quadro 1 - Vantagens e Desvantagens do VaR 

Vantagens Desvantagens 
Fornece um padrão de comparação para o 
risco de mercado de diferentes posições 
expostas a diferentes fontes de risco. 

As perdas futuras são previstas utilizando 
dados de volatilidades passadas, mas no 
mercado financeiro é comum ocorrerem 
mudanças inesperadas e nunca antes 
vistas.  

Pode ser usado como um indicador de 
performance para auxiliar a tomada de 
decisões no momento de investir. 

Em certas situações as hipóteses não são 
válidas. Como por exemplo, a de assumir a 
distribuição normal. 

Fornece informações úteis para a 
elaboração de relatórios gerenciais. 

Nenhum sistema computacional de 
gerenciamento de risco é infalível. Por isso, 
a necessidade de uma boa equipe de 
analistas de risco. 

É usado para fins regulatórios, pois 
determina os requerimentos de capital 
próprio para fazer frente às perdas. 

  

Existem duas abordagens para o cálculo do VaR, paramétrico e não paramétrico, 

os quais serão discutidos nas sub-seções a seguir.7 

                                                 
6 Em geral séries de retorno são ditas estacionárias. Porém para verificar esta característica, deve-se 
utilizar o Teste ADF (Augmented Dickey-Fuller). Para mais detalhes ver (Morettin & Toloi, 2006 – 
Apêndice B). 
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2.4.1 – Método Não Paramétrico 

O cálculo do VaR é considerado não paramétrico quando não se pressupõe o 

conhecimento da distribuição de probabilidades da série de retornos. O modelo mais 

conhecido desta categoria é a Simulação Histórica.8 

O método de cálculo leva em consideração apenas a distribuição empírica da 

série de retornos, onde se obtém o percentil correspondente ao nível de significância (α) 

desejado, para um determinado tamanho da janela (em inglês, window size). 

Na prática, considerando uma janela de 252 dias, se quer calcular o VaR para o 

253º dia, com α=5%. Então primeiro se deve ordenar os 252 retornos anteriores, e em 

seguida calcular o percentil de 5%, assim o VaR será equivalente ao valor aproximado 

da 12ª pior perda daquele período. 

O quadro a seguir resume as vantagens e desvantagens do uso da simulação 

histórica, que apesar do nome não há simulações envolvidas, considerando apenas que 

os eventos passados podem ser usados para simular o futuro. 

                                                                                                                                                               
7 Ainda existe uma terceira categoria, a qual não será abordada neste trabalho, denominada Semi 
Paramétrica. Onde se encaixam o modelo da Teoria dos Valores Extremos (EVT) e o modelo Auto-
Regressivo Condicional por Regressão Quantílica (CAVIAR). Para mais detalhes ver (Manganeli & Engle, 
2001). 
8 Existe também o modelo Híbrido. Para mais detalhes ver (Manganeli & Engle, 2001). 
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Quadro 2 -  Vantagens e Desvantagens da Simulação Histórica9 

Vantagens Desvantagens 
Não exige conhecimento a priori da 
distribuição dos retornos. 

As perdas futuras são previstas utilizando 
dados do passado, ponderando 
igualmente todas as observações. 

Não se utiliza da matriz de covariância, a 
qual poderia gerar custo computacional. 

O método é sensível ao tamanho da 
janela e também para a presença de 
outliers, o que pode gerar resultados 
distorcidos. 

Fácil implementação. Não tem muito a informar para o caso de 
ocorrerem perdas maiores do que as 
históricas. 

Inexistência do risco de modelagem, 
sendo capaz de capturar até os efeitos 
não lineares. 

Baseia-se num único processo gerador 
dos dados, a trajetória observada, o que 
exige que a distribuição se mantenha 
estável ao longo do tempo. 

 

2.4.2 – Método Paramétrico 

Em contrapartida ao método anterior, aqui se pressupõe o conhecimento prévio 

da distribuição de probabilidades da série de retornos. Neste método existem dois 

problemas, descobrir a distribuição de probabilidade adequada e estimar a volatilidade. 

Usualmente utiliza-se a distribuição Normal com média µ  e variância 2σ  como 

aproximação para a série de retornos. Assim, o VaR no dia t é dado por: 

 
%t t tVaR zαµ σ= +  (2.10) 

Onde %zα  representa o quantil de α% da distribuição normal padrão. 

                                                 
9
 Fontes: Alarcon, 2005 e Lima, 2010. 
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Considerando a hipótese de média dos retornos nula, conforme dito na seção 

(2.3) e assumindo um nível de significância de 5%, a equação (2.10) fica simplificada da 

seguinte forma: 

 1,65t tVaR σ= −  (2.11) 

Assim, a dificuldade do cálculo do VaR paramétrico se resume agora em estimar 

a volatilidade. 

Entre as formas de se estimar a volatilidade de uma série temporal, tem destaque 

o modelo GARCH apresentado por Tim Bollerslev em 1986, que leva em conta a 

dependência temporal da variância condicional.  

Este modelo é uma generalização do modelo Auto-Regressivo com 

Heterocedasticidade Condicional (ARCH, do inglês Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) proposto por Engle em 1982. Porém diferencia-se do modelo de 

Engle, no sentido que a variância condicional segue um processo Auto-Regressivo de 

Médias Móveis (ARMA, do inglês Autoregressive Moving Average).  

O modelo GARCH é o mais aplicado em modelagem financeira, por ser 

considerado o mais parcimonioso e por ser a base de vários outros modelos que 

derivam dele.  

O modelo GARCH(q,p) deve estimar seus três componentes simultaneamente, os 

quais são a média condicional, a variância condicional e o erro condicional, 

respectivamente (Cottrell & Riccardo, 2012): 

 '

t ty X uβ= +  (2.12) 

 2 2 2

0

1 1

q p

t i t i j t j

i j

uσ α α γ σ− −

= =

= + +∑ ∑  (2.13) 

 t t tu σ ε=  (2.14) 
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Onde X  é uma matriz com as variáveis exógenas de uma regressão, tu  é a 

inovação, tσ  é o desvio padrão condicional e tε  é uma variável aleatória de média 

zero10. 

