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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma análise econométrica, para 

estimar um modelo que nos permita estimar e analisar o valor do fundo de pensões num 
determinado momento de tempo. Para o efeito, considerou-se uma amostra de variáveis 
provenientes da Associação Portuguesa de Fundos de Investimentos, Pensões e 
Patrimónios (APFIPP) respeitantes a rentabilidades anualizadas de um Fundo de Pensões. 

Antecedendo à implementação prática dos modelos econométricos, é apresentada a 
evolução nos regimes solidários Portugueses, de forma a enquadrar a relevância dos 
Fundos de Pensões e, ainda, efetuado um referencial teórico que visa fornecer, de forma 
gradual, informações consideradas indispensáveis à compreensão dos modelos 
econométricos em causa. Assim, apresentamos de forma detalhada o processo necessário 
para determinação e análise de um modelo econométrico adequado para a obtenção das 
previsões pretendidas.  

Estes modelos poderão surgir como uma boa ferramenta de utilização não só 
individual, como também pelas empresas, aquando da determinação do montante que 
pretendem aceder no momento da reforma.  

 
Palavras–chave: Fundos de Pensões, Modelos AR; Modelos MA; Modelos ARMA e 

ARIMA. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this work is the development of an econometric analysis, to 

determine a model that will allow us to estimate and analyze the value of the pension fund 
on a particular time moment. For this purpose a sample of variables from Associação 
Portuguesa de Fundos de Investimentos, Pensões e Patrimónios (APFIPP), relating to 
annualized returns of a pension fund, were taken into account. 

Proceeding to the practical implementation of the econometric models, we present the 
solidarity Portuguese schemes evolution, in order to focus the relevance of Pension Funds, 
and also a theoretical framework that aims to provide, in a gradual manner, information 
deemed necessary for the understanding of the econometric models in question. Thus, we 
present in detail the process necessary for determining and analyzing an econometric 
model suitable for achieving the desired predictions. 

These models could represent a useful tool to be used not only by individuals, but also 
by companies, when determining the ideal amount to be accessed upon retirement. 

 
Keywords: Pension Funds, AR Models; MA Models; ARMA Models and ARIMA 

Models. 
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INTRODUÇÃO 
 
A Econometria, ou “mensuração económica”, tem, como principal objetivo, estimar, 

com base em dados históricos, relações económicas através da criação de modelos 
simplificadores mas representativos da realidade, de modo a espelhar e projetar o seu 
comportamento.  

No entanto, a Econometria não se apresenta de forma linear, refletindo-se em duas 
vertentes distintas, porém complementares: por um lado, a parte teórica onde se enquadra 
o desenvolvimento de modelos e métodos, cuja finalidade é a mensurabilidade das 
relações entre variáveis económicas, utilizando, para tal, não só a componente matemática 
como também a componente estatística. Por outro lado a vertente prática, onde, são 
aplicadas as referidas teorias a um contexto real. 

É, assim, apresentada a base na qual assenta o trabalho que vamos desenvolver. 
Começamos com uma fundamentação teórica, procurando dar consistência ao modelo 
econométrico em análise através das inferências e previsão das relações entre as variáveis 
consideradas. 

Para o efeito, serão utilizados dados reais de rentabilidade de um Fundo de Pensões, 
extraídos da Associação Portuguesa de Fundos de Investimentos, Pensões e Patrimónios 
(APFIPP), os quais são considerados representativos do comportamento dos Fundos de 
Pensões portugueses para a implementação prática do nosso modelo. 

O trabalho desenvolvido valorizar-se-á não só pela determinação do modelo 
econométrico dos dados reais, como também pelo confronto com o modelo encontrado 
para a série posteriormente estudada com início apenas em 2008, uma vez que foi neste 
momento que a decorrente crise (gerada pela insolvência de vários bancos, com 
repercussões nas bolsas a um nível mundial) teve uma grande prenunciação, verificando-
se uma queda na generalidade dos mercados acionistas internacionais, sendo os nossos 
dados espelho desta situação.  

Deste modo, para o estudo em causa, considerou-se a divisão do trabalho em quatro 
partes. 

Como abordagem inicial (Capítulo 1), é feito um enquadramento da atual conjuntura 
económica e a sustentabilidade do sistema solidário de segurança social, com especial 
foco no constante aumento na Esperança Média de Vida. Adicionalmente, são abordadas 
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as medidas que foram implementadas no sentido de controlar a despesa inerente a este 
aumento e, neste sentido, a importância que os Fundos de Pensões têm. Feito este 
enquadramento do tema em estudo, passando este trabalho pela análise de séries 
temporais, impõem-se uma apresentação, ainda que breve, de noções fundamentais 
implícitas no estudo econométrico desenvolvido. Com efeito, começar-se-á por fazer uma 
breve referência a alguns estudos que serviram de motivação inicial para o tema da 
presente dissertação. 

No Capítulo 2, partindo das noções já abordadas na secção 1.2, é efetuada uma 
fundamentação dos modelos econométricos implementados: ARMA e ARIMA, onde 
descrevemos, em linhas gerais, as ideias subjacentes a estes modelos, ando enfâse à 
descrição dos processos práticos implementados e validação dos modelos. 

Os capítulos seguintes (Capítulos 3 e 4) respeitam à parte prática do nosso estudo, a 
qual se inicia com uma análise descritiva da série temporal em estudo proveniente da 
rentabilidade de um Fundo de Pensões. Já no Capítulo 4 é feita uma análise e confronto 
dos modelos obtidos ao longo do nosso estudo. Na implementação prática, foi utilizado o 
software Eviews, pelo que todas as representações gráficas e outros outputs apresentados 
foram obtidos com a implementação das funcionalidades do mesmo.  

Após a concretização prática do estudo, foram sintetizadas as principais conclusões 
deste estudo procurando, como já havíamos referido, estabelecer uma ligação (crítica) dos 
resultados apurados com a natureza dos dados em causa. Finalmente, são ainda tecidas 
algumas considerações relativamente a aspetos que poderão ser desenvolvidos em estudos 
posteriores, tendo por base o presente estudo. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA E ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

1.1. FUNDOS DE PENSÕES 
 
O direito à Segurança Social, estabelecido no art.º 63.º da Constituição da República 

Portuguesa, é concretizado através do sistema de Segurança Social consubstanciado nas 
sucessivas leis de bases que o foram ajustando à evolução social e económica nacional e 
internacional. Várias alterações e ajustamentos ao longo das décadas foram dando corpo 
ao sistema, ilustrando, simultaneamente, as opções políticas e sociais dos sucessivos 
Governos. 

O Sistema de Segurança Social resulta da evolução demográfica, uma vez que é um 
sistema de repartição que depende, acima de tudo, da solidariedade entre gerações e 
portanto está bastante correlacionado com o equilíbrio entre contribuintes pagadores 
(ativos) e contribuintes recetores (pensionistas). 

A evolução demográfica fez com que diversos governos optassem por alterar a sua 
comparticipação na pensão de reforma através de alterações na sua fórmula de cálculo. 
Desde a década de 90 que já ocorreram 4 alterações no sentido de reduzir a 
comparticipação do Estado, bem como, na adaptação das regras de cálculo às constantes 
alterações demográficas. 

O objetivo principal seria o de apresentar um sistema à prova do futuro, ou seja, que 
tivesse incorporado os mecanismos de adaptação às constantes alterações, não só 
demográficas como financeiras. 

Em maio de 2007, Portugal apresentou um modelo de determinação de pensão 
inovador, que ajustava o valor da pensão em função do aumento progressivo da 
longevidade da população portuguesa. Este ajuste é efetuado pela aplicação de um fator de 
sustentabilidade1 ao valor determinado da pensão de reforma. Esta medida reflete a 
redução no valor da pensão pelo facto de estar a ocorrer o aumento progressivo da 
esperança média de vida (EMV) da população e consequentemente o aumento do número 
de prestações de reforma a pagar ao longo da vida de cada beneficiário.  

                                                 
1 Entende-se por fator de sustentabilidade, o elemento de adequação do sistema de pensões à evolução demográfica, o 
qual resulta da relação entre a esperança média de vida aos 65 anos em 2006 e aquela que vier a verificar-se no ano 
anterior ao do requerimento da pensão.  
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Foi também introduzido a possibilidade dos contribuintes não serem penalizados com a 
redução vitalícia da pensão, por contrapartida de trabalharem/descontarem mais tempo 
após a idade legal de reforma. Desta forma, a evolução da esperança de vida pode ser 
utilizada para reduzir a pensão ou para aumentar os meses de contribuição e 
consequentemente, reduzir o número de pagamento de pensões (uma vez que esta se inicia 
mais tarde). 

Podemos assim concluir, que a evolução progressiva da Esperança Média de Vida e o  
consequente fator de sustentabilidade, apresenta-se como uma alternativa simplista à 
escolha individual de idade de reforma. 

No gráfico seguinte podemos observar o aumento gradual da esperança média de vida 
aos 65 anos de idade verificado nos últimos anos para a população portuguesa e que tem 
sido considerado pelos contribuintes para a escolha da sua idade de reforma ou pensão 
reduzida. 
 

 
FIGURA 1 – Esperança Média de Vida aos 65 anos e respetivo fator de sustentabilidade 

 
Considerando as análises efetuadas pela OCDE referidas no seu relatório do "The 2009 

ageing report: economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-
2060)", é expectável que a esperança média de vida aos 65 anos de idade aumente um ano 
em cada década. No entanto, o crescimento real tem-se verificado superior ao estimado. 
Desde o início da aplicação do fator de sustentabilidade até 2012, verificou-se um 
aumento de 0,78 anos, ou seja nove meses, pelo que, se esta tendência se mantiver, o 
aumento da esperança média de vida aos 65 anos para a população Portuguesa aumentará 
até 1,24 anos no final da primeira década da sua implementação (2016).  
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Esta não é apenas uma tendência e consequente preocupação Portuguesa, mas também, 
para a generalidade dos países. No gráfico seguinte apresentamos a evolução da esperança 
média de vida aos 65 anos para alguns países Europeus. 

 

 
 

FIGURA 2 – Esperança Média de Vida aos 65 anos para alguns países Europeus 

 
Verifica-se que a Europa está a enfrentar um enorme desafio demográfico, e que nos 

aproximamos de uma fase crítica, os cortes da geração, isto é, os beneficiários a viverem 
cada vez mais após a vida ativa e a população ativa contribuinte com um decréscimo 
acentuado (por via de redução de natalidade e elevados níveis de desemprego). 

Todos estes fatores demográficos têm apresentado uma elevada relevância a nível 
Europeu, como tal, a preocupação deixa de se cingir apenas à atual situação e passa 
também para uma maior preocupação no futuro e na sustentabilidade de sistemas desta 
natureza, como podemos verificar na seguinte passagem do Livro Verde da Comissão 
Europeia (2010, p. 4), relativa à população europeia: 

“Viver mais tempo do que alguma vez foi possível é, naturalmente, uma 
enorme conquista: nos últimos 50 anos, a esperança de vida aumentou em 
cerca de cinco anos na UE. As últimas projecções demográficas revelam que, 
até 2060, pode ocorrer outro aumento de aproximadamente sete anos. 
Conjugada com as baixas taxas de fecundidade, esta situação levará a uma 
mudança drástica na estrutura etária da população. Consequentemente, o 
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rácio de dependência de velhice duplicará: Se, actualmente, há quatro pessoas 
na idade activa para cada pessoa com mais de 65 anos, em 2060 esse rácio 
será reduzido a apenas dois para um.” 

