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Resumo
O presente trabalho desenvolve o cálculo do Valor ao Risco (VAR) para uma carteira composta por dez
ativos individuais e o compara com o de um índice obtido a partir desses mesmos ativos. O VAR foi
obtido conforme a metodologia apresentada pelo Banco JPMorgan e para diferentes fatores adaptativos
lambda (λ). As metodologias utilizadas para o cálculo da volatilidade e correlação foram a histórica e
a EWMA (exponentially weighted moving averages) com diferentes fatores de decaimento λ, com
janelas de 25, 45 e 60 dias. A carteira em estudo foi obtida a partir de uma avaliação criteriosa do IBrX-50,
a partir de janeiro de 2003. Foram escolhidas 10 ações segundo critério de liquidez, diversificação
setorial e negociação da ação no mercado. Utilizou-se cotações diárias de fechamento de 3 de janeiro
de 2000 a 25 de julho de 2003, perfazendo um total de 882 observações. Na aplicação dos modelos
na carteira escolhida foi analisada a escolha do λ e da janela de dados. Constatou-se que os critérios
hoje aceitos como regra para estabelecer um valor para o VAR, de uma carteira, devem ser analisados
cuidadosamente, pois deve-se perceber que o valor de λ igual 0,94 adotado pelo Riskmetrics
corresponde a um país (EUA), onde a volatilidade das ações é muito menor do que no Brasil.
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Summary
The present study develops the Value to Risk (VAR) calculation for one portfolio compound by ten
individual assets and compares it to an index obtained from these mentioned assets. The VAR was
obtained according to JPMorgan Bank methodology and for different adapted factors lambda (λ). The
used methodologies for the volatility and correlation calculation were historical and the EWMA
(exponentially weighted moving averages) with different declined factors λ, with windows of 25, 45 and
60 days. The studied portfolio was obtained from a criterial evaluation of IBrX-50, started in January
2003. Ten individual shares were chosen from the market, in conformity to liquidity, sectoral diversification
and stock negotiation criteria. Daily closing rates were used from January 3rd, 2000 to July 25th, 2003,
totalizing 882 observations. In the application of the models in the chosen portfolio the λ selection and
the data window were analyzed. It was evidenced that the criteria accepted today as a rule to establish
a value for the VAR, from any portfolio, should be analyzed carefully, since one has to remember that the
value of the λ equal to 0.94, adopted by Riskmetrics, corresponds to a country (USA), where the stock
volatility is much less intense than in Brazil.
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Resumen
El presente estudio desarrolla el cálculo del Valor al Riesgo (VAR) para una cartera compuesta por diez
activos individuales y lo compara con un índice obtenido a partir de estos mismos activos. El VAR fue
obtenido conforme la metodología presentada por el Banco JPMorgan y para diferentes factores
adaptativos lambda (λ). Las metodologías utilizadas para el cálculo de la volatilidad y correlación
fueron la histórica y la EWMA (exponentially weighted moving averages) con diferentes factores de
decaimiento λ, con ventanas de 25, 45 y 60 días. La cartera en estudio fue obtenida a partir de una
evaluación con criterios del IBrX-50, a partir de Enero de 2003. Fueron seleccionadas 10 acciones,
según criterios de liquidez, diversificación sectorial y negociación de la acción en el mercado. Fueron
utilizadas cotizaciones diarias de cierre del 3 de Enero al 25 de Julio de 2003, alcanzando un total de
882 observaciones. En la aplicación de los modelos en la cartera seleccionada fue analizada la
elección del λ y de la ventana de datos. Se constató que los criterios hoy aceptados como regla para el
establecimiento de un valor para el VAR, de una cartera, deben ser analizados cuidadosamente, pues
debe notarse que el valor de λ igual a 0,94 adoptado por Riskmetrics corresponde a un país (EEUU),
donde la volatilidad de las acciones es mucho más pequeña que en Brasil.
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1. Introdução