Caso não se utilize variáveis exógenas, a matriz X  se resume a um vetor de 1’s, 

e como o estudo é para uma série de retornos, a equação (2.12) é simplificada para: 

 t tr c u= +  (2.15) 

A ordem q do modelo determina o número de atrasos das inovações quadráticas 

e a ordem p o número de atrasos da variância condicional11. Neste modelo são 

impostas algumas restrições, a saber: 

 0

1 1

0;    0;    0;    1
q p

i j i j

i j

α α γ α γ
= =

> ≥ ≥ + <∑ ∑  (2.16) 

Na prática, utiliza-se a ordem 1 para p e q, assim no modelo GARCH(1,1)  a 

equação (2.13) é simplificada para: 

 2 2 2

0 1 1 1 1t t tuσ α α γ σ− −= + +  (2.17) 

E as restrições se simplificam para: 

 
0 1 1 1 10;    0;    0;    1α α γ α γ> ≥ ≥ + <  (2.18) 

Entretanto as inovações (2.14) são dependentes da distribuição que é 

considerada para a variável aleatória tε .   

Um processo GARCH com inovações Gaussianas tem 
tε  seguindo uma 

distribuição Normal Padrão: 

 
( )2

2

~ (0,1) ( )
2

x

t

e
N f xε

π

−

= =  (2.19) 

                                                 
10

 Vide Vee & Gonpot & Sookia, 2011. 
11 Caso a ordem p seja nula, o modelo (2.13) se resume a um processo ARCH(q). 
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Um processo GARCH com inovações T-Student tem tε  seguindo uma 

distribuição t de Student com v graus de liberdade12 (Bussab & Morettin, 2005): 

 
( )

1
2 2

1

2
~ ( ) ( ; ) 1

2

v

t

v

x
t v f x v

vv v
ε

π

+ 
− 
 

+ 
Γ     = = + 

Γ  
 (2.20) 

Um caso particular do modelo GARCH(1,1) foi utilizado pelo J.P.Morgan (1996) 

para criar o modelo EWMA (Exponentially Weighted Moving Average). Entretanto, este 

modelo é mais simples, se importando apenas com a variância condicional que é 

calculada de modo recursivo. Assim em relação a equação (2.17), os pesos 1α e 1γ  são 

substituídos por (1 )λ−  e λ , respectivamente, e com 0 0α = se resume a: 

 2 2 2

1 1(1 )t t tuσ λ λσ− −= − +  (2.21) 

Onde λ  é denominado de fator de decaimento (em inglês, decay factor). Em 

geral, esse valor foi pré-determinado pelo J.P.Morgan em 0,94 para dados diários e 0,97 

para as demais séries. 

Esses três modelos descritos acima, além da Simulação Histórica, serão 

utilizados para o estudo de caso empírico nos capítulos a seguir. 

 

 

2.5 – Backtest 

Uma vez especificado os modelos de VaR, a última etapa consiste em validá-los, 

ou seja, verificar a adequação e a precisão das estimativas dos modelos. 

O principal método de avaliação dos modelos é através de testes estatísticos, os 

denominados Backtests.13 

                                                 

12 A função gama é dada por: 1

0

( ) x aa e x dx

+∞

− −Γ = ∫ . 

13
 No item I do apêndice há uma revisão geral do teste estatístico de hipóteses. 



 16

O Comitê de Basiléia indica a utilização do teste de Kupiec, o qual avalia se as 

violações do modelo estão dentro de um nível aceitável, através de um teste estatístico. 

Para iniciar os procedimentos do teste, deve-se primeiro definir uma variável para 

as violações: 

 t t

t t

1,   se r <VaR

0,  se r VaR
tV


= 

≥
 (2.22) 

Onde tr é dado por (2.8) e tVaR  por (2.11). 

Em outras palavras, uma violação ocorre quando o retorno for menor que a 

estimativa do VaR, uma vez que o modelo não conseguiu prever aquela perda. 

As hipóteses do modelo são as seguintes: 

 0

1

:

:

H p V n

H p V n

=


≠
 (2.23) 

Onde n é a quantidade de observações, p é o nível de significância desejado e 

1

n

t

t

V V
=

=∑ . 

Assim, o modelo testa se a proporção de violações é igual à proporção de 

violações aceitável previamente (p), que em geral, se utiliza 1% ou 5%. Caso o modelo 

de VaR não esteja correto, então o teste irá rejeitar a hipótese nula. 

 

A estatística de teste é dada por: 

 
( )*
1

2ln

1

n V V

n V V

p p
LR

V V

n n

−

−

 
 − = −
    

−    
    

 (2.24) 

Onde LR* segue aproximadamente uma distribuição Qui-Quadrado com 1 grau 

de liberdade (Nieppola, 2009). 
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Caso * 2

1; pLR χ>  então deve-se rejeitar a hipótese nula, caso contrário há indícios 

para não rejeitar a hipótese nula. 

Este modelo é muito utilizado no mercado pela sua simplicidade de cálculos, 

porém o teste apresenta baixo poder, ou seja, tem alta probabilidade de ocorrências do 

erro tipo II, que consiste em não rejeitar o modelo quando ele é inadequado (vide 

Quadro A.4).  
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3 – Metodologia 

 

3.1 – Descrição da base de dados 

Neste trabalho será feita uma aplicação ao mercado acionário brasileiro, 

considerando o período de 02/01/2008 a 30/03/2012, perfazendo uma amostra com 

1048 observações diárias.  

O ativo que será utilizado como base do estudo é o IBrX-50, que é “um índice que 

mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações selecionadas entre 

as mais negociadas na BOVESPA em termos de liquidez, ponderadas na carteira pelo 

valor de mercado das ações disponíveis à negociação” (BM&F BOVESPA, 2012). 

Abaixo é apresentada a série diária histórica das cotações, considerando os preços 

nominais de fechamento, obtidas no Yahoo! Finance. 

Figura 2 – Cotações do IBrX-50 
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Como o estudo será feito considerando os retornos14, uma observação é perdida, e 

assim o tamanho final da amostra a ser trabalhada terá 1047 observações. 

                                                 
14 Para o cálculo dos retornos, foi utilizada a equação (2.8). 
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3.2 – Metodologia Utilizada 

A composição do índice IBrX-50 está apresentada no Quadro A.5 do anexo, nele é 

possível ver todos os cinqüenta ativos que compõem a sua carteira e as respectivas 

participações. 