No quadro seguinte, apresentamos a situação nacional relativa à evolução progressiva 
do número de pensionistas e simultaneamente a redução da população ativa através do 
rácio entre o número de ativos e o número de pensionistas. 
 

 
Fonte: Pordata 

 

FIGURA 3 – Número de indivíduos em idade ativa por idoso 

 
Para além das alterações demográficas apresentadas anteriormente, o país também tem 

sofrido alterações financeiras que afetam a sustentabilidade do regime de segurança social. 
Dado que as alterações à fórmula de cálculo das pensões foram sempre consideradas como 
a última alternativa tomada pelos diferentes governos para ajustar o sistema, o peso das 
pensões é cada vez maior face à produtividade do país. O quadro seguinte apresenta a 
evolução da despesa associada às pensões face ao PIB. 
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FIGURA 4 – Pensões pagas pela Segurança Social em % do PIB 

 
Com estas evoluções e alterações na determinação da pensão de reforma, os novos 

beneficiários vêm a sua pensão de reforma apresentar grandes reduções face ao que os 
seus ascendentes receberam, e tendo em conta as estimativas futuras, espera-se que estas 
alterações sejam ainda mais penalizadoras para as gerações seguintes. Sendo que cada 
geração tem cada vez menos tempo para se prevenir. 

Com a entrada mais tardia no mercado de trabalho e o aumento da esperança de vida 
após os 65 anos é expectável que o número médio de anos de contribuições, para um 
regime de segurança social, seja inferior ao número de anos dependente. Ou seja, se em 
média a entrada no mercado de trabalho está adiada para os 25 anos e a esperança média 
de vida aos 65 anos ronda os 20 anos, obtemos 45 anos de dependência e 40 anos de 
contribuições. Este tipo de alterações demográficas, sociais e financeiras, destroem a 
possibilidade de regimes de segurança social solidários generosos. Sendo, deste modo, 
cada vez mais pertinente a necessidade de antecipar a poupança para a reforma. 

Culturalmente ainda não estamos preparados para assumir a responsabilidade 
individual associada a este tema, até porque, há alguns anos atrás, o nosso sistema de 
proteção social era bastante generoso, pelo que não havia a necessidade da poupança 
individual, no entanto, é nesta altura, que os contribuintes se apercebem que a mesma não 
pertence exclusivamente ao Estado, mas também a cada um de nós e adicionalmente às 
empresas, enquanto impulso de motivação para a própria poupança. 
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É assim evidente a necessidade da responsabilização individual para a poupança para a 
reforma, independentemente da situação sócio económica individual e do país. É portanto 
necessário a formação financeira, pois todas as decisões nesta matéria estão relacionadas 
com o tempo e a meta a atingir. Uma relação equilibrada destes dois objetivos é 
fundamental para um investimento mais seguro com o retorno desejado.  

É cada vez mais importante que cada contribuinte tenha a noção real de qual o aumento 
necessário nos seus níveis de poupança, para garantirem em parte ou na sua totalidade o 
decréscimo dos benefícios do sistemas social de reforma, pelo qual estão abrangidos. 

Portugal apresenta um diverso leque de produtos financeiros essencialmente colocados 
à disposição pelas entidades financeiras. No entanto, nem todos estes produtos são os mais 
adequados para a poupança para a reforma, principalmente pelos riscos que lhes estão 
associados. O objetivo seria um produto com as seguintes características: 

• Benefício fiscal, porque o seu resgate apenas ocorre com a reforma; 

• Aplicações seguras, garantia de rendimento; 

• Adaptação do tipo de aplicação financeira à proximidade da reforma, ou seja, o 
risco diminuiria à medida que a idade aumentava. 

No entanto, o mercado apresenta diversos tipos de produtos que vão tendo algumas 
destas características. 

 

1.1.1. PRODUTOS FINANCEIROS 
 

• Os Certificados de Aforro apenas poderão ser emitidos a particulares e apenas 
serão transmissíveis em caso de morte do titular. São instrumentos de venda de 
dívida para os quais as famílias poderão canalizar as suas poupanças. A 
distribuição é efetuada diretamente aos aforradores e os montantes de 
subscrição mínimos são reduzidos. Sem rendimento garantido. Estes produtos 
têm a desvantagem do prazo de capitalização ser elevado, não sendo permitido 
o resgate dos montantes investidos antecipadamente, no entanto, têm 
capitalização automática dos juros. 

• Os Títulos do Tesouro são instrumentos de médio/ longo prazo, utilizados pelo 
Estado Português para a emissão de dívida através de leilões, operações 
sindicais ou subscrição limitada cujo objetivo é assegurar as suas necessidades 
de financiamento. Estes produtos não têm capitalização automática de juros, e o 
prazo de capitalização é usualmente elevado, no entanto, este produto permite a 
existência de resgate após seis meses, tendo como desvantagem a inexistência 
de juros desde o ultimo pagamento efetuado. 
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• Os Depósitos a Prazo são contratos estabelecidos com uma instituição de 
crédito, usualmente os Bancos. A característica que os destaca é o capital 
garantido, isto é, no momento do resgate, a instituição financeira tem a 
obrigatoriedade de entregar pelo menos o montante inicialmente depositado 
independentemente do prazo pré-estabelecido ser cumprido. Este contrato 
assume que o capital será imobilizado durante um determinado período de 
tempo estabelecido pelo investidor. 

 
1.1.2. PRODUTOS DE CAPITALIZAÇÃO PARA A REFORMA 

 
Os Planos de Poupança Reforma (PPR) são produtos de capitalização para a reforma de 

médio/longo prazo, cuja finalidade é a criação de montantes acumulados para 
complementar a reforma, no entanto, pode ser resgatado em situações especificas de 
necessidade, antes desta data. A contrapartida do resgate antecipado é a perda dos 
benefícios fiscais usufruídos. Apesar do objetivo principal ser o de acumular capital e 
rendimento até à reforma a possibilidade de resgate antecipado é uma flexibilidade que 
leva mais pessoas a utilizarem este produto, porque sentem que podem utilizar a poupança 
para situações imprevistas e /ou de necessidade.  

Os PPR são personalizados e flexíveis, sendo o montante investido completamente 
adaptável às capacidades e expetativas futuras de cada contribuinte. No momento do 
resgate, o montante constituído será tributado mediante a forma de reembolso e o número 
de anos do investimento. 

Os Fundos de Pensões são patrimónios autónomos de poupança para a reforma de 
médio/longo prazo, cujo objetivo exclusivo é o financiamento de um ou mais Planos de 
benefícios de reforma. Os Fundos de Pensões podem ser: 

• Fundos de Pensões Abertos: quando não existe qualquer vínculo entre os 
aderentes ao fundo. A inclusão de novos Associados no fundo depende 
totalmente da entidade Gestora do Fundo. A adesão aos Fundos de Pensões 
Abertos pode ser efetuada de forma: 

o Coletiva: através da subscrição de unidades de participação por parte 
dos associados, usualmente empresas em benefício dos seus 
colaboradores2. 

o Individual: através da subscrição de unidades de participação dos 
contribuintes3. 

                                                 
2 Entende-se por Associado a pessoa coletiva com planos de pensões financiados através de um fundo de pensões. 
3 Entende-se por Contribuinte a pessoa singular que contribui para o fundo ou a pessoa coletiva que contribui para o fundo 
em nome do participante. 
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• Fundos de Pensões Fechados: quando diz respeito a um ou vários associados 
com um vínculo empresarial, associativo ou profissional, com o consentimento 
dos diversos associados. 

Desta forma é comum que os fundos fechados sejam constituídos por empresas para 
benefício do seus colaboradores e os fundos abertos sejam mais escolhidos por 
contribuintes a título individual ou pequenas empresas que não têm dimensão para 
constituir um fundo fechado. 

Uma das maiores vantagens de aplicação em fundos de pensões passa também pelas 
regras específicas que tem de cumprir quando às aplicações financeiras e aos pagamentos 
efetuados. Desta forma fica mais supervisionado o funcionamento destes produtos com o 
objetivo de segurança para a reforma. 

Importa referir que qualquer que seja a opção escolhida dentro dos fundos de pensões, 
temos implícito um plano de pensões associado ou um plano individual de contribuições a 
cumprir. Assim, os planos de pensões podem classificar-se da seguinte forma: 

• Planos de Benefício Definido: neste caso, os benefícios de reforma a receber 
são previamente definidos, sendo as contribuições efetuadas em função do 
benefício alvo. Na perspetiva do beneficiário, este tipo de plano é o mais 
vantajoso, uma vez que a partir do momento em que são elegíveis para o plano 
de pensões conseguem determinar o montante da sua pensão no momento da 
reforma. Usualmente, estes planos são suportados financeiramente pelas 
empresas para os seus colaboradores e são efetuados através de adesões 
coletivas de Fundos de Pensões Abertos, ou a Fundos de Pensões Fechado. 
Neste tipo de planos a empresa suporta os riscos associados ao plano, tal como 
o rendimento até ao momento de pagamento deste benefício, pois caso o fundo 
não tenha uma boa performance a empresa terá de suportar o diferencial. 

• Planos de Contribuição Definida: nesta situação, a contribuição é previamente 
definida, sendo os benefícios determinados em função dos montantes 
contribuídos e os respetivos rendimentos acumulados na data de reforma. São 
também planos preparados pelas empresas para os seus colaboradores, no 
entanto neste tipo de planos já poderá existir uma partilha de custos entre a 
empresa e o colaborador. Na perspetiva das empresas, este tipo de planos 
revela-se atrativo, uma vez que o custo a ele associado é mais controlável. 
A constituição de planos desta natureza pode ser efetuada através de adesões 
coletivas a Fundos de Pensões Abertos, adesões individuais a Fundos de 
Pensões Abertos ou criação de Fundos de Pensões Fechados. 
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• Planos Mistos: neste caso podemos ter a conjugação das características mais 
relevantes dos planos de benefício definido e dos planos de contribuição 
definida. Desta forma tenta-se integrar o “Melhor dos dois Mundos”, isto é, 
definir um plano com um custo mais controlável mas que ao mesmo tempo 
garanta mais benefícios aos seus participantes. Por exemplo, podemos definir 
um plano de contribuição definida, assim garante-se o controlo de custos para a 
empresa, mas com um rendimento mínimo garantido, sendo a empresa 
responsável por contribuir sempre que esse rendimento seja inferior ao 
previamente definido. Desta forma o participante sabe qual o valor mínimo de 
valor acumulado a atingir na reforma. 
Pelas características que estes planos apresentam, os mesmos poderão ser 
constituídos através de adesões coletivas a Fundos de Pensões Abertos e 
constituição de Fundos de Pensões Fechados. 

Em síntese, abaixo apresentamos a estrutura dos Fundos de Pensões: 
 

 
FIGURA 5 – Síntese da estrutura dos Fundos de Pensões 

 
Com esta análise resumida podemos concluir que quer para as empresas que constituem 

planos de pensões para os seus colaboradores, quer os contribuintes que se preparam para 
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a reforma organizando as suas poupanças, é necessário entender o que se pretende atingir 
na reforma e analisar constantemente a sua evolução ao longo do tempo. A obtenção de 
maior ou menor rendimento, as regras de cálculo da pensão a alterarem, podem afetar o 
que se espera conseguir com o plano de pensões desenhado e este pode facilmente ficar 
desadequado de um momento para outro. Os fundos de pensões já apresentam uma 
legislação detalhada e exigência de reporte às entidades de supervisão regular, no sentido 
de uma maior transparência para os beneficiários ao longo do tempo. Desta forma espera-
se que cada participante possa acompanhar com maior segurança a evolução das suas 
poupanças.  

