
 XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

VOLATILIDADE E VALOR EM RISCO: MODELAGEM POR MÉDIAS 
MÓVEIS E POR EGARCH COM PARÂMETROS VARIÁVEIS 

 
 

Paulo Henrique Soto Costa 
UFF - EEIMVR - Departamento de Ciência dos Materiais 

Av. dos Trabalhadores 420 – Vila Sta. Cecília – 27255-125 – Volta Redonda RJ 
pauloh@metal.eeimvr.uff.br 

 
Tara Keshar Nanda Baidya 

PUC-Rio – Departamento de Engenharia Industrial 
Rua Marquês de São Vicente 225 sala 950 L  /  22453-900 Rio de Janeiro RJ 

baidya@ind.puc-rio.br 
 

Mauro Areza 
PUC-Rio – Departamento de Engenharia Industrial 

Rua Marquês de São Vicente 225 sala 950 L  /  22453-900 Rio de Janeiro RJ 
mauroareza@yahoo.com.br 

 
 

RESUMO: A volatilidade dos retornos financeiros pode ser determinada através de modelos de 
séries temporais aplicados aos retornos passados. Muitos destes modelos correspondem a 
processos estocásticos estacionários, como geradores das séries de retornos. Se os processos não 
são estacionários, pode-se re-estimar os parâmetros dos modelos freqüentemente e tentar 
capturar os efeitos da não estacionariedade através da mudança dos parâmetros.  
Este trabalho testa modelos EGARCH de parâmetros variáveis por meio de análise de resíduos, 
erros de previsão e VaR, usando como dados os retornos de Petrobrás PN. 
PALAVRAS CHAVE: Volatilidade, estacionariedade, EGARCH, VaR 
 
 
ABSTRACT: Financial returns volatility can be determined by time series models having past 
returns as data. Many models correspond to stationary stochastic processes generating the return 
series. If the processes are non stationary, it is possible to re-estimate frequently the models’ 
parameters an try to capture the effects of non stationarity through the change of the parameters. 
This paper tests variable parameter EGARCH models through residuals properties analysis, 
forecast errors and VaR, using Petrobrás PN stock returns as data. 
KEY WORDS: Volatility, stationarity, EGARCH, VaR 
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1.    INTRODUÇÃO 

 

O estudo do desempenho de modelos de volatilidade para retornos de ativos financeiros conta 
com muitos trabalhos publicados, no Brasil e no exterior. Entre os trabalhos com retornos de 
ativos brasileiros, pode-se citar: 

• Herencia, Hotta e Pereira (1998), que comparam modelos GARCH e de volatilidade 
estocástica 

• Morais e Portugal (1999) que, na mesma linha do artigo acima, comparam modelos 
GARCH e de volatilidade estocástica 

• Ziegelman e Pereira (1997), que comparam 7 modelos de volatilidade estocástica; 

• Issler (1999), que compara modelos da família ARCH: o GARCH, o EGARCH, o TARCH 
e o SWARCH.  

• Pereira, Hotta, Souza e Almeida (1999) que, num trabalho abrangente, comparam modelos 
da família GARCH (o GARCH comum e o EGARCH), volatilidade estocástica (AR[1] VE) 
e o SWARCH.  

• Costa (2001), que compara 10 modelos de diferentes tipos, incluindo volatilidade 
estocástica, família GARCH e médias móveis 

Uma constante nestes trabalhos é a pequena diferença encontrada no desempenho dos modelos: 
de maneira geral, os resultados não indicam que haja uma clara vantagem de um método com 
relação aos demais. 

Costa (2001) levanta a possibilidade de se explicar esta uniformidade de desempenho através da 
não estacionariedade das séries de retornos, que poderia nivelar por baixo o desempenho dos 
modelos de volatilidade, uma vez que, para todos eles, os parâmetros não se manteriam 
constantes no tempo. 