A primeira etapa do trabalho consiste em escolher duas outras carteiras, seguindo 

a teoria de Markowitz apresentada na seção 2.2. 

Numa carteira o objetivo é minimizar o risco e a outra carteira tem o objetivo de 

maximizar o retorno esperado. Em ambas foi imposta a restrição de pesos positivos dos 

ativos. 

Essas novas carteiras serão ponderadas considerando os dez ativos com maior 

participação15 e ainda de companhias diferentes16, ou seja, apesar da Petrobrás ter 

duas ações na primeira e quarta posição, somente será considerada a primeira. Assim 

os dez ativos considerados neste estudo estão grifados de amarelo no Quadro A.5, a 

saber: PETR4, ITUB4, VALE5, BBDC4, AMBV4, BBAS3, BVMF3, CMIG4, BRFS3 e 

GGBR417. Todas as cotações foram obtidas através do Yahoo! Finance, exceto as 

ações BBDC4, GGBR4 e AMBV4 que foram obtidas no portal Economática, já que 

precisavam de ajustes para eventos, tais como: desdobramentos, bonificações, 

grupamentos, etc. 

O cálculo dos pesos de cada ativo será feito no software Excel, com o uso do 

suplemento SOLVER, conforme apresentado em (Gonçalves, Pamplona e Montevechi, 

2002). 

A segunda etapa consiste no cálculo do VaR diário, conforme apresentado na 

seção 2.4, para as três carteiras consideradas (IBX, CARTmin e CARTmax).  

                                                 
15 Composição referente ao dia 19/03/12. Como as participações dos ativos são revistas continuamente, a 
escolha dos dez ativos poderá ser diferente desta, no caso de tentar simular este estudo futuramente. 
16 Esta restrição foi considerada para evitar a alta correlação entre os ativos da mesma companhia e com 
isso conseguir uma carteira mais diversificada. 
17 A ação OGXP3 foi preterida, pois o inicio da série se dá em junho/2008, o que ocasionaria a falta de 
quase 100 observações. 
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Serão consideradas quatro formas de calcular o VaR com um grau de confiança de 

95%, a saber: 

VaR Histórico → O VaR diário será calculado no software Excel através da função 

PERCENTIL e considerando uma janela de 252 dias.  

VaR EWMA → A volatilidade será calculada recursivamente, conforme equação 

(2.21), no software Excel. E o VaR diário calculado conforme equação (2.11). 

VaR Garch (Z) → A volatilidade será calculada conforme equação (2.17) no 

software Eviews (versão 5), considerando as inovações com distribuição Normal (2.19). 

E o VaR diário conforme equação (2.11). 

VaR Garch (T) → Idêntico ao anterior, exceto por considerar as inovações com 

distribuição t-Student (2.20). 

Todos os métodos apresentados terão uma amostra de VaR diários de n=1047 

observações, exceto o VaR Histórico que terá n=795 observações. 

A terceira e última etapa consiste em verificar a qualidade de ajuste dos modelos 

de VaR estimados, para isso será aplicado o backtest apresentado na seção 2.5. 
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4 – Estudo de Caso 

 

4.1 – Otimização da Carteira 

Conforme descrito no capitulo anterior, este estudo empírico contará com a análise 

de três carteiras: 

• Uma carteira selecionada a partir dos dez ativos (descritos na seção 3.2), que 

visará minimizar o risco associado à carteira, a qual será denotada por 

CARTmin; 

• O índice IBrX-50, composto por cinqüenta ativos (vide Quadro A.5), será 

denotado por IBX;18 

• Uma carteira selecionada a partir dos dez ativos (descritos na seção 3.2), que 

visará maximizar o retorno esperado da carteira, a qual será denotada por 

CARTmax. Conforme apresentado na equação (2.7), foi imposta uma restrição 

para os pesos dos ativos, com o intuito de evitar a concentração da carteira em 

apenas um único ativo. Assim, optou-se por utilizar φ=0,45, ou seja, não será 

permitido alocar mais de 45% em um ativo. Logo, garante-se que haverá pelo 

menos três ativos na composição da carteira. 

Para resolver o binômio risco x retorno, segundo a Teoria de Markowitz, além do 

retorno de cada ativo, três elementos são necessários: o retorno esperado (média) de 

cada ativo, o risco (desvio-padrão) de cada ativo e a matriz de covariância dos ativos.19 

Para o caso dos dez ativos selecionados, a matriz de covariância está apresentada 

na Figura 3 e as outras medidas na Tabela 1. Individualmente, o ativo que proporciona o 

maior retorno é o AMBV4 com 0,12% e o menor retorno é o BVMF3 com -0,09%, 

                                                 
18 Não confundir com o Índice Brasil (IBrX) que é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira 
teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA. 
19  A matriz de covariância tem a forma da equação (2.3). 
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enquanto o de maior risco é o BBAS3 com 4% e o de menor risco é o AMBV4 com 

2,01%. 

Tabela 1 - Retorno Esperado e Risco dos dez ativos 

MEDIDAS PETR4 ITUB4 VALE5 CMIG4 BBDC4 AMBV4 BRFS3 GGBR4 BBAS3 BVMF3

RETORNO ESPERADO -0,047% -0,011% -0,016% 0,035% 0,021% 0,121% -0,012% -0,026% 0,015% -0,097%

RISCO 2,62% 2,86% 2,66% 2,24% 2,47% 2,01% 3,30% 3,10% 4,03% 3,69%  

Figura 3 - Matriz de Covariância dos dez ativos 

PETR4 ITUB4 VALE5 CMIG4 BBDC4 AMBV4 BRFS3 GGBR4 BBAS3 BVMF3

PETR4 0,00068 0,00045 0,00054 0,00021 0,00043 0,00021 0,00027 0,00059 0,00024 0,00052

ITUB4 0,00045 0,00082 0,00049 0,00026 0,00062 0,00026 0,00033 0,00056 0,00032 0,00061

VALE5 0,00054 0,00049 0,00071 0,00023 0,00047 0,00025 0,00031 0,00064 0,00026 0,00056

CMIG4 0,00021 0,00026 0,00023 0,00050 0,00024 0,00016 0,00017 0,00028 0,00021 0,00025

BBDC4 0,00043 0,00062 0,00047 0,00024 0,00061 0,00025 0,00030 0,00053 0,00031 0,00056

AMBV4 0,00021 0,00026 0,00025 0,00016 0,00025 0,00040 0,00020 0,00029 0,00017 0,00027

BRFS3 0,00027 0,00033 0,00031 0,00017 0,00030 0,00020 0,00109 0,00032 0,00026 0,00035

GGBR4 0,00059 0,00056 0,00064 0,00028 0,00053 0,00029 0,00032 0,00096 0,00032 0,00066

BBAS3 0,00024 0,00032 0,00026 0,00021 0,00031 0,00017 0,00026 0,00032 0,00162 0,00031

BVMF3 0,00052 0,00061 0,00056 0,00025 0,00056 0,00027 0,00035 0,00066 0,00031 0,00136  

Além da matriz de covariância, a matriz de correlação é útil para verificar a 

existência de correlação entre os ativos. Na Figura A.13 é possível identificar as altas 

