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RESUMO 

 

A volatilidade (variância condicional) de séries financeiras assume um papel muito 

importante na avaliação de ativos financeiros, onde a sua especificação e a sua medida 

têm sido amplamente estudadas. Um número considerável de estudos conclui que a 

análise do melhor previsor da volatilidade deve ser realizada tendo em conta as 

especificidades do mercado financeiro onde se pretende fazer a aplicação. 

Uma vez que as séries financeiras apresentam características de não linearidade, 

tais como clusters, assimetria e efeito de alavancagem, é impossível descrevê-las 

corretamente através de modelos ARMA, sendo necessário recorrer a modelos 

heterocedásticos. 

Nos modelos heterocedásticos destacam-se os modelos ARCH e GARCH, que 

foram introduzidos por Engle (1982) e Bollerslev (1986). Estes últimos modelos 

destacam-se por apresentarem uma variância condicional aleatória e é através do seu 

estudo que é possível estimar e efetuar previsões para a volatilidade. 

Sendo o Value-at-Risk (VaR) uma medida de avaliação do risco de mercado 

utilizada por instituições financeiras, este trabalho tem como principal objetivo a 

descrição dos modelos heterocedásticos aplicados na previsão e modelação do risco de 

mercado e, consequentemente, fazer a previsão do VaR associado ao principal índice 

bolsista português, o PSI-20. Recorreu-se, assim, aos modelos GARCH (1,1), EGARCH 

(1,1), ambos com distribuição condicionada Gaussiana e distribuição t-student, e ao 

modelo Riskmetrics. 

Foram aplicadas técnicas de backtesting, como os testes de Kupiec (1995) e de 

Christoffersen (1998), na avaliação da performance dos diferentes modelos de previsão 

do VaR. 

Concluiu-se que não existe um único modelo de volatilidade que apresente o melhor 

desempenho para todas as técnicas de backtesting testadas. 
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ABSTRACT 

 

The volatility (conditional variance) of financial series plays a main role in the 

evaluation of financial actives where its measurements and characteristics have been 

thoroughly studied. 

A considerable number of studies have concluded that the analysis of the 

appropriate volatility predictor should consider the specific details of the financial market 

where the application is intended.  

Considering that the financial series do not have into account non-linearity 

characteristics like clusters, asymmetry and leverage effect, it is impossible to describe 

them appropriately through ARMA models, thus, heteroskedastic models should be 

applied.  

Among the heteroskedastic models, ARCH and GARCH introduced by Engle 

(1982) and Bollerslev (1986) are highlighted. These models feature a random conditional 

variance and through them it is possible to predict and forecast the volatility.   

Considering that Value-at-risk (VaR) is an evaluation measure of the market risk 

used by financial institutions, the main objective of this work is the description of 

heteroskedastic models applied for forecasting and modeling the market risk and, hence, 

forecast the VaR of the Portuguese major stock market, PSI-20. GARCH (1,1) and  

EGARCH (1,1) models have been applied, both with Conditional Gauss and t-student 

distributions and Riskmetrics model. 

Backtesting technics like Kupiec tests (1995) and Christofferersen (1998) have 

been applied in the performance evaluation of the different models for forecasting VaR 

and we have concluded that there is not a single volatility model capable of presenting 

the best performance in all the backtesting technics. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Value-at-Risk, GARCH, EGARCH, Riskmetrics 
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INTRODUÇÃO 

 

No mercado financeiro, conseguir saber qual o valor do risco a que uma instituição 

está sujeita é um desafio permanente, uma vez que a sua má avaliação e a consequente 

não mitigação pode levar a que a instituição tenha grandes prejuízos. Assim, o 

conhecimento antecipado deste valor é cada vez mais fulcral para que, de forma rápida e 

exata, existam diretrizes para as tomadas de decisão necessárias. 

O conceito de “risco financeiro” pode ser apresentado como sendo a incerteza de 

retorno de um investimento perante um possível acontecimento futuro e incerto, 

independente do investidor e que poderá originar prejuízos. Holton (2004) defendeu que 

o risco envolve duas componentes essenciais: exposição e incerteza. 

Nas últimas décadas os mercados de capitais têm sofrido muitas alterações: as 

relações entre os diferentes mercados financeiros crescem diariamente e com este 

crescimento, cresce também a sua interdependência. A abertura de novos mercados 

económicos, as novas formas de comércio e o consequente aumento da concorrência, 

traduzindo-se num aumento da produtividade, da liquidez e da eficiência, demonstrou a 

necessidade de igualar ideias, critérios e formas de trabalhar. Por outro lado, os desafios 

e os riscos financeiros das empresas e instituições financeiras têm vindo a tornar-se cada 

vez mais complexos assumindo a gestão do risco um papel preponderante.  

Para esta gestão do risco tornou-se cada vez mais importante a compreensão das 

séries temporais financeiras e a previsão sobre as futuras condições económicas. 

O comportamento dos ativos financeiros são, regra geral, muito flutuantes ao longo 

do tempo, isto é, em certos períodos de tempo registam-se grandes variações no seu 

comportamento e noutros períodos quase não existe variação. Daqui surge o conceito de 

volatilidade: não é nada mais do que a variação instantânea de um ativo financeiro ao 

longo do tempo. Então, pode afirmar-se que o risco de um ativo é tanto maior quanto 

maior for a sua volatilidade. 

Uma das características mais importantes da volatilidade é não ser observada 

diretamente, o que torna difícil avaliar o ajustamento dos modelos heterocedásticos. 

Contudo, a volatilidade apresenta algumas características comuns às séries temporais 

financeiras que desempenham um papel importante para o desenvolvimento de modelos 

de estudo da volatilidade, ao permitir que estes novos modelos consigam descrever/prever 
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estas características comuns. Normalmente, as séries temporais financeiras apresentam 

os chamados clusters de volatilidade (esta pode ser elevada em alguns períodos e reduzida 

noutros). Para além disso, constata-se que a volatilidade evolui de forma contínua ao 

longo do tempo (não apresentando “saltos”), não diverge para o infinito (o que significa 

que, normalmente, é estacionária) e parece reagir de forma diferenciada perante grandes 

aumentos e grandes quedas. 

Pensando em termos estatísticos, a volatilidade representa o desvio padrão 

condicional de um ativo financeiro. E como as séries temporais financeiras destes ativos 

apresentam grandes flutuações ao longo do tempo, os modelos ARMA não se mostraram 

capazes para fazer a sua modelação. Surge, então, a necessidade de se desenvolver uma 

nova classe de modelos: os modelos heterocedásticos. 

Estes novos modelos foram introduzidos por Engle (1982) e Bollerslev (1986) e 

apresentam uma variância condicionada aleatória e vêm permitir estimar e efetuar 

previsões acerca da volatilidade. 

Em 1994, o banco de investimento J. P. Morgan tornou pública a metodologia 

Riskmetrics, dando uma contribuição importante para a difusão dos modelos de gestão 

do risco. Com esta nova metodologia, o cálculo do Value-at-Risk (VaR) foi adotado como 

sendo o melhor método para quantificar o risco de mercado e tem sido usado até aos dias 

de hoje. 

Tendo em conta a atual conjuntura económica, torna-se fulcral o conhecimento do 

risco a que os diversos países estão expostos. Sendo assim, este trabalho tem como 

principal objetivo verificar que metodologias de cálculo do VaR têm melhor desempenho 

no cálculo do risco associado ao principal índice de ações português: o PSI-20. 

A base de dados é constituída por 614 observações diárias (5 dias por semana) 

obtidas entre janeiro de 2013 e maio de 2015. 

De uma forma mais pormenorizada, o VaR irá ser calculado através de modelos da 

família GARCH e do modelo Riskmetrics. 

Cada um destes modelos será depois sujeito a uma análise de performance através 

dos testes propostos por Kupiec (1995) e Christoffersen (1998) e que permitirá decidir 

qual o modelo mais adequado. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste primeiro capítulo pretende-se fazer uma breve revisão da literatura científica 

a nível nacional e internacional que se desenvolveu à margem do propósito principal deste 

trabalho, apresentando conceitos e publicações úteis para a contextualização e 

entendimento do tema da dissertação. Pretendeu-se, assim, apresentar as principais 

questões ligadas ao risco e à sua importância na composição de uma carteira de 

investimento. Foi, também, apresentado o conceito de VaR, como sendo uma medida 

estatística que permite quantificar o risco associado a uma determinada carteira de 

investimentos, e referiram-se diferentes abordagens a este conceito. Por último, foi feita 

uma apresentação e breve descrição do principal índice bolsista português: o PSI-20. 

 

1.1. NOÇÃO DE RISCO E A SUA RELEVÂNCIA NA COMPOSIÇÃO DE 

UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

 

A palavra “Risco” deriva das palavras italianas “Risico” ou “Rischio”, que por sua 

vez têm origem na palavra árabe “Rizq” (“aquilo que se depara com a providência”). 

Quando pensamos na palavra Risco associamos logo a uma probabilidade de ocorrência 

de alguns acontecimentos que nos sejam menos favoráveis, ou seja, a palavra “Risco” é 

associada imediatamente ao termo “Incerteza”. Em Finanças, por exemplo, “Risco” está 

associado à incerteza da variabilidade do retorno de um certo ativo. Sendo assim, 

podemos entender Risco de Investimento como a probabilidade de se obter um retorno 

menor do que é esperado: quanto maior for esta probabilidade maior será o risco. 

A gestão do risco sempre foi considerada como um subcapítulo da Teoria das 

Finanças. Contudo, na década de 70 do século passado, com o aumento da volatilidade 

dos mercados financeiros também houve um aumento dos estudos na área de gestão do 

Risco. Um dos acontecimentos que mais contribuiu para o desenvolvimento da Teoria da 

Gestão do Risco foi a queda do Sistema Bretton Woods. Este sistema era definido pelas 

conferências de Bretton Woods que, em julho de 1944 estabeleceram as regras para as 

relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo e que se 

baseavam em taxas de juro fixas. O aparecimento de novas teorias, nomeadamente a 
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desenvolvida por Black e Scholes (vide Black e Scholes, 1973), e o aumento da atividade 

comercial também contribuiu para que a visão sobre a gestão do Risco se alterasse. 

Uma carteira de investimento, nomeadamente uma carteira de ações, pode ser 

entendida como sendo uma seleção de ações, normalmente com as mesmas características 

e que são escolhidas de maneira a diversificar o investimento reduzindo, assim, o seu 

risco. O risco de uma carteira mede-se pela variância dos retornos dos ativos e da 

covariância entre eles. 

Para se fazer a escolha mais acertada dos ativos a incluir numa carteira deve ser 

efetuado, primeiramente, um estudo de como melhor investir o património. Esta escolha 

é sempre subjetiva, uma vez que vai depender do grau de aversão ao risco do investidor. 

Normalmente, a seleção dos títulos a incluir (e pensando somente em termos 

quantitativos) tem em conta os seguintes aspetos: 

1. O valor esperado (Ε) da taxa de retorno  

2. O desvio padrão (퓈) da taxa de retorno (risco) 

3. A variância (퓋) também da taxa de retorno. 

 

Por seu lado, para a composição da carteira (pensado agora em termos qualitativos) 

tem-se em conta os seguintes aspetos: 

1. Análise de ações 

2. Análise das carteiras 

3. Seleção da carteira ótima 

 

Para se decidir quais as ações a incluir na carteira deve-se proceder a um estudo 

baseado na observação dos indicadores económico-financeiros das empresas e dos 

retornos dos seus títulos que são transacionados, para que se consiga extrapolar estas 

informações e poder prever as perspetivas futuras dessas mesmas empresas, decidindo se 

interessa (ou não) incluí-las na carteira. Contudo, quando se tiram estas ilações sobre o 

possível comportamento futuro de uma empresa, tem que se ter em conta que estas 

conclusões são baseadas em informações do passado e que podem surgir situações 

imprevistas que alterem esse mesmo comportamento. Isto acontece porque é expectável 

que uma empresa que apresente taxas de retorno praticamente constantes ao longo de um 

certo período de tempo, apresente, previsivelmente, um retorno idêntico no futuro. Se 
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pensarmos numa empresa cujas taxas de retorno apresentem um comportamento 

oscilante, seremos levados a pensar que este tipo de comportamento implicará um risco 

maior de que os retornos futuros não cumpram com as expectativas do investidor. 

Relativamente à análise de carteiras, esta consiste na determinação de um leque de 

carteiras consideradas eficientes, construídas a partir das ações escolhidas pelo investidor. 

O objetivo desta etapa é clarificar as perspetivas de ganho e de risco associadas ao 

investimento em causa. 

No que diz respeito à seleção da carteira ótima, esta fase depende do tipo de 

investidor envolvido. Um investidor avesso ao risco prefere fazer um investimento de 

baixo risco mesmo que isso implique um retorno mais baixo também. Por outro lado, um 

outro investidor que seja menos avesso ao risco irá preferir uma carteira com um retorno 

maior, mesmo que a sua escolha implique um risco de perdas maior. As preferências 

individuais de cada investidor reflete-se nas chamadas “Curvas de Indiferença”. 

A escolha da carteira ótima não é, por isso, fruto do acaso ou da simpatia do 

investidor por uma certa empresa. Este assunto foi amplamente abordado ao longo do 

último século, tendo sido Harry Markowitz (1952) o primeiro a desenvolver uma 

verdadeira “Teoria da Carteira”. Markowitz realçou a importância do fator diversificação 

na constituição de uma carteira de investimentos, uma vez que só assim se pode reduzir 

o risco associado. Este fator é considerado essencial na redução da exposição ao risco. 

Através da diversificação, os ativos que podem ser combinados para formar uma carteira 

geram uma possível redução no nível de risco (desde que não sejam perfeita e 

positivamente correlacionados entre si, uma vez que neste caso, o risco da carteira seria 

a média ponderada dos desvio padrão de cada ativo e, consequentemente, a diversificação 

não traria vantagens). 

Uma vez que a Teoria da Carteira tem como objetivo maximizar o grau de satisfação 

(utilidade) do investidor relativamente ao risco e ao retorno, em 1952, Markowitz 

apresentou esta teoria que permitia fazer a escolha da carteira mais eficiente, pondo fim 

ao método usado até àquela data, método este onde os investidores só se centravam na 

avaliação dos riscos e dos retornos dos títulos individuais que compunham a carteira. 

Assim, antes do modelo apresentado por este autor ser usado, para se construir uma 

carteira de investimentos identificavam-se os ativos que ofereciam as rendibilidades 

maiores e um risco menor e, posteriormente, construía-se a carteira com estes ativos. Seria 

lógico, segundo esta teoria, construir uma carteira só com um tipo de ativo. Aquele que 

oferecesse as melhores condições. 
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Markowitz (1952) criticou esta linha de pensamento e, por meio de uma 

“matemática de diversificação”, defendeu que os investidores deveriam olhar para a 

carteira como um todo e não para o que cada ativo, individualmente, lhe desse 

relativamente ao binómio retorno-risco. Desvalorizando o risco de um investimento, 

considerado individualmente, afirmou que o que é mais importante é o conjunto de todos 

os investimentos da carteira, uma vez que os ativos e os respetivos retornos, tidos como 

um todo, podem ser mais eficientes do que cada um individualmente. A teoria 

preconizada por este autor tinha como objetivo maximizar o rendimento e, 

simultaneamente, minimizar o risco. Para Markowitz, “a Carteira Eficiente é aquela em 

que nenhuma diversificação adicionada pode reduzir o risco da carteira para uma 

expectativa de retorno dado” (alternadamente, nenhum retorno adicional esperado pode 

ser adquirido sem aumentar o risco da carteira). 