O objetivo deste trabalho é explorar esta possibilidade: aqui, ao contrário dos trabalhos acima 
citados, os modelos de volatilidade são re-estimados periodicamente, de modo que as previsões 
de volatilidade sempre são feitas com base em parâmetros que têm no máximo 20 dias úteis (um 
pouco menos de um mês) de idade. São usados como dados os retornos diários de Petrobrás PN. 

Os resultados obtidos indicam que há algum ganho em re-estimar periodicamente os modelos, 
confirmando que os parâmetros não são constantes no tempo: os modelos re-estimados 
apresentam resíduos com caudas menos pesadas (embora tenham um pouco mais de 
dependência temporal) e menores erros de previsão de volatilidade que o modelo de parâmetros 
fixos. Os resultados de valor em risco indicam melhor contagem do ultrapassagens do VaR ou 
melhor VaR médio para os modelos de parâmetros variáveis. 

 

2. OS MODELOS 

 

Foram estudados dois modelos de volatilidade. O primeiro, muito empregado no mercado 
financeiro, é o modelo de médias móveis (sem amortecimento), e o outro é o EGARCH, de 
emprego mais restrito. Estes dois modelos foram escolhidos com base no trabalho de Costa. 

O modelo de médias móveis (MM) teve, naquele trabalho, um desempenho em geral pior que a 
média dos outros modelos. No entanto, ele apresentou previsões de Valor em Risco (VaR) 
surpreendentemente boas: pelo critério de contagem (valor médio para todas as séries 
analisadas) do número de vezes em que o retorno é pior que o VaR, ele se classificou na frente 
de todos os modelos da família GARCH e dos de volatilidade estocástica. 
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Já o EGARCH foi, naquele trabalho, o modelo que na média de todas as análises apresentou o 
melhor desempenho, levando em conta a simplicidade de sua formulação. Ou seja, modelos 
mais elaborados que o EGARCH apresentaram, em alguns aspectos, melhores resultados mas os 
ganhos obtidos são pequenos, face à complexidade daqueles modelos. 

O modelo de médias móveis não tem parâmetros: a previsão da volatilidade para o dia t é 
simplesmente o desvio padrão amostral dos retornos observados nos últimos m dias, ou seja: 

∑
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A cada nova observação, a janela de m dias se desloca um dia para a frente, modificando a 
previsão de volatilidade. O valor de m foi arbitrado em vinte dias, que é um tamanho de janela 
que permite capturar razoavelmente a dinâmica da volatilidade: janelas muito grandes tendem a 
fazer com que as previsões quase não variem, enquanto que janelas muito pequenas levam a 
previsões extremamente “nervosas”. 

O modelo MM não supõe estacionariedade do processo estocástico gerador da série: a variância 
incondicional não necessariamente é constante. Isto explicaria, segundo Costa, suas boas 
previsões de VaR. 

O EGARCH , uma das muitas variações de modelos GARCH, foi proposto por Nelson (1991) e 
sua formulação é: 
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Onde 

tε  é um ruído branco estrito (em geral gaussiano) 

Os iii γβα   e   ,   são os parâmetros do modelo 

 

A ordem do modelo, neste trabalho, foi  p = q = 1 , determinada por critérios de informação 
(Schwartz e Akaike) nos primeiros 800 dias na amostra (a amostra será descrita na próxima 
seção). Assim, a equação da volatilidade (2) fica: 
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Neste modelo, o retorno em t condicional à informação disponível em (t-1)  tem uma 

distribuição (em geral normal) com média zero e variância  2ˆ tσ  ; esta variância condicional é 
dada pela equação (2a), que  modela seu logaritmo como uma combinação linear do logaritmo 

da variância no período anterior, da inovação no período anterior 
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absoluto desta inovação. 
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A combinação dos parâmetros γα  e  permite ao modelo capturar a assimetria que em geral 
existe nos mercados financeiros, que faz com que a variância após uma inovação negativa seja 
maior que após uma inovação positiva de mesmo valor absoluto. 

O EGARCH (1,1) é estacionário de segunda ordem (em covariância) se 1<β .  