correlações entre os ativos PETR4 com VALE5 e GGBR4 e do ITUB4 com BBDC4. 

A partir das informações da Tabela 1 e da Figura 3 e com a ajuda da função Solver 

do Excel, obtiveram-se os pesos que cada ativo terá em cada carteira.   

Tabela 2 - Pesos dos ativos em cada Carteira 

PETR4 ITUB4 VALE5 CMIG4 BBDC4 AMBV4 BRFS3 GGBR4 BBAS3 BVMF3

CARTmin 12,4% -            -            31,2% -            43,2% 8,0% -        5,2% -        

CARTmax -            -            -            45,0% 10,0% 45,0% -        -        -      -        

CARTEIRAS

PESOS

 

Os resultados apresentados na Tabela 2, mostram que se o investidor quiser um 

portfólio de menor risco ele deve investir 43% no ativo AMBV4, 31% no ativo CMIG4 e 

assim sucessivamente. Caso o investidor prefira obter maior retorno, deve investir 45% 

no ativo CMIG4 e no ativo AMBV4 e mais 10% no BBDC4.  
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Os retornos diários das carteiras CARTmin e CARTmax são encontrados, 

multiplicando os pesos apresentados na Tabela 2 pelos respectivos retornos diários de 

cada ativo. 

O resumo dos retornos esperados e dos riscos de cada portfólio está apresentado 

na tabela abaixo: 

Tabela 3 – Risco e Retorno de cada Carteira 

Retorno 
Esperado

Risco
Retorno 

Esperado
Risco

IBX50 -0,003% 2,18% -0,07% 10,0%

CARTmin 0,057% 1,66% 1,20% 7,6%

CARTmax 0,072% 1,72% 1,52% 7,9%

Base MensalBase Diária
CARTEIRAS

 

Ou seja, o investidor que quiser aplicar na CARTmax terá um retorno esperado por 

dia de 0,07%, o que no mês20 lhe proporcionará um retorno de 1,52%. 

4.2 – Análise Exploratória 

As três séries de retorno das carteiras são apresentadas na Figura 4. As três séries 

têm comportamento parecido, com clusters de alta volatilidade no segundo semestre de 

2008 e depois um comportamento mais calmo, embora para o IBX aparente uma maior 

volatilidade. 

Pelas estatísticas descritivas da Tabela 4, constata-se que as médias e as 

medianas das três séries tendem a zero. Aplicando o teste T (vide item II do Apêndice) 

obtêm-se todos os p-valores com nível de significância maior que 5% (ver Quadro A.6, 

Quadro A.7, Quadro A.8), ou seja, conclui-se a favor da hipótese nula e portanto, as três 

séries têm médias nulas. 

Ainda na Tabela 4, todos os coeficientes de curtose são maiores que 3 (três), o que  

indica que as séries não seguem uma distribuição normal. Para confirmar isto, na 

                                                 
20

 Mês útil com 21 dias. 
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mesma tabela há a estatística do teste de Jarque-Bera (vide item III do Apêndice) e o 

respectivo p-valor. Como todos os p-valores são muito próximos de zero, deve-se 

rejeitar a hipótese nula, ou seja, rejeita-se a hipótese de que as séries seguem uma 

distribuição Normal. Outro modo de visualizar o que foi dito em relação a distribuição, é 

olhando para a Figura A.14, onde os boxplots de todas as séries apresentam vários 

outliers, tanto suaves, como extremos. 

Figura 4 – Séries de Retorno das Carteiras 
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Tabela 4 – Estatísticas Descritivas das Séries de Retorno 

ESTATÍSTICA IBX CARTMIN CARTMAX

Observações 1047 1047 1047

Média -0,00005 0,00007 0,000265

Mediana 0,00100 0,00100 0,00100

Máximo 0,13800 0,13300 0,15700

Mínimo -0,12900 -0,11100 -0,11400

Desvio Padrão 0,02183 0,01830 0,01964

Assimetria 0,04219 -0,23710 0,32337

Curtose 9,31705 10,80265 11,09458

Jarque-Bera 1.741,17 2.665,76 2.876,65

P-Valor 0,00000 0,00000 0,00000  
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A Figura 5 a seguir, apresenta a volatilidade instantânea para as séries e o que foi 

descrito no início desta seção para a Figura 4, também é válido para descrever esta 

figura. A presença de clusters de volatilidade são um indicio de que as séries são 

heterocedásticas. 

Figura 5 - Séries do Quadrado dos Retornos das Carteiras 
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Por último, deve-se verificar se as séries apresentam correlação serial, isto é, se as 

séries são dependentes temporalmente, que é uma característica necessária para 

aplicação da modelagem GARCH. 

Na Figura 6, é possível notar que há várias defasagens significativas para as três 

carteiras e também um lento declínio das defasagens na função de autocorrelação. 

Assim, as séries estão aptas a serem modeladas por GARCH. 
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Figura 6 – Correlogramas do Quadrado dos Retornos das Carteiras 
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4.3 – Estimação dos modelos de VaR 

Nesta seção serão apresentadas as estimativas do Valor em Risco, conforme a 

metodologia descrita na seção 3.2. O VaR Histórico e o VaR EWMA foram calculados 

no próprio Excel, enquanto os modelos de volatilidade de GARCH(1,1) foram estimados 

no Eviews e com esses dados calcularam-se as estimativas do VaR. 