A inovação introduzida permitiu o auxílio na seleção da carteira mais eficiente 

analisando várias carteiras possíveis contendo os ativos selecionados. Esta teoria também 

é chamada, por vezes, de Modelo de Média-Variância, uma vez que se baseia nos 

retornos esperados (média) e no desvio padrão (variância) das diferentes carteiras. Este 

modelo sugere que sejam observados vários pressupostos: 

 O risco de uma carteira é baseado na variabilidade dos retornos dos ativos que o 

constituem; 

 Um investidor é avesso ao risco; 

 Um investidor prefere aumentar o consumo; 

 A função utilidade do investidor é côncava e crescente, devido à sua aversão ao 

risco e preferência de consumo; 

 A análise é baseada no modelo de período único de investimento; 

 Um investidor quer maximizar o retorno da sua carteira para um certo grau de 

risco ou obter o máximo de retorno para o menor risco possível; 

 Um investidor é, por natureza, racional; 

 Os investidores assumem como critério de seleção o modelo de média e 

variância, ou seja, a média e o desvio padrão dos retornos; 

 Os mercados são perfeitos. Não existem custos de transação nem impostos e os 

ativos são indefinidamente indivisíveis. 
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Observados estes pressupostos, é possível selecionar uma carteira que cumpra com 

as expectativas de um investidor. A fronteira eficiente de Markowitz (1952) é o conjunto 

de todas as carteiras eficientes (que dão o maior retorno esperado para cada nível de 

risco), indicando as melhores alternativas de combinação de investimentos (em função da 

relação risco-retorno). Mesmo não dando indicações sobre a combinação de ativos ou a 

carteira que deve ser escolhida, a determinação da fronteira eficiente dota os investidores 

de boas ferramentas para analisar os seus investimentos e, de acordo com as suas 

expectativas e da sua estratégia de investimento, escolher a melhor carteira. Cada 

investidor, com base na sua função de utilidade, encontrará o ponto de equilíbrio, na 

fronteira eficiente, que representa a melhor aplicação de capital entre os diferentes ativos. 

Na opinião de Bernstein (1997), ao utilizar a noção de risco, Markowitz quis 

contruir carteiras de investimento para o tipo de investidores que considerava desejável o 

retorno esperado e indesejável a variância dos retornos. O modelo usado por Markowitz 

mostra que o retorno de uma carteira diversificada equivale à média ponderada dos 

retornos dos seus ativos considerados individualmente e que a sua volatilidade será 

inferior à volatilidade média dos seus ativos individuais. 

O objetivo deste autor era introduzir a ideia de que um investidor deverá construir 

uma carteira de ativos de maneira a tornar a rendibilidade esperada máxima e, por outro 

lado, tornar mínima a sua variância. 

Apesar de defender que uma carteira nestas condições não reduz, necessariamente, 

o risco, Markowitz (1952) concluiu que a combinação de todos os ativos com risco 

possibilita a identificação de entre todas as carteiras possíveis, daquelas que admitem uma 

maior rendibilidade para um determinado grau de risco ou, por outro lado, aquelas que 

admitem um menor risco para um certo valor esperado de rendibilidade – a designada 

Fronteira Eficiente. 

No seguimento da teoria apresentada por Markowitz, Tobin (1958) apresentou a 

chamada “Teoria da Separação”, contribuindo para o desenvolvimento da primeira. Tobin 

introduziu na carteira um novo ativo, designado por “ativo isento de risco” à taxa do qual 

existe a possibilidade de conceder ou obter empréstimos. Então, para este autor, o 

conjunto de carteiras eficiente resulta da combinação entre a carteira ótima e a 

concessão/obtenção de empréstimos à taxa isenta de risco. 

A Teoria da Separação afirma que as duas decisões de investimentos realizadas 

pelos investidores são independentes e separadas. Estas duas decisões assentam em dois 

outros fatores: 
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1. Determinação do conjunto de carteiras de ativos de risco eficientes; 

2. Definição da proporção de recursos a ser alocada em ativos livres de risco e em 

ativos com risco. 

Seguindo o que Markowitz defendeu, também Tobin (1958) afirma que a 

constituição do conjunto de carteiras com ativos de risco mais eficiente depende do 

investidor ser mais ou menos avesso ao risco. 

Um dos pontos fracos da Teoria da Carteira ótima de Markowitz é exigir um extenso 

número de cálculos se o número de ativos a incluir na carteira também ele for extenso. 

Para ultrapassar este ponto fraco, Sharpe (1963) introduziu a ideia de que os ativos estão 

fortemente relacionados através de uma ligação comum com a carteira de mercado, sendo 

esta uma relação linear. Existindo uma relação entre os ativos que compõem a carteira de 

um investimento é natural que os retornos destes esteja, correlacionados positivamente, 

isto é, estão todos sujeitos às mesmas influências. Perante isto, Sharpe (1963) dividiu o 

risco em dois tipos: 

1. Risco sistémico, Risco de mercado ou risco não diversificável, que está 

relacionado com as oscilações e os comportamentos do mercado, não podendo, 

por isso, ser eliminado (ou reduzido) com uma diversificação da carteira 

2. Risco específico, não sistémico ou risco diversificável, que diz respeito à parte 

do risco que não pode ser imputado ao comportamento dos mercados, 

dependendo somente das características de cada um dos ativos, podendo ser 

eliminado através de uma boa diversificação da carteira de ativos. 

 

Por sua vez, o risco específico pode, também, ser dividido em dois tipos de risco: 

1. Risco específico do ativo 

2. Risco do setor em que a empresa está inserida. 

 

Relativamente ao risco não sistémico, este pode ser eliminado, o que já não 

acontece com o risco de mercado. Este está associado com as flutuações do mercado. A 

eliminação (ou redução) do risco não sistémico faz-se através da diversificação dos ativos 

que compõem uma carteira. Ao fazer esta diversificação na constituição do investimento, 

em caso de perda acentuada num dos ativos, os outros podem equilibrar e reduzir estas 

perdas (contudo, não se pode esquecer que o contrário também pode suceder). 
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Depois de Markowitz (1952) e de Sharpe (1963) começaram a surgir outros 

modelos de equilíbrio de ativos, relacionando a rentabilidade e o risco esperado, 

definindo-se, então, o chamado “Preço de equilíbrio”. Assim, quando surgem alterações 

nestes dois fatores, verifica-se um ajuste instantâneo dos preços através da compra /venda 

de títulos de maneira a se atingir novamente a rentabilidade e o risco para a carteira. 

 

1.2. ACORDOS DE BASILEIA 

 

Ao longo das últimas décadas, a regulação das atividades desenvolvidas pelas 

instituições financeiras tem sido a principal preocupação tanto das autoridades de 

supervisão mundiais como dos diversos bancos centrais. O esforço para a criação desta 

regulamentação culminou na criação dos Acordos de Basileia, que têm como principal 

objetivo evitar possíveis situações de incumprimento que pudessem, eventualmente, 

surgir através de práticas financeiras que visassem somente a obtenção de grandes lucros 

sem a preocupação de manter o nível de garantias exigidas em cada operação. 

Na verdade, a liberalização dos mercados financeiros, a crescente competitividade 

bancária e a abertura dos países ao exterior levaram a que as instituições bancárias 

adotassem modos de atuação mais abrangente e diversificada a nível mundial. Perante 

este facto, as autoridades envolvidas concluíram ser necessário a definição de um 

conjunto de regras de maneira a assegurar uma maior sensibilidade aos riscos assumidos 

nos negócios realizados e que proporcionassem uma avaliação mais rigorosa dos riscos 

recorrendo a técnicas modernas e científicas e a uma supervisão dos níveis de risco e dos 

níveis de capital detidos para fazer face a eventuais perdas. 

 

Em 1988, por iniciativa do CSBB (Basel Commitee on Banking Supervision), na 

cidade de Basileia (Suíça), foi assinado e ratificado por mais de 100 países um acordo 

que ficou conhecido por Acordo de Capital de Basileia (ou Basileia I), oficialmente 

denominado International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. 

Este acordo visava criar exigências mínimas de capital, a ser respeitadas pelos bancos 

comerciais, de modo a prevenir um possível risco de crédito. Inicialmente, este primeiro 

acordo previa como requisitos mínimos de capital para o risco de crédito, 8% dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA – Risk Weight Asset) de uma instituição financeira. Basileia 

I estabelecia, assim, métodos para mensuração do risco de crédito e, consequentemente, 
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obriga à criação de reservas de capital mínimo para suportar estes riscos. Assim, este 

acordo assentava em três elementos essenciais: capital, ponderação de riscos por classes 

de ativos e instrumentos e mecanismos off-balance sheet. 

Contudo, na última década do século passado, com a intensificação do processo de 

globalização dos mercados e um aumento do fluxo internacional de capitais, produtos e 

serviços, a probabilidade de uma crise económica e/ou financeira à escala mundial 

(devido ao efeito de contágio) aumentou exponencialmente. Este facto levou a que, em 

janeiro de 1996, fosse publicada uma adenda ao primeiro acordo de Basileia, permitindo 

um reforço da necessidade de alocação de capital para cobertura de riscos de mercado. 

Com esta adenda, os bancos comerciais passaram a manter capital em função tanto da 

exposição ao risco de crédito como da exposição ao risco de mercado. 

Tendo ficado evidente que este acordo foi incapaz de evitar as diversas falências de 

instituições financeiras ocorridas na década de 90, as autoridades de supervisão 

implementaram medidas de forma a criar mecanismos de identificação e de controlo dos 

riscos suportados pelas instituições financeiras mundiais, verificando a adequação dos 

capitais detidos pelas mesmas. Com esta nova prática, os reguladores tinham como 

objetivo a criação de um novo conjunto de regras que harmonizasse a supervisão bancária. 

 

Em 2004 foi assinado o Acordo de Capital de Basileia II, mais conhecido por 

Basileia II, que substituiu o acordo anterior. Este novo acordo tem como principais 

objetivos a atualização das regras de cálculo dos requisitos de capital e a adoção de 

técnicas mais modernas de avaliação do risco. Basileia II apoiava-se em três pilares 

(cálculo dos requisitos mínimos de capital de modo a fazer face a eventuais situações de 

risco; supervisão da adequação de capital baseada num conjunto de princípios 

orientadores que estabelecem que as instituições financeiras devem adotar sistemas e 

procedimentos para identificarem e medirem todos os riscos e avaliarem a adequabilidade 

do seu capital próprio relativamente ao perfil de risco assumido e à sua estratégia; 

fortalecimento da disciplina de mercado: este último pilar pretende completar os dois 

pilares anteriores e a sua principal função é impor uma disciplina de mercado às 

instituições financeiras) e em 25 princípios básicos sobre contabilidade e supervisão 

bancária. 

Relativamente a Basileia I, este novo acordo trouxe um alargamento nas funções 

do regulador, passando a avaliar a forma de calcular o capital exigido praticado por cada 

banco e a intervir sempre que julgar necessário. 
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Perante a crise financeira de 2008, que originou uma deterioração da confiança no 

sistema financeiro mundial, realizou-se ao longo do ano de 2009 a primeira revisão de 

Basileia II, no que ficou conhecido por Basileia III.  

Na verdade, a dimensão desta crise veio, por um lado, pôr a descoberto algumas 

fragilidades no setor financeiro, tais como a excessiva alavancagem e uma ineficiente 

gestão do risco de liquidez e por outro lado, mostrou ser necessário aumentar a resistência 

do setor financeiro de maneira a evitar outras crises semelhantes. Foi, então, necessária a 

intervenção conjunta dos bancos centrais para auxiliar as diversas instituições financeiras 

em dificuldades. 

Ficou, então, patente que Basileia II e os seus mecanismos de regulamentação 

internacionais foram ineficazes na regulamentação de fundos de alto risco e foram 

incapazes de prever crises como esta. 

Basileia III refere-se, assim, a um novo conjunto de propostas de reforma da 

regulamentação bancária e faz parte de um conjunto de iniciativas promovidas pelo 

Fórum de Estabilidade Financeira (Financial Stability Board, FSB) e pelo G20 (grupo 

constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 19 países de 

economias mais desenvolvidas do mundo e a União Europeia) após a crise do subprime 

de 2008 com o intuito de reforçar o sistema financeiro. Estas novas propostas incidem, 

sobretudo, sobre o primeiro do acordo de Basileia II mas contém, também, um conjunto 

de orientações e recomendações para os outros dois pilares. 

Relativamente ao acordo anterior, Basileia III destaca-se por exigir um aumento de 

capital dos bancos e por introduzir uma almofada de conservação de capital e uma 

almofada anticíclica de capital. Estas duas novas regras são conhecidas como “Capital de 

Tier I”.  

Basileia III também se destaca por ter introduzido uma taxa de alavancagem 

máxima para o sistema; medidas sobre requisitos mínimos de liquidez (a curto e a longo 

prazo); propostas de gestão de liquidez, realização de stresstests1 e práticas de avaliação 

de ativos. 

Fica assim patente que o risco sistémico é um ponto central no que diz respeito à 

supervisão financeira e à reforma da regulação e supervisão globais, nomeadamente a 

europeia. A União Europeia (UE) centrou a reforma da sua estrutura de supervisão 

                                                             
1 O risco de mercado deve ser medido em condições de mercado adversas. Uma vez que os modelos VaR assumem 
condições normais de mercado, perdas potenciais em condições extremas do mercado não são consideradas. Sendo 
assim, estes testes devem refletir não só os eventos históricos mas também estimações de eventos futuros extremos 
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financeira no controlo do risco sistémico. Como exemplo, temos a criação do Conselho 

Europeu para o Risco Sistémico (CERS) com o objetivo de identificar, prevenir e mitigar 

o risco sistémico através da emissão de alertas de risco. 

Foi também criado o Sistema Europeu de Supervisores Financeiros (SESF) 

constituído por uma rede integrada de autoridades de supervisão nacionais, pelas três 

agências europeias de supervisão (AES), da banca, dos seguros e fundos de pensões e dos 

mercados de valores mobiliários, pelo Comité Conjunto das Autoridades Europeias de 

Supervisão e pelo CERS. 

Em Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) integra o 

SESF. 

 

 

1.3. Value-at-Risk (VaR) 

 

Value-at-Risk (VaR, “Valor em Risco”) é uma medida estatística que possibilita 

quantificar o risco associado a uma determinada carteira de investimentos. 

Em finanças, VaR é definido por Jorion (2001) como sendo a máxima perda 

expectável para uma carteira, com uma determinada probabilidade, definida como um 

intervalo de confiança e dentro de um determinado período de tempo, correspondendo ao 

quantil da distribuição dos rendimentos da carteira. É dado pela expressão seguinte: 

푃(∆푅 ≤ −푉푎푅) = 훼 

onde ∆푅 é a variação do valor da carteira no horizonte temporal definido. 

 Embora seja um conceito com uma aplicação muito geral é utilizado 

principalmente por empresas financeiras para definir o risco das suas carteiras. 