A estimação dos parâmetros do EGARCH foi feita por máxima verossimilhança, supondo 
inovações normais, com auxílio do programa EVIEWS 3.1, da Quantitative Micro Software. 

 

3. OS DADOS 

 

A série de retornos foi montada a partir dos preços de fechamento diários das ações da Petrobrás 
PN, em Reais, corrigidos para dividendos e outros eventos, obtidos no banco de dados 
Economatica. O primeiro dia é 4/7/94 (logo após a criação do Real) e o último é 13/5/99 , num 
total de 1200 dias. A partir das séries de preços, os retornos foram calculados através do 
logaritmo neperiano do quociente entre dois preços consecutivos. 

Antes da modelagem, os retornos foram normalizados, ou seja, de cada retorno diário foi 
subtraída a média e o resultado foi dividido pelo desvio padrão da amostra completa. 

Os dados foram inicialmente divididos em dois períodos: os primeiros 800 dias são o período de 
‘amostra’ , para estimação dos parâmetros do EGARCH , e os 400 dias finais são o período 
‘fora da amostra’ onde foram feitas e analisadas as previsões de volatilidade e de valor em risco. 
Esta é a primeira análise. 

A segunda análise foi feita nos mesmos 400 dias fora da amostra, mas com os parâmetros do 
EGARCH mudando a cada 20 dias: a volatilidade dos dias 401 a 420 foi modelada com dados 
até o dia 400; a volatilidade dos dias 421 a 440, com dados até 420 , e assim sucessivamente. 

Como se desejava verificar a estacionariedade, tentou-se estimar o EGARCH com o menor 
número possível de dias na amostra: este número foi 250 dias. Com amostras menores, os 
modelos ajustados aos dados não apresentavam bons resultados, com alguns valores absurdos 
para as volatilidades. Para verificar a influência do tamanho da amostra, o EGARCH foi 
também estimado com 500 dias na amostra. 

O modelo de MM usou como dados, para estimar a volatilidade do dia t , os retornos dos 20 dias 
anteriores a t , e para ele não faz sentido o procedimento de re-estimar parâmetros a cada n dias. 

 

4.   AS ANÁLISES 

 

Seguindo o procedimento descrito acima, foram geradas quatro séries de previsões de 
volatilidade para os 400 dias fora da amostra: uma do modelo MM, e três do EGARCH: com 
parâmetros fixos, com janela móvel de 250 dias e com janela móvel de 500 dias. 

O modelo de MM não tem parâmetros; a seguir está o resultado da estimação do EGARCH de 
parâmetros fixos: 
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O EGARCH de parâmetros variáveis foi estimado 40 vezes e seus parâmetros não estão 
apresentados. 
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FIGURA 1: HISTOGRAMAS E ESTATÍSTICAS BÁSICAS 
 

MODELO MÉDIA MÓVEL DE 20 DIAS 

 

 

MODELO EGARCH PARÂMETROS FIXOS 

 

 

MODELO EGARCH – PARÂMETROS VARIÁVEIS 

250 DIAS DE DADOS 

 

MODELO EGARCH – PARÂMETROS VARIÁVEIS 

500 DIAS DE DADOS 
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Observe-se que o parâmetro do último termo á direita da igualdade é menor que a unidade, o 
que corresponde a estacionariedade do processo gerador da série. No entanto, seu valor é 
bastante próximo de um. Isto indica, pelo menos, alta persistência. Não foi feito teste de 
hipótese para 1=β  . 

Foram feitas quatro análises das previsões de volatilidade pelos modelos, e elas estão descritas 
nas sub-seções a seguir. 

 

4.1. DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS PADRONIZADOS (RESÍDUOS) 

A primeira análise diz respeito aos retornos padronizados ttt x σε ˆˆ = : se os retornos 
condicionais são normais, como é suposto por muitos autores, então os retornos padronizados 
têm distribuição Normal (0,1) . Na figura 1 estão os histogramas e algumas estatísticas da 
distribuição dos 400 retornos padronizados, fora da amostra. 