O VaR EWMA foi calculado recursivamente considerando o fator de decaimento(λ) 

igual 0,94, conforme equação (2.21), assim as últimas observações tiveram maior peso 

do que as iniciais. Para o cálculo da volatilidade inicial (em 03/01/2008), seguiu-se a 

orientação de (J.P. Morgan & Reuteurs, 1996 – pág. 82) que indica a utilizar o retorno 

ao quadrado para a estimativa da primeira observação e aí sim, a partir da segunda 

observação utilizar a equação recursiva (para maiores detalhes ver Figura A.15). 

Os modelos GARCH foram calculados a partir das séries de retorno, vide equações 

(2.15)  e (2.17). Tomando como exemplo o Quadro 3, o modelo de volatilidade estimado 

pode ser reescrito da seguinte forma: 2 2 2

1 10,000004 0,094 0,893t t tuσ σ− −= + + . Os demais 
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modelos estão apresentados desde o Quadro A.9 até o Quadro A.13 e podem ser lidos 

de maneira análoga. 

Quadro 3 - Modelo GARCH (1,1) estimado com inovação Gaussiana para a Série IBX 

Dependent Variable: IBX
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Included observations: 1047
Convergence achieved after 14 iterations
Variance backcast: ON
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1) 2̂ + C(3)*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

Variance Equation

C 4,64E-06 1,44E-06 3,22894 0,0012
RESID(-1) 2̂ 0,094183 0,01113 8,46202 0,0000
GARCH(-1) 0,893991 0,011523 77,58600 0,0000

R-squared -0,000006     Mean dependent var -5,35E-05
Adjusted R-squared -0,001922     S,D, dependent var 0,021833
S.E. of regression 0,021854     Akaike info criterion -5,281823
Sum squared resid 0,49863     Schwarz criterion -5,267629
Log likelihood 2.768,034     Durbin-Watson stat 1,988775

 

 

Nas Figuras 7, 8 e 9 são apresentadas as volatilidades (as mesmas da Figura 5) e 

as estimativas da volatilidade segundo os modelos GARCH(T) e GARCH(Z), para as 

carteiras IBX, CARTmin e CARTmax, respectivamente. Como se pode ver as 

estimativas dos modelos conseguiram capturar o comportamento das volatilidades, já 

que todas as “linhas” apresentam o mesmo traçado. Em relação as duas formas de se 

calcular o GARCH, com inovações t-Student ou inovação Gaussiana, os resultados são 

praticamente idênticos, pois uma linha sobrepõe a outra. 
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Figura 7 – Série de Volatilidade do IBX e Estimativas de volatilidade do modelo Garch 

.000

.004

.008

.012

.016

.020

.024

.000

.001

.002

.003

.004

.005

.006

2008 2009 2010 2011

VOLATILIDADE_IBX
GARCH_Z_IBX
GARCH_T_IBX

 

 

 

Figura 8 – Série de Volatilidade da CARTmin e Estimativas de volatilidade do modelo Garch 
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Figura 9 - Série de Volatilidade da CARTmax e Estimativas de volatilidade do modelo Garch 
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A seguir serão apresentados os gráficos da série de retornos e o correspondente 

valor em risco diário calculado pelas quatro formas descritas anteriormente. Na Figura 

10 os gráficos são referentes a carteira IBX, na Figura 11 são referentes a carteira 

CARTmin e finalmente a Figura 12 representa a carteira CARTmax. 

Há um ponto para atentar nas figuras, pois os gráficos do modelo não paramétrico 

começam de uma data diferente (12/01/2009) devido a perda de 252 observações. Para 

todas as outras metodologias a data de início é 03/01/2008. 

Para todas as carteiras, todos os métodos parecem se ajustar bem, principalmente 

os modelos paramétricos, pois acompanham o comportamento da série de retornos e 

assim criam uma espécie de limite inferior para as perdas, com poucas observações 

excedendo a linha dos modelos de VaR. 
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Figura 10 – Retorno e Valor em Risco da série IBX 
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Figura 11 - Retorno e Valor em Risco da série CARTmin 
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Figura 12 - Retorno e Valor em Risco da série CARTmax 
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4.4 – Aplicação do Backtest 

Para se chegar a uma conclusão acerca dos métodos empregados, será aplicado o 

teste estatístico discutido na seção 2.5, onde as hipóteses são descritas na equação 

(2.23), a estatística de teste é dada por (2.24) e o nível de significância escolhido foi de 

5%.  

As tabelas a seguir mostram as conclusões do teste em cada carteira: 

Tabela 5 - BackTest do VaR Histórico nas três carteiras 

IBX CARTmin CARTmax

Violações  (V) 26 31 29

Observações (n) 795 795 795

LR* 5,67 2,19 3,36

χ²(1;5%) 3,84 3,84 3,84

Conclusão REJEITA Ho NÃO REJEITA Ho NÃO REJEITA Ho  



 32

Tabela 6 - BackTest do VaR EWMA nas três carteiras 

IBX CARTmin CARTmax

Violações  (V) 58 47 45

Observações (n) 1047 1047 1047

LR* 0,62 0,60 1,14

χ²(1;5%) 3,84 3,84 3,84

Conclusão NÃO REJEITA Ho NÃO REJEITA Ho NÃO REJEITA Ho  

 

Tabela 7 - BackTest do VaR GARCH(Z) nas três carteiras 

IBX CARTmin CARTmax

Violações  (V) 60 36 33

Observações (n) 1047 1047 1047

LR* 1,13 6,01 8,62

χ²(1;5%) 3,84 3,84 3,84

Conclusão NÃO REJEITA Ho REJEITA Ho REJEITA Ho  

 

Tabela 8 - BackTest do VaR GARCH(T) nas três carteiras 

IBX CARTmin CARTmax

Violações  (V) 60 39 34

Observações (n) 1047 1047 1047

LR* 1,13 3,92 7,69

χ²(1;5%) 3,84 3,84 3,84

Conclusão NÃO REJEITA Ho REJEITA Ho REJEITA Ho  

 

Como se pode ver, o modelo não paramétrico não conseguiu obter um resultado 

adequado para a carteira IBX, já que rejeita a hipótese nula. Em contrapartida, os 

modelos paramétricos conseguiram um bom ajuste para esta carteira.  