Existem outras medidas estatísticas, nomeadamente o índice de Treynor ou o índice 

de Sharpe, que relacionam rendibilidade e risco, permitindo ordenar várias carteiras 

segundo estas variáveis. Contudo, estas medidas não possibilitam um cálculo do valor 

absoluto do risco de uma carteira. Calcular o VaR de uma carteira permite responder à 

questão: “ Se eu investir 100 unidades monetárias numa certa carteira qual vai ser a minha 

perda máxima num determinado horizonte temporal, com um nível de confiança pré-

definido de, por exemplo, 99%?”A resposta é dada em unidades monetárias ou em 

percentagem de perda máxima potencial. 
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Em termos matemáticos, o VaR é calculado segundo a fórmula: 

푉푎푅 = 훼 × 휎 × 푊 

onde 훼 é o nível de confiança escolhido, 휎 é o desvio padrão dos retornos da carteira 

e 푊 é o valor inicial da carteira. 

Num dos seus relatórios, a JP Morgan (1994) anunciou para uma das suas carteiras 

de investimento um VaR de US$ 15 M (US $ 15 000 000), para o horizonte temporal de 

1 dia e com um grau de confiança de 95%. Podemos, então, dizer que este valor calculado 

para o VaR estabelecia que a perda potencial do banco de um dia para o outro seria, no 

máximo, de US$ 15 M. Esta estimativa de perda máxima era dada com 95% de confiança, 

isto significa que com uma probabilidade de 95%, a carteira em causa não sofreria perda 

maior do que o valor referenciado. Ou, por outras palavras, o banco teria apenas 5% de 

probabilidade de perder mais do que US$ 15 M num dia.  

É de salientar que quando se interpreta o valor calculado para o VaR, deve ter-se 

em conta o horizonte temporal e o nível de confiança escolhido, sem os quais, o valor 

encontrado não faz sentido. 

Apesar da sua utilidade, o VaR não constitui uma garantia total, nomeadamente não 

produz informação sobre o risco que excedem a probabilidade usada. Muitas vezes a sua 

utilização é complementada com stresstests. 

Foi na década de 50 do século XX que Markowitz desenvolveu o conceito 

matemático de VaR, dentro da sua Teoria da Carteira Ótima. Não sendo o conceito de 

VaR mais do que uma estimativa, com um certo nível de confiança e para um dado 

horizonte temporal, para uma hipotética perda de dinheiro de uma certa carteira, a sua 

introdução no estudo do risco de uma carteira trouxe algumas alterações ao que se fazia 

até ao momento. Desde as décadas de 70 e 80 do mesmo século que as instituições 

financeiras usam modelos próprios de gestão do risco, contudo, em 1994, JP Morgan, por 

meio da sua publicação sobre Medidas de Risco, fez com que o uso do VaR se 

generalizasse. 

A introdução do cálculo do VaR foi tão revolucionária que as Instituições 

Reguladoras também o adotaram. O Acordo de Basileia de 1996 permitiu que os bancos 

usassem o seu modelo interno de cálculo do VaR para calcular o seu capital regulamentar 

(Linsmeier & Pearson, 1996). Depois desta decisão o VaR tem sido uma das medidas 

mais usadas no cálculo do risco. 

Sabe-se que as empresas estão expostas a vários tipos de risco: risco de mercado, 

risco de liquidez, risco operacional e riscos legais. O conceito de VaR foi desenvolvido, 
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inicialmente, para quantificar o risco de mercado, que é causado por alterações no nível 

e na volatilidade dos ativos. 

De acordo com Dowd (1998), os riscos de mercado podem ser divididos em quatro 

categorias: risco de taxas de juro, risco dos preços dos valores (equities), risco de taxas 

de câmbio e risco nos preço dos commodities. 

 

1.3.1.Diferentes abordagens do VaR 

 

Os métodos para calcular o VaR de uma carteira são, normalmente, divididos em 

modelos paramétricos (ou analíticos) e não paramétricos. Os primeiros são baseados em 

parâmetros estatísticos da distribuição dos fatores de risco enquanto os modelos não 

paramétricos são, normalmente, simulações ou modelos históricos (Amman & Reich, 

2001). 

 

1.3.1.1. Abordagem Variância – Covariância  

 

A abordagem Variância – Covariância é um modelo paramétrico. Este tipo de 

abordagem é a mais simples de todas e exige uma solução analítica para o cálculo do VaR 

para a probabilidade acumulada. Este modelo baseia-se na ideia de que as alterações nos 

parâmetros de mercado e no valor da carteira são distribuídos normalmente (Wiener, 

1999). 

Para implementar este método, começa-se primeiro por identificar e transformar os 

investimentos individuais em instrumentos de mercado simples e estandardizados. Cada 

instrumento é depois incluído num conjunto de posições nesse mercado de instrumentos. 

Depois, é necessário estimar as variâncias e as covariâncias destes instrumentos (as 

estatísticas são, normalmente, obtidas fazendo uma análise aos dados históricos). 

Finalmente, é necessário calcular os valores do VaR da carteira usando as variâncias e as 

covariâncias estimadas (a chamada matriz de covariâncias) e os pesos das posições 

estandardizadas (Damodaran, 2007). 

Uma das vantagens desta abordagem é a sua simplicidade. O cálculo do VaR é 

relativamente fácil se for assumida a normalidade dos retornos. Além disso, a 
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normalidade permite alterar os níveis de confiança e os horizontes temporais (Dowd, 

1998). 

Apesar disso, a mesma normalidade também traz problemas, uma vez que a maioria 

dos ativos financeiros apresenta distribuições dos retornos com “fat tails”, o que significa 

que na realidade observações extremas são mais prováveis do que uma distribuição 

normal poderia sugerir (Jorion, 2001). 

Os problemas desta abordagem não se ficam por aqui, uma vez que, quando a 

carteira inclui ativos como opções, cujos retornos são funções não lineares de variáveis 

de risco, têm tendência a aumentar. 

Uma das maneiras de minimizar estes problemas é tomar a aproximação de 1ª 

ordem dos retornos e depois usar uma aproximação linear para calcular o VaR – este é 

chamado de método delta-normal. Como este método também apresenta falhas (só pode 

ser usado se existir uma não linearidade limitada na carteira), Britten-Jones & Scheafer 

(1999) propuseram o método quadrático – conhecido como modelo delta-gamma – que 

usa aproximações de 2ª ordem (Dowd, 1998). 

 

1.3.1.2. Simulação Histórica 

 

Esta é a abordagem para calcular o VaR mais simples de implementar. A ideia que 

está na sua génese é usar os dados históricos disponíveis no mercado para obter uma 

distribuição de probabilidades empírica de perdas para a carteira. Assim, através da 

simulação de hipotéticos retornos futuros construída a partir de ocorrências históricas 

reais prevê-se a perda máxima de um ativo (ou de uma carteira) 

O primeiro passo é identificar os instrumentos que fazem parte da carteira e obter 

as suas séries temporais num certo período de tempo. Depois, são usados os pesos na 

carteira atual para simular hipotéticos retornos. As estimativas para o VaR também podem 

ser obtidas pela leitura do histograma dos retornos. 

Na base deste modelo está a ideia de que a distribuição histórica dos retornos é uma 

boa aproximação do que acontecerá aos mesmos durante um período de tempo próximo 

(Dowd, 1998). 

Uma das vantagens desta abordagem é a sua simplicidade, uma vez que não exige 

formulações de hipóteses sobre distribuições estatísticas e nem é necessário estimar 

volatilidades e correlações. Mas a principal vantagem desta abordagem é não assumir o 
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pressuposto que os retornos seguem uma distribuição normal, tendo em consideração as 

“fat tails” das distribuições dos retornos (Jorion, 2001). 

Contudo, esta abordagem também apresenta desvantagens. O principal problema é 

poder não existir dados suficientes no mercado (o que acontece quando instrumentos 

novos no mercado são introduzidos na carteira). Outro dos grandes problemas é o facto 

desta abordagem assumir que a história se vai repetir, o que pode causar algumas 

distorções no cálculo do VaR em alguns casos: pode haver riscos potenciais não captados 

num conjunto de dados históricos, por exemplo, (Dowd, 1998). 

Para que a aproximação seja a mais próxima possível da realidade é importante ter 

um grande conjunto de observações, que se torna ainda mais importante quando o nível 

de confiança usado é elevado. 

Por outro lado, ao utilizar observações mais antigas está a atribuir-se-lhe o mesmo 

peso que a observações mais recentes, podendo originar estimativas distorcidas para o 

valor do VaR. 

Outro dos problemas desta abordagem é originado sempre que se atribui peso 1 se 

uma observação estiver dentro do horizonte temporal e peso 0 no caso contrário. Este 

facto causa erros no cálculo do VaR quando acontecem “saltos” no mercado que se situam 

fora do conjunto de dados (Dowd, 1998 e Wiener, 1999). 

Para solucionar estes problemas, Dowd (1998) propôs que se usasse uma 

aproximação histórica em que se atribuísse um peso mais baixo às observações mais 

antigas e um peso maior às observações mais recentes. 

 

1.3.1.3. Simulação de Monte Carlo 

 

Esta abordagem é a mais popular quando é necessário utilizar um sistema 

sofisticado e potente para calcular o VaR. Por outro lado, é também o método mais 

desafiante de ser implementado (Dowd, 1998). Esta abordagem parte da elaboração de 

cenários hipotéticos (gerados através de programas de computador) que servem de base 

à estimativa das perdas máximas esperadas futuras. Este método cria processos aleatórios 

(como por exemplo, uma equação diferencial estocástica) que representem a carteira ou 

os ativos financeiros e, por métodos computacionais, obtém-se uma distribuição das 

possíveis perdas conseguindo calcular o VaR para diferentes valores de probabilidades 

(como também se faz na simulação histórica). 
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O primeiro passo para implementar este modelo requer a especificação de um 

processo estocástico para as variáveis financeiras, sendo as correlações e as volatilidades 

estimadas a partir dos dados históricos ou dos dados de mercado. O segundo passo é a 

simulação de um padrão de preços para todas as variáveis financeiras (este passo repete-

se inúmeras vezes). Depois destes dois passos, os preços obtidos são compilados numa 

distribuição conjunto dos retornos (Jorion, 2001). 

Uma das vantagens da utilização desta abordagem é, também ela, não exigir a 

normalidade dos retornos. Este método também consegue captar instrumentos financeiros 

com distribuições não lineares (como as opções) (Damodaran, 2007). 

Para além disto, Jorion (2001) defendeu que este método consegue gerar toda a 

distribuição e, assim, poder ser usada para calcular perdas. 

A principal desvantagem deste método é o tempo que é necessário para calcular o 

valor do VaR. Este método exige muitos recursos, principalmente se for usado em 

carteiras com muitos ativos, o que o pode tornar num método bastante caro (Jorion, 2001). 

 

 

1.3.1.4. Comparando as três abordagens 

 

Linsmeier & Pearson (1996) distinguiram estas três abordagens através de quatro 

categorias: 

 Capacidade para captar o risco de opções e de outros instrumentos não 

lineares 

 Facilidade de implementação e de interpretação 

 Flexibilidade em aceitar hipóteses alternativas 

 Confiança dos resultados 

 

Posto isto, a escolha do método a aplicar deve ser feita de acordo com a importância 

de cada um dos itens anteriores e considerando a carteira que se está a avaliar. 

Estes autores defendem que o uso de instrumentos não lineares pode causar 

problemas quando se usa o método da variância – covariância, devendo usar-se nestes 

casos os modelos de simulação. 
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Já Dowd (1998) defende que se tivermos uma carteira simples, que só inclua 

instrumentos lineares, deve-se usar o método da variância-covariância uma vez que se 

conseguem obter bons resultados e usando um método mais barato. 

Uma vez que o método de Monte Carlo é o que exige uma implementação mais 

complicada é, também, o mais difícil de interpretar e, consequentemente, de tirar 

conclusões. Por seu lado, a Simulação Histórica é o método mais intuitivo de 

implementar. O modelo variância-covariância situa-se entre estes dois métodos 

(Linsmeier & Pearson, 1996). 

A flexibilidade do modelo VaR é sempre uma vantagem independentemente das 

estimativas históricas do desvio padrão e das correlações poderem não representar 

adequadamente os parâmetros no futuro. 

Na simulação de Monte Carlo e na abordagem variância-covariância facilmente se 

introduz uma visão subjetiva no cálculo do VaR, o que não acontece na Simulação 

Histórica, uma vez que usa dados já observados (Linsmeier & Pearson, 1996). 

A confiança nos resultados obtidos é, talvez, o principal fator de distinção entre 

estes três modelos. 

Comparando, por exemplo, a aproximação delta-normal2 com a Simulação de 

Monte Carlo, conclui-se que a primeira fornece uma justa avaliação do VaR quando o 

número de instrumentos não lineares na carteira é limitado. Por outro lado, a Simulação 

de Monte Carlo fornece melhores resultados quando os níveis de confiança e o horizonte 

temporal são alargados (Amman & Reich, 2001). 

Se compararmos, agora, o modelo delta-normal com a Simulação Histórica, 

conclui-se que o primeiro subestima o valor do VaR, principalmente quando se 

consideram níveis de confiança altos. Já o segundo método apresenta, mesmo sob níveis 

de confiança elevados, boas estimativas para o VaR. Isto acontece porque o método delta-

normal só considera retornos com distribuição normal e, na realidade, a maioria dos 

retornos apresenta distribuições com “fat tails” (Hendricks, 1996). 

 

 

 

                                                             
2 Este modelo parte do pressuposto que os retornos dos fatores de risco possuem uma distribuição normal, surgindo 
uma aproximação linear de primeira ordem (∆, delta) para a relação entre os retornos dos ativos e os retornos dos 
respetivos fatores de risco. 
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1.4. PSI – 20: PRINCIPAL ÍNDICE DE AÇÕES DO MERCADO 

PORTUGUÊS 

 

Uma ação é um valor mobiliário que representa o capital social de sociedades 

anónimas. Quando compra uma ação, o investidor adquire uma parte da empresa, 

tornando-se acionista, ou seja, passa a ser sócio da mesma e a poder participar da 

sociedade. O titular de uma ação tem certos direitos, destacando-se a participação nos 

lucros obtidos pela empresa através de dividendos (se existirem), o exercício do direito 

de voto nas assembleias de acionistas e o direito à informação sobre a evolução da 

empresa. Estes direitos são limitados pela qualidade e quantidade de ações detidas pelo 

investidor. Usualmente as ações são capazes de gerar ganhos, depois de pagos os 

respetivos impostos, superiores a qualquer outro tipo de investimentos. Contudo, as ações 

são, geralmente alvo de oscilações na volatilidade, podendo os preços subir ou descer 

muito rapidamente. Em bolsa, as ações negociadas não têm um valor fixo, variando as 

suas cotações, a longo prazo, em função de vários fatores, tais como os resultados 

alcançados pela empresa, a sua performance, as perspetivas futuras, a situação económica 

do momento e a evolução dos mercados financeiros. A curto prazo, a cotação de uma 

ação é fruto da relação procura – oferta do mercado. Esta relação depende, em muito, das 

expectativas dos investidores (NSYE Euronext, 2009). 

As ações são, normalmente, agrupadas nos chamados índices bolsistas, que são 

utilizados como instrumentos para avaliar o comportamento dos mercados fornecendo ao 

investidor de uma certa carteira de ações um meio de comparação (NSYE Euronext, 2009). 

A Bolsa portuguesa é gerida pela Euronext Lisboa, que faz parte do grupo NYSE 

Euronext, juntamente com as Bolsas da Bélgica, França, Holanda, a Bolsa de Derivados 

Inglesa e a Bolsa de Nova Iorque (Associação Nacional de Bancos, 2013). 