Pode-se notar que a normalidade é rejeitada para as quatro séries, em qualquer nível, pelo teste 
de Jarque-Bera. Esta rejeição se deve à assimetria e ao excesso de curtose dos resíduos que, 
como os retornos, têm distribuições de caudas pesadas. Supondo que existe a normalidade 
condicional dos retornos, a não normalidade dos retornos padronizados seria consequência da 
incapacidade dos modelos para capturar a dinâmica da volatilidade. Assim, quanto mais 
próxima da normal a distribuição dos retornos padronizados, melhor o modelo. Na tabela 1 
estão as estatísticas do teste de Jarque-Bera para as quatro séries, e pode-se ver que o EGARCH 
com parâmetros variáveis e amostra de 250 dias apresentou o melhor valor (ainda que longe do 
valor crítico de 5% , por exemplo, que é 5,99). 

 
MODELO ESTATÍSTICA 
MÉDIA MÓVEL 964,7 
EGARCH FIXO 349,6 
EGARCH VARIÁVEL 250 56,5 
EGARCH VARIÁVEL 500 86,5 

TABELA 1: Estatística do teste de normalidade de Jarque-Bera para os retornos 
padronizados 

 

4.2. INDEPENDÊNCIA DOS RETORNOS PADRONIZADOS 

A segunda análise está relacionada com a independência dos retornos padronizados: se o 
modelo de volatilidade capturou toda a dependência entre os retornos, os retornos padronizados 
devem ser independentes. Estão apresentados na tabela 2 , a seguir: as autocorrelações, o valor 
da estatística ‘Q’ do teste de Ljung-Box para a significância conjunta das n primeiras 
autocorrelações, e o p-valor correspondente, para defasagens (lags) de 1 até 10 dias, para as 
quatro séries. 

Estes valores foram determinados para os retornos padronizados e para os retornos padronizados 
ao quadrado, sendo indicativos de existência de dependência linear e não linear, 
respectivamente entre os retornos padronizados. 

Para analisar a dependência expressa nas autocorrelações da tabela 2 é conveniente verificar 
com eram as autocorrelações dos retornos e dos retornos quadrados, antes da modelagem. Elas 
estão exibidas na tabela 3 . 
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TABELA 2:    AUTOCORRELAÇÕES    DOS        RETORNOS 
MODELO DE MÉDIA MÓVEL 

 
 RETORNOS PADRONIZADOS (RETORNOS 

PADRONIZADOS)^2 
LAG AUTOC. Q p-VALOR AUTOC. Q p-VALOR 

1 0.142 8.2 0.004 0.080 2.6 0.109 
2 0.119 13.9 0.001 0.187 16.7 0.000 
3 0.055 15.1 0.002 0.089 19.9 0.000 
4 0.080 17.7 0.001 0.014 19.9 0.001 
5 -0.027 18.0 0.003 0.072 22.0 0.001 
6 0.017 18.1 0.006 -0.018 22.2 0.001 
7 0.053 19.3 0.007 0.014 22.2 0.002 
8 0.052 20.4 0.009 -0.024 22.5 0.004 
9 0.071 22.5 0.008 0.020 22.6 0.007 
10 0.110 27.4 0.002 0.009 22.7 0.012 

 
EGARCH PARÂMETROS FIXOS 

 
 RETORNOS PADRONIZADOS (RETORNOS 

PADRONIZADOS)^2 
LAG AUTOC. Q p-VALOR AUTOC. Q p-VALOR 

1 0.129 6.7 0.010 0.048 0.9 0.331 
2 0.080 9.3 0.010 0.150 10.0 0.007 
3 0.035 9.8 0.021 0.087 13.0 0.005 
4 0.059 11.2 0.025 -0.026 13.3 0.010 
5 -0.035 11.7 0.040 0.059 14.7 0.012 
6 0.003 11.7 0.070 -0.035 15.2 0.019 
7 0.038 12.3 0.093 0.003 15.2 0.033 
8 0.056 13.5 0.094 -0.032 15.7 0.047 
9 0.057 14.9 0.094 0.009 15.7 0.073 
10 0.098 18.9 0.042 -0.010 15.7 0.107 