Hoje no mercado de capitais, muitas pesquisas são publicadas sobre
gerenciamento de risco de uma carteira de investimentos. Entretanto
dados do ajuste dos parâmetros, isto é, a “sintonia fina” do modelo
são mais difíceis de se encontrar na literatura. O presente trabalho
analisa a seleção de parâmetros para a aplicação ao cálculo do valor
ao risco (VAR) de uma carteira de ações.
Mais especificamente utilizou-se as modelagens EWMA (“exponentially
weighted moving averages”) e Histórica para o cálculo da volatilidade,
o que permitiu analisar a escolha do parâmetro λ (lambda), e como
essa escolha afeta o VAR.
Basicamente calculou-se o VAR para lambda igual a 0,94, conforme
recomendado pelo JPMorgan, VAR do Riskmetrics, cujos resultados
foram então comparados com um lambda escolhido para reduzir o
erro médio de previsão à metade, o que foi feito tanto para um lambda
único (VAR da carteira) como para um lambda específico para cada
ação. Definiu-se como carteira o conjunto de ações com lambdas
escolhidos individualmente, e como índice o conjunto de ações com
um único lambda.
O trabalho analisou como a escolha do lambda (parametrização do
modelo) afeta o VAR, propondo um conjunto de critérios para esta
escolha.

2. Referencial teórico
2.1. EWMA – Exponentially
Weighted Moving Averages

Tradicionalmente, tem-se utilizado a técnica da média móvel igualmente
ponderada (histórica) na análise de séries temporais por profissionais
do mercado financeiro. Como todas as observações têm o mesmo
peso, as volatilidades tendem a dar um salto quando o mercado é
submetido a choques, retornando ao normal à medida que as
observações relativas ao choque são retiradas da amostra.
Uma maneira de evitar tal problema é utilizar a média móvel exponencial
onde a observação mais recente tem um peso maior na estimativa da
volatilidade. Esta abordagem tem duas vantagens conceituais muito
importantes. A primeira é que a estimativa da volatilidade reage mais
rapidamente a choques, devido ao maior peso das observações
recentes, e a segunda é que, em seguida ao choque, a volatilidade
decai gradualmente à medida que o peso das observações do choque
diminui. Este efeito deve-se à existência no modelo da constante λ.
Na média móvel exponencial, o peso atribuído a cada observação
depende do fator de decaimento λ. Usualmente as observações mais
recentes têm uma ponderação maior que as observações mais antigas,
porque representam informação mais atualizada.
Para n períodos a média móvel exponencial de uma série temporal é
definida da seguinte forma:

xt −1 + λxt − 2 + λ2 xt −3 + K + λn−1 xt −n
⇒ (1)
xt =
1 + λ + λ2 + K + λn−1
~
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onde,
~

xt =

série amortecida

xt = série histórica
λ = fator de decaimento
O denominador convergirá para 1/(1-λ) quando n tende ao infinito então,
no limite, a expressão matemática da volatilidade EWMA é dada por
∞

^

σ t = (1 − λ )∑ λi −1rt 2−i ⇒ (2)
i =1

Onde,
λ (lambda) é o fator de decaimento, podendo assumir um valor entre
zero e um.
rt = retorno do ativo no tempo t

σ dia = σ ano 1 252 ⇒ (3)
Como a volatilidade é dada pela raiz da variância, ajustes da volatilidade
para ano, dia, etc., devem ser feitos pelo seu quadrado. Por exemplo,
caso a volatilidade deva ser dada ao dia e essa esteja ao ano, é
preciso fazer a conversão da seguinte maneira:
Para o cálculo da correlação, a estimativa da covariância é:
∞

^

σ 12,t = (1 − λ )∑ λi −1r1,t −i r2,t −i ⇒ (4)
i =1

que é dividida pela raiz quadrada do produto das estimativas das duas
variâncias usando-se o mesmo valor do λ. A fórmula de volatilidade
pode ser reescrita de forma adaptativa como:
^ 2

^

σ t = (1 − λ )rt 2−1 + λ σ t2−1 ⇒ (5)
E a de covariância:

^

^

σ 12,t = (1 − λ )r1,t −1r2,t −1 + λ σ 12,t −1 ⇒ (6)
Na equação (5) o primeiro termo determina a intensidade da reação
da volatilidade aos eventos do mercado. O segundo termo determina
a persistência destes eventos na volatilidade. Uma restrição importante
deste modelo é que os parâmetros de reação e persistência não são
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independentes, já que a sua soma é um. Essencialmente, a escolha
de λ irá depender de quão rápido a média de r t muda ao longo do
tempo, o que intuitivamente faz sentido, pois se trata de uma média
móvel. Se a média se move vagarosamente ao longo do tempo, λ deve
ser próximo a 1. Analogamente, pequenos valores de λ sugerem
rápidas mudanças na média. Embora teoricamente todas as
observações sejam úteis, é importante na prática determinar para um
dado λ, o número de observações a ser utilizado.
Na prática, as principais empresas de avaliação de risco de mercado,
incluindo mercado internacional, utilizam λ entre 0,75 e 0,98. Para
decaimentos de observações diárias e mensais, utilizam-se mais
comumente respectivamente 0.90, 0.94 e 0.97, tanto para volatilidades
como para correlações. Porém para previsões de curto prazo pode-se
usar um valor menor que λ.
Os dois modelos tanto o de média móvel igualmente ponderada quanto
o EWMA apresentam resultados diferentes. A diferença mais marcante
entre esses modelos é que, ao ocorrer uma oscilação muito brusca
no preço, o modelo histórico produz um efeito “fantasma” do evento e
o EWMA inicialmente superestima os parâmetros para posterior
decaimento gradual.
O Riskmetrics (1996), proposto pelo banco JPMorgan utiliza o modelo
EWMA, com um fator de decaimento λ de 0,94 para um período
analisado de 25 dias. Existem divergências quanto ao valor a ser usado
para o λ e, até onde foi pesquisado, nenhum teste foi estabelecido
para definir seu valor baseado em dados para o mercado brasileiro.
Esta questão sobre a relevância da definição do valor de lambda
suscitou o desenvolvimento deste trabalho, onde procurou-se analisar
a importância da escolha do lambda e se seria possível utilizar lambdas
diferentes, um para cada ação, e ainda como escolhê-los.
2.2. GARCH

Ao se trabalhar com modelos de médias móveis, supõe-se que os
retornos sejam independentes e identicamente distribuídos. Porém,
muito freqüentemente, os retornos apresentam sinais de
autocorrelação, isto é, não são independentes. Esta dependência
aparece na forma de autocorrelação positiva nos retornos quadrados,
isto é, no mercado financeiro a volatilidade apresenta-se em
grupamentos (clusters), onde períodos “calmos” são seguidos por
períodos de retornos pequenos e períodos “nervosos” são seguidos
por períodos de retornos grandes. A variância da série de retornos é
modelada como sendo heterocedástica, condicional e autoregressiva,
conhecida como modelo ARCH, introduzido pioneiramente por Engle
(1982). O modelo ARCH posteriormente foi generalizado, dando origem
à família de modelos GARCH, muito utilizados tanto na academia como
pelo mercado financeiro.
O modelo GARCH assume que os retornos são gerados por um
processo estocástico com volatilidade variante no tempo. A distribuição
dos retornos é uma distribuição condicional cujos parâmetros variam
à medida que se adiciona nova informação (dados). Esse modelo
explica grupamentos de volatilidade e os efeitos de alavancagem por
meio de duas equações, a de média e a de variância condicional.
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Grupamentos de volatilidade implicam em forte autocorrelação de
primeira ordem dos retornos quadrados. Para se detectar estes
grupamentos, deve-se calcular o coeficiente de autocorrelação de
primeira ordem dos retornos quadrados, como em (7), e verificar sua
significância.
T

∑ rt 2 rt 2−1

^

ρ t ,t −1 = t = 2T

∑ rt 4

⇒ (7)

t =2

Existem testes que podem ser feitos para medir o grau de significância
da autocorrelação como os testes Box-Pierce (LM) e Wooldridge (1991).
É necessária uma análise acurada e cuidadosa dos dados para que
suas características sejam consistentes com o modelo GARCH
escolhido. O efeito alavancagem é observável no mercado acionário
em que a volatilidade é maior quando o mercado está em queda do
que quando está em alta. O motivo para este fato é explicado da seguinte
forma: quando o preço da ação cai, a dívida da empresa em questão
se mantém constante no curto prazo, então a razão dívida/preço da
ação aumenta. A empresa se torna mais alavancada e o seu futuro
mais incerto, como conseqüência o preço da ação se torna mais volátil.
Este efeito implica na assimetria dos grupamentos de volatilidade no
mercado de ações. Logo, se a volatilidade é maior após um retorno
negativo do que um retorno positivo então a autocorrelação entre
retornos quadrados devido ao efeito alavancagem será negativo e
crescente. O teste para verificar a assimetria GARCH, ou seja, para
investigar o efeito alavancagem, é feito pela seguinte estatística:

^

ϕ 12 =

T

∑ rt 2 rt 2−1

t =2
T

t=2

Onde,

^

ϕ12

T

⇒ (8)

∑ rt ∑ r
4

t =2

2
t −1

é comparado com zero

Se este teste é negativo e o teste Box-Pierce (LM) é significantemente
diferente de zero, então se conclui que existe assimetria no
agrupamento de volatilidade, que não pode ser capturado por um
modelo GARCH simétrico. Porém, segundo Alexander (2001), verificou-se
empiricamente em diversos trabalhos que este teste falha.
Seria muito positivo poder incluir a possibilidade da assimetria no modelo
GARCH e capturar o efeito alavancagem, porém é preciso cautela pela
dificuldade de se avaliar a existência da assimetria. Isto acaba por fazer
com que este modelo tenha um uso prático muito limitado, sendo muito
mais difícil estimar um GARCH assimétrico do que um simétrico.
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2.2.1. Média e equação
da variância condicional

Em vários modelos, como o de regressão linear, o retorno não
esperado e ε t, que é o erro de ajustamento, é homoscedástico.
Ou seja, o erro tem uma variância constante V(εt)=σ2.
No modelo GARCH, além da equação da média, é incluída uma
segunda equação, que é a equação da variância condicional, a qual
descreve a evolução da variância do retorno não esperado no tempo:
Vt(εt)=σ2t. Assim, nos modelos GARCH, modela-se a série de retornos
por meio de duas equações. A primeira é a equação da média
condicional. Normalmente usa-se uma equação muito simples como:
rt = c + εt, onde εt é o desvio do retorno em relação a média, e a constante
é a média dos retornos do período analisado. Outros modelos podem
ser usados, como: a média condicional variante com o tempo e a
média condicional autoregressiva quando os retornos são
autocorrelacionados; e ainda pode-se incluir variáveis dicotômicas na
média para se modelar saltos no retorno médio, mas é preciso tomar
cuidado para que não sejam introduzidos muitos parâmetros e criados
problemas de convergência. A segunda equação, foco principal dos
modelos GARCH, faz a modelagem da variância condicional. Diferentes
modelos GARCH surgiram pela especificação de diferentes formas
para esta equação. Uma distinção se faz entre o modelo assimétrico
introduzido por Nelson (1991) e o simétrico introduzido por Bollerslev
(1986). O modelo GARCH simétrico é usado para se modelar
grupamentos de volatilidade, e o modelo GARCH assimétrico é usado
para se detectar efeitos de alavancagem.
No GARCH simétrico a média e a variância condicional podem ser
estimadas separadamente, o que não é possível no GARCH
assimétrico, cuja estimação é mais complexa. Muitos tipos de modelos
GARCH foram propostos na literatura, porém nem todos são usados
em aplicações práticas.

2.3. Integrated GARCH
(I-GARCH) e o modelo
de componentes

Na maioria dos casos a volatilidade é modelada como revertendo a
média. Isto significa que existe uma convergência na estrutura a termo
para um nível de volatilidade médio de longo prazo, e ainda pelo mesmo
motivo a série temporal de volatilidade é estacionaria. Entretanto,
alguns ativos do mercado financeiro não apresentam esta característica
como, por exemplo, moedas e commodities. Em alguns mercados de
moedas, as taxas de câmbio e a volatilidade dessas taxas aproximam-se
de um passeio aleatório. Neste caso, o processo gerador de retornos
é melhor modelado pelo I-GARCH, quando α + β = 1, de modo que
β = 1 – λ. Temos:

σ t2 = ω + (1 − λ )ε t2−1 + λσ t2−1 ⇒ (9)
(0 ≤ λ ≤ 1)
Neste caso, a variância é não estacionária e a equação (9) é a do
modelo I-GARCH. Quando ω = 0 o modelo I-GARCH se torna um
EWMA e, conseqüentemente, um modelo EWMA pode ser visto
como um modelo GARCH sem a constante ω e com uma estrutura
a termo constante.
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2.3.1. Cálculo do VAR