Uma das vantagens da negociação em bolsa é possibilitar ao investidor ter acesso, 

em tempo real, às ofertas divulgadas, à cotação e ao preço a que as transações são 

realizadas (NSYE Euronext, 2009). 

Em Portugal, a entidade encarregue de supervisionar e regular os mercados de 

valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados e a atividade de todos os agentes 

que neles atuam é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sendo um 

organismo público independente, com autonomia administrativa e financeira (CMVM, 

2014). 



Análise de modelos de previsão do Value-at-Risk aplicados ao principal índice de ações do Mercado Português 
 

20 
 

PSI – 20 é a abreviatura de Portuguese Stock Index, representa o principal índice 

bolsista português e é constituído pelas 20 maiores empresas nacionais cotadas na 

Euronext Lisboa, conhecida anteriormente como Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, 

refletindo a evolução do preço das ações destas empresas. O PSI – 20 foi criado a 31 de 

dezembro de 1992, o seu valor base inicial foi de 3000 pontos e a sua criação teve duas 

finalidades: 

1. Ser o indicador de como evolui o mercado de ações português 

2. Ser a base de negociação de contratos de futuros e opções 

 

O VaR do PSI – 20 para um prazo de 10 dias e com um nível de confiança de 99% 

atingiu o seu valor máximo (absoluto) em outubro de 2008, logo após a falência da 

Lehman Brothers. Desde então tem havido um aumento nas perdas potenciais máximas. 

Contudo, casos como o do pedido de auxílio do governo da Grécia ao FMI, em maio de 

2010, fez com que o VaR se agravasse de modo mais significativo. Ao longo do ano de 

2013 o VaR apresentou uma redução no seu valor, justificada pela redução no risco dos 

mercados europeus e mundiais bem como pela diminuição da incerteza na economia 

nacional. Salienta-se, porém, que mesmo tendo diminuído este valor ainda era bastante 

superior ao valor calculado para o período anterior ao da crise do subprime. 

Em março de 2014, altura da revisão anual do PSI – 20, foram feitas algumas 

alterações à metodologia da seleção das empresas que constituem este índice. Estas 

alterações foram efetuadas com o intuito de aumentar a eficiência e a atratividade do 

índice, para que tanto utilizadores como as empresas cotadas em bolsa sejam 

beneficiados. Foi assim, efetuada, uma tentativa de adaptar o PSI-20 à “evolução da 

estrutura dos mercados e aos desenvolvimentos particulares do mercado português, 

melhorando a sua atratividade enquanto instrumento de negociação”, como se pode ler 

no comunicado emitido pela NYSE Euronext. 

Uma das principais alterações diz respeito aos critérios de seleção das empresas que 

constituem o PSI – 20, nomeadamente no que diz respeito à quantidade de ações livres 

que existem no mercado (free float market capitalization), isto é, aquelas que estão 

dispersas em bolsa (encontram-se na mão de acionistas minoritários) podendo deste modo 

mudar de mãos com maior frequência. Esta medida visa diminuir a instabilidade do 

índice.  
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Outra das alterações propostas (limitar a chamada “discricionariedade” das decisões 

de revisão) visa reduzir o peso máximo que cada empresa poderá atingir no PSI – 20. Até 

ao final de 2014, as empresas que constituíam o índice eram escolhidas com base no valor 

negociado em bolsa no que diz respeito ao já referido free float market capitalization. 

Desde o ano passado, se uma empresa quiser entrar no PSI – 20 é obrigada a cumprir 

estes requisitos: 

1. O valor da sua capitalização bolsista efetivamente dispersa terá de ser superior a 

100 milhões de euros 

2. A dispersão do seu capital não poderá ser inferior a 15% 

 

Também foram propostas alterações no que diz respeito à liquidez das empresas 

que entram para o PSI – 20 e o cálculo do respetivo free float velocity, ou seja, o cálculo 

da razão entre o número de ações negociadas e o número de ações dispersas. Esta razão 

passou de um limite mínimo de 10% para o limite de 25%. Por outro lado, o peso máximo 

de cada empresa do PSI – 20 passou de 15% para 12%.  

 

Com o colapso do BES no verão de 2014, o PSI – 20 passou a contar com somente 

18 empresas. Na verdade, com a aplicação dos novos critérios para a composição do 

índice, será cada vez mais provável que nem sempre existam 20 empresas que consigam 

cumprir os requisitos mínimos exigidos para fazerem parte do PSI – 20. Contudo, fica 

sempre salvaguardado que o índice de referência nacional não terá menos de 18 empresas. 

A 4 de agosto de 2014 as principais empresas que constituíam o PSI – 20 eram a 

Galp Energia, o Banco Comercial Português, a Jerónimo Martins e a Energias de 

Portugal, todas com um peso superior a 10%, sendo esta a composição integral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise de modelos de previsão do Value-at-Risk aplicados ao principal índice de ações do Mercado Português 
 

22 
 

Nome da Empresa Sector de Atividade Peso do índice em % 

Altri Produtos industriais gerais 0,94 

Banco Comercial Português Banca 12,05 

Banco Português de Investimento Banca 2,61 

Banco Internacional do Funchal Banca 1,06 

CTT Correios de Portugal Transporte Industrial 3,34 

Energias de Portugal Eletricidade 11,97 

EDP Renováveis Eletricidade 4,20 

Galp Energia Produção de Petróleo e Gás 12,23 

Impresa Media 0,59 

Jerónimo Martins Retalho alimentar e de medicamentos 12,04 

Mota-Engil Construção e Materiais 2,02 

NOS Media 5,58 

Portugal Telecom Telecomunicações de linha fixa 7,46 

Portucel Soporcel Silvicultura e papel 2,00 

Redes Energéticas Nacionais Eletricidade 1,16 

Semapa Silvicultura e papel 1,95 

Sonae Retalho alimentar e de medicamentos 4,37 

Teixeira Duarte Construção e Materiais 0,45 

Tabela 1: Composição do PSI-20 a 4 de agosto de 2014 (Fonte: Wikipédia) 

 

Segundo dados disponíveis do site oficial da CMVM, em junho de 2015, o PSI – 

20 encerrou nos 5.551,94 pontos, menos 4,9% do que em maio e menos 18,4% do que no 

período homólogo de 2014. A Galp (13,69%), a Jerónimo Martins (12,16%) e o BCP 

(12,08%) foram os emitentes com maior representatividade no índice. 

A volatilidade do índice foi de 28,99%, acima dos 18,24% fixados em maio e dos 

15,20% registados em igual período de 2014. 

 
 Valores Mensais 

PSI-20 Jun/15 Mai/15 Jun/14 

Volatilidade3 28,99% 18,24% 15,20% 

Máximo (Data) 5936,78 (03-jun) 6203,15 (04-mai) 7445,36 (10-jun) 

Mínimo (Data) 5530,5 (29-jun) 5839,5 (29-mai) 6802,2 (30-jun) 

Amplitude4 (%) 7,35% 6,23% 9,46% 

  Tabela 2: Volatilidade do PSI-20 

                                                             
3 Volatilidade anualizada= desvio padrão das rendibilidades diárias (250 observações) 
4 Amplitude % = (Máximo-Mínimo)/Mínimo. O Máximo e o Mínimo são referentes a cotações de fecho 
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Ações Jun/15 Mai/15 Jun/14 

ALTRI SGPS 1,3943% 1,5419% 0,8531% 

BANIF, SA 1,4528% 1,4909% 0,9437% 

BCO BCP NOM. 11,578% 12,0239% 11,415% 

BCO BPI 2,6448% 3,4434% 2,3473% 

CTT CORREIOS PORT 8,2512% 7,7991% 3,3676% 

EDP ENERG.PORTUGAL 12,0794% 11,9905% 14,9823% 

EDP RENOVAVEIS 8,2315% 8,0763% 5,239% 

GALP ENERGIA-NOM 13,6918% 13,265% 14,8123% 

IMPRESA,SGPS 0,4244% 0,4092% 0,5603% 

JERON.MARTINS ESC. 12,155% 12,5764% 13,3609% 

MOTA ENGIL 1,2491% 1,2698% 2,327% 

PORTUCEL IND. 3,1479% 3,2757% 2,3199% 

PHarol, SGPS, SA5 1,684% 2,0429% 7,4189% 

REN 2,3911% 2,4101% 1,2438% 

SEMAPA 3,4072% 3,4936% 2,158% 

SONAE SGPS 4,8974% 4,7433% 4,2375% 

TEIXEIRA DUARTE 0,3358% 0,3584% 0,469% 

NOS SGPS SA 10,9842% 9,7897% 5,462% 

Tabela 3: Composição do PSI-20 a 1 de julho de 2015 

 

 

1.5. BIBLIOGRAFIA RELACIONADA 

 

Na literatura internacional existem vários artigos que fazem o estudo da previsão 

do VaR de índices de ações. Para elaborar esta dissertação, foram consultados alguns, tais 

como os artigos de: 

 Orhan e Köksal (2011)6, que testaram vários modelos de previsão da volatilidade 

para os índices de ações do Brasil, Turquia, Alemanha e USA. Neste estudo 

usaram o teste de Kupiec concluindo que o modelo que apresenta um 

desempenho mais sofrível para todos estes índices de ações é o modelo GJR. Por 

outro lado, relativamente aos modelos que apresentam melhor performance, não 

há unanimidade, sendo o modelo IGARCH (com distribuição t-student) o melhor 

                                                             
5 PORTUGAL TELECOM S.G.P.S., S.A. – Alteração de designação (decisão Assembleia Geral de 29/05/2015) a partir de 
05/06/2015 
6 Orhan, Mehmet e Köksal, Bülent – A comparison of GARCH models for VaR estimation (2011) 
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para o índice de ações da Turquia e do Brasil e o modelo ARCH (também com 

distribuição t-student) o modelo mais adequado aos índices de ações da 

Alemanha e dos USA. Foi também aplicado o teste de Christoffersen e, segundo 

este, o modelo que apresenta pior desempenho para os quatro índices de ações é 

o modelo NPARCH e o que melhor desempenho apresenta é o modelo ARCH 

(com distribuição t-student); 

  Liu, Lee e Lee (2009)7, que fizeram a previsão da volatilidade do Mercado de 

ações chinês usando modelos GARCH, tendo concluído que o modelo GARCH-

SGED apresenta melhor desempenho que o modelo GARCH com distribuição 

normal; 

 Kovacic (2008)8, que apresentou um estudo sobre a volatilidade do índice de 

ações da Macedónia aplicando os modelos GARCH, EGARCH, GJR, TARCH  

e PGARCH. Com este estudo, o autor concluiu que os modelos que apresentem 

uma melhor performance na previsão da volatilidade são os modelos GJR (1,1) 

(com distribuição t-student) e o modelo AR(2) (também com distribuição t-

student). Contudo, Kovacic realça que um modelo não é melhor que o outro para 

todos os critérios de avaliação; 

 Zivot (2008)9, apresenta uma análise diária das rendibilidades das ações da 

Microsoft e S&P 500, fazendo a estimação da volatilidade usando modelos 

GARCH, incluindo os modelos EGARCH, TGARCH  e PGARCH. 

Uma vez que este trabalho se centra na análise do VaR aplicado ao índice PSI-20, 

foi feita, neste capítulo, uma breve descrição da evolução deste índice ao longo dos anos.  

Esta temática tem sido abordado nestes últimos anos, principalmente em teses de 

mestrado, como é o caso das teses de: 

 Leal, Aida (2013)10, que apresentou um estudo sobre a aplicação de modelos de 

estimação do VaR com quebra de estrutura aplicados ao PSI-20, concluindo que, 

após a quebra de estrutura, os modelos Riskmetrics e GARCH (1,1) com 

distribuição normal são os modelos que apresentam uma melhor performance; 

                                                             
7 Liu, Hung-Chun, Lee, Yen-Hsien e Lee, Ming-Chih – Forecasting China stock markets volatility via GARCH models under 
skewed-GED distribution (2009) 
8 Kovacic, Zlatko J. – Forecasting volatility: evidence from the macedonian stock Exchange (2008) 
9 Zivot, Eric – Practical issues in the analysis of univariate GARCH models (2008) 
10 Leal, Aida – Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista português 
(2013) 
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  Furriel, Ana Margarida (2011)11, que testou três modelos diferentes para estimar 

a volatilidade do PSI-20: GARCH (1,1), EGARCH (1,1) – tendo considerado 

que entre estes dois não há diferenças significativas na performance – e testou 

também o modelo IGARCH (1,1). Contudo, os resultados obtidos não foram 

muito diferentes dos apresentados pelos modelos anteriores; 

 Martins, Ana (2012)12, que apresentou um estudo também para a volatilidade 

mas de uma carteira de obrigações do Tesouro portuguesas. Neste trabalho, 

foram usados dois modelos não paramétricos – Simulação Histórica e Simulação 

de Monte Carlo – e dois modelos paramétricos – Equal Weighted e EWMA 

tendo-se concluído que os modelos não paramétricos apresentam melhor 

performance do que os paramétricos para níveis de significância de 2,5% e de 

5%. De entre os modelos paramétricos só o modelo EWMA (com distribuição 

normal) não é rejeitado para níveis de significância superiores a 5%. Para níveis 

inferiores a este valor todos os modelos são considerados adequados. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
11 Furriel, Ana Margarida – Modelos Heterocedásticos – ARCH e GARCH (2011) 
12 Martins, Ana – Metodologia value-at-risk: aplicação a uma carteira de obrigações de Tesouro portuguesas (2012) 
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2. MODELOS DE ESTIMAÇÃO DO VaR 

 

Neste capítulo é abordado o conceito financeiro de séria temporal e a definição de 

volatilidade que lhe está associada. Apresentam-se, também, os vários tipos de 

volatilidade e os principais modelos usados para a sua estimação. 

 

2.1 VOLATILIDADE E ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS 

 

A volatilidade pode ser definida como sendo uma medida de dispersão em relação 

à média e num certo intervalo de tempo, dos preços de um ativo, sendo usada para 

quantificar o risco desse ativo. 

Normalmente é obtida através do cálculo do desvio padrão anualizado da variação 

percentual das variações diárias, semanais ou mensais, é expressa em percentagem e, uma 

vez que mede os desvios em relação à média, quanto menos elevado for o valor da 

volatilidade, mais os valores estão próximos da média. Sendo uma medida para 

quantificar o risco de um certo ativo desempenha, também, um papel importante para 

verificar a estabilidade dos mercados e a diversificação dos riscos dos investidores. 

Podem definir-se três tipos de volatilidade: histórica; implícita e volatilidade 

determinística. 

Uma série temporal, definida em termos estatísticos, é um conjunto de observações 

feitas de maneira sequencial ao longo do tempo. Se em modelos de regressão linear a 

ordem das observações não tem influência na análise posterior, o mesmo não acontece 

nas séries temporais, onde a ordem dos dados recolhidos é fundamental. Isto acontece 

porque observações vizinhas acabam por se influenciar mutuamente. O estudo de séries 

temporais reside em perceber esta influência tentando modelar a série. Este estudo pode 

ser feito basicamente de duas maneiras: proceder à análise da série de maneira a entender 

a estrutura que lhe deu origem ou fazer uma previsão a partir da série de maneira a 

possibilitar a antevisão de valores futuros. 