PADRONIZADOS  E   DE   SEUS   QUADRADOS 
EGARCH PARÂMETROS VARIÁVEIS 

250 DIAS DE DADOS 
 RETORNOS PADRONIZADOS (RETORNOS 

PADRONIZADOS)^2 
LAG AUTOC. Q p-VALOR AUTOC. Q p-VALOR 

1 0.173 12.1 0.000 -0.043 0.7 0.393 
2 0.099 16.1 0.000 0.171 12.6 0.002 
3 0.007 16.1 0.001 0.143 20.9 0.000 
4 0.084 19.0 0.001 -0.013 20.9 0.000 
5 -0.024 19.2 0.002 0.083 23.7 0.000 
6 -0.004 19.2 0.004 -0.020 23.9 0.001 
7 0.032 19.7 0.006 0.079 26.5 0.000 
8 0.082 22.4 0.004 0.007 26.5 0.001 
9 0.035 22.9 0.006 0.012 26.5 0.002 
10 0.088 26.1 0.004 -0.010 26.6 0.003 

 
EGARCH PARÂMETROS VARIÁVEIS 

500 DIAS DE DADOS 
 RETORNOS PADRONIZADOS (RETORNOS 

PADRONIZADOS)^2 
LAG AUTOC. Q p-VALOR AUTOC. Q p-VALOR 

1 0.154 9.5 0.002 -0.032 0.4 0.520 
2 0.070 11.5 0.003 0.124 6.6 0.036 
3 0.009 11.5 0.009 0.086 9.7 0.022 
4 0.065 13.2 0.010 -0.065 11.3 0.023 
5 -0.034 13.7 0.017 0.065 13.0 0.023 
6 -0.017 13.8 0.031 -0.021 13.2 0.040 
7 0.022 14.0 0.051 0.032 13.6 0.058 
8 0.064 15.7 0.047 -0.022 13.8 0.086 
9 0.051 16.8 0.052 0.016 13.9 0.124 
10 0.091 20.2 0.027 -0.019 14.1 0.168 
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 RETORNOS  (RETORNOS)^2 

LAG AUTOC. Q p-VALOR AUTOC. Q p-VALOR 
1 0.114 5.2 0.023 0.359 51.9 0.000 
2 -0.044 6.0 0.050 0.238 74.9 0.000 
3 -0.036 6.5 0.090 0.233 96.9 0.000 
4 -0.025 6.7 0.150 0.143 105.2 0.000 
5 -0.032 7.2 0.208 0.177 117.9 0.000 
6 -0.009 7.2 0.303 0.082 120.7 0.000 
7 0.055 8.4 0.295 0.068 122.6 0.000 
8 0.111 13.5 0.095 0.075 124.9 0.000 
9 0.066 15.3 0.083 0.196 140.6 0.000 

10 0.052 16.4 0.088 0.097 144.5 0.000 

Tabela 3: Autocorrelações dos retornos (e retornos ao quadrado) da ação 

 

Na tabela 3 pode-se notar que os retornos Petrobrás apresentam alguma autocorrelação de lag 1, 
positiva, seguindo-se valores menores, negativos; pode-se considerar, pelo p-valor, que apenas as duas 
primeiras são conjuntamente significantes, num nível de 5% . Isto caracteriza dependência linear.  

Já os retornos ao quadrado são fortemente autocorrelacionados, e a estatística Q do teste de Ljung-Box 
indica significância das dez primeiras autocorrelações, em conjunto, para qualquer nível do teste. Isto 
indica grande dependência não linear. 

Os modelos de volatilidade, idealmente, deveriam eliminar a autocorrelação dos retornos ao quadrado, 
sem alterar a dos retornos. Observando-se os resultados da tabela 2 pode-se notar que os quatro 
modelos aumentaram as autocorrelações de lag 1 e 2 dos retornos; as de lag 3 em diante são muito 
pequenas, embora as dez primeiras autocorrelações dos retornos , em conjunto, sejam significantes 
para as 4 séries, num nível de 5% .  