Para garantir o seu bom funcionamento, as entidade de supervisão dos Fundos de 
Pensões asseguram que os mesmos se encontram de acordo com o pré-estabelecido, não 
entrando em incumprimento nas diversas áreas tais como nas aplicações financeiras 
permitidas como na comunicação aos participantes, da evolução do valor espetável para a 
data de reforma. Neste sentido, de acordo com a natureza das entidades que dispõem de 
um fundo de pensões, em Portugal dispomos das seguintes entidades reguladoras/de 
supervisão: 

• Instituto de Seguros de Portugal (ISP): Assegura-se da supervisão de todos os 
Fundos de Pensões e das Entidades Gestoras que efetuam a sua gestão. 

• Banco de Portugal: Assegura-se do bom funcionamento das empresas financeiras 

• Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – Prenuncia-se 
relativamente às empresas que estão cotadas em Bolsa. 

Adicionalmente, existem normas que obrigam a estudos atuariais e financeiros numa 
base regular, para se assegurar não só que o valor constituído no fundo de pensões é 
suficiente para fazer face às pensões definidas no plano de pensões e o que o Fundo terá 
de financiar em cada momento. Todos os fundos têm de ter definida uma política de 
investimento, no entanto, os planos de benefício definidos devem ter estudos específicos 
que adequem a escolha da carteira na perspetiva dos pagamentos de benefícios futuros. 
Neste sentido, as entidades reguladoras têm um papel fundamental no controlo do 
cumprimento das regras de forma a transmitir a maior segurança possível aos participantes 
no sentido de salvaguardar as suas poupanças para a reforma.  

Independentemente da opção de escolha que cada um tem para as suas poupanças para 
a reforma, estas ficam na maioria das situações aplicadas em veículos de investimento que 
dependem dos resultados do mercado financeiro. Este é sem dúvida um dos maiores riscos 
que devem ser acompanhados e tanto quando possível encontrar formas de evitar perdas. 
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Assim, a análise da segurança das suas aplicações financeiras, a longo prazo, é 
fundamental para obter um maior sucesso. 
 

1.2. ECONOMETRIA 
 

1.2.1. ESTUDO DE SÉRIES TEMPORAIS 
 
Precedendo à implementação prática que iremos abordar ao longo deste trabalho e com 

vista a enquadrar o estudo econométrico desenvolvido, parece-nos relevante uma síntese 
teórica dos conceitos associados às séries temporais4. 

Os conceitos em causa serão apresentados de forma sucinta, pelo que, sugerimos a 
consulta das seguintes referências bibliográficas, para uma informação e análise mais 
detalhada: van Dijk et al. (2004) e Dinardo (2001). 

A base da econometria assenta em relações entre variáveis económicas que se 
conseguem estudar utilizando técnicas e ferramentas provenientes da matemática e 
simultaneamente da estatística, utilizando a observação (apesar de muitas variáveis não 
serem quantificáveis, é possível caracterizar comportamentos e posteriores previsões), 
realizando-se desta forma o estudo econométrico através da comparação entre os modelos 
econométricos estimados e a realidade observada.  

 
1.2.1.1. ESTACIONARIDADE 

 
Uma série temporal (sucessão cronológica) é um conjunto de observações, ��,��,��, …  

tomadas em instantes de tempo determinados com intervalos iguais. Uma série pressupõe 
a existência de correlação serial ao longo do tempo, uma vez que, numa série temporal, os 
dados são registados sequencialmente, num determinado período de tempo. 

Uma das primeiras coisas a fazer ao modelar uma série temporal passa pela observação 
e análise da respetiva representação gráfica. Apesar de ser uma prática simples torna-se 
bastante importante, pois, podemos descrever algumas características como a tendência e a 
sazonalidade da série, fornecendo, assim, informações relevantes sobre a estacionaridade 
da mesma. 

Portanto, para conseguirmos desenvolver e utilizar modelos capazes de estudar e testar 
dados económicos e financeiros, temos que verificar se as respetivas séries são 
estacionárias, isto é, se seguem um processo estocástico com média e variância constantes 

                                                 
4 Entende-se por série temporal, o conjunto de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo.  
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no tempo e a covariância entre os valores desfasados (lag5) da série dependentes apenas do 
desfasamento, isto é, da distância entre eles. 

Formalmente, define-se uma série estacionária como: uma série {��}�∈� diz-se 
fracamente estacionária6 (ou estacionária em covariância) se: 

1. A média (valor esperado) é constante, isto é 
�(y�)= �(y���)= μ,			∀	t, t − s	∈ T 

2. A variância é constante e finita, isto é: 
�((y�− μ)�)= �((y���− μ)�)= σ��< ∞,			∀	t, t− s	∈ T 

3. A covariância é constante, isto é: 

��(y�− μ)(y���− μ)�= ���y���− μ��y�����− μ��= 

= γ(s),			∀	t, t − s, t − j, t − j − s	∈ T 
A estacionaridade implique que os elementos da série são identicamente distribuídos e 

que a natureza de qualquer correlação entre termos adjacentes é a mesma ao longo de 
todos os períodos. Uma série que não verifica as condições acima, diz-se não-estacionária. 
Abaixo apresentamos alguns exemplos de séries estacionárias e séries não estacionárias. 

 

Gráfico I Gráfico II Gráfico III 

   

Série não estacionária Série estacionária 
Série estacionária 
(Ruído Branco) 

 

FIGURA 6 – Exemplos das séries estacionárias e não estacionárias 

 
O gráfico III da Figura 6 ilustra um caso particular de uma série estacionária, chamada 

Ruído Branco, cujos elementos da série não são correlacionados mas são normalmente 
distribuídos, ou seja, independentes e identicamente distribuídos (iid) com média nula e 
variância constante, logo apresentam independência serial. 

                                                 
5 Define-se o operador Lag, L, como sendo �(��) = ����, e as suas iteradas de ordem supeior ��(��) = ���� com ℎ inteiro.  
Tipicamente operamos sobre uma série não com o operador lag, mas com o polinómio operador lag: 

�(�)��= ����+ ������+ ⋯+ ������= � ��	����
�

���
 

6 Quando provamos a estacionaridade das variáveis, geralmente referimo-nos, à estacionaridade fraca. Importa referir que 
a estacionaridade implica estacionaridade fraca, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro, apenas se verifica no 
caso da distribuição ser Gaussiana (Mendes, 2011). 
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As séries financeiras, na generalidade, apresentam-se como séries não-estacionárias, 
pelo que, vamos estudar a forma de estabilizar uma série não-estacionária, requisito 
necessário para o prosseguimento assertivo do estudo. Relembra-se que os métodos 
estatísticos utilizados para as séries estacionárias podem conduzir a resultados errôneos 
quando aplicados a dados não estacionários, e daí a necessidade de estabilizar a série. 

Apresentamos dois processos que são usualmente utilizados: 

• Diferenças Sucessivas:  

∆	y�= y�− y���	;  ∆�	y�= y�− 2y���+ y��� 

• Diferenças logaritmizadas: 

∆ log y�= log y�− log y��� 
 

Uma série pode ser não-estacionária, contudo, a mesma poderá ser transformada numa 
série estacionária após � diferenças, sendo designada por série temporal integrada à qual 

está associada a respetiva ordem de integração (série integrada de ordem �), denotada por 
��~�(�). Uma série estacionária diz-se integrada de ordem zero e denota-se por �(0).  

Abaixo apresentamos, um exemplo onde aplicamos os dois processos acima 
apresentados para tornar estacionária a séries original (não-estacionária) ilustrada no 
Gráfico I: 

 

Gráfico I Gráfico II Gráfico III 

   

Série inicial Série em diferenças 
Série em diferenças 
logaritmizadas 

 
FIGURA 7 – Processos de transformação de uma série com o objetivo de tornar 

estacionária 
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1.2.1.2. RAIZ UNITÁRIA 
 

Independentemente da análise gráfica exemplificada na Figura 7, devem-se realizar 
sempre alguns testes estatísticos de forma a aferir a estacionaridade da série. Assim, 
vamos apresentar a forma de identificar do ponto de vista estatístico a existência ou não de 
estacionaridade numa série temporal. 

Uma série temporal pode apresentar uma tendência determinística ou estocástica. A 
série apresenta uma tendência determinística se apenas varia como uma função do tempo, 

isto é, y = β�+ β�t + ε�. Se uma série apresenta uma tendência que é resultado de um 
processo aleatório (tendência estocástica), então será apresentada da seguinte forma 

z�= z���+ α + ε�. 
Vamos então verificar se uma série tem tendência determinística ou estocástica. Para 

tal, vamos considerar o seguinte modelo: 
z�= ρz���+ β�+ β�t + u� 

Assim, podemos considerar quatro casos. Se: 

• ρ = 0, temos um processo estacionário com tendência puro, ou seja, um processo 
que é estacionário em torno de uma tendência linear, tendo portanto, tendência 
determinística; 

• ρ = 1 e β = 0, existe tendência estocástica, obtendo-se um processo estacionário 
em diferenças puro, chamado passeio aleatório.  

o No caso de β = 0, temos um passeio aleatório sem drift (z�= z���+ u�, 
sendo este o exemplo clássico de série não estacionária). Uma das 
características destes processos, é a persistência dos choques aleatórios, 
processos com memória infinita, onde o efeito de cada termo de erro não se 
dissipa ao longo do tempo, pois guarda a informação de todos os choques 
sofridos até ao momento corrente; 

o No caso de β ≠ 0, temos um passeio aleatório com drift (variações suaves); 

• �= 1, β�≠ 0 e β�≠ 0, obtemos um passeio aleatório com drift e tendência 
determinística.; 

• 0 < �< 1, existe correlação serial em z, mas não existe tendência estocástica. 

Desta forma, estudar uma série quanto à estacionaridade é verificar se ρ = 1, testando, 
assim, a existência de raiz unitária. 
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TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 
 

Nos testes de raiz unitária a hipótese nula e a hipótese alternativa apresentam-se 
por: 

• H�:	ρ = 1	 (Não-Estacionária) 

• H�:	ρ < 1 (Estacionária) 
Portanto, se ρ = 1, concluímos que existe uma raiz unitário, pelo que a série é não-

estacionária. 
Existem várias abordagens nos testes de raízes unitárias existentes, pelo que apenas 

vamos enumerar as duas mais mencionadas na literatura e que iremos aplicar no nosso 
estudo: 

• Teste de Dickey Fuller (DF) 

• Teste de Dickey Fuller Aumentado (DFA) 
Importa referir que utilizamos o teste de DF quando os erros u� não têm correlação 

serial e utilizamos o teste de DFA quando u� apresenta correlação serial. 
Nos teste de DF e DFA não podemos tomar uma decisão sobre a rejeição, ou não, de 

H� através da estatística t, uma vez que a distribuição de DF é assimétrica, levando à 
necessidade de determinar os valores críticos próprios dependendo estes do facto dos 
termos de drift serem ou não incluídos. Podemos então concluir, caso o valor do teste seja 
superior aos valores críticos determinados para os níveis de confiança de 1%, 5% e 10%, 
que não rejeitamos a hipótese nula, existindo uma raiz unitária, isto é, a série é não-
estacionária. 