A simulação histórica e o modelo EWMA conseguiram bons ajustes para as 

carteiras CARTmin e CARTmax. Algo que os modelos GARCH não conseguiram, pois 

para estes dois portfólios, os modelos foram muito conservadores e criaram estimativas 

de valor em risco que causavam menos violações que o esperado.  
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Assim, os objetivos deste trabalho foram alcançados. Toda a teoria demonstrada 

no capítulo 2 foi utilizada de forma prática neste estudo empírico.  

E ainda, este estudo conseguiu mostrar que o Garch(T) pode ser incluído nas 

metodologias do VaR e assim, é mais uma opção que pode ser utilizada no mercado 

futuramente. 

Entretanto, quando se comparam os resultados dos modelos, o modelo com 

inovação t-Student apresenta resultados muito próximos do modelo com inovação 

Gaussiana. Como não houve ganho significativo e por questões de simplicidade, ainda é 

aconselhável a utilização deste último, conforme vem sendo praticado atualmente.  

Contudo, o recente avanço computacional, permitiu o cálculo do Garch(T) de forma 

mais simples e sua utilização deve ser testada em outras situações, cuja aderência pode 

ser melhor do que o Garch(Z). 
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5 – Conclusões e extensões 

Este trabalho tinha como objetivo principal, fazer um estudo empírico do Valor em 

Risco considerando a metodologia paramétrica do Garch com inovação t-Student no 

mercado brasileiro e avaliar sua utilidade para próximos estudos. Para isso foram 

modeladas três séries de retorno (portfólios) considerando quatro metodologias 

(Simulação Histórica, EWMA, Garch com inovação gaussiana e Garch com inovação t-

Student) e para avaliar a aderência do modelo utilizou-se o teste de Kupiec. 

Os resultados dos testes, conforme apresentado na seção 4.4, mostraram que o 

modelo que foi aprovado pelo teste nas três carteiras foi o EWMA e assim, segundo este 

teste é o modelo que melhor se adequa para os dados utilizados. 

Entretanto, a metodologia Garch também apresentou bons resultados por dois 

aspectos. Primeiro, embora tenha sido rejeitada pelo teste de Kupiec para duas das três 

carteiras, a quantidade de violações foi inferior ao que era esperado pelo teste, 

evidenciando assim o baixo poder de crítica do teste. Segundo, conforme apresentado 

nas Figuras 7, 8 e 9 os modelos GARCH(Z) e GARCH(T) conseguiram bons ajustes ao 

modelar a volatilidade instantânea das séries. 

O modelo Garch com inovações t-Student não apresentou ganhos significativos em 

relação ao modelo com inovações gaussianas, porém apresentou resultados 

praticamente idênticos, o que o torna uma modelagem apta para o uso do cálculo do 

VaR.  

O Valor em Risco ainda tem muito a ser debatido e desvendado, por isso a seguir 

são apresentadas algumas idéias para trabalhos futuros. 

A primeira delas seria utilizar outros backtests para avaliar os modelos Garch, tais 

como a função perda de Lopez (Lopez, 1998 apud Lima, 2010) que considera o impacto 

da violação e não somente a freqüência delas. Ou ainda, a regressão quantílica 

proposta por Gaglione em 2007 que considera toda a distribuição de retornos e do VaR 
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ao invés de somente as violações, e como foi comprovada pelo autor tem alto poder de 

crítica. 

Outra extensão possível seria utilizar as metodologias do VaR como medida de 

risco para seleção de portfólio (Magro, 2008). 

Uma terceira extensão para este trabalho, seria avaliar os resultados caso fosse 

considerada a distribuição t-Student na equação (2.10). 

E por fim, aplicar as metodologias do Garch aqui apresentadas em outras 

situações de cálculo do VaR, para verificar a aderência do modelo a outras ocasiões do 

risco de mercado. 
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Apêndice – Testes Estatísticos 

 

I - Teoria Geral do Teste Estatístico de Hipóteses 

O teste estatístico de hipóteses tem o objetivo de validar os resultados obtidos na 

amostra para assim fazer inferências sobre a população. 

Por exemplo, dado um parâmetro populacional Θ , é de senso comum que o 

verdadeiro valor de Θ  é 0θ , porém para se fazer tal afirmação é preciso comprovar esta 

hipótese a partir de resultados obtidos por uma amostra aleatória. Em geral, trabalha-se 

com a amostra porque na maioria das vezes é impossível trabalhar com todas as 

observações da população. 

Assim a primeira etapa consiste em construir as hipóteses, a hipótese nula 

representa o que se quer provar, o que se tem a expectativa de estar correto e a 

hipótese alternativa é a contra prova. Em notação estatística, para o exemplo dado: 

 0 0

1 0

:

:

H

H

θ

θ

Θ =


Θ ≠
 

A próxima etapa consiste em fixar o nível de significância (α), ou seja, a 

probabilidade de cometer o erro tipo I, para a partir dele construir a região de rejeição do 

teste. O quadro abaixo ilustra os tipos de erro que podem ocorrer num teste de hipótese. 

Quadro A.4 - Tipos de Erro de um teste estatístico 

H0 ESTÁ CORRETA H0 ESTÁ ERRADA

REJEITA H0 Erro tipo I (α) -

NÃO REJEITA H0 - Erro tipo II (β)

Decisão Estatística
Verdadeira Hipótese

 

A terceira etapa consiste em definir a estatística de teste e a distribuição teórica 

que esta estatística segue. Pois a partir da distribuição teórica da estatística de teste 
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que será encontrada a região de rejeição do teste. E a partir da estatística de teste 

calculada com base na amostra é que será feita a conclusão do teste. 

A região de rejeição com nível de significância (α) é a região complementar do 

intervalo de confiança com grau de confiança (γ=1-α). 

A conclusão do teste é por rejeitar a hipótese nula quando a estatística calculada 

na amostra pertencer a região de rejeição, ou seja, a hipótese nula não é correta. E a de 

não rejeitar a hipótese nula quando ela não pertencer a região de rejeição. 

Uma outra forma de se chegar a conclusão do teste é através do p-valor, que é o 

menor nível de significância que levaria à rejeição da hipótese nula. Assim, se o p-valor 

for menor que o nível de significância (α) pré-fixado, então rejeita-se a hipótese nula, 

caso contrário, não se rejeita. Em geral, p-valores baixos indicam para a rejeição da 

hipótese nula.  