Nos últimos anos ocorreram muitas mudanças na forma de se avaliar
o risco das instituições financeiras. O comitê da Basiléia fez duas
orientações para a supervisão dos bancos no que tange ao risco de
mercado, em uma base diária. Os detalhes destes regulamentos se
encontram no acordo da Basiléia de 1988, e em seu adendo, de 1996.
Estas orientações se tornaram modelos padrão para medir o risco,
não apenas com propósitos regulatórios, mas também para
gerenciamento e controle interno do risco. A primeira orientação
quantifica o máximo de perda para um largo espectro de cenários
com variações dos fatores de risco em um certo horizonte de tempo.
A segunda pondera os diversos cenários pela sua probabilidade de
ocorrência e estabelece o nível de perdas esperado com uma certa
probabilidade. Esta medida é conhecida como valor em risco, ou VAR
de mercado de uma carteira. A distinção se torna necessária já que
hoje o conceito foi estendido para VAR de crédito e VAR operacional. As
duas orientações consideram que a carteira é passiva durante um
período projetado de tempo.
O controle do risco financeiro dos mercados é estudado hoje
principalmente pela análise da volatilidade dos mesmos. O risco
financeiro é avaliado em três perspectivas: os riscos dos consumidores
individuais, o risco de uma empresa (seus acionistas e investidores)
e o risco de mercado propriamente dito. Após o dimensionamento do
risco financeiro, os três principais instrumentos para seu controle são:
necessidades mínimas de capital, relatórios, inspeções e
transparência das informações e regras disciplinadoras do mercado.
O foco deste trabalho se restringe ao primeiro pilar da regulamentação,
ou seja, as necessidades mínimas de capital. O detalhamento desta
regulamentação se encontra no citado acordo da Basiléia de 1988,
com adendo de 1996, onde os países do G10 adotaram formalmente
estas medidas influenciando todo o mercado internacional.
Em 1988 a capacidade de solvência mínima requerida do capital
necessário para fazer face ao risco de mercado e ao risco de créditos
somados seria de 8%. Desta forma, os órgãos reguladores atrelam a
exposição de risco total da firma a sua base de capital, protegendo
todo o sistema da possibilidade de insolvência.
Em 1996 um adendo foi feito para incluir o uso de modelos que medissem
a necessidade de capital para fazer face ao risco, estabelecendo o nível
máximo de perda relativa a 10 dias de negociação, com 99% de confiança
de ocorrer. Este modelo é o VAR (Valor em risco).
O VAR é a perda potencial máxima para um dado intervalo de confiança
e um determinado horizonte de tempo, que uma posição em um ativo
ou carteira pode gerar. O VAR é uma quantificação monetária do risco
de mercado de uma carteira. O cálculo do VAR para um ativo é feito por:

VaR = Mon tan te * σ d * IC * HP => (10)
Onde:
Montante = capital investido
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σd = volatilidade diária do ativo
IC = Fator de Segurança, intervalo de confiança
HP = Holding Period, período para vender a posição
Caso a volatilidade seja dada em termos anuais, o cálculo do VAR
deve ser ajustado da seguinte forma:

VaR = Mon tan te * IC * σ A *

HP
=> (11)
252

Onde,
σA = volatilidade anualizada do ativo

VaR = IC * V *[C ] *V T => (12)
Na forma matricial, escreve-se o VaR como:

V = [V1 ... VN ] => (13)