Quando se procede ao estudo de séries temporais de ativos financeiros normalmente 

deteta-se a existência de características comuns que permitem a elaboração de modelos 

estatísticos para calcular o valor da volatilidade. 

Não sendo diretamente observável no mercado, apenas se pode estimar a 

volatilidade dentro de um modelo. O objetivo destes modelos de volatilidade deve ser 
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permitir fazer a previsão para a volatilidade, bem como captar e refletir os factos mais 

importantes sobre a volatilidade dos rendimentos dos preços, nomeadamente a 

persistência, a reversão para a média, o impacto assimétrico das boas e más notícias e a 

influência das variáveis exógenas (Ferreira, 2005).  

Diversos estudos sobre a caracterização da componente estocástica da volatilidade 

de ativos financeiros permitiram traçar padrões de comportamento comuns aos diferentes 

mercados: os denominados factos estilizados.  

Os factos estilizados mais estudados são as caudas largas (fat tails) na distribuição 

das rendibilidades, os clusters de volatilidade, o efeito de alavancagem ou de assimetria, 

a memória longa das sucessões cronológicas financeiras, os movimentos conjuntos e a 

evidência de caos. 

Quando se faz a modelação da volatilidade de uma série, pode-se alterar a eficiência 

dos estimadores dos parâmetros do modelo global de maneira a se obter previsões mais 

fidedignas da volatilidade esperada. 

No entanto, a maneira mais simples de determinar a volatilidade é usar a simulação 

histórica. A implementação deste método é muito simples uma vez que o cálculo do 

desvio padrão das rendibilidades dos ativos usa dados relativos a períodos anteriores 

àquele que se pretende estudar. Contudo, um dos pontos fracos a apontar a este método é 

o facto de que, mesmo usando dados pouco desfasados temporalmente e um intervalo de 

tempo semelhante ao que se quer estudar, a volatilidade calculada é sempre passada e não 

exatamente a que se pretende. 

Existem vários modelos probabilísticos de análise de séries temporais. Neste estudo 

far-se-á uma breve abordagem ao método ARMA (푝, 푞) de Box & Jenkins (1970,1976) 

e irão utilizar-se métodos univariados na modelação do VaR, particularmente, os modelos 

GARCH. 

 

Engle (1982) e Bollerslev (1986) constataram que, em grande parte de séries 

temporais relativas a variáveis financeiras, os dados não são homocedásticos (a 

volatilidade não é estável). Perante este facto, estes autores defenderam que a volatilidade 

poderia ser descrita e modelada tendo em conta duas componentes distintas: a 

volatilidade incondicional (que seria constante) e a volatilidade condicional, que 

oscilaria ao longo do tempo e que poderia ser analisada através de modelos de análise de 

heterocedasticidade condicional. 
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Um modelo estatístico/econométrico que tenha em conta a possibilidade da 

volatilidade não ser constante designa-se por modelo heterocedástico. Estes modelos 

pretendem captar a evolução da volatilidade, sendo que esta evolução ao longo do tempo 

permite dividir estes modelos em duas categorias diferentes. Segundo Tsay (2001), os 

modelos heterocedásticos dividem-se em modelos que utilizam uma função 

determinística para captar essa evolução e em modelos que utilizam uma equação 

estocástica para descrever 휎 . 

 

Engle (1982) desenvolveu, então, uma nova classe de processos estocásticos, 

denominada ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Neste novo 

modelo então apresentado considera-se que a variância condicional (volatilidade) 

depende dos retornos passados, traduzindo-se esta dependência por uma função 

quadrática. Bollerslev (1986) apresentou uma nova versão deste modelo considerando, 

por sua vez, que a volatilidade seria função dos quadrados dos erros passados (푋 ) mas 

também dos seus próprios valores desfasados (휎 ). Este novo modelo passou a ser 

denominado GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

 

 

2.2 MODELOS ARMA 

 

Os modelos Autorregressivos (AR) foram introduzidos por Yule em 1926. Slutsky 

(1937) apresentou, por seu lado os modelos de Média Móvel (MA) e Wold (1938) juntou 

estes dois modelos para mostrar que um modelo ARMA poderia ser usado para modelar 

séries temporais estacionárias desde que as ordens 푝, que indica o número de termos AR, 

e 푞, que indica o número de termos MA, estivessem devidamente especificados. Isto 

significa que qualquer série 푋  pode ser modelada como uma combinação de valores 

passados de 푋   com erros passados 푒 : 

 

푋 = 휙 푋 + 휙 푋 + ⋯+ 휙 푋 + 푒 + 휃 푒 + 휃 푒 + ⋯+ 휃 푒  

 

onde 휙 , … ,휙 , 휃 , … , 휃  são constantes reais. 
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Box & Jenkins (1976) tornaram este método muito popular e, até aos inícios da 

década de 80 do século passado o estudo da maioria das séries financeiras utilizava este 

modelo. 

Neste modelo é assumido que a volatilidade é constante ao longo do tempo. 

Contudo, este facto raramente se verifica, uma vez que, por norma, os períodos de 

instabilidade sucedem-se entre si: um período de variação elevada de rendimentos tende 

a ser seguido por  um período de amplitude idêntica, mas em sentido contrário. 

Este modelo apresenta, como uma das vantagens, a possibilidade de efetuar 

previsões a partir dos dados observados, o que é importante para o estudo da volatilidade, 

funcionando muito bem como uma primeira aproximação. Para além disso, segundo Tong 

(1990), este modelo apresenta procedimentos estatísticos e computacionais bastante 

simples. 

Contudo, quando se está perante séries temporais que evidenciam comportamentos 

desviantes resultantes da existência de assimetrias, explosões rápidas, intervalos 

temporais irregulares, períodos de alta volatilidade seguidos de períodos de baixa 

volatilidade, fenómenos de ciclicidade ou de irreversibilidade temporal, este modelo já 

apresenta algumas limitações. 

Um dos pontos fracos deste modelo é assumir que as séries temporais são 

estacionárias, isto é, têm média nula, variância constante e a co-variância também não 

varia com o tempo (Brooks, 2002). Verifica-se, na realidade, que este facto não acontece 

na maior parte das séries financeiras. O facto de se assumir a normalidade das séries faz 

com que este modelo não seja adequado a dados que apresentem assimetrias ou 

observados em intervalos temporais irregulares. 

 

2.3 MODELOS ARCH 

 

Como referido anteriormente, os modelos ARCH foram desenvolvidos por Engle 

em 1982 e modelavam, simultaneamente, a média e a variância de uma série (daqui surge 

o conceito de variância condicional). O termo autorregressivo (AR) refere-se ao elemento 

de persistência da volatilidade e o conceito de heteroscedasticidade condicional descreve 

a dependência da volatilidade atual relativamente à volatilidade passada. 

Para se definir um processo ARCH é necessário definir duas equações distintas: a 

equação da média condicional e a equação da variância condicional (a que depende da 

informação do passado). 
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Um processo estocástico 푋  define um modelo ARCH de ordem 푞 se 
푋 = 휎 휀 ,

휎 = 훼 + 훼 푋 + 훼 푋 + ⋯+ 훼 푋     

 

onde 휎  é uma sequência não negativa de variáveis aleatórias, 휀  é uma sequência 

de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) de valor médio 

nulo e variância unitária (os erros) e os parâmetros reais 훼  têm de satisfazer um conjunto 

de condições (훼 > 0 e 훼 ≥ 0, 푖 = 1,2, … , 푞) de forma a assegurar que a variância não 

condicionada é finita. Quando 휎  é constante ao longo do tempo então 푋  é um processo 

de ruído branco. 

Este modelo assenta na ideia de que 푋  é não correlacionado mas dependente e essa 

dependência pode ser escrita através de uma função quadrática simples. Se se analisar a 

estrutura do modelo, verifica-se facilmente que valores passados elevados de 푋  implicam 

uma variância condicionada 휎  de 푋  também elevada, ou seja,  valores elevados de 푋  

têm tendência a ser seguidos por outros valores elevados de 푋 . Tsay (2001) afirma, 

assim, a probabilidade de obter grandes variações é maior que a probabilidade de obter 

uma variância baixa. Este fenómeno é comumente observado em séries temporais 

financeiras. 

A ordem do processo (definida pelo número de lags) determina que a volatilidade 

de uma série é uma variável aleatória condicionada pelos valores passados. Segundo Bera 

– Higgins (1993), quanto maior for o valor de 푞, mais longos serão os episódios de 

volatilidade. 

 

2.3.1: Limitações do Modelo 

 

Uma das principais limitações dos modelos ARCH é este assumir que tanto os 

choques positivos como os negativos têm o mesmo impacto sobre a volatilidade, uma vez 

que este depende dos erros quadráticos passados. Contudo, na realidade o preço dos ativos 

financeiros reage de maneira assimétrica aos choques, isto é, a volatilidade aumenta mais 

com a descida dos preços do que com um subida de igual valor. Assim, o modelo ARCH 

não consegue descrever eficazmente este efeito assimétrico (leverage effect). 

Outra das limitações deste modelo é o facto de exigir um elevado número de lags 

na equação da variância condicionada para capturar com eficácia a dependência temporal 

da volatilidade. 
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Aos modelos ARCH é apontado também o facto de que fornecem apenas uma 

forma mecânica de descrever a variância condicionada não conseguindo detetar a fonte 

das variações de uma série temporal financeira. 

Por último, estes modelos desenvolvem, normalmente, previsões exageradas da 

volatilidade porque respondem de uma maneira lenta a grandes alterações isoladas. A 

própria estrutura do modelo leva a que grandes valores de 푋  sejam seguidos por outros 

valores elevados de 푋 , o que leva a previsões exageradas para a volatilidade. 

 

 

2.3.2.Estimação do modelo ARCH 

 

Este modelo apresenta algumas vantagens, tais como permitir, através da técnica de 

decomposição de erros de previsão, a construção de uma função de verosimilhança para 

a estimação dos parâmetros pelo método da máxima verosimilhança.  

Admitindo que as variáveis erro (ou inovações) 휀  são i.i.d. e normais reduzidas, os 

parâmetros dos modelos ARCH podem ser facilmente estimados através do método da 

máxima verosimilhança (Tsay, 2005). Este método é preferível ao método dos mínimos 

quadrados uma vez que, para grandes amostras, o estimador de máxima verosimilhança 

é mais eficiente do que o obtido pelo método dos mínimos quadrados. O método da 

máxima verosimilhança também permitir estimar os parâmetros 훼 ,훼 , … ,훼 . 

A função de verosimilhança de um modelo ARCH (풒) é definida por 

 

푓(푥 , … , 푥 |훼) = 푓(푥 |퐹 )푓(푥 |퐹 ) … 푓 푥 |퐹 푓 푥 , … , 푥 |훼  

             =
1

2휋휎
푒푥푝 −

푥
2휎

× 푓 푥 , … ,푥 |훼  

 

onde 훼 = 훼 ,훼 , … ,훼 , 퐹  representa o conjunto de informação disponível no 

momento 푡 − 푖 (푖 = 1, … , 푡 − 푞) e 푓 푥 , … ,푥 |훼  é a função densidade de probabilidade 

conjunto de 푋 , … ,푋 .  

Em casos em que a amostra é grande, a função 푓 푥 , … , 푥 |훼  apresenta uma 

expressão, geralmente, muito complexa sendo eliminada da função de máxima 

verosimilhança descrita anteriormente (Tsay, 2005). Utiliza-se, então, a função de 

verosimilhança condicional 
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푓 푥 , … ,푥 |훼,푥 , … , 푥 =
1

2휋휎
푒푥푝 −

푥
2휎

 

 

em que 휎  pode ser avaliada recursivamente. As estimativas que maximizam esta 

última função são denominadas por estimativas de máxima verosimilhança condicionada 

à distribuição normal. 

Uma vez que maximizar a função de verosimilhança condicionada equivale a 

maximizar o seu logaritmo, a função log verosimilhança condicionada é dada por: 

 

푙 푥 , … , 푥 |훼, 푥 , … ,푥 = −
1
2 ln(2휋)−

1
2 푙푛

(휎 ) −
푥

2휎
 

 

onde 휎 = 훼 + 훼 푥 + ⋯+ 훼 푥  também é avaliada recursivamente. Dado 

que ln (2휋) é constante, a função log verosimilhança pode ser escrita como 

 

푙 푥 , … ,푥 |훼, 푥 , … , 푥 = −
1
2 푙푛(휎 ) +

푥
휎

 

 

Os parâmetros são obtidos maximizando esta última função. 

 

 

2.4 MODELOS GARCH 

 

Mesmo sendo relativamente simples de determinar, uma das principais 

desvantagens do modelo ARCH é o facto de exigir muitos parâmetros para descrever a 

evolução da volatilidade (Tsay, 2005). Bollerslev (1986) apresentou o modelo GARCH 

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model) como uma extensão 

(e uma alternativa) do modelo ARCH de Engle. O modelo GARCH considera que a 

variância condicionada do processo de erro está relacionada, não só com os quadrados 

dos valores passados da série, mas também com as variâncias condicionadas passadas. 

Ao incluir a volatilidade dos desfasamentos no modelo ARCH, este novo modelo tem 

potencial para capturar o impacto histórico dos retornos na volatilidade atual.  
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O modelo GARCH generalizado, ou modelo GARCH (풑,풒), considera que a 

variância condicional é parametrizada como uma função linear dos quadrados dos erros 

passados e das variância condicionais passadas, podendo ser definido por: 

 
푋 = 휎 휀    

휎 = 훼 + 훼 푋 + 훼 푋 + ⋯+ 훼 푢 + 훽 휎 + 훽 휎 + ⋯+ 훽 휎    

 

onde 휀  são variáveis aleatórias iid com média zero e variância igual a um, 

independentes das realizações passadas de 푋  e  훼 , … ,훼 ,훽 , … ,훽  são constantes 

reais. 

 

O modelo GARCH (ퟏ,ퟏ) é a versão mais simples e mais utilizada em séries de 

finanças, pode ser visto como a média ponderada da variância incondicional, do desvio 

do último período previsto da variância incondicional e o desvio do último período dos 

quadrados dos desvios da variância, definindo-se por:  

 
푋 = 휎 휀

휎 = 훼 + 훼 푋 + 훽 휎  , 훼 ≥ 0,훽 ≥ 0, (훼 + 훽 ) < 1  

 

onde: 

 o termo 휎  é a variância condicionada (volatilidade); 

 훼  é a constante (intercept); 

 푋  é o termo da volatilidade (fornece informação sobre a volatilidade do 

período anterior); 

 휎  é a variância prevista do último período; 

 o coeficiente 훼  mede a forma como um choque no retorno verificado hoje 

afeta a volatilidade desse mesmo retorno no dia seguinte; 

 a soma (훼 + 훽 ) revela a persistência da volatilidade, isto é, a taxa que 

reflete a maneira como o impacto de um choque no retorno verificado hoje 

se propaga ao longo do tempo na volatilidade dos retornos futuros. Pode, 

então, afirmar-se que a soma dos coeficientes ARCH com os do GARCH 

nos dá uma medida da permanência de impacto de um choque sobre a 

volatilidade. Designa-se esta medida por persistência do modelo GARCH. 
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Apresentando o modelo GARCH uma maior estabilidade numérica na estimação 

do que um modelo ARCH de ordem mais elevada e, sendo também mais parcimonioso, 

normalmente utiliza-se o modelo GARCH. 