 

II- Teste para Média Nula com Variância Desconhecida (Teste T) 

Suponha que se queira testar que a média de uma população ( )µ  seja igual a um 

número fixado 
0( )µ  e que esta população segue uma distribuição normal de média ( )µ  

e variância 2( )σ  desconhecida. Assim as hipóteses são as seguintes: 

 0 0

1 0

:

:

H

H

µ µ

µ µ

=


≠
 

A estatística de teste sob a hipótese nula segue uma distribuição t de Student com 

(n-1) graus de liberdade e é dada por: 

 0 ~ ( 1)
X

T t n
S n

µ−
= −  
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Onde S é o desvio-padrão amostral, X é a média amostral e n é o tamanho da 

amostra. 

Assim, a partir de uma amostra aleatória, calcula-se o valor de *
t  com base na 

estatística T, mas com os dados da amostra. Em seguida compara-se o valor de *t  com 

o valor da distribuição t-Student tabelada para o nível (α) estabelecido. 

Caso * ( 1; )t t n α> −  rejeita-se a hipótese nula. 

III - Teste para Normalidade dos dados (Teste Jarque-Bera) 

Este é um dos testes mais utilizados em estatística, pois ele verifica se um conjunto 

de dados segue uma distribuição normal (hipótese necessária para a realização da 

maioria das técnicas estatísticas). 

Ele combina a utilização de dois momentos estatísticos, o de terceira ordem 

(assimetria) e o de quarta ordem (curtose), para verificar se os dados têm distribuição de 

sino idênticos ao da normal. 

As hipóteses são as seguintes: 

 0

1

:  dados seguem uma Normal 

:  dados não seguem uma Normal

H Os

H Os





 

A estatística de teste segue uma distribuição Qui-Quadrado com 2 graus de 

liberdade e é dada por: 

 $ $
2

* 2 2

2( 3)  ~
6 24

n n
JB a k χ

   
= + −   
   

 

Onde $a  é a assimetria amostral e $k  é a curtose amostral. 

Caso * 2

2;JB αχ>  rejeita-se a hipótese nula. 
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Anexo – Quadros, Tabelas e Figuras Adicionais 

Quadro A.5 - Composição do IBrX-50 em 19/3/12 

Posição Ação Código  Tipo 
Part. 
(%)  Posição Ação Código  Tipo 

Part. 
(%) 

1º PETROBRAS PETR4 PN 11,14 26º BRADESPAR BRAP4 PN N1 0,892

2º ITAUUNIBANCOITUB4 PN N1 9,641 27º LOJAS RENNER LREN3 
ON EJ 
NM 0,884

3º VALE VALE5 PNA N1 8,746 28º NATURA NATU3 ON NM 0,765

4º PETROBRAS PETR3 ON 7,739 29º USIMINAS USIM5 PNA N1 0,742

5º BRADESCO BBDC4 PN N1 6,908 30º GERDAU MET GOAU4 PN N1 0,735

6º AMBEV AMBV4 PN 6,219 31º CIA HERING HGTX3 ON NM 0,672

7º VALE VALE3 ON N1 5,668 32º CYRELA REALT CYRE3 ON NM 0,547

8º ITAUSA ITSA4 PN N1 3,169 33º DASA DASA3 ON NM 0,526

9º BRASIL BBAS3 ON NM 2,855 34º MRV MRVE3 ON NM 0,515

10º BMFBOVESPA BVMF3 ON NM 2,652 35º LOJAS AMERIC LAME4 PN INT 0,512

11º 
OGX 
PETROLEO OGXP3 ON NM 2,385 36º HYPERMARCASHYPE3 ON NM 0,504

12º BRF FOODS BRFS3 ON NM 2,378 37º LOCALIZA RENT3 
ON EJ 
NM 0,498

13º GERDAU GGBR4 PN N1 1,866 38º TELEMAR TNLP4 PN 0,479

14º CEMIG CMIG4 PN N1 1,781 39º ALL AMER LAT ALLL3 ON NM 0,476

15º TELEF BRASIL VIVT4 PN 1,646 40º BRASKEM BRKM5 PNA N1 0,471

16º CIELO CIEL3 
ON EDJ 
NM 1,565 41º ELETROBRAS ELET3 ON N1 0,45

17º SID NACIONAL CSNA3 ON 1,546 42º ELETROPAULO ELPL4 PN N2 0,408

18º CCR SA CCRO3 ON NM 1,495 43º COSAN CSAN3 ON NM 0,405

19º JBS JBSS3 ON NM 1,486 44º MMX MINER MMXM3 ON NM 0,386

20º 
SANTANDER 
BR SANB11UNT N2 1,404 45º FIBRIA FIBR3 ON NM 0,319

21º REDECARD RDCD3 ON NM 1,352 46º GAFISA GFSA3 ON NM 0,251

22º 
P.ACUCAR-
CBD PCAR4 PN N1 1,134 47º MARFRIG MRFG3 ON NM 0,241

23º BR MALLS PAR BRML3 ON NM 1,121 48º ROSSI RESID RSID3 ON NM 0,199

24º TIM PART S/A TIMP3 ON NM 1,015 49º BROOKFIELD BISA3 ON NM 0,158

25º PDG REALT PDGR3 ON NM 0,9 50º GOL GOLL4 PN N2 0,154
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Figura A.13 - Matriz de Correlação dos ativos 