Na tabela 4 estão os valores da estatística Q para as duas primeiras autocorrelações dos retornos, nas 4 
séries; o melhor modelo é aquele que tem o menor valor para esta estatística (no caso, o EGARCH 
fixo). 

 
MODELO ESTATÍSTICA 
MÉDIA MÓVEL 13,9 
EGARCH FIXO 9,3 
EGARCH VARIÁVEL 250 16,1 
EGARCH VARIÁVEL 500 11,5 

TABELA 4: Estatística do teste Ljung-Box para significância conjunta das duas primeiras 
autocorrelações do retornos padronizados 

 

Para as autocorrelações dos retornos padronizados ao quadrado, tomou-se como padrão de 
comparação e estatística Q para as dez primeiras autocorrelações, que indica superioridade do 
EGARCH variável com amostra de 500 dias, conforme a tabela 5. 

É interessante observar que, para as 4 séries de retornos padronizados ao quadrado, a primeira 
autocorrelação não é significante (a nível de 5%) e a segunda é bastante elevada (e significante). 
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MODELO ESTATÍSTICA 
MÉDIA MÓVEL 22,7 
EGARCH FIXO 15,7 
EGARCH VARIÁVEL 250 26,6 
EGARCH VARIÁVEL 500 14,1 

TABELA 5: Estatística do teste Ljung-Box para significância conjunta das dez primeiras 
autocorrelações do retornos padronizados ao quadrado 

 

4.3. ERROS DE PREVISÃO 

A terceira análise diz respeito aos erros de previsão. Como a volatilidade não é observável, as 
previsões de volatilidade foram comparadas com dois representantes da volatilidade: primeiro foi 
comparada a variância prevista com o quadrado do retorno observado, e depois foi comparada a 
volatilidade prevista com o valor absoluto do retorno observado. Em ambos os casos a medida de erro 
de previsão é a raiz quadrada do erro quadrático médio. Na tabela 6 estão estes erros, para os quatro 
modelos de volatilidade. 

Na tabela 6 pode-se notar que os dois critérios deram informação consistente, sendo o EGARCH 
variável com amostra de 500 dias o melhor modelo. 

 
MODELO VARIÂNCIA versus 

RETORNO QUADRADO 
VOLATILIDADE versus 

RET. ABSOLUTO 
MÉDIA MÓVEL 3.616 0.893 
EGARCH FIXO 3.389 0.797 
EGARCH VARIÁVEL 250 3.306 0.785 
EGARCH VARIÁVEL 500 3.273 0.774 

Tabela 6: Erros de previsão de variância e de volatilidade 

 

4.4. VALOR EM RISCO 

A quarta e última análise diz respeito ao Valor em Risco. Foi determinado, para cada um dos 400 dias 
fora da amostra o VaR de 95% , multiplicando-se a previsão de volatilidade de cada dia pelo quantil 
de 5% da distribuição empírica dos retornos padronizados (já que não houve normalidade). Para os 
modelos de parâmetros variáveis, este quantil foi estimado na distribuição empírica correspondente ao 
período usado como amostra para estimar o modelo. 

Na figura 2 estão plotados os gráficos do VaR para os quatro modelos. Pode-se notar grande 
semelhança entre os dois modelos EGARCH de parâmetros variáveis, sendo que o de 250 dias 
apresenta previsões um pouco mais ‘nervosas’ que o de 500 dias.  

As previsões de VaR foram avaliadas por dois critérios: contagem de ultrapassagens e valor médio do 
VaR. 