 

 

2.4.1. Limitações do modelo 

 

Sendo mais fácil compreender as vantagens e limitações dos modelos GARCH se 

nos centrarmos no modelo GARCH (ퟏ,ퟏ), vamos proceder a uma primeira análise a este 

modelo: 
푋 = 휎 휀

휎 = 훼 + 훼 푋 + 훽 휎  , 훼 ≥ 0,훽 ≥ 0, (훼 + 훽 ) < 1  

 

Facilmente se conclui que, tal como acontece nos modelos ARCH, grandes valores 

passados de 푋  ou de 휎  vão implicar uma variância condicionada 휎  de 푋  também 

elevada, verificando-se a existência de clusters de volatilidade. 

 

Brooks (2002) afirmou que, apesar do modelo GARCH (풑,풒) confirmar algumas 

características sobre a distribuição das rendibilidades dos ativos, observadas nas séries 

históricas (como a leptocurtose, caudas mais pesadas que numa distribuição normal, 

memória longa e clusters de volatilidade) não consegue captar o efeito de alavancagem 

(leverage), dado que a variância condicional é função somente da magnitude dos 

quadrados dos choques passados e não do sinal do próprio choque. Ou seja, tanto o 

modelo GARCH (onde se inclui o modelo ARCH), assumem que tanto os choques 

positivos como os negativos têm o mesmo impacto na volatilidade. Este autor aponta esta 

incapacidade de capturar o efeito de assimetria presente nas distribuições empíricas das 

rendibilidades como a principal limitação deste modelo. 

Na realidade, verifica-se que os mercados financeiros reagem diferentemente aos 

choques positivos e aos choques negativos. Para descrever este facto, Black (1976) 

definiu o conceito de leverage, tendo em conta que existe correlação negativa entre as 

variações das rendibilidade e as variações da volatilidade dessas rendibilidades (a 

volatilidade aumenta na presença de choques negativos e diminui na presença de choques 

positivos). 



Análise de modelos de previsão do Value-at-Risk aplicados ao principal índice de ações do Mercado Português 
 

35 
 

Outra característica comum aos modelos GARCH e ARCH é apenas permitiram 

identificar uma função para descrever a evolução da volatilidade através da sua 

modelação, não fornecendo informações sobre as suas causas. 

 

 

2.4.2. Estimação dos modelos GARCH 

 

Tal como nos modelos ARCH, pode proceder-se à estimação dos parâmetros dos 

modelos GARCH 훼 , 훼 (푖 = 1, … , 푞) e 훽 (푗 = 1, … , 푞) utilizando o método da máxima 

verosimilhança. 

 

 

2.5. MODELOS EGARCH 

 

Uma vez que os modelos ARCH e GARCH não conseguem captar o efeito de 

alavancagem (variações positivas e negativas de magnitudes semelhantes não têm o 

mesmo impacto na variância condicional 휎   do modelo) , Nelson (1991) propôs o 

modelo EGARCH (Exponential Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity Model) de maneira a ultrapassar esta limitação. 

Com este novo modelo, pretendeu-se ultrapassar, também, o problema dos modelos 

GARCH exigirem muitas restrições nos seus parâmetros de forma a garantir a 

positividade da variância condicionada. 

 

O modelo EGARCH (풑,풒) pode ser escrito como: 
푋 = 휎 휀

ln(휎 ) = 훼 +
1 + 훽 퐵 + ⋯+ 훽 퐵
1 − 훼 퐵 −⋯− 훼 퐵 푔(휀 ) 

 

onde ln designa o logaritmo natural, 훼  é uma constante real, 퐵 é o operador das 

diferenças (back-shift ou lag) tal que 퐵푔(휀 ) = 푔(휀 ), 1 + 훽 퐵 + ⋯+ 훽 퐵  e      

 1 − 훼 퐵 −⋯− 훼 퐵  são polinómios que não possuem fatores comuns e cujas raízes se 

encontram fora do círculo unitário, isto é, o módulo das suas raízes é maior que 1, e 푔(휀 ) 

é tal que  

푔(휀 ) = 휃휀 + 훾[|휀 | − 퐸(|휀 |)] 
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com 휃 e 훾 constantes reais e |휀 | e 퐸(|휀 |) são sequências iid com distribuições contínuas 

e média zero.  

Sob estas condições, facilmente se verifica que não são necessárias quaisquer 

restrições nos parâmetros para garantir a positividade de 휎 . 

 

O modelo EGARCH (풑,풒) também pode ser escrito usando as equações seguintes 
푋 = 휎 휀

ln(휎 ) = 훼 + 훼
|푋 | + 훾 푋

휎 + 훽 ln (휎 ) 

 

 

Como se tem   

휀 = , 

 

um valor positivo de 푋 , faz com que  훼 (1 + 훾 )|휀 | contribua para 푙푛(휎 ). Por 

outro lado, um valor negativo de 푋  faz com que  훼 (1− 훾 )|휀 | contribua para 

푙푛(휎 ). 

Perante esta outra formulação do modelo EGARCH, constata-se que este se 

distingue do modelo GARCH por utilizar o logaritmo da variância condicionada, o que 

implica não ser necessário impor restrições de positividade nos parâmetros 훼 e 훽. Além 

disso, o efeito de alavancagem é modelado por uma função exponencial. Contudo, devido 

a esta estrutura exponencial, um dos problemas do modelo EGARCH é o facto de poder 

sobrestimar o impacto de outliers na volatilidade. 

Nesta última equação do modelo EGARCH, o parâmetro 훾  representa a influência 

das observações passadas 푋  em 푋  e espera-se que ele seja negativo nas aplicações 

reais. 

O modelo mais simples e mais utilizado da família dos modelos EGARCH, é o 

modelo de primeira ordem, ou seja, EGARCH (ퟏ,ퟏ), que é dado pelas equações 

 
푋 = 휎 휀

(1− 훼퐵)푙푛(휎 ) = (1 − 훼)훼 + 푔(휀 ) 
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onde 휀  são iid normalmente distribuídos e o índice 훼  é omitido.  

Tem-se, também, 퐸(|휀 |) =  e o modelo para 푙푛(휎 ) é dado por 

 

(1 − 훼퐵)푙푛(휎 ) = 훼∗ + (훾 + 휃)휀 ,    휀 ≥ 0
훼∗ + (휃 − 훾)휀 ,    휀 < 0 

 

onde 훼∗ = (1 − 훼)훼 − 훾. 

 

 

Pode, então, escrever-se 

 

휎 = 휎 푒푥푝(훼∗)

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧푒푥푝 (훾 + 휃)

푋
휎 ,    푋 ≥ 0

푒푥푝 (휃 − 훾)
푋
휎 ,    푋 < 0

 

 

Desta equação conclui-se que a variância condicionada de um modelo EGARCH 

apresenta uma evolução de forma não linear dependendo do sinal de 푋 . Os coeficientes 

훾 + 휃 e 휃 − 훾 mostram a assimetria na resposta a um valor positivo ou negativo de 푋 . 

 

Malmsten and Teräsvirta (2004) mostraram que o modelo EGARCH (1,1), com 휀  

normalmente distribuídos não é suficientemente flexível para caracterizar processos com 

uma elevada curtose e diminuição lenta da função de autocorrelação. 

 

Posto isto, podemos apontar duas grandes diferenças entre os modelos EGARCH 

e os modelos GARCH: 

1. os modelos EGARCH utilizam 푙푛(휎 ) de maneira a  ultrapassar a limitação 

dos coeficientes dos modelos GARCH terem de ser todos positivos 

2. a utilização da função 푔(휀 ) permite que o modelo responda de formas 

diferentes a variações positivas e negativas de 푋  
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2.6. MODELOS EWMA 

 

A abordagem seguida na metodologia 푹풊풔풌풎풆풕풓풊풄풔 implementa a volatilidade 

condicional na equação do modelo GARCH (풑,풒). Para esta metodologia, a variância 

condicional ótima é estimada por um modelo GARCH (1,1) com  

훼 = 0 e (훼 + 훽 ) = 1. 

Desta forma, obtém-se a equação 

휎 = (1 − 휆)푥 + 휆휎  

para o cálculo da variância e onde 휎  é o valor da variância no momento inicial. O 

parâmetro 휆 é conhecido como fator de decaimento e a taxa de declínio das ponderações 

exponenciais só depende dele. Este parâmetro exprime a persistência com que os efeitos 

de um choque se fazem sentir no futuro, representando a memória de curto prazo da 

volatilidade de um ativo. Quanto menor for 휆, maior será o peso atribuído às observações 

mais recentes (Morgan, 1996). 

Morgan (1996) sugere a utilização de 휆 = 0.94 para retornos diários e 휆 = 0.97 

para retornos mensais. Segundo este autor, o facto de ser necessário utilizar somente o 

parâmetro 휆 facilita a estimação da volatilidade condicional e confere robustez contra o 

erro de estimação.  

Este processo é conhecido por GARCH integrado (IGARCH) ou EWMA 

(Exponential Weighted Moving Average) e atribui, assim, pesos diferentes aos retornos 

observados, sendo os pesos maiores atribuídos a retornos mais recentes. A diminuição 

dos pesos ao longo do tempo acontece de maneira exponencial. 
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3.  DADOS E ANÁLISE EMPÍRICA 

 

Neste capítulo vai descrever-se estatisticamente a evolução da série das 

rendibilidades do principal índice bolsista português, PSI-20, para se proceder à 

estimação do risco de mercado associado a este mesmo índice, com recurso a modelos da 

família GARCH para a previsão do VaR. Escolheu-se, então, a série diária ( 5 dias por 

semana) de cotação de fecho do PSI – 20 compreendida entre 2 de janeiro de 2013 e 29 

de maio de 2015, num total de 614 observações (fonte: 

http://pt.investing.com/indices/psi-20-historical-data) 

 

 

3.1. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA SÉRIE PSI-20 E DAS SUAS 
RENDIBILIDADES 

 

Numa primeira abordagem aos dados, foi obtida a série do PSI-20, através o 

software Eviews, utilizando todas as observações disponíveis para o período acima 

referido, de maneira a compreender e detetar algumas das suas características. 

 

A série do PSI-20 está representada na figura seguinte: 

 
Figura 1: Evolução da cotação do PSI-20 entre 2/01/2013 e 29/05/2015 

 

http://pt.investing.com/indices/psi-20-historical-data)
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Através de uma análise à figura anterior, conclui-se que a série apresenta uma 

evolução não linear, destacando-se os seguintes pontos: 

1) Durante os primeiros meses de 2013 verifica-se uma alternância entre quedas 

e valorizações do índice, notando-se a partir daí uma forte tendência de 

crescimento até meados do ano de 2014, atingindo aí o seu valor máximo; 

2) Após este período de crescimento, segue-se um outro de queda acentuada até 

ao início do ano de 2015; 

3) Segue-se, por último, uma subida significativa para se registar um 

decrescimento de menor amplitude nas últimas observações. 

4) Não se observam ciclos ou sazonalidade, a média e a variância não são 

constantes. 

 

Como esta série apresenta uma grande variabilidade indiciando ser não estacionária, 

recorreu-se à sua diferenciação de maneira a estacionarizá-la, obtendo-se, assim, a série 

das rendibilidades: 

 

 

Figura 2: Evolução das rendibilidades do PSI-20 

 

O uso da série das primeiras diferenças permitiu estabilizar o valor médio da série 

inicial, diminuindo a variabilidade dos dados. Contudo, se se observar a representação 

gráfica da série das rendibilidades do PSI-20, pode constatar-se a presença de uma 

característica que está ligada à volatilidade, que é a existência de clusters de volatilidade, 
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traduzindo-se numa variabilidade ao longo do tempo não homogénea, apresentando 

períodos com variabilidade elevada e outros com variabilidade mais baixa. Para contornar  

este problema, foi obtida a série logaritmizada dos retornos: 

 

Figura 3: Série logaritmizada dos retornos do PSI-20 

 

À semelhança do que aconteceu com a série das primeiras diferenças, também 

esta transformação permitiu estabilizar o valor médio da série e diminuir a variabilidade 

dos dados. Contudo, ainda se verifica a existência de clusters na volatilidade. 

 

Se se comparar estes dois últimos gráficos com o gráfico da evolução do PSI-20, 

consegue estabelecer-se algum paralelismo entre os picos de volatilidade e os picos de 

crescimento/desvalorização do índice, sendo as oscilações mais acentuadas em torno de 

julho de 2013 e de junho de 2014 (coincidindo em 2013 com uma crise política português 

originada pela demissão do então Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e em 2014 com o 

fim do programa de resgate financeiro e com o colapso do BES). 

 

Posto isto, procedeu-se à análise das estatísticas descritivas para estas três séries. 

O gráfico seguinte diz respeito à série do PSI-20: 
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Figura 4: Estatística descritiva da série do PSI-20 

 

Pela análise da estatística descritiva, conclui-se que a série é platicúrtica (o 

coeficiente de curtose é inferior a 3, de uma distribuição normal), a média é não nula e 

apresenta uma assimetria positiva. Relativamente ao teste de normalidade de Jarque-

Bera13, como o seu p-value é inferior a 0,05 (ou 5%) a normalidade desta série é rejeitada. 

 

O gráfico que se segue, representa a estatística descritiva para a série das 

rendibilidades do PSI-20: 

 

 

Figura 5: Estatística descritiva da série das rendibilidades do PSI-20 

 

                                                             
13 O teste de Jarque-Bera é um teste estatístico que tem como objetivo verificar se uma série é normalmente distribuída. 
Este teste mede a diferença entre a assimetria e a curtose da série comparando-a com a da distribuição  normal 



Análise de modelos de previsão do Value-at-Risk aplicados ao principal índice de ações do Mercado Português 
 

43 
 

Relativamente a esta série, pode-se concluir que a hipótese na normalidade ainda 

se rejeita (o p-value no teste de Jarque-Bera ainda é inferior a 0,05), contudo o valor da 

média é próximo de 0 e o desvio padrão (embora ainda assumindo um valor elevado) é 

significativamente menor do que o registado na série original. A série das rendibilidades 

apresenta, ainda, uma assimetria negativa e é leptocúrtica (o coeficiente de curtose é 

superior a 3). 

 

Por último, a figura que se segue representa a estatística descritiva para a série 

logaritimizada dos retornos do PSI-20: 

 

 

Figura 6: Estatística descritiva da série logaritmizada dos retornos do PSI-20 
 

Após a análise da estatística descritiva desta última série conclui-se que ainda se 

rejeita a hipótese na normalidade (o p-value no teste de Jarque-Bera é 0.000000), no 

entanto, o valor da média está muito mais próximo de 0 e o desvio padrão é 

significativamente menor do que o registado nas duas séries anteriores. Tal como a série 

das rendibilidades, também esta série apresenta uma assimetria negativa e um coeficiente 

de curtose superior a 3. 
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3.2. ESTIMAÇÃO DO VaR PARA AS RENDIBILIDADES DO PSI-20 

 

3.2.1: Testes de raiz unitária 

Os testes de raiz unitária mais comuns são apropriados para séries com, no máximo, 

uma raiz unitária, ou seja, supõe-se que a série se torna estacionária após a primeira 

diferença. 

Nestes testes a hipótese nula indica que o processo é não estacionário. 

Neste trabalho foram usados dois testes desta família: o teste ADF de Dickey e 

Fuller (Dickey e Fuller, 1979) e o teste de Phillips-Perron (PP) (Phillips-Perron, 1988). 