Subtraindo z��� no modelo definido anteriormente, obtém-se: 
z�− z���= (ρ − 1)z���+ β�+ β�t + u� 

E desta forma, o teste de Raiz unitária de Dickey-Fuller caracteriza-se por: 

• H�:	α = ρ − 1 = 0	 (Não-Estacionária) 

• H�:	α = ρ − 1 < 0 (Estacionária) 
O teste de DFA distingue-se do teste de DF, pela introdução de desfasamentos (lags) na 

expressão acima apresentada. O novo modelo, que se obtém através da introdução dos 
valores de desfasamentos, Δz, das variáveis independentes (este caso tem 2 lags) define-se 
como: 

∆z�= z�− z���= (ρ − 1)z���+ β�+ β�t + β�∆z���+ β�∆z���+ u� 
Uma das regra empírica para a determinação do número de lags, k, a introduzir no teste 
DFA foi apresentada por Schwart (1989) e define-se pela seguinte regra: 

k = �12�N
100�

�/�
� 
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onde N refere-se ao tamanho da série e [x] a parte inteira de x . 

Para finalizar, abaixo apresentamos as várias hipóteses, a considerar nos teste DF e 
DFA, por forma a obter resultados mais conclusivos no estudo a desenvolver. 

 

��:�� é um passeio aleatório  ��:�� é uma série estacionária com 
média nula 

H�: z� é um passeio aleatório com drift    H�: z� é uma série estacionária com 
média ��

(���) 

H�: z� é um passeio aleatório com drift em 
torno de tendência determinística 

 H�: z� é uma série estacionária em torno 
de uma tendência determinística 

 
TABELA 1 – Hipóteses estudadas para os diferentes testes DF e DFA 

 
 

1.2.1.3. COMPARAÇÃO DOS MODELOS 
 

Para terminar a abordagem geral do estudo da natureza e da modelação das séries 
temporais, atentemos alguns critérios usados ao longo do processo de modelação. 

Aquando da definição da ordem dos modelos Autorregressivos (AR), necessitamos de 
critérios/testes que nos permitam efetuar as melhores escolhas, de forma a ter o modelo 
mais adequado possível. 

A exclusão ou introdução de variáveis adicionais conduzir-nos-á, respetivamente, a 
modelos com inconsistência na estimação de parâmetros, ou ao incremento da variância 
dos estimadores. 

Na prática, os testes mais utilizados resumem-se ao Teste da Razão de Verosimilhança 
(LR), Critério de Informação de Akaike (AIC) e Critério de Informação de Schwarz (SIC). 
Vamos então analisar, de uma forma muito resumida, os critérios enumerados. 

 
TESTE DA RAZÃO DE VEROSIMILHANÇA 

 
Nos modelos de regressão linear importa calcular o valor da soma dos quadrados dos 

resíduos (SQR), onde podemos concluir a importância da variável independente. Assim, 
se o valor de SQR for alto, a variável independente é importante, se por outro lado for 
baixo, a variável independente não é importante na previsão da variável dependente. 
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Estatisticamente, assumimos a existência de relação entre as variáveis ao rejeitarmos a 
hipótese nula de exclusão do modelo, observando-se, neste caso, um valor da estatística 
maior que o valor crítico do nível de significância desejado.  

 
CRITÉRIO DE INFORMAÇÃO DE AKAIKE 

 
Este critério permite escolher o modelo que melhor se ajusta à série em estudo, uma 

vez que avalia a qualidade do ajuste no modelo estimado. O valor da estatística referente 
ao AIC integra dois elementos, um que valoriza a precisão do modelo e outro que penaliza 
os modelos com maior número de parâmetros. 

Resumindo, o AIC apresenta a divergência entre o modelo proposto e o modelo real, 
isto é, o intervalo entre o modelo proposto e os dados, sendo o modelo tanto melhor 
quanto menor valor de AIC. 

 
CRITÉRIO DE INFORMAÇÃO DE SCHWARZ 

 
Este critério é um dos mais utilizados na comparação de modelos. Ao penalizar os 

modelos com maior número de parâmetros, esta penalização apresenta-se mais rigorosa 
que o critério apresentado anteriormente. 

Genericamente, este critério parte de um modelo de regressão com vários lags e vai 
reduzindo, gradualmente, até encontrar o número de lags que minimize o valor de SIC. 

Concluímos que, à semelhança do AIC, quanto menor for o valor de SIC, melhor será o 
modelo. 

Todos os critérios anteriormente apresentados utilizam o mesmo critério estatístico, 
maximização da função de verosimilhança como medida de ajustamento, no entanto os 
valores críticos são diferentes. 

No critério LR considera-se que o modelo inicial é o melhor, contudo para determinado 

nível de significância α observam-se diferenças estatísticas para um modelo mais 
completo. 

No AIC considera-se que nenhum modelo é ótimo, ou seja, não há nenhum modelo que 
descreve a relação entre a variável dependente e a variável independente, pelo que tenta 
encontrar o modelo que minimize as discrepâncias. 

Por último, o critério SIC considera que existe um modelo ótimo que descreve o 
comportamento entre as variáveis, pelo que tenta a maximizar a probabilidade de escolha 
do modelo. 

Resta sublinhar, que quando estamos perante os dois testes, o SIC tende a ser mais 
minucioso que o AIC. 
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2. SÉRIES TEMPORAIS: METODOLOGIA 
 
Ao longo dos anos, têm sido desenvolvidas diversas ferramentas para modelação e 

previsão de séries temporais, sendo a maioria destes métodos baseados num conjunto de 
hipóteses fundamentais: a série adapta-se a um modelo linear; estacionaridade ou redução 
(através de diferenciação) para a estacionaridade; homocedasticidade e gaussianidade. 

Neste capítulo, vai ser apresentada a metodologia e os modelos que vão ser utilizados 
no estudo da série temporal em análise. São modelos de séries temporais lineares, 
pertencentes à família dos autorregressivos integrados e de médias móveis (ARIMA) 
sendo que a metodologia utilizada para estimação e previsão foi a desenvolvida por 
Box&Jenkins. 

A metodologia de Box&Jenkins (para a previsão) baseia-se no ajuste dos modelos 
ARIMA a de valores observados, de forma a que a diferença entre os valores preditos 
pelos modelos e os valores observados resulte em séries de resíduos  aleatórios iid de 
média nula e variância finita e constante.  

Os modelos ARIMA tem a capacidade de descrever os processos de geração de uma 
variedade de séries temporais para os previsores, sem precisar informações sobre as 
relações econômicas que geraram as séries, podendo caracterizar tanto o comportamento 
estacionário como o não-estacionário e são excelentes modelos de previsão de curto prazo.  

 
A metodologia em causa envolve, normalmente, os seguintes passos: 
(1) Análise gráfica da série temporal (tendência, sazonalidade, ciclos, etc); 
(2) Estatística descritiva para a série temporal em análise (média, variância, curtose, 
normalidade, etc); 
(3) Teste de raiz unitária (estacionaridade); 
(4) Estimar os parâmetros para o modelo proposto; 
(5) Avaliar o modelo usando medidas de diagnóstico; 
(6) Reespecificar o modelo se necessário; 
(7) Usar o modelo para fins de previsão. 
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2.1. MODELOS ARMA E ARIMA 
 
Atendendo à revisão bibliográfica apresentada anteriormente, uma vez que o nosso 

estudo se centra na análise univariada, vamos começar por analisar a estacionaridade da 
série, e, caso seja necessário, transformamo-la de forma a obter a estacionaridade através 
das diferenças sucessivas ou, caso se justifique, utilizando as diferenças logaritmizadas. 

Para o efeito, vamos utilizar o teste DFA onde testamos a existência de raiz unitária, 
para assim a poder inferir sobre a ordem de integração da série. Posteriormente, ajustamos 
e analisamos o modelo autorregressivo (AR) e de média móvel (MA - Moving Average) 
(conjuntamente designado na bibliografia pelos modelos ARMA), caso seja necessário 
transformar a série através das diferenças, para garantir a sua estacionaridade, estaremos 
perante os modelos autorregressivo integradas de média móvel (ARIMA). 

Comecemos por apresentar os procedimentos necessários à modelação de um processo 
ARMA: 

• Verificar a estacionaridade da série temporal; 

• Através das propriedades da autocorrelação da série transformada, escolhemos 
algumas especificações ARMA para estimar e estudar a série com resíduos do tipo 
ruído branco. 

• Calcular previsões para um período temporal relevante para a especificação 
escolhida. 

Inicialmente, vamos focar-nos no segundo ponto acima apresentado antes de nos 
centrarmos na estacionaridade da série em estudo. Desta forma propomo-nos a deduzir 
padrões de autocorrelação associados aos vários processos: autorregressivo (AR), média 
móvel (MA) e autorregressivos de média móvel (ARMA) com pequenas ordens. Assim, 
através da comparação entre estes padrões e os calculados para a sucessão cronológica 
empírica que vamos indicar a especificação (ou oscilações) ARMA que se devem utilizar 
na estimação estatística. 

A melhor forma de iniciar o estudo do modelo da série em estudo poderá ser através de 

um gráfico de densidade, correlograma, onde cada eixo dos ��	corresponde a um lag e o 
eixo dos �� o coeficiente de correlação naquele lag. Deparamo-nos então com a 
necessidade dos correlogramas para o diagnóstico dos modelos de séries temporais a 
serem analisados.  
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2.2.1.MODELOS ��(�) 
 
Considerando que temos apenas um ponto significativo, ou seja, um lag, vejamos as 

propriedades do modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), cuja representação é 
dada por: 

y�= a�+ a�y���+ ε�, com ε�~WN(0,σ�) 
Ou seja, podemos afirmar que o valor de �, num dado momento t, depende do valor de 

� no período imediatamente anterior acrescido da perturbação aleatória. Os coeficientes 
(parâmetros) a0 e a1 determinam a estabilidade e a qualidade do modelo. 

Para conseguirmos tirar conclusões relativas aos modelos em estudo, parece-nos 
relevante apresentar algumas medidas estatísticas que, posteriormente, nos vão ajudar a 
determinar a ordem do modelo. Por conseguinte temos: 

• A média (valor esperado), a variância e a covariância são dadas respetivamente por: 

o �(y�)= ��
���� 

o Var(y�)= ��
��(��)� 

o Cov�(y�, y���)�= ��(��)�
��(��)�= γ(s) 

• A função de autocorrelação7 é apresentada como: 

o ρ(s)= a��, onde	s = 0,1,2,3, … 
Não descorando o nosso objetivo, é através da função de autocorrelação parcial8 

(PACF), a seguir definida, que conseguimos inicializar o modelo que devemos estimar.  
A função PACF é definida da seguinte forma: 

r(s)= �a�	se	s = 1
0			se	s > 1 

Esta função denota a convergência abrupta para zero após o primeiro passo enquanto que a 
função de correlação denota um decrescimento gradual (convergência lenta) para zero. 
Salienta-se também que o modelo AR(1) é estacionário se e só se |a�|< 1. Ao 
ignorarmos esta condição, o modelo crescerá ao longo do tempo, contrariando a 
estacionaridade. 