PETR4 ITUB4 VALE5 CMIG4 BBDC4 AMBV4 BRFS3 GGBR4 BBAS3 BVMF3

PETR4 1 0,59904 0,77277 0,36004 0,66229 0,39359 0,31469 0,72754 0,23135 0,53658

ITUB4 0,59904 1 0,64854 0,40134 0,87577 0,45219 0,34513 0,63522 0,27885 0,57541

VALE5 0,77277 0,64854 1 0,38894 0,71041 0,47168 0,35270 0,78024 0,24555 0,57478

CMIG4 0,36004 0,40134 0,38894 1 0,44333 0,34998 0,22709 0,39910 0,23251 0,29881

BBDC4 0,66229 0,87577 0,71041 0,44333 1 0,50423 0,37058 0,69298 0,30724 0,61054

AMBV4 0,39359 0,45219 0,47168 0,34998 0,50423 1 0,30577 0,45946 0,20835 0,35851

BRFS3 0,31469 0,34513 0,35270 0,22709 0,37058 0,30577 1 0,31397 0,19796 0,28552

GGBR4 0,72754 0,63522 0,78024 0,39910 0,69298 0,45946 0,31397 1 0,25487 0,57913

BBAS3 0,23135 0,27885 0,24555 0,23251 0,30724 0,20835 0,19796 0,25487 1 0,21094

BVMF3 0,53658 0,57541 0,57478 0,29881 0,61054 0,35851 0,28552 0,57913 0,21094 1  
 

Quadro A.6 – Teste de Média Nula para a série IBX 

Hypothesis Testing for IBX

Included observations: 1047

Test of Hypothesis: Mean =  0.000000

Sample Mean = -5.35e-05

Sample Std. Dev. =  0.021833

Method Value Probability

t-statistic -0.079267 0.9368

 
 

Quadro A.7 - Teste de Média Nula para a série CARTmin 

Hypothesis Testing for CARTMIN

Included observations: 1047

Test of Hypothesis: Mean =  0.000000

Sample Mean =  7.16e-05

Sample Std. Dev. =  0.018301

Method Value Probability

t-statistic 0.126649 0.8992
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Quadro A.8- Teste de Média Nula para a série CARTmax 

Hypothesis Testing for CARTMAX

Included observations: 1047

Test of Hypothesis: Mean =  0.000000

Sample Mean =  0.000265

Sample Std. Dev. =  0.019642

Method Value Probability

t-statistic 0.435842 0.6630

 
 

Figura A.14 - Boxplot das carteiras 
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Figura A.15 - Extrato do cálculo do modelo EWMA para a carteira IBX 

 

 

Quadro A.9 - Modelo GARCH (1,1) estimado com inovação Gaussiana para a Série CARTmin 

Dependent Variable: CARTMIN
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Included observations: 1047
Convergence achieved after 14 iterations
Variance backcast: ON
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1) 2̂ + C(3)*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

Variance Equation

C 1,11E-05 1,96E-06 5,629692 0,00000
RESID(-1) 2̂ 0,076976 0,01125 6,842214 0,00000
GARCH(-1) 0,885603 0,016297 54,341790 0,00000

R-squared -0,000015     Mean dependent var 7,16E-05
Adjusted R-squared -0,001931     S,D, dependent var 0,018301
S,E, of regression 0,018319     Akaike info criterion -5,419197
Sum squared resid 0,350357     Schwarz criterion -5,405003
Log likelihood 2.839,95     Durbin-Watson stat 2,125598
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Quadro A.10- Modelo GARCH (1,1) estimado com inovação Gaussiana para a Série CARTmax 

Dependent Variable: CARTMAX
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Included observations: 1047
Convergence achieved after 16 iterations
Variance backcast: ON
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1) 2̂ + C(3)*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

Variance Equation

C 8,91E-06 1,90E-06 5 0,0000
RESID(-1) 2̂ 0,140595 1,45E-02 9,66744 0,0000
GARCH(-1) 0,842154 0,015402 54,679420 0,0000

R-squared -0,000182     Mean dependent var 0,000265
Adjusted R-squared -0,002098     S,D, dependent var 0,019642
S,E, of regression 0,019662     Akaike info criterion -5,339233
Sum squared resid 0,40361     Schwarz criterion -5,325039
Log likelihood 2.798,0890     Durbin-Watson stat 2,10047

 
 
 

Quadro A.11- Modelo GARCH (1,1) estimado com inovação t-Student para a Série IBX 

Dependent Variable: IBX
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution
Included observations: 1047
Convergence not achieved after 500 iterations
Variance backcast: ON
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1) 2̂ + C(3)*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

Variance Equation

C 4,38E-06 1,90E-06 2,308228 0,0210
RESID(-1) 2̂ 0,084304 0,016422 5,133620 0,0000
GARCH(-1) 0,903751 0,017135 52,743700 0,0000

T-DIST, DOF 8,438029 2,266222 3,723391 0,0002

R-squared -0,000006     Mean dependent var -5,35E-05
Adjusted R-squared -0,002882     S,D, dependent var 0,021833
S,E, of regression 0,021865     Akaike info criterion -5,302265
Sum squared resid 0,49863     Schwarz criterion -5,283340
Log likelihood 2.779,736     Durbin-Watson stat 1,988775
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Quadro A.12- Modelo GARCH (1,1) estimado com inovação t-Student para a Série CARTmin 

Dependent Variable: CARTMIN
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution
Included observations: 1047
Convergence achieved after 16 iterations
Variance backcast: ON
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

Variance Equation

C 5,17E-06 2,16E-06 2,391415 0,0168
RESID(-1)^2 0,081299 0,01833 4,435248 0,0000
GARCH(-1) 0,901266 0,020345 44,298490 0,0000

T-DIST, DOF 5,217553 0,616542 8,462601 0,00000

R-squared -0,000015     Mean dependent var 7,16E-05
Adjusted R-squared -0,002892     S,D, dependent var 0,018301
S,E, of regression 0,018328     Akaike info criterion -5,566702
Sum squared resid 0,350357     Schwarz criterion -5,547777
Log likelihood 2.918,169     Durbin-Watson stat 2,125598

 
 

Quadro A.13- Modelo GARCH (1,1) estimado com inovação t-Student para a Série CARTmax 

Dependent Variable: CARTMAX
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution
Included observations: 1047
Convergence achieved after 15 iterations
Variance backcast: ON
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1) 2̂ + C(3)*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

Variance Equation

C 4,86E-06 2,27E-06 2,143177 0,0321
RESID(-1)^2 0,08906 0,0193 4,624008 0,0000
GARCH(-1) 0,898368 0,021727 41,348500 0,0000

T-DIST, DOF 7,008144 1,174937 5,964698 0,0000

R-squared -0,000182     Mean dependent var 0,000265
Adjusted R-squared -0,003058     S,D, dependent var 0,019642
S,E, of regression 0,019672     Akaike info criterion -5,391993
Sum squared resid 0,40361     Schwarz criterion -5,373068
Log likelihood 2.826,71     Durbin-Watson stat 2,10047

 