Este último teste distingue-se do primeiro porque tem em conta a hipótese de alterar o 

regime da série temporal e, simultaneamente, permitir a análise das propriedades dos 

dados temporais mesmo sem se conhecer o momento da alteração do regime (vide 

Hamilton, 1994). 

A utilização de dois testes diferentes pode ser útil uma vez que a hipótese nula do 

teste ADF pode não conduzir à rejeição da hipótese nula do teste de raiz unitária na 

presença de uma quebra estrutural no processo de geração de dados. Por outro lado, 

Perron (1989) afirma que a utilização de um teste de raiz unitária convencional numa 

amostra dos dados pode causar perdas no poder de teste suscetíveis, erradamente, levarem 

à rejeição da hipótese nula. 

 

Uma vez que a série logaritmizada dos retornos do PSI-20 apresentou uma 

estatística descritiva mais satisfatória que a série das rendibilidades, optou-se por se 

utilizar a primeira no estudo que se segue. Sendo assim, foram aplicados os testes ADF e 

PP à série do PSI-20 e à série logaritmizada dos retornos do PSI-20 de maneira a averiguar 

a sua estacionariedade. 

Para a realização do teste ADF foi utilizado o critério de informação de Akaike 

(AIC) com o número de desfasamento automático e um máximo de 18 desfasamentos. 

Para o teste PP o método de estimação espectral é o de Bartlett com o critério de seleção 

dos desfasamentos automático de Newey-West Brandwidth. 
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Null Hypothesis: PSI20 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=18) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.573095  0.4958 

Test critical values: 1% level  -3.440823  
 5% level  -2.866052  
 10% level  -2.569231  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Quadro 1: Teste ADF aplicado à  série do PSI-20 

 

Analisando os resultados do teste ADF, conclui-se que os p-values obtidos são 

maiores do que os níveis de significância de referência (1%, 5% e 10%) não se rejeitando, 

consequentemente, H0  (tem raiz unitária), significando que a série é não estacionária. 

 

No que diz respeito à série logaritmizada dos retornos do PSI-20, os resultados 

obtidos neste teste indicam que a série é estacionária, como se pode ver no Quadro 2. 

 
Null Hypothesis: DLOGPSI20 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=18) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -21.70707  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.440823  
 5% level  -2.866052  
 10% level  -2.569231  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Quadro 2: Teste ADF aplicado à série logaritmizada dos retornos do PSI – 20 

 

 

Analisando agora os outputs obtidos para o teste PP, representados no quadro 3, 

conclui-se que, uma vez que o valor da estatística do teste foi, em termos absolutos, 

inferior aos valores críticos para todos os níveis de significância, não se rejeita a hipótese 

nula, ou seja, a série do PSI-20 é não estacionária. 
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Quadro 3: Teste PP aplicado à  série do PSI-20 

 

 

No caso da série logaritmizada dos retornos do PSI-20, o valor obtido para a 

estatística de teste é superior aos valores críticos (e o p-value é 0), rejeita-se a hipótese 

nula, confirmando que esta série é estacionária: 

 
Null Hypothesis: DLOGPSI20 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -21.70316  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.440823  
 5% level  -2.866052  
 10% level  -2.569231  
     
     Quadro 4: Teste PP aplicado à série logaritmizada dos retornos do PSI-20 

 

 

3.2.2. Modelos para a volatilidade e previsão do VaR 

 

O facto de a série logaritmizada dos retornos do PSI-20 apresentar um nível de 

curtose superior a 3 (como visto na figura 6) pode indiciar a existência de efeitos ARCH 

nesta mesma série. Então, o próximo passo será testar a presença destes efeitos para se 

poder aplicar um modelo GARCH no caso positivo ou, no caso contrário, um modelo 

ARMA. 

O primeiro passo será obter o correlograma dos resíduos para se verificar se estes 

são independentes: 
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Figura 7: Correlograma da série logaritmizada dos retornos do PSI-20 

 

Observando o correlograma, e atendendo às duas últimas colunas que representam, 

respetivamente a estatística Q de Ljung-Box e os seus p-values, verifica-se que a hipótese 

nula desta estatística (H0: não existe autocorrelação até à ordem 푘) é rejeitada para todos 

os níveis de desfasamento. Isto significa que os resíduos desta série são independentes.  

Para se verificar a existência, ou não, de efeitos ARCH na série dos resíduos 

aplicou-se, no software Eviews, o Teste de Heterocedasticidade cuja hipótese nula é não 

existirem efeitos ARCH na série (a variância é constante): 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 3.546499     Prob. F(1,609) 0.0601 

Obs*R-squared 3.537546     Prob. Chi-Square(1) 0.0600 
     
     Quadro 5: Teste de Heterocedasticidade aplicado à série logaritmizada dos retornos do PSI-20 
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Analisando este quadro verifica-se que para um nível de significância de 5% a 

hipótese nula é rejeitada, ou seja, existem efeitos ARCH na série logaritmizada dos 

retornos. 

Como existem evidências de efeitos ARCH nesta série, o passo seguinte será testar 

a eficiência de um modelo GARCH. Foram testados quatro modelos de previsão do 

cálculo do VaR e comparadas as suas respetivas eficiências. Nos quadros que se seguem, 

temos os outputs para o modelo GARCH (1,1) com distribuição normal e t-student e para 

o modelo EGARCH (1,1) também com distribuição normal e t-student.  

 

 
Dependent Variable: DLOGPSI20   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 09/10/15   Time: 13:46   
Sample (adjusted): 1/03/2013 5/08/2015  
Included observations: 612 after adjustments  
Convergence achieved after 11 iterations  
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.000341 0.000529 0.645044 0.5189 
     
      Variance Equation   
     
     C 1.25E-05 5.90E-06 2.118838 0.0341 

RESID(-1)^2 0.084780 0.026142 3.243059 0.0012 
GARCH(-1) 0.841118 0.053216 15.80582 0.0000 

     
     R-squared -0.000665     Mean dependent var 7.69E-06 

Adjusted R-squared -0.005602     S.D. dependent var 0.012947 
S.E. of regression 0.012983     Akaike info criterion -5.896831 
Sum squared resid 0.102485     Schwarz criterion -5.867963 
Log likelihood 1808.430     Hannan-Quinn criter. -5.885603 
Durbin-Watson stat 1.742540    

     
     Quadro 6: Modelo GARCH (1,1) com distribuição normal aplicado à série logaritmizada dos retornos do PSI-20 
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Dependent Variable: DLOGPSI20   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution 
Date: 09/10/15   Time: 14:22   
Sample (adjusted): 1/03/2013 5/08/2015  
Included observations: 612 after adjustments  
Convergence achieved after 11 iterations  
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.000493 0.000511 0.964525 0.3348 
     
      Variance Equation   
     
     C 1.24E-05 7.02E-06 1.764322 0.0777 

RESID(-1)^2 0.083232 0.030250 2.751500 0.0059 
GARCH(-1) 0.843585 0.061729 13.66591 0.0000 

     
     T-DIST. DOF 14.01495 8.394322 1.669575 0.0950 
     
     R-squared -0.001408     Mean dependent var 7.69E-06 

Adjusted R-squared -0.008008     S.D. dependent var 0.012947 
S.E. of regression 0.012999     Akaike info criterion -5.900939 
Sum squared resid 0.102561     Schwarz criterion -5.864855 
Log likelihood 1810.687     Hannan-Quinn criter. -5.886905 
Durbin-Watson stat 1.741246    

     
          

Quadro 7: Modelo GARCH (1,1) com distribuição t-student aplicado à série logaritmizada dos retornos do PSI-20 

 

Dependent Variable: DLOGPSI20   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Date: 09/10/15   Time: 14:33   
Sample (adjusted): 1/03/2013 5/08/2015  
Included observations: 612 after adjustments  
Convergence achieved after 16 iterations  
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
LOG(GARCH) = C(2) + C(3)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(4) 
        *RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(5)*LOG(GARCH(-1)) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.000579 0.000500 1.159701 0.2462 
     
      Variance Equation   
     
     C(2) -11.70964 1.062093 -11.02507 0.0000 

C(3) 0.261233 0.084089 3.106625 0.0019 
C(4) -0.296367 0.049978 -5.929948 0.0000 
C(5) -0.310777 0.122028 -2.546764 0.0109 

     
     R-squared -0.001954     Mean dependent var 7.69E-06 

Adjusted R-squared -0.008556     S.D. dependent var 0.012947 
S.E. of regression 0.013002     Akaike info criterion -5.917283 
Sum squared resid 0.102617     Schwarz criterion -5.881198 
Log likelihood 1815.688     Hannan-Quinn criter. -5.903248 
Durbin-Watson stat 1.740299    

     
          

Quadro 8: Modelo EGARCH (1,1) com distribuição normal aplicado à série logaritmizada dos retornos do PSI-20 



Análise de modelos de previsão do Value-at-Risk aplicados ao principal índice de ações do Mercado Português 
 

50 
 

Dependent Variable: DLOGPSI20   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution 
Date: 09/10/15   Time: 14:36   
Sample (adjusted): 1/03/2013 5/08/2015  
Included observations: 612 after adjustments  
Convergence achieved after 25 iterations  
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
LOG(GARCH) = C(2) + C(3)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(4) 
        *RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(5)*LOG(GARCH(-1)) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 0.000582 0.000490 1.187603 0.2350 
     
      Variance Equation   
     
     C(2) -11.08492 1.355180 -8.179668 0.0000 

C(3) 0.237198 0.108583 2.184489 0.0289 
C(4) -0.311735 0.065968 -4.725576 0.0000 
C(5) -0.241809 0.153823 -1.571995 0.1160 

     
     T-DIST. DOF 14.46581 8.334461 1.735662 0.0826 
     
     R-squared -0.001972     Mean dependent var 7.69E-06 

Adjusted R-squared -0.010239     S.D. dependent var 0.012947 
S.E. of regression 0.013013     Akaike info criterion -5.921502 
Sum squared resid 0.102619     Schwarz criterion -5.878201 
Log likelihood 1817.980     Hannan-Quinn criter. -5.904661 
Durbin-Watson stat 1.740267    

     
     Quadro 9: Modelo EGARCH (1,1) com distribuição t-student aplicado à série logaritmizada dos retornos do PSI-20 

 

Ao analisar os quadros anteriores, conclui-se que para os modelos GARCH todos 

os coeficientes estimados são estatisticamente significativos e têm os sinais corretos e a 

soma das estimativas dos parâmetros ARCH e GARCH são menores do que 1, inferindo-

se que a variância condicionada seja estacionária em covariância. Já no que concerne aos 

modelos EGARCH, verifica-se que só o coeficiente C(5) não é estatisticamente 

significativo, no entanto só o coeficiente C(3) tem o sinal correto. 

Depois desta primeira análise à eficiência dos modelos GARCH e EGARCH 

testados procedeu-se ao estudo da estatística descritiva dos resíduos das séries obtidas 

através dos modelos GARCH, uma vez que foi neste dois modelos que se obteve uma 

estimação mais satisfatória para os coeficientes. 
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Figura 8: Estatística descritiva da série dos resíduos obtida pelo modelo GARCH (1,1) com distribuição normal 

 
Figura 9: Estatística descritiva da série dos resíduos obtida pelo modelo GARCH (1,1) com distribuição t-student 

 

Ao se compararem as estatísticas descritivas das séries dos resíduos obtidas para 

estes dois modelos pode constatar-se que a série dos resíduos para o modelo GARCH 

(1,1) com distribuição t-student apresenta um melhor ajustamento uma vez que os valores 

do teste de Jarque-Bera e dos critérios de informação de Akaike e de Schwarz assumem 

valores inferiores aos correspondentes no modelo GARCH (1,1) com distribuição 

normal.  

Para se poder validar este modelo tem de se confirmar a independência dos resíduos 

de estimação. Com este objetivo, obteve-se o correlograma dos mesmos: 
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Figura 10: Correlograma da série dos resíduos para o modelo GARCH (1,1) com distribuição t-student 

 

Analisando o correlograma, verifica-se que para 36 graus de liberdade o p-value 

obtido é 0.329, não se rejeitando a hipótese nula, isto é, os resíduos são não 

correlacionados. 

Depois de se ter verificado a independência dos resíduos tem de se verificar a 

inexistência de efeitos ARCH para que o modelo seja validado. 

Assim, aplicou-se o teste de Heterocedasticidade, obtendo-se o seguinte output: 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 3.826146     Prob. F(1,609) 0.0509 

Obs*R-squared 3.814745     Prob. Chi-Square(1) 0.0508 
     
     Quadro 10: Teste de Heterocedasticidade aplicado à série dos resíduos no modelo GARCH (1,1) com 

distribuição t-student 

Verifica-se que, para todos os níveis de significância, a hipótese nula deste teste é 

rejeitada, concluindo-se que existem efeitos ARCH na série dos resíduos. 
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Conclui-se assim que o modelo com melhor ajustamento é o modelo GARCH (1,1) 

com distribuição t-student. 

 

3.2.3. Avaliação da performance dos modelos na previsão do VaR 

 

Depois de estimado um modelo e efetuada a avaliação de diagnóstico a última etapa 

traduz-se em efetuar previsões com base nesse modelo. 

Na tomada de decisões tanto por gestores de investimentos, que têm como objetivo 

adequar a relação entre o retorno desejado e o risco que se quer assumir, como pelas 

autoridades reguladoras, que têm de observar se as instituições financeiras estão a assumir 

riscos que podem suportar, são usados modelos de riscos. Deste modo, as estimativas 

obtidas pelos modelos de risco devem ser avaliadas através de backtesting14, comparando 

as estimativas de risco com perdas efetivas por meio de testes estatísticos. Para este efeito, 

é necessário testar diversos modelos para se aplicar o que permite obter uma melhor 

estimação. Depois de se proceder à análise da série de violações do VaR, compara-se, 

então, a taxa de rendibilidade da carteira para cada dia com a taxa de rendibilidade 

correspondente ao VaR, obtida na estimação para se obter o número de vezes em que a 

perda ocorrida ultrapassa o valor estimado para o VaR. Se este número for demasiado 

elevado então o modelo subestimou o risco, caso contrário, se este número for muito 

reduzido, ou mesmo nulo, a medida de risco estimada é, provavelmente, demasiado alta. 

Se existirem grandes diferenças entre as violações, altas e baixas, então as medidas de 

ganhos e perdas poderão estar enviesadas. 

 

Para a avaliação da performance dos modelos estimados foram considerados o teste 

de Kupiec (1995) e o teste de Christoffersen (1998). 

Kupiec (1995) propôs um teste que permite verificar a proporção de vezes em que 

se verificam violações (vide Kupiec, 1995). 

Por sua vez, Christoffersen (1998) apresentou uma extensão ao teste de Kupiec que 

avalia não só o número de violações mas também a independência entre elas (vide 

Christoffersen, 1998). 

 

                                                             
14 Teste estatístico que determina se as estimativas das perdas produzidas pelo modelo de risco estão de acordo com 
as perdas efetivas (Jorion, 2007) 
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Para além do uso dos testes de Kupiec e de Christoffersen referidos, a performance 

dos modelos também foi testada através das estatísticas de erro MSE (Mean Square 

Error), MAE (Mean Absolute Error), HMSE (Heteroskedasticity-adjusted Mean Square 

Error) (Bollerslev & Chysels, 1996), HMAE (Heteroskedasticity-adjusted Mean 

Absolute Error) (Andersen et al, 1999) e QLike (quasi-likelihood) (Bollerslev et al, 

1994). 