 
 
 
 
                                                 

7 De notar o crescimento gradual para zero da função de autocorrelação. Assim, se ��> 0, então a convergência é 

monótona. Por outro lado, estamos perante uma convergência oscilante quando ��< 0. 
8 Se, numa série mensal os valores de �� forem altamente correlacionados com os valores de ����, então na função de 

autocorrelação parcial deveria existir um pico no desfasamento i, e nenhum valor significativo nos restantes. 
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2.2.2. MODELOS ��(�) 
 

Generalizando o descrito para o modelo AR(1), podemos escrever o modelo 
autorregressivo de ordem p, AR(p): 

y�= a�+ a�y���+ a�y���+ ⋯+ a�y���+ ε�, com ε�~WN(0,σ�) 
onde o p designa a ordem de desfasamentos e ε� é o fator de inovação, uma vez que se 

refere a um processo de ruído branco que reflete a informação recebida no passo t. 
Ao utilizarmos o operador lag, conseguimos descrever uma equação equivalente da 

seguinte forma: 
Φ(L)y�= a�+ ε�, onde Φ(L)= 1− a�L − a�L�− ⋯− a�L� 

Podemos então concluir, que um modelo autorregressivo de ordem p, AR(p) é 

estacionário (ou estável) se todas as raízes z = �
�� do polinómio característico 

	Φ(z)= 1− a�x − a�z�− ⋯− a�z�= (1 − α�z)(1− α�z) … (1 − α�z) 

estão situadas no exterior do circulo unitário, isto é, |α�|< 1. 
Temos ainda a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial (PACF) 

que num processo AR(p) é dada por: 

r(p)=�ah≠0,	para	h<p	(existe	autocorrelação	parcial)
0,										para	h>p	(existe	autocorrelação	parcial) 

Esta função apresenta p pontos significativos e, posteriormente, converge abruptamente 
para zero.  

 

2.2.3. MODELOS ��(�) 
 
Relativamente aos modelos de média móvel de primeira ordem, ou seja, do tipo 

MA(1), estes são dados por: 
y�= ε�+ θε���= (1 + θL)ε�, onde ε�~WN(0,σ�) 

Neste modelo, uma variável é expressa através de perturbações de ruído branco 
presentes e passadas. Na prática, apenas se tornam relevantes as propriedades dos 
processos de pequena ordem.  

A média e a variância do modelo MA(1) são expressos da seguinte forma: 

• �(y�)= �(ε�)+ θ�(ε���)= 0 

• Var(y�)= Var(ε�)+ θ�Var(ε���)= σ�+ θ�σ�= σ�(1 + θ�) 
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Daqui podemos observar que a variância crescerá à medida que o θ aumentar. 
Para estes modelos, a função de autocorrelação (ACF) define-se por: 

ρ(t)= γ(t)
γ(0)= �

θ
1 + θ�, t = 1

0,							caso	contrário
 

 
Esta função denota a convergência abrupta para zero após o primeiro passo, enquanto 

que a função de autocorrelação parcial converge gradualmente para zero. 
 Perante determinadas circunstâncias, particularmente quando |θ|< 1, o modelo  

MA(1), diz-se invertível e representar-se-á da seguinte forma: 
y�= ε�+ ϕy���+ ϕ�y���+ ⋯ 

 
2.2.4. MODELOS ��(�) 

 
À semelhança do já descrito anteriormente, podemos generalizar o modelo de médias 

móveis de ordem q, MA(q): 
y�= ε�+ θ�ε���+ θ�ε���+ ⋯+ +θ�ε��� 

					= ε�+ θ�Lε�+ θ�L�ε�+ ⋯+ +θ�L�ε� 
Ou, recorrendo ao operador lag, por, y�= Θ(L)ε�,	com 

Θ(L)= 1 + θ�L + θ�L�+ ⋯+ θ�L�, onde	ε�~WN(0,σ�) 
• A média (valor esperado) é: �(y�)= 0 

• A variância é dada por: Var(y�)= �1 + θ��+ ⋯+ θ���σ�  
A função de autocorrelação (ACF) de um processo MA(q) anula-se no lag (q + 1) 

mantendo, a partir daqui, a sua convergência para zero. Por outro lado, a função de 
autocorrelação parcial converge suavemente para zero. 

Podemos, ainda, concluir que um processo MA(q) é fracamente estacionário para todos 
os valores de {θ�}. 
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Apresentamos, de forma sintetizada, as diferenças entre os dois modelos relativamente 
a função de autocorrelação e de autocorrelação parcial: 

 

Modelo Função Autocorrelação  
(ACF) 

Função AutocorrelaçãoParcial 
(PACF) 

Ruído Branco Todos zero Todos zero 

MA(1) Zero após 1 lag Decréscimo após 1 lag 

MA(2) Zero após 2 lags Decréscimo após 2 lags 

MA(q) Zero após q lags Decréscimo após q lags 
AR(1) Decréscimo após 1 lag Zero após 1 lag 
AR(2) Decréscimo após 2 lags Zero após 2 lags 
AR(p) Decréscimo após p lags Zero após p lags 

 
TABELA 2 – Comparação entre o modelo ��(�) e ��(�) para a função ACF ePACF 

 
2.2.5. MODELOS ����(�,�)	 

 
Através da combinação dos modelos AR(p) e dos modelos	MA(q), obtemos o modelo 

ARMA(p, q) descritos por: 
Φ(L)y�= a�Θ(L)ε� 

Onde: 
Φ(L)= 1− a�L − a�L�−⋯− a�L�	 
Θ(L)= 1 + θ�L + θ�L�+ ⋯+ θ�L�	ou 

y�= a�+ a�y���+ ⋯+ a�y���+ θ�ε���+ ⋯+ θ�ε���+ ε�	com, 
�(ε�)= 0, �(ε��)= σ�, �(ε�ε�)= 0, t ≠ s 

A estacionaridade do modelo exige que as raízes de Φ(L) se situem fora do círculo 

unitário e a invertibilidade requer a mesma condição para as raízes de Θ(L). Esta condição 
permite que o processo seja expresso quer como um processo AR, quer como um processo 
MA de ordem infinita. 

A média de uma série com modelo ARMA(p, q) é dada por: 

�(y�)= a�
1 − a�− a�−⋯− a� 
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A função de autocorrelação de um modelo ARMA(p, q) apresenta combinações de 

comportamentos dos modelos AR(p) e MA(q), no entanto, quando estamos a considerar 
lags inferiores a q, a função de autocorrelação vai ser idêntica ao de um modelo	AR(p). 

À partida, será bastante fácil distinguir entre um processo AR(p) e um processo MA(q), 
com base no decréscimo acentuado da função de autocorrelação ou da função de 

autocorrelação parcial. Contudo, num modelo ARMA(p, q) nenhuma das funções 
apresenta um comportamento semelhante, pelo que a determinação da sua ordem é um 
processo incerto. Adicionalmente, relembramos que estes são padrões esperados, os quais 
podem ser, ou não, boas aproximações às estimativas amostrais. 

 

2.2.6. MODELOS �����(�,�,�) 
 

Como referido anteriormente, o modelo ARMA(p, q) apenas pode ser aplicado a séries 
temporais estacionárias. Estando perante uma série não-estacionária em nível, mas 
estacionária em diferenças (geralmente na primeira diferença), passamos a estar perante 
um modelo autorregressivo integrado de médias móveis, ARIMA(p, d, q), onde: 

• d representa o número de diferenças necessárias para tornar a sucessão estacionária 

• p representa a ordem da componente AR 

• q representa a ordem da componente MA 
Após garantida a estacionaridade da série, as metodologias aplicadas serão em todo 

idênticas às descritas anteriormente no modelo ARMA(p, q). 
 

2.2.7. VALIDAÇÃO DO MODELO 

 
Para verificar e validar a adequabilidade do modelo, é imprescindível uma análise 

completa aos resíduos (pressupostos dos resíduos). Em Mendes (2011) encontramos uma 
descrição pormenorizada, tendo em conta os vários pressupostos que carecem de 
confirmação, sendo estes: 

• A média da distribuição de probabilidades da variável erro ε é nula: �(ε	)= 0	 
• Homocedasticidade (variância constante e finita): Var(ε	)= σ�, ∀x 

• Não existe autocorrelação entre ε� e ε�: ��ε�ε��= 0,(i ≠ j) 
• A distribuição de probabilidades de ε é normal com as características acima: 

ε~IN(0,σ�) 
Esta análise revela-se muito importante na validação do modelo, sendo que o mesmo 

será rejeitado no caso de não verificar a globalidade dos pressupostos anteriormente 
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referidos. Quando nos depararmos com esta situação, devemos testar um novo modelo e 
repetir todo o processo de verificação de resíduos, até que os mesmos sejam verificados na 
integra. 
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3. ANÁLISE DESCRITIVA DAS SÉRIES TEMPORAIS 
 
Neste capítulo vamos debruçar-nos sobre a descrição e a análise da série temporal que 

serve de base à implementação prática dos modelos teóricos apresentados anteriormente. 
Todos os outputs, gráficos e tabelas que se seguem, foram obtidos através do software 
Eviews. 

Em termos práticos, para estudar os objetivos traçados em relação à rentabilidade de 
um fundo de pensões de acordo com o artigo Valentina, G et al. (2006), retiramos os 
dados mensais da Associação Portuguesa de Fundos de Investimentos, Pensões e 
Patrimónios (APFIPP) respeitantes a rentabilidades anualizadas de um Fundo de Pensões 
em cada momento9. Assim, o valor acumulado do fundo de pensões no mês seguinte será 
calculado pelo valor do fundo no mês anterior acrescido da rentabilidade do mês seguinte. 

 
 

3.1. APRESENTAÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS 
 
Resumidamente, os dados referem-se a registos mensais (primeiro dia do mês com 

informação disponível) representativo do comportamento dos Fundos de Pensões 
respeitante ao período entre 1 de janeiro de 2003 e 01 de abril de 2013, num total de 124 
observações. Esta série será denotada ao longo deste trabalho por FPPPR (Fundo de 
Pensões Plano Poupança Reforma). 

Inicializamos o estudo pela análise da série e posteriormente, caso necessário, da série 
em diferenças (procurando garantir a estacionaridade) a qual será denotada por (DFPPPR). 

 

3.2. ANÁLISE GRÁFICA E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 
 
Relativamente à análise da série, começamos pela representação gráfica, e 

posteriormente a observação de algumas estatísticas descritivas. 

                                                 
9 Importa referir que os valores retirados já se apresentam líquidos de todas as comissões.  
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FIGURA 8 – Representação gráfica da série 

 
A série apresenta um padrão não linear com pelo menos dois regimes distintos, 

podendo ser considerado a divisão entre eles no final de 2008. No entanto, é em 2007 que 
se começa a verificar uma instabilidade nos mercados financeiros (crise do subprime) 
desencadeada no ano de 2006, decorrente da quebra de instituições de crédito dos Estados 
Unidos, as quais concediam empréstimos bancários de alto risco. Esta situação conduziu 
vários bancos a uma situação de insolvência, tendo repercussões nas bolsas a um nível 
mundial. Esta crise teve uma prenunciação em 2008, verificando-se uma queda na 
generalidade dos mercados acionistas internacionais, e em particular no português, como 
se pode verificar pelo exemplo da série apresentada no gráfico. Esta crise, teve 
consequências bastante negativas onde grandes instituições financeiras entraram em rutura 
financeira, como a Lehman Brothers. 

Depois da acentuada queda em 2008, verifica-se uma ligeira recuperação mas ainda 
com a presença de uma elevada volatilidade. 

Em 2009 surge uma nova instabilidade nos mercados, associada à divida soberana, 
sobretudo na sequência da redução da classificação de rating, fenómeno este que se 
prolonga para os anos sequentes. 

Desta forma, sustentamos a nossa interpretação do gráfico com a existência de dois 
regimes referidos. A existência de dois regimes com diferenças elevadas, poderá constituir 
uma entrave à implementação instantânea de modelos e técnicas lineares. Desta forma, 
será inicialmente efetuado um estudo para a globalidade das observações, entre janeiro de 
2003 e abril de 2013 e, em seguida, para o período particular acima identificado como um 
segundo regime com inicio em outubro de 2008 e término em abril de 201310. 