O VaR de 95% deve ser ultrapassado pelo retorno (negativo) 5% das vezes, por definição: para os 400 
dias de previsão, o valor esperado do número de ultrapassagens é 20 . O teste de Kupiec (1995) 
estabelece um intervalo de confiança para o número de ultrapassagens: não se pode rejeitar a hipótese 
(num nível de 5%) de que o VaR de 95% está bem especificado, se o número de ultrapassagens estiver 
no intervalo [13, 29].  
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Figura 2: Curvas de Valor em Risco para os quatro modelos 

 

Na tabela 7 pode-se ver que o modelo de médias móveis foi o único com contagem fora do intervalo 
de confiança de Kupiec, e que o EGARCH com amostra de 250 dias foi o que ficou mais perto do 
esperado.  

 
MODELO NÚMERO DE 

ULTRAPASSAGENS 
VaR MÉDIO 

MÉDIA MÓVEL 30 -1.701 
EGARCH FIXO 28 -1.522 
EGARCH VARIÁVEL 250 21 -1.699 
EGARCH VARIÁVEL 500 28 -1.544 

Tabela 7: Análise dos resultados do VaR através do número de ultrapassagens e do valor médio 
diário 

 

Um dos usos do VaR é estabelecer o nível de reservas que uma instituição financeira deve manter 
como garantia do risco de suas posições: normalmente as reservas são proporcionais ao VaR. Assim, 
interessa à instituição minimizar (em valor absoluto) o valor médio diário do VaR, desde que isto não 
implique em número excessivo de ultrapassagens do VaR, ou seja, em má especificação do modelo. A 
tabela 7 mostra também estas médias: nota-se que o EGARCH de parâmetros fixos teve a melhor 
média, embora com um número de ultrapassagens relativamente alto com relação ao de parâmetros 
variáveis com amostra de 250 dias. O modelo de médias móveis mostrou muitas ultrapassagens e 
média elevada, sendo o pior modelo. 

Na figura 3 estão apresentados os valores do retorno e os do VaR para o EGARCH de parâmetros 
fixos e variáveis (amostra de 250 dias). Nela pode-se visualizar o efeito das mudanças de parâmetros, 
que fazem com que a curva de VaR acompanhe mais de perto os mínimos dos retornos, o que resultou 
em número de ultrapassagens mais próximo de 20 e, em compensação, um VaR médio mais elevado. 

VALOR EM RISCO: 4 MODELOS
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Figura 3: Valor em risco para dois modelos EGARCH e retorno observado 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A primeira conclusão diz respeito ao modelo de médias móveis (MM): seu bom desempenho na 
previsão do VaR, relatado por Costa, em termos de número de ultrapassagens, parece ser realmente 
decorrente de não estacionariedade das séries. Na tabela 6 pode-se ver que o EGARCH de parâmetros 
variáveis com 250 dias de dados obteve um número de contagens bem melhor que o MM, com um 
VaR médio ligeiramente inferior. Os outros modelos EGARCH têm contagens da mesma ordem de 
grandeza que o modelo MM, com VaR médio menor. 

O modelo MM apresentou resultado sensivelmente pior que os demais nos testes de normalidade de 
resíduos (retornos padronizados) e erros de previsão, mostrando que sua modelagem de volatilidade 
não é boa. 

Comparando os três modelos EGARCH, nota-se que o de parâmetros variáveis com amostra de 500 
dias está numa situação intermediária entre os outros 2 . Comparando os dois extremos, o EGARCH 
variável de 250 dias tem desempenho, em média, superior ao EGARCH fixo: tem resíduos mais 
próximos da normalidade e melhor contagem de ultrapassagens de VaR. Ele foi pior nos testes de 
autocorrelação mas, para os resíduos ao quadrado ambos os modelos têm as 10 primeiras 
autocorrelações conjuntamente não significantes. O problema da autocorrelação dos resíduos poderia 
ser contornado estimando-se modelos ARMA com resíduos EGARCH. 

Esta pesquisa poderia ser continuada ampliando-se sua abrangência, incluindo-se outros modelos de 
volatilidade e séries de retornos de outras ações e outros ativos financeiros. Como já foi dito, poder-se-
ia modelar a dependência linear. Uma outra possibilidade seria a estimação dos modelos com resíduos 
não normais. 
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