As fórmulas usadas no cálculo destas estatísticas de erro são as seguintes: 

푀푆퐸 =
1
푘 ℎ − 휀  

푀퐴퐸 =
1
푘 ℎ − 휀  

퐻푀푆퐸 =
1
푘 1−

휀
ℎ

 

퐻푀퐴퐸 =
1
푘 1 −

휀
ℎ

 

푄 − 푙푖푘푒 =
1
푘 ln ℎ +

휀
ℎ

 

 

onde ℎ  representa a volatilidade prevista a um dia, 휀  representa o quadrado dos erros, 

푇 indica o tamanho da amostra e 푘 indica o número de steps ahead. 

 

O modelo que apresentar valores menores para as estatísticas de erro será o que 

melhor traduz o comportamento da série e, naturalmente, fornecerá melhores previsões.  

 

Com o auxílio do software MATLAB implementaram-se modelos paramétricos da 

família GARCH para se obter previsões para as volatilidades e, assim, determinar valores 

para o VaR. Foram então estimados os modelos GARCH (1,1), Riskmetrics e 

EGARCH(1,1), para as distribuições condicionadas Gaussiana e t-Student. Para a 

previsão do VaR usaram-se dois níveis de confiança: 99% (exigido pelo Comité de 

Basileia) e 95% (utilizado pela metodologia Riskmetrics). Relativamente ao horizonte 

temporal foram obtidas previsões para 10 e 22 dias. 
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O primeiro passo foi obter o histograma dos retornos através da simulação histórica, 

para estes dois níveis de confiança: 

 
Figura 11: Histograma dos resíduos para 99% de confiança 

 

Figura 12: Histograma dos resíduos para 95% de confiança 

 

Depois efetuou-se a estimação dos parâmetros para os mesmos níveis de confiança: 

 

Parâmetros 99% 95% 

Riskmetrics 0,94 0,94 

Weighted Historical simulation 0,98 0,98 

GARCH 

Constante 0,008 0,008 

ARCH 0,0753 0,0753 

GARCH 0,8694 0,8694 
Tabela 4: Estimação dos parâmetros para os níveis de confiança de 95% e 99% 

 

 

Verifica-se que os valores estimados para estes parâmetros são iguais para os dois 

níveis de confiança, contudo, se se olhar para o número de violações para as previsões do 

VaR constata-se que há diferenças assinaláveis: 
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Nº de violações na previsão do VaR 99% 95% 

Historical Simulation 2 22 

Weighted Historical Simulation 2 18 

Riskmetrics 7 33 

GARCH 3 24 

t - GARCH 0 13 
Tabela 5:Número de violações para as previsões do VaR para os níveis de confiança de 95% e 99% 

 

Analisando as estatísticas de erro já referidas e começando por considerar o nível 

de confiança de 99%, pode-se concluir que tanto para a previsão a 10 dias como a 22 dias, 

o melhor desempenho é atribuído ao modelo GARCH (1,1) com distribuição t-student. 

 

Modelos 
Horizonte 

Temporal 
MSE HMSE MAE HMAE QLike 

Riskmetrics 
H10 0,1539 0,9151 0,0392 9,4680 × 10  -3,9299 

H22 0,2831 0,8633 0,0566 3.4208 × 10  -2,6897 

GARCH 

Gaussian 

H10 3,3027 × 10  318,7954 9,0306 × 10  1.6222 × 10  2,3610 

H22 0,0018 1,2515 × 10  0,0041 3,0212 × 10  18,3658 

GARCH 

t- Student 

H10 3,3023 × 10  318,0410 9,0334 × 10  1.6234 × 10  2,3484 

H22 0,0018 1,2449 × 10  0,0041 3,0201 × 10  18,2885 

EGARCH 

Gaussian 

H10 3,4011 × 10  395,0177 9,3777 × 10  5,9631 × 10  3,7805 

H22 0,0018 1,6283 × 10  0,0041 1,9583 × 10  22,3335 

EGARCH 

t- student 

H10 3,4040 × 10  400,7327 9,3982 × 10  5,6199 × 10  3,9299 

H22 0,0018 1,7143 × 10  0,0041 1,8434 × 10  23,1604 

Tabela 6: Avaliação da performance dos modelos na previsão do VaR para um nível de confiança de 99% 

 

Passando à interpretação dos testes de backtesting, de maneira a avaliar a 

adequabilidade e a performance dos modelos aplicados da estimação do VaR, para este 

mesmo nível de confiança, pode-se concluir que: 

 Para a previsão a 10 dias, segundo o teste de Kupiec só o modelo Riskmetrics é 

considerado adequado para a posição longa, uma vez que não se rejeita a 

hipótese nula deste teste (para todos outros os modelos, os valores obtidos da 

estatística de teste foi superior ao valor crítico da distribuição da estatística: 

6.635). Se tivermos em conta o teste de Christoffersen, também o modelo 

Riskmetrics é o único que é considerado adequado, uma vez que todos os outros 
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modelos considerados apresentam valores da estatística de teste de 

Christoffersen superiores ao valor crítico da distribuição da estatística de teste 

(9,210). Para uma posição curta, também se conclui que o modelo Riskmetrics 

é o único adequado. 

 Para a previsão a 22 dias, para uma posição longa consideram-se que todos os 

modelos são adequados segundo estes dois testes, contudo, para uma posição 

curta, o modelo Riskmetrics volta a ser o único que não rejeita a hipótese nula 

de ambos os testes. 

 

Modelos 
Horizonte 

Temporal 
PF TUFF LRUC LRIND LRCC 

Riskmetrics 
H10 0 94 1,8895 1 2,8895 

H22 0 82 1,6483 1 2,6483 

GARCH 

gaussian 

H10 0,0957 68 25,2630 20,1378 45,4008 

H22 0,0488 68 6,4442 2,3175 8,7617 

GARCH 

t- Student 

H10 0,0745 69 16,3925 13,6705 30,0630 

H22 0,0244 69 1,2236 8,669 × 10  1,2237 

EGARCH 

Gaussian 

H10 0,1064 18 30,0814 516,7240 46,8054 

H22 0,0488 69 6,4442 2,3175 8,7617 

EGARCH 

t- student 

H10 0,0745 69 16,3925 13,670 30,0630 

H22 0,0366 69 3,4815 3,6596 7,1411 

Tabela 7: Resultados dos testes de Kupiec e de Christoffersen na previsão do VaR para um nível de confiança de 
99% para a posição longa. 

 

Modelos 
Horizonte 

Temporal 
PF TUFF LRUC LRIND LRCC 

Riskmetrics 
H10 0,0213 7 0,9122 5,2954 6,2076 

H22 0 82 1,6483 1 2,6483 

GARCH 

gaussian 

H10 0,4681 1 276,3316 20,9828 297,3143 

H22 0,6829 1 413,8601 13,7530 427,6132 

GARCH 

t- Student 

H10 0,3723 3 199,4322 26,6946 226,1268 

H22 0,6707 1 403,1913 25,9159 429,1071 

EGARCH 

Gaussian 

H10 0,5 1 303,5191 18,1442 321,6632 

H22 0,6829 1 413,8601 13,7530 427,6132 

EGARCH 

t- student 

H10 0,4574 3 267,4398 18,5743 286,0141 

H22 0,6829 1 413,8601 13,7530 427,6132 

Tabela 8: Resultados dos testes de Kupiec e de Christoffersen na previsão do VaR para um nível de confiança de 
99% para a posição curta 
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Analisando, agora, os resultados obtidos para o nível de confiança de 95% e, de 

acordo com as estatísticas de erro, pode-se concluir que, à semelhança do que se verificou 

para o nível de confiança de 99%, o melhor desempenho é atribuído ao modelo GARCH 

(1,1) com distribuição t-student, tanto para a previsão a 10 dias como a 22 dias. 

 

Modelos 
Horizonte 

Temporal 
MSE HMSE MAE HMAE QLike 

Riskmetrics 
H10 0,1539 0,9151 0,0392 9,4680 × 10  -3,9299 

H22 0,2831 0,8633 0,0566 3,4208 × 10  -2,6897 

GARCH 

gaussian 

H10 3,3027 × 10  318,7954 9,0306 × 10  1,6222 × 10  2,3610 

H22 0,0018 1,2515 × 10  0,0041 3,0212 × 10  18,3658 

GARCH 

t- Student 

H10 3,3023 × 10  318,0410 9,0334 × 10  1,6234 × 10  2,3484 

H22 0,0018 1,2449 × 10  0,0041 3,0201 × 10  18,2885 

EGARCH 

Gaussian 

H10 3,4011 × 10  395,0177 9,3777 × 10  5,9631 × 10  3,7805 

H22 0,0018 1,6283 × 10  0,0041 1,9583 × 10  22,3335 

EGARCH 

t- student 

H10 3,4040 × 10  400,7327 9,3982 × 10  5,6199 × 10  3,9299 

H22 0,0018 1,7143 × 10  0,0041 1,8434 × 10  23,1604 

Tabela 9: Avaliação da performance dos modelos na previsão do VaR para um nível de confiança de 95% 

 

Para terminar a análise da adequabilidade e performance dos modelos 

implementados, faz-se a interpretação dos testes de backtesting, agora para o nível de 

confiança de 95%. 

Pode-se concluir que: 

 para a previsão a 10 dias e para uma posição longa, todos os modelos são 

rejeitados uma vez que apresentam valores de testes superiores aos valores 

críticos tanto para o teste de Kupiec como para o teste de Christoffersen. 

Relativamente à posição curta, o teste de Kupiec só não rejeita o modelo 

Riskmetrics mas, por seu lado, o teste de Chirstoffersen rejeita todos os modelos. 

 relativamente à previsão para 22 dias e para uma posição longa, todos os 

modelos são rejeitados pelo teste de Christoffersen, enquanto o teste de Kupiec 

apenas rejeita o modelo Riskmetrics. Para o mesmo intervalo de tempo mas para 

uma posição curta, o único modelo considerado adequado para os dois testes é o 

modelo Riskmetrics. 
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Modelos 
Horizonte 

Temporal 
PF TUFF LRUC LRIND LRCC 

Riskmetrics 
H10 0 94 9,6431 1 10,6431 

H22 0 82 8,4121 1 9,4121 

GARCH 

gaussian 

H10 0,1277 18 8,5100 28,2952 36,8052 

H22 0,0732 69 0,8160 9,2865 10,1025 

GARCH 

t- Student 

H10 0,1277 18 8,5100 28,2952 36,8052 

H22 0,0732 69 0,8160 9,2865 10,1025 

EGARCH 

Gaussian 

H10 0,1277 18 8,5100 28,2952 36,8052 

H22 0,0732 69 0,8160 9,2865 10,1025 

EGARCH 

t- student 

H10 0,1277 18 8,5100 28,2952 36,8052 

H22 0,0732 69 0,8160 9,2865 10,1025 

Tabela 10: Resultados dos testes de Kupiec e de Chritoffersen na previsão do VaR para um nível de confiança de 95% 
para a posição longa  

 

Modelos 
Horizonte 

Temporal 
PF TUFF LRUC LRIND LRCC 

Riskmetrics 
H10 0,0957 4 3,3044 19,1855 22,4899 

H22 0,0976 4 3,0939 4,7516 7,8454 

GARCH 

gaussian 

H10 0,5638 1 192,9781 10,3947 203,3728 

H22 0,6951 1 243,2278 10,8939 254,1218 

GARCH 

t- Student 

H10 0,5319 1 174,1586 10,8689 185,0275 

H22 0,6951 1 243,2278 10,8939 254,1218 

EGARCH 

Gaussian 

H10 0,5745 1 199,4238 12,7759 212,1996 

H22 0,6951 1 243,2278 10,8939 254,2118 

EGARCH 

t- student 

H10 0,5638 1 192,9781 10,3947 203,3728 

H22 0,6951 1 243,2278 10,8939 254,1218 

Tabela 11: Resultados dos testes de Kupiec e de Chritoffersen na previsão do VaR para um nível de confiança de 95% 
para a posição curta 

 

 

3.2.4 Valores previstos para o VaR 

 

Tendo em consideração as análises realizadas até aqui, está-se em condições de 

concluir que o modelo Riskmetrics, de entre os analisados, é o que apresenta melhor 

performance na previsão do VaR do índice PSI-20 tendo como base os testes de 

backtesting utilizados. 
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O modelo Riskmetrics é também considerado adequado para a previsão da 

volatilidade, para os dois níveis de confiança, para a estatística HMSE. No que diz 

respeito à estatística MSE, o modelo mais adequado é o modelo GARCH (1,1) com 

distribuição t-student, enquanto que para as restantes estatísticas, o modelo mais 

adequado é o modelo GARCH (1,1) com a distribuição normal. 

Veja-se, nos gráficos seguintes, os valores obtidos para a previsão do VaR a 22 dias 

para os níveis de significância de 95% e 99%, para os modelos Riskmetrics, t-GARCH 

e GARCH (com distribuição normal):  

 

 

Figura 13: Previsão do VaR a 22 dias para um nível de confiança de 99% (Riskmetrics) 

 

 

Figura 14: Previsão do VaR a 22 dias para um nível de confiança de 99% (t-GARCH) 
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Figura 15: Previsão do VaR a 22 dias para um nível de confiança de 99% (GARCH) 

 

 

Figura 16: Previsão do VaR a 22 dias para um nível de confiança de 95% (Riskmetrics) 

 

 

Figura 17: Previsão do VaR a 22 dias para um nível de confiança de 95% (t-GARCH) 
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Figura 18: Previsão do VaR a 22 dias para um nível de confiança de 95% (GARCH) 
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4. CONCLUSÃO 

 

Uma vez que a análise da volatilidade desempenha um papel fundamental na 

sustentabilidade das instituições financeiras, foi considerado útil analisar os 

diferentes resultados que podem surgir das diferentes abordagens. 

Assim, com a realização deste trabalho estudaram-se alguns modelos 

pertencentes à classe dos modelos heterocedásticos, com maior destaque dado aos 

modelos introduzidos por Engle (1982) e generalizados por Bollerslev (1986), com 

o objetivo de estimar a volatilidade e, consequentemente, obter previsões para o VaR. 

Para cada modelo foram apresentadas as suas características, propriedades e 

limitações. 

Com a aplicação de alguns testes estatísticos, mostrou-se como detetar a 

presença de volatilidade e mostrou-se como se faz a sua estimação através do método 

da máxima verosimilhança. 

Utilizando a cotação de fecho do PSI-20 foi feita uma aplicação prática dos 

modelos anteriores, com o objetivo de verificar se são ou não adequados e, 

consequentemente, encontrar o modelo que melhor se ajustasse e previsse a 

volatilidade dos dados. 

Depois de ter sido feita a análise dos dados e dos resultados, concluiu-se que 

os modelos apresentam desempenhos diferentes na previsão do VaR. Para avaliar o 

desempenho dos modelos foram efetuados os testes de backtesting de Kupiec e de 

Christoffersen. 

O modelo que apresentou globalmente um melhor desempenho foi o 

Riskmetrics. Contudo, para a estatística MSE o melhor modelo é o GARCH (1,1) 

com distribuição t-student e para as estatísticas MAE, HMAE e Q-like o modelo com 

melhor performance é o modelo GARCH (1,1) com distribuição normal. 

A aplicação prática destes modelos e as conclusões inferidas dessa aplicação 

permitiu uma tomada de consciência das dificuldades principais da modelação da 

volatilidade. 
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