                                                 
10 Não faz sentido efetuar o estudo para as observações iniciais da série uma vez que o nosso objetivo reside na previsão 
futura e quanto mais atuais os dados forem, mais próxima da realidade a mesma será.  
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Antes da análise da quebra de estrutura, parece-nos relevante efetuarmos algumas 
estatísticas relativas à série em estudo no período global, sendo que abaixo apresentamos o 
gráfico com as estatísticas descritivas da série. 

 
FIGURA 9 – Representação gráfica e estatísticas descritivas da série 

 
Tendo em conta as estatísticas observadas, é evidente a não normalidade da série, uma 

vez que a estatística Jarque-Bera apresenta um p-value próximo de zero, sendo que se 
rejeita a hipótese nula de existência de normalidade para todos os níveis de significância. 
Verifica-se ainda um coeficiente de curtose alto, sendo o seu valor maior que 3 e conclui-
se que se trata de uma série leptocúrtica. Também se observa assimetria moderada 
(skewness) positiva. 

 

3.3. ESTUDO DA ESTACIONARIDADE 
 
Tal como referido no capítulo anterior, uma característica importante a estudar na série, 

é a estacionaridade, pelo impacto que a mesma tem nas etapas subsequentes do estudo. 
Assim, optou-se por usar o teste de raiz unitária DFA e também o teste Kwiatkowski-
Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), apresentando-se para o efeito as estatísticas relativas aos 
dois testes. 

O teste KPSS desenvolvido por Kwiatkowski et al. (1992), ao contrário do teste DFA, é 
um teste de hipótese nula de estacionaridade de uma série temporal, em nível ou em 
tendência (determinística), contra a hipótese alternativa de presença de um passeio 
aleatório. O teste de hipóteses pode ser, assim, definido da seguinte forma: 

H�:	y� é estacionária 
H�: y�é não estacionária  

onde apenas se rejeita a hipótese nula se existir uma forte evidência contra esta. Isto é, o 
teste tende a apresentar potência baixa, de acordo com a teoria clássica dos testes de 
hipótese. 
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Pela análise gráfica da série surge-nos a possível existência de quebra de estruturas e 
portanto a existência de não-estacionaridade da série. 

Teste H�	vs	H� p-value 

ADF H�: Existência de raiz unitária 0.0002 

KPSS H�: Existência de estacionaridade 0.084825 
      TABELA 3 – Estatísticas relativas ao estudo da estacionaridade da série (Teste DFA e 

Teste KPSS) 

 

Tendo em conta os testes DFA rejeito a hipótese nula de existência de raiz unitária 
(série estacionária) e para o teste KPSS não rejeito a hipótese nula de existência de 
estacionaridade da série, isto é, não há raiz unitária, conforme tabela 3. Concluímos assim, 
que a série é estacionária. No entanto, um dos testes também referido na literatura com 
maior sensibilidade nas séries caracterizadas por quebras de estrutura é o teste de Phillips-
Person (PP), e uma vez que a série em estudo apresenta quebras de estrutura, optamos por 
analisar os resultados decorrentes desse teste cuja hiopótese nula H� traduz-se na 
existência de raiz unitária, ou seja, a não estacionaridade da série. Assim, abaixo 
apresentamos um quadro com o resultado obtido no teste efetuado à estacionaridade da 
série: 

 

Teste H�	vs	H� p-value 
PP H�: Existência de raiz unitária 0.1890 

      TABELA 4 – Estatísticas relativas ao estudo da estacionaridade da série (Teste PP) 

 

Conforme o valor do p-value apresentado na tabela 4, o teste PP sugere que a hipótese 
nula de existência de raiz unitária não é rejeitada, levando-nos a ponderar a existência de 
uma série não estacionária. 

O teste de Phillips-Perron é uma generalização do teste de Dickey-Fuller para os casos 
em que os erros são correlacionados e, possivelmente, heterocedásticos. 

Apesar do teste PP não rejeitar a hipótese nula de existência de raiz unitária, os 
restantes apresentam-se com o resultado contrário, pelo que vamos estudar o modelo e 
respetivos resíduos da série partindo do pressuposto que a mesma é estacionária, e, caso 
algum pressuposto necessário para a validação do modelo não se verique, fará, talvez 
sentido, reiinciar o processo de modelação admitindo a não estacionaridade da série. 
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4. ESTIMAÇÃO DOS MODELOS ECONOMÉTRICOS 
 
Como descrito anteriormente, um correlograma consiste num gráfico de densidade, 

onde cada ponto dos eixo dos �� corresponde a um lag e o seu valor no eixo dos �� é o 
coeficiente de correlação naquele lag. Estes são importantes, não só para o diagnóstico dos 
modelos de séries temporais, como também para o ajuste dos modelos escolhidos. 

A função de autocorrelação assinala a estrutura de autocorrelação da série e também 

determina a ordem do processo de Médias Móveis, pois a ACF de uma MA(q) apresenta q 
lags. A ordem deste processo será correspondente ao último coeficiente significativamente 
diferente de zero. 

Adicionalmente, é necessária a estimativa da função de autocorrelação parcial para 
estimar a ordem de um modelo AR(p) com p lags. A ordem deste processo terá a 
correspondência do último coeficiente significativamente diferente de zero. 

Apresentamos de seguida o correlograma relativo à nossa série. 
 

 
FIGURA 10 – Correlograma da série 
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Da análise do correlograma, observamos que a função de autocorrelação (ACF) tem 

uma convergência lenta e alternada para zero, evidenciando que o parâmetro a1 tem um 
valor negativo. Quanto à função de autocorrelação parcial (PACF), a mesma evidência um 
pico significativo convergindo depois para zero. Sendo assim, a primeira sugestão retirada 
da correlograma é de um modelo AR(1). 

Estudemos, desta forma, alguns modelos, na “vizinhança” do modelo sugerido pelo 
correlograma: AR(1) com constante, AR(1) e AR(2) para a série original em níveis. A 
conclusão pode ser observada na Tabela 6. Todos os parâmetros dos modelos são 
estimados utilizando o método de estimação dos mínimos quadrados, no software Eviews. 

 

Modelo Estudado Fator de Rejeição/ Aceitação do Modelo 

AR(1) com constante Rejeição da constante 

AR(1) Rejeição, pois raiz unitária perto de 1 

AR(2) Aceitamos o modelo para um nível de 
significância de 10% 

 
TABELA 5 – Resumo dos modelos estudados 

 
Assim, conseguimos obter um modelo, AR(2), e apresentamos abaixo as análises 

efetuadas à verificação e validação do mesmo. 
 

Dependent Variable: FPPPR   

Method: Least Squares   

Date: 05/01/13   Time: 20:18   

Sample (adjusted): 2003M03 2013M04  

Included observations: 122 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  

          

Variable Coefficient 

Std. 

Erro

r t-Statistic Prob.   

          
C 2.791476 1.537732 1.815320 0.0720 
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AR(1) 1.299903 0.087028 14.93660 0.0000 

AR(2) -0.351008 0.089210 

-

3.93

463

0 0.0001 

          
R-squared 0.926546     Mean dependent var 2.391066 

Adjusted R-

squared 0.925312     S.D. dependent var 3.131291 

S.E. of regression 0.855754     Akaike info criterion 2.550616 

Sum squared resid 87.14553     Schwarz criterion 2.619567 

Log likelihood -152.5876     F-statistic 750.5357 

Durbin-Watson stat 2.150735     Prob(F-statistic) 0.000000 

          
Inverted AR Roots       .92           .38  

           

 
TABELA 6 – Teste utilizado para determinar a regressão da série (Least Squares) 

 
Os p-values referentes aos coeficientes são próximos de zero, à exceção do coeficiente 

da constante, evidenciando que os termos autorregressivos são estatisticamente 
significativos. Este modelo também apresenta um bom valor de estatística DW, cujo valor 
ideal seria 2, evidenciando não correlação entre os resíduos. Os erros de regressão 
apresentam valores baixos, o teste de qualidade global do modelo não se rejeita (pela 
estatística F) e as raízes invertidas são menores que 1 confirmando a estabilidade do 
modelo. 

 

4.1. ANÁLISE DOS RESÍDUOS DA SÉRIE 
 
Para que este modelo seja validado, é imprescindível a análise dos resíduos e a 

validação dos mesmos. Caso não consigamos validar todos os pressupostos, o modelo não 
será considerado válido. 

A informação referente à existência de autocorrelação entre os resíduos pode ser 
confirmada quando analisamos o seguinte output referente ao teste Breusch-Godfrey, onde 
verificamos que rejeitamos a hipótese nula para qualquer um dos lags, concluindo assim a 
existência de correlação entre as variáveis dos resíduos. Nota-se que a hipótese nula do 
teste de Breusch-Godfrey é a seguinte:  

H0 : resíduos independentes   
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H1 : resíduos autocorrelacionados (não-independentes) 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

          
F-statistic 4.641403     Probability 0.000005 

Obs*R-squared 41.76488     Probability 0.000036 
 

 
TABELA 7 – Teste utilizado para verificar a correlação entre os resíduos (Teste LM) 

 
Face à existência de informação nos resíduos, há necessidade de um melhor ajuste de 

modelo, pelo que testamos os seguintes modelos: 
 

Modelo Estudado Fator de Rejeição/ Aceitação do Modelo 

AR(1), AR(3) com constante Rejeição do Modelo, pois ainda há informação 
nos resíduos 

ARMA(2,1) com constante Rejeição, o modelo é não estacionário 

AR(1), AR(3) e MA(1) com constante Rejeição do Modelo, pois ainda há informação 
nos resíduos 

AR(4) Rejeição do modelo (p-values muito elevados) 

ARMA(3,1) com constante Rejeição, o modelo não é estável 

 
TABELA 8 – Resumo dos modelos estudados 

 
Apesar de verificada a estacionaridade da série, a mesma apresenta informação entre as 

variáveis dos resíduos, aquando da sua modelação, demonstrando que os resíduos não são 
independentes, pelo que este não se apresenta como um bom modelo. Assim, recuando no 
nosso estudo, o teste PP apresentado anteriormente dava-nos a indicação de não 
estacionaridade da série, tornando pertinente analisar a série em diferenças de forma a 
eliminar a não estacionaridade da mesma, ou seja, teremos a série DFPPPR.  

 

4.2. ANÁLISE DA SÉRIE EM DIFERENÇAS 
 

Uma vez que rejeitamos todos os modelos anteriormente estudados, temos que efetuar 
o mesmo estudo para a série estacionarizada, ou seja, na primeira diferença, DFPPPR.. 
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4.2.1.ANÁLISE GRÁFICA E ESTATÍSTICAS DA SÉRIE EM DIFERENÇAS 
 
À semelhança da análise efetuada anteriormente, começamos a análise da nova série, 

DFPPPR, pela representação gráfica, e posteriormente a observação de algumas 
estatísticas descritivas. 

 
FIGURA 11 – Representação gráfica da série em diferenças 

 
A série nas primeiras diferenças apresenta um padrão sem tendência determinística, de 

média nula, no entanto, ainda podemos verificar a existência de dois regimes de variância 
diferente, ainda que menos evidenciados. Abaixo apresentamos o gráfico com as 
estatísticas descritivas da série. 

  
FIGURA 12 – Representação gráfica e estatísticas descritivas da série em diferenças 

 
Tendo em conta as estatísticas observadas, é evidente a não normalidade da série, uma 

vez que a estatística Jarque- Bera apresenta um p-value próximo de zero, sendo que se 
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rejeita a hipótese nula de existência de normalidade para todos os níveis de significância. 
Verifica-se ainda um coeficiente de curtose de valor médio, sendo a série leptocúrtica e 
alguma assimetria (skewness), sendo considerada a distribuição assimétrica positiva. 