⎡ V1 ⎤
V = ⎢⎢ M ⎥⎥ (Vetor transposto de V )
⎢⎣VN ⎥⎦
T

Onde,
[C] = matriz de correlação dos ativos
VN = risco máximo no dia para o ativo N
Em um exemplo de aplicação, supondo que uma instituição financeira
possua uma carteira de ações no valor de $1.000.000, que acompanha
passivamente um índice de mercado brasileiro, cujo valor das variações
diárias da taxa de retorno do mercado, ou seja, a volatilidade anual
das ações (σm), foi de 35,355%, logo, o VaR com 95% de confiança
(ou 1,645 desvios padrão) para 1 dia de HP será de:
V = (valor monetário da posição) × (volatilidade da taxa de retorno)
VaR = (valor monetário da posição) × (volatilidade da taxa de retorno) × IC
VaR = 1.000.000 * 0,35355 * (1/252)^(1/2) * 1,645
VaR = 36.636,71
O que significa afirmar que esta carteira de R$ 1.000.000, com 95% de
probabilidade, perderá no máximo R$ 36.636,71. Neste caso existe,
portanto, uma chance de 5% de perder mais do que este valor.
Como na seqüência deste trabalho foram utilizadas taxas de retornos
contínuas para calcular os retornos de ativos financeiros, para se obter o
VAR é preciso fazer a transformação inversa para que os dados retornem
à sua forma original, ou seja, uma taxa de retorno geométrica diária.
Desta forma o VaR diário foi obtido pelo uso da expressão:
VARt = C * (er –1) => (14)
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Onde,
r = σ * IC é o retorno contínuo negativo máximo aceitável X
C = é o capital investido
Neste trabalho tomou-se C como sendo igual a R$ 100 milhões, o que
permite visualizar a ordem de grandeza do VAR relativamente à carteira.
Assumindo-se a premissa de normalidade dos retornos contínuos, r é
igual a σ * IC sendo IC o valor correspondente ao nível de significância
de 95%, ou 1,645, e σ a volatilidade.
Descreve-se a seguir o cálculo do VAR para uma carteira de ações,
dividido em cinco passos:
1o Passo – Construção do vetor de volatilidades
Parte-se da determinação da janela do período de análise. Logo após,
faz-se a coleta dos dados e tratamento dos mesmos para determinação
da média e desvio padrão, utilizando-se da metodologia desejada
(histórica ou EWMA). Neste passo é importante verificar para qual
período a volatilidade foi calculada e, caso necessário, os ajustes
devem ser feitos.
1o Passo → Vetor de Volatilidades das ações da carteira atualizados
para o HP
2o Passo – Construção da matriz de correlação
No cálculo do risco financeiro de uma carteira com vários ativos,
devemos considerar as relações existentes entre os retornos de cada
um dos ativos componentes da carteira com os demais.
3o Passo – Cálculo da participação da volatilidade de cada ativo
A volatilidade de cada ativo (1o Passo) deve ser ponderada pelo peso
do ativo na carteira.
O vetor de volatilidades é composto pelas exposições em cada um
dos ativos, separadamente, vezes sua volatilidade, ou seja,
corresponde ao risco de cada um dos papéis isoladamente.
3o Passo → cada item do vetor do 1o Passo (volatilidade de cada ativo)
é multiplicado pela participação percentual correspondente do ativo
na carteira
4o Passo – Cálculo do desvio padrão da carteira
5o Passo

VaR = C * (e IC* X − 1) => (15)
Estabelece-se o intervalo de confiança a ser adotado para que se
possa quantificar a perda potencial máxima com uma certa
probabilidade. Neste trabalho foi utilizado o IC de 1,645 para 95%
(considerando-se perda apenas valores negativos). Para uma
distribuição de probabilidades Normal ou Gaussiana, pode-se calcular
o intervalo de confiança unicaudal como:
• 1,00 σ = 84,13%
• 1,645 σ = 95%
• 1,66 σ = 95,15%
• 2,00 σ = 97,71%
• 2,33 σ = 99,01%
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2.4. Riskmetrics

A primeira versão do Riskmetrics foi apresentada em outubro de 1994, e
nos dois anos seguintes foram feitos testes para adaptar e adequar a
metodologia e o formato dos dados. Esta metodologia consiste na
construção de uma grande matriz de covariância dos retornos dos ativos,
dentre os quais: taxas de juros, taxas de câmbio, ações, commodities etc.
A grande vantagem do modelo Riskmetrics é a sua praticidade e a
grande desvantagem ou limitação é a subavaliação dos riscos da
carteira, segundo Hopper (1996). O modelo de séries temporais
empregado no cálculo da volatilidade e da correlação dos retornos é
o EWMA, para um VAR de um dia, com a constante de alisamento de
λ = 0,94. As limitações do modelo podem ser destacadas:
 “O valor para o λ de 0,94 deve ser, segundo o Riskmetrics, usado

para todos os mercados. De acordo com este estudo, esse valor é
alto para alguns fatores de risco, o que levaria a superestimar a
volatilidade de mercado. Existe muita discussão neste estudo sobre
o valor ótimo para λ. Entretanto, com base na estimação dos modelos
GARCH (1,1), mostra-se que o valor de λ = 0,94 é um pouco alto para
muitos fatores (modelagem). Então, dados de volatilidade um passo
à frente do Riskmetrics tendem a superestimar a volatilidade por
algum tempo depois de um choque. Se um valor médio de λ precisa
ser escolhido para todos os mercados, seria melhor que ele fosse
um pouco menor.” (ALEXANDER, 2001, p. 202-203).