 
4.2.2.ESTUDO DA ESTACIONARIDADE 

 
Vamos utilizar o teste de raiz unitária (DFA) e também o teste Kwiatkowski-Phillips-

Schmidt-Shin (KPSS), apresentando-se para o efeito as estatísticas relativas aos dois 
testes. 

 

TABELA 9 – Estatísticas relativas ao estudo da estacionaridade da série em diferenças 

(Teste DFA e Teste KPSS) 

 
Tendo em conta os testes DFA  rejeito a hipótese nula de existência de raiz unitária 

(série estacionária) e para o teste KPSS, não rejeito a hipótese nula de existência de 
estacionaridade da série, isto é, não há raiz unitária. Concluímos com a análise destes 
testes que a série nas primeiras diferenças é estacionária, ou seja, a série original é 
integrada de ordem 1 (I(1)). 

Voltamos então a analisar diferentes modelos tendo em conta a série nas primeiras 
diferenças, obtendo assim: 

 

Modelo Estudado Fator de Rejeição/ Aceitação do Modelo 

AR(1) com constante Rejeição do modelo (p-values muito elevados). Modelo não-estável 

AR (1)  Aceitamos o modelo 

AR (2) com constante  Rejeição da constante do modelo (p-value muito elevado). Modelo 
não-estável 

AR (2)  Rejeição de AR(2) do modelo (p-values muito elevados). Modelo 
não-estável 

ARIMA(1,1) com 
constante  

Rejeição da constante do modelo (p-value muito elevado). Modelo 
não-estável 

ARIMA(1,1)  Aceitamos o modelo 

 
TABELA 10 – Resumo dos modelos estudados 

Teste H�	vs	H� p-value 
ADF H�: Existência de raiz unitária 0.0000 
KPSS H�: Existência de estacionaridade 0.101226 
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Abaixo apresentamos com mais pormenor o modelo escolhido, ou seja, ARIMA(1,1), 
sendo que ignoramos o modelo AR(1) uma vez que os valores das estatísticas de Durbin 
Watson associados mostram correlação nos resíduos, assim como os critérios de 
informação de Akaike e de Schwarz se apresentam com um valor maior que do modelo 
ARIMA(1,1). 
 

Dependent Variable: DFPPPR   

Method: Least Squares   

Date: 05/01/13   Time: 23:47   

Sample (adjusted): 2003M03 2013M04  

Included observations: 122 after adjustments  

Convergence achieved after 463 iterations  

Backcast: 2003M02   

          

Variable Coefficient 

Std. 

Erro

r t-Statistic Prob.   

          
AR(1) 0.771936 0.138714 5.564968 0.0000 

MA(1) -0.511633 0.187922 

-

2.72

259

0 0.0074 

          
R-squared 0.135160     Mean dependent var 0.040000 

Adjusted R-

squared 0.127953     S.D. dependent var 0.906240 

S.E. of regression 0.846278     Akaike info criterion 2.520320 

Sum squared resid 85.94241     Schwarz criterion 2.566288 

Log likelihood -151.7395     Durbin-Watson stat 2.030457 

          
Inverted AR Roots       .77   

Inverted MA Roots       .51   

           

 
TABELA 11 – Output do modelo ARMA(1,1) 

 
Vejamos agora o output ilustrado na tabela 11. O p-values referentes aos coeficientes 

são menores do que qualquer nível de significância, sugerindo que o termo autorregressivo 
e o termo média móvel são estatisticamente significativos. As raízes invertidas são 
interiores ao círculo unitário, salientando a estabilidade do modelo. Adicionalmente, este 
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modelo apresenta-se com um valor de estatística DW próximo de 2 evidenciando a 
independência dos resíduos. Relativamente às estatísticas de Akaike e Schwarz estas 
também evidenciam um bom modelo uma vez que as suas estatísticas são tanto melhores 
quanto menores se apresentarem, sendo que os valores obtidos nas estatísticas reduziram 
face ao modelo anterior, o que evidencia um modelo melhor. 

 
4.2.3.ANÁLISE DOS RESÍDUOS PARA A SÉRIE EM DIFERENÇAS 

 
Vamos verificar os pressupostos dos resíduos para ver se podermos validar o modelo. 

Assim, pelo teste Breusch-Godfrey, não rejeitamos a hipótese nula de independência dos 
resíduos para qualquer um dos lags, concluindo assim que não há autocorrelação nos 
resíduos. 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

          
F-statistic 1.340942     Probability 0.265556 

Obs*R-squared 2.693352     Probability 0.260103 
 

 

TABELA 12 – Teste utilizado para verificar a correlação entre os resíduos da série em 

diferenças (Teste LM) 

 
Vamos ainda testar a variância dos mesmos através do teste ARCH, onde concluímos 

que para um nível de significância de 5% não rejeitamos a hipótese nula, pelo que os 
resíduos são homocedásticos. 

 
ARCH Test:    

          
F-statistic 3.743464     Probability 0.055388 

Obs*R-squared 3.690291     Probability 0.054730 
 

 

TABELA 13 – Teste utilizado para verificar a homocedasticidade entre os resíduos da série 

em diferenças (Teste ARCH) 
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Uma vez que foi verificada a homocedasticidade do modelo e a inexistência de 
correlação passamos a verificar os restantes pressupostos. Assim temos: 

 

 
 

 
FIGURA 13 – Representação gráfica e estatísticas descritivas dos resíduos da série em 

diferenças 

 

Relativamente às estatísticas descritivas, a média dos resíduos é próxima de zero, o 
coeficiente de assimetria é também próximo de zero, mas, o coeficiente de curtose 
contínua elevado o que leva os resíduos a não seguirem uma distribuição normal. No 
entanto, nos modelos ARMA e ARIMA, a validação do pressuposto de normalidade dos 
resíduos, não põem em causa a viabilidade do modelo, uma vez que estes apresentam 
menos relevância nos modelos em causa. 

Na figura 14, podemos observar o correlograma dos resíduos. Nele verificamos a 
existência de um padrão definido, isto é, todos os coeficientes de ACF e PACF 
apresentam-se dentro dos intervalos de confiança, evidenciando assim que já não existe 
informação nos resíduos, podendo os mesmos ser caracterizados como um “ruído branco”.  

Resumindo: como os pressupostos dos resíduos são verificados, podemos validar o 
modelo ARMA(1,1) da séries nas primeiras diferenças, ou, de forma equivalente, do 
modelo ARIMA(1,1,1) da série em níveis. 
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FIGURA 14 – Correlograma dos resíduos da série em diferenças 
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4.2.4. FORECASTING 
 
Terminada a verificação dos pressupostos dos resíduos e a validação do modelo 

ARMA(1,1), apresentamos abaixo o gráfico com a previsão da série (in-sample) a partir 
do modelo estudado. 

 
FIGURA 15 – Representação gráfica da previsão da série em diferenças 

 
Pela análise do gráfico, podemos verificar que a previsão obtida é relativamente 

assertiva, pois as linhas correspondentes ao atual e ao predito estão bastante próximas. 
Também as estatísticas da qualidade da previsão, nomeadamente a raiz do erro médio 
quadrado e o erro médio absoluto, apresentam valores baixos. 

Em particular, a estatística U de Theil's tem bastante importância na caraterização da 
qualidade de previsão. A estatística U  pode ser decomposta na soma de 3 proporções: isto 
é:   bias + variance + covariance = 1 e pode ser interpretada da seguinte forma: 

   -  Viés (Bias): indicação do erro sistemático. Indiferente do valor da estatística U, 
uma boa qualidade da previsão é caracterizada por um valor de viés próximo de zero.  

   -  Variância (Variance): indicação da capacidade dos valores preditos em replicar 
a variabilidade da variável a ser predita. Se este proporção assume um valor elevado 
(próximo de 1), então, a série original flutua de forma considerável mas a previsão não. 

   -  Covariância (Covariance): indicação do erro não-sistemático. De forma ideal, 
assume o valor mais alto das 3 proporções. 

 

4.2.5. PREVISÃO DA RENTABILIDADE 
 
Tendo sido o objetivo deste trabalho a previsão da rentabilidade do fundo de pensões 

para o mês seguinte ao qual estão disponíveis as observações (previsão out-of-sample), e 
após a validação do modelo econométrico para a série em estudo, parece-nos relevante 
apresentar a fórmula que nos leva ao cálculo do mesmo. Assim: 
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• x���− x�= a�(x�− x���), onde: 

• x��� é a rentabilidade que pretendemos calcular, isto é, rentabilidade de maio de 
2013 

• x� é a rentabilidade da última observação, isto é, rentabilidade de abril de 2013 

• x��� é a rentabilidade do penúltimo mês, isto é, rentabilidade de março de 2013 

• a� é o coeficiente associado ao parte autorregressiva AR(1), a0 =0 é a constante  
 
Desta forma, já temos todas a informação necessária ao cálculo da rentabilidade do mês 

de maio de 2013, vindo: 
x���= 9,586096 + 0,312347(9,586096 − 11,97916) 

x���= 8,838630 

Apesar de estar concluída a validação do modelo e efetuada a previsão da rentabilidade 
do mês seguinte à última observação, importa referir que nem o teste de DFA nem o teste 
de KPSS têm capacidade de detetar quebras de estrutura através da análise dos seus 
resultados estatísticos. Desta forma, poderemos encontrar um modelo mais assertivo em 
termos de previsão ao dividirmos a série e estudarmos um novo modelo considerando-se 
para o efeito os dados após outubro de 2008. 

 

4.3. ANÁLISE DA SÉRIE APÓS OUTUBRO DE 2008 
 
Tal como referimos anteriormente, pela observação gráfica da nossa série motivada 

pela situação económica já descrita, verificamos uma quebra de estrutura em Outubro de 
2008. Desta forma, parece-nos relevante efetuar o estudo da série após esta data, 
procurando obter uma melhor previsão futura. 

 
4.3.1.ANÁLISE GRÁFICA E ESTATÍSTICA DA SÉRIE 

 
À semelhança da análise efetuada anteriormente, começamos pela representação 

gráfica da nova série (após a quebra de estrutura), e posteriormente a observação de 
algumas estatísticas descritivas. 
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FIGURA 16 – Representação gráfica da série após Outubro de 2008 

 
A série assim definida apresenta um padrão menos complexo, com tendência linear 

crescente e decrescente, com variação reduzida em torno da tendência. A estatísticas 
descritivas da série vem apresentada na Figura 17. 

 

 
FIGURA 17 – Representação gráfica e estatísticas descritivas da série após Outubro 

de 2008 

 

Tendo em conta as estatísticas observadas e considerando a estatística de Jarque- Bera, 
não se rejeita a normalidade da série, sendo que o p-value associado é maior do que todos 
os níveis de significância. Verifica-se no entanto um coeficiente de curtose menor que 3 
(série platicúrtica) e alguma assimetria. 
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4.3.2.ESTUDO DA ESTACIONARIDADE 
 

À semelhança do efetuado anteriormente para o estudo da estacionaridade da série 
vamos utilizar o teste de raiz unitária DFA e também o teste Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin (KPSS) apresentando-se para o efeito as estatísticas relativas aos dois testes. 

 

 
TABELA 14 – Estatísticas relativas ao estudo da estacionaridade da série em diferenças 

(Teste DFA e Teste KPSS) 

 
Tendo em conta o testes DFA (Tabela 14) não rejeitamos a hipótese nula de existência 

de raiz unitária (série não estacionária) e para o teste KPSS (Tabela 14), não rejeitamos a 
hipótese nula de existência de estacionaridade da série, isto é, não há raiz unitária. Uma 
vez que da análise, os testes apresentam resultados contraditórios quanto à estacionária, 
sendo os p-values bastante significativos, vamos estudar a série em diferenças de forma a 
não comprometermos os resultados da mesma, uma vez que a estacionaridade desta é 
requisito necessário no estudo da dedução do modelo. 

 

4.3.3.ANÁLISE DOS MODELOS 
 
Denotamos a série em estudo por D(FPPPRQ), isto é, a primeira diferença dá série após 

a quebra de estrutura de Outubro de 2003. É uma série integrada de ordem 1, pois a 
primeira diferença é estacionária. 

 Para definir os modelos possíveis, abaixo apresentamos o correlograma da série em 
estudo, D(FPPPRQ). 

Teste H�	vs	H� p-value 

ADF H�: Existência de raiz unitária 0.2417 
KPSS H�: Existência de estacionaridade 0.228803 
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FIGURA 18 – Correlograma da série após Outubro de 2008 

 
Da análise do correlograma, observamos que a função de autocorrelação (ACF) 

apresenta um ou dois picos significativos, convergindo depois para zero. Quanto à função 
de autocorrelação parcial (PACF), a mesma evidência um pico convergindo depois para 
zero. Estudemos, desta forma, alguns modelos, na “vizinhança” do modelo sugerido pelo 
correlograma. 
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Estudamos desta forma vários modelos, obtendo assim: 
 

Modelo Estudado Fator de Rejeição/ Aceitação do Modelo 

AR(1) com constante  Rejeição da constante (p-value muito 
elevado). Modelo não-estável 

AR (1)  Aceitamos o modelo 

AR (2) com constante  Rejeição da constante do modelo (p-value 
muito elevado). Modelo não-estável 

AR (2)  Apenas aceitamos o modelo para um nível 
de significância de 6%, pelo que em rigor 
podemos considerar a rejeição do modelo. 

ARIMA(1,1) com constante  Rejeição da constante do modelo (p-value 
muito elevado). Modelo não-estável 

ARIMA(1,1)  Apenas aceitamos o modelo para um nível 
de significância de 6%, pelo que em rigor 
podemos considerar a rejeição do modelo 

 
TABELA 15 – Resumo dos modelos estudados 

 
Assim, conseguimos obter um modelo que nos parece adequado (o mais relevante, das 

situações apresentadas na tabela 15). Abaixo apresentamos o output associado ao modelo 
AR(1). 

 

Dependent Variable: D(FPPPRQ)  

Method: Least Squares   

Date: 05/05/13   Time: 02:53   

Sample (adjusted): 2008M12 2013M04  

Included observations: 53 after adjustments  

Convergence achieved after 2 iterations  

          

Variable Coefficient 

Std. 

Erro

r t-Statistic Prob.   
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AR(1) 0.321704 0.131035 2.455104 0.0175 

          
R-squared 0.078588     Mean dependent var 0.209623 

Adjusted R-

squared 0.078588     S.D. dependent var 1.259867 

S.E. of regression 1.209349     Akaike info criterion 3.236729 

Sum squared resid 76.05128     Schwarz criterion 3.273904 

Log likelihood -84.77331     Durbin-Watson stat 2.049648 

          
Inverted AR Roots       .32   

           

 
TABELA 16 – Output do modelo AR(1) da série após Outubro 2008 (D(FPPPRQ)) 

 
O p-value referente ao coeficiente a1 é próximo de zero, sendo o termo autorregressivo 

estatisticamente significativo. Os erros de estimação e a soma dos quadrados dos resíduos 
apresentam valores adequados. A raiz invertida pertence ao circulo unitário, o que denota 
a estabilidade do modelo AR(1). Adicionalmente, este modelo mostra um valor da 
estatística de DW próximo de 2, evidenciando a inexistência de correlação entre os 
resíduos. Logo, não há para já motivos que nos levem a pensar que este não possa ser um 
bom modelo. 

 
4.3.4.ANÁLISE DOS RESÍDUOS PARA A SÉRIE EM DIFERENÇAS 

 
Vamos verificar novamente os pressupostos dos resíduos para podermos concluir 

acerca da validação e aceitação do modelo. Desta forma, pelo teste de Breusch-Godfrey, 
não rejeitamos a hipótese nula (resíduos independentes) para qualquer um dos lags, 
concluindo assim a inexistência de autocorrelação entre os resíduos. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

          
F-statistic 1.202895     Probability 0.308865 

Obs*R-squared 1.704171     Probability 0.426524 
 

 
TABELA 17 – Teste utilizado para verificar a correlação entre os resíduos da série após 

Outubro 2008 (Teste LM) 
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Testando também a variância dos mesmos através do teste ARCH, concluímos que não 
rejeitamos a hipótese nula (resíduos homocedáticos) para qualquer nível de significância, 
pelo que a variância do modelo é constante. 

 

ARCH Test:    

          
F-statistic 0.320565     Probability 0.573801 

Obs*R-squared 0.331263     Probability 0.564916 
 

 
TABELA 18 – Teste utilizado para verificar a homocedasticidade entre os resíduos da série 

após Outubro 2008 (Teste ARCH) 

 
Uma vez que foi verificada a homocedasticidade e a independência dos resíduos, 

passamos a verificar os restantes pressupostos (valor esperado nulo e distribuição normal 
para os resíduos) para concluir sobre a validação do modelo. Assim temos: 

 

 
FIGURA 19 – Representação gráfica e estatísticas descritivas dos resíduos da série após 

Outubro de 2008 

 
Através da análise gráfica podemos verificar uma variação reduzida entre os resíduos, o 

que é um bom indicador para a validação do modelo em estudo. Contudo continuamos a 
verificar alguns picos que poderão ser indicadores de outliers (confirmados pela análise do 
histograma). Relativamente às estatísticas descritivas, a média e a variância são próximas 
de zero, os coeficientes de curtose e de assimetria assumem os valores padrão da 
distribuição normal, confirmada também pela estatística teste de Jarque-Bera. 

Na figura 20, apresentamos o correlograma dos resíduos. Nele podemos verificar a 
existência de um padrão definido, isto é, encontram-se dentro do intervalo de confiança, 
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evidenciando, assim, que não existe informação nos resíduos , apresentando-se como um 
“ruído branco”, à semelhança do modelo estudado para a série anterior.  

 

 
FIGURA 20 – Correlograma dos resíduos da série após Outubro de 2008 

 

Face às “boas” características que o nosso modelo evidencia (em parte comprovadas 
pela validação dos pressupostos dos resíduos), e à margem reduzida do erro de 
forescasting, será, talvez, lícito considerarmos que o modelo econométrico estimado é 
bom. 

 
4.3.5.FORECASTING E PREVISÃO DA RENTABILIDADE 

 
Terminada a validação do modelo AR(1) que melhor se ajusta a série temporal em 

estudo, apresentamos abaixo o gráfico com a previsão (in-sample) das rentabilidades do 
fundo de pensões a tendo por base o modelo definido. 
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FIGURA 21 – Representação gráfica da provisão da série após Outubro 2008 

 

Pela análise do gráfico, podemos verificar que a previsão obtida é bastante assertiva, 
pois as linhas correspondentes ao atual e ao predito estão bastante próximas. Pela 
estatística de Theil, o viés e a variância são muito baixos, enquanto que os erros não-
sistemáticos (covariância) apresentam um valor elevado, denotando a excelente 
capacidade de previsão do modelo estudado. 

À semelhança do cálculo efetuado para a série anterior, abaixo apresentamos a previsão 
(out-of-sample) para o mês de maio de 2013.  

x���= x�+ a�(x�− x���) 
x���= 9,357716 + 0,321704(9,357716 − 11,74035) 

x���= 8,591213 
 

4.3.6.COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS MODELOS 

ESTIMADOS 
 
Conseguimos obter dois modelos ótimos, sendo que um deles contempla todas as 

observações entre janeiro de 2003 e abril de 2013 e o outro que considera a quebra de 
estrutura verificada enm 2008, levando assim a uma série mais reduzida entre outubro de 
2008 e abril de 2013. No primeiro caso apresenta-nos um valor para o x��� de 8,838630 e 

após outubro de 2008 o x��� ascende a 8,591213. 
De acordo com o apresentado estamos perante dois modelos cujos valores estimados 

apresentam alguma diferença, ainda que reduzida. Como tal, fará sentido questionarmo-
nos sobre qual dos dois valores será o mais acertivo. Os critérios de Akaike e Schwarz 
indiciam que o melhor modelo reflete-se na totalidade das observações. Esta premissa da 
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econometria ficou validada não só pela previsão da rentabilidade do mês de maio de 2013, 
como também pelo reduzido valor de erro associado ao modelo.  

Na tabela 19, apresentamos os erros encontrados para cada modelo, calculados através 
da diferença entre a série atual e a predita para os dois modelos estudados. Como podemos 
verificar, o modelo estudado para a série completa apresenta um erro  substancialmente 
menor, apresentando-se como um melhor modelo indo ao encontro do supra mencionado. 

 

 Série Completa Série com quebra de estrutura 
após Outubro 2008 

Erro dos Mínimos Quadrados 1,004268 7,010067 

Erro Absoluto 0,618029 1,459248 

Rentabilidade de maio 8,838630 8,591213 

 
TABELA 19 – Resumo dos erros associados a cada série/modelo e respetiva rentabilidade 
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CONCLUSÃO 
Considerando a motivação inicial para a determinação e previsão do valor acumulado 

de um fundo de pensões, tendo em conta o o gosto pela área, assim como o interesse 
profissional, aliada a um interesse pela área da econometria, o objetivo deste trabalho foi 
bem conseguido, através da determinação da rentabilidade associada a um fundo de 
pensões.  

Não descorando o nosso ponto de partida, cujo principal objetivo frisava a 
responsabilização individual associada à poupança para o momento da reforma, 
conseguimos não só explorar as alternativas de investimento, como apresentar um modelo 
que permite determinar o montante que o contribuinte conseguiria auferir na idade normal 
de reforma tendo em conta as suas contribuições passadas. 

Para o efeito, em termos prévios foi feito um estudo econométrico que nos levou à 
análise de dois modelos diferentes (pertencentes a família de modelos ARMA), assim 
como dos erros implícitos em cada um deles. 

Adicionalmente, além da previsão passível de ser feita para valores futuros, com este 
modelo, podemos ainda efetuar o exercício inverso, determinando, à partida, o valor a que 
se pretende aceder na idade normal de reforma, e, uma vez determinadas as rentabilidades 
em cada momento, obter o montante de contribuições necessárias para fazer face à 
poupança objetivo. Para este efeito determinamos dois modelos cujos pressupostos dos 
resíduos foram verificados, e com reduzida margem do erro de forescasting, sendo, os 
modelo econométricos estimados considerados bons. 

Sendo este estudo focado num Fundo de Pensões Português, e visto que a série 
analisada tinha apenas 124 observações, o nosso modelo poderá ter limitações na obtenção 
de bons resultados. Adicionalmente, e tendo ocorrido uma quebra de estrutura em Outubro 
de 2008, a segunda série analisada vê este problema agravar-se. Pelos dois factos 
enumerados, estamos conscientes da possibilidade dos valores obtidos não serem os mais 
exatos, pelo que o estudo efetuado poderá apresentar limitações na certeza dos resultados. 

Há ainda a referir a existência de alguns pontos a serem explorados na continuação 
deste trabalho, nomeadamente, associar a rentabilidade determinada para Maio de 2013 à 
série que gerou o modelo apresentado e fazer novo estudo para determinarmos a 
rentabilidade de Junho de 2013 e assim sucessivamente até chegar ao momento da 
reforma. 
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