 Segundo Alexander (2001), o EWMA não deveria ser usado para

projeções de volatilidade em períodos maiores do que 10 dias,
pois poderia superestimar ou subestimar o risco, dependendo da
composição da carteira.
 O VAR um passo à frente não está de acordo com as regras

internacionais correntes. Não se pode balizar as reservas para risco
de mercado em apenas um dia. Os órgãos reguladores requerem
que se utilize pelo menos um ano (em torno de 250 dados de
negociação) de dados históricos para construir a matriz de covariância.

3. Apresentação e
análise dos dados
3.1. Teste empírico do
fator de decaimento

Nesta parte do trabalho será apresentado todo o tratamento aplicado
sobre os dados para a obtenção dos resultados. O trabalho apresentou
empiricamente a importância da escolha do fator de decaimento, λ,
por meio da análise comparativa entre três metodologias, a saber:
VAR riskmetrics, VAR Índice e VAR Carteira. Será apresentado uma
descrição da escolha dos dados, da escolha dos ativos analisados,
da determinação do λ e do teste de validação da sua escolha.

3.2. Período analisado

Foram utilizadas séries de retornos diários para o cálculo do VAR.
A amostra consistiu de séries de preços de fechamento ajustados por
eventos (desdobramentos, dividendos e novos lançamentos), a fim de
corrigir a série de retornos. As séries de preços foram obtidas do
banco de dados da Economática.
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Com a relativa estabilização da economia brasileira a partir de
1994, pós-implantação do Plano Real, utilizar séries históricas
correspondentes a prazos anteriores a essa data pode conduzir a
conclusões equivocadas, já que a dinâmica econômica do país à época
e conseqüentemente, a do mercado financeiro eram bem diferentes
da atual. Quando analisamos o mercado internacional verifica-se que
a seqüência de crises que ocorreram, de 1998 até 2000, acabou por
gerar uma grande volatilidade no mercado brasileiro. Portanto, o período
usado na amostra iniciou-se em 3 de janeiro de 2001 e terminou em 25
de julho de 2003, perfazendo um total de 883 dias de efetiva negociação
em bolsa e respectivas séries de retornos com 882 observações. Esse
período de dois anos e sete meses é suficiente para que o tamanho
de mostra assegure a consistência estatística do trabalho.

3.3. Ativos escolhidos

A escolha dos ativos foi baseada nos ativos que compunham o IBrX50, da bolsa de valores de São Paulo (Bovespa), lançado em 2 de
janeiro de 2003 e que pretendia englobar as empresas mais importantes
e líquidas do IBrX-100. Este índice foi criado para acompanhar as 50
ações mais negociadas. É ponderado pelo free float, ou seja, pelo valor
de mercado das ações disponíveis para negociação. Apesar de o índice
ter sido criado no início de 2003, sua série histórica foi retroagida,
tornando possível a realização de estudos com o índice.
Neste trabalho, foram selecionadas 10 ações do IBrX-50 com grande
liquidez e que compusessem uma carteira diversificada e representativa
da economia brasileira. Assim, estão representados os setores
bancário, energia, comércio varejista, mineração, telecomunicações,
alimentos, saneamento, petróleo, siderurgia e fabricação de aviões,
sendo todas grandes empresas, oito privadas e duas estatais. Algumas
ações não puderam ser consideradas para a seleção pelo simples
fato de não existirem durante todo o período em estudo. O critério de
liquidez utilizado foi a razão do número de dias com negociação sobre
o tamanho total da amostra. Foram selecionadas ações com o
percentual de dias com negociação acima de 98%. A carteira
selecionada para o cálculo do VAR foi assim composta:
Tabela 1 – Ações selecionadas para calcular o VAR
ATIVO
1

BRADESCO PN

2

ELETROBRÁS ON

3

PÃO DE AÇUCAR PN

4

VALE PNA

5

TELEMAR PN

6

SADIA PN

7

SABESP ON

8

PETROBRAS ON

9

GERDAU PN

10

EMBRAER PN

Fonte: Elaboração própria.
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Um índice foi composto com os ativos citados considerando-se a
mesma participação percentual para cada papel, logo cada papel
representa 10% do capital total investido.
3.4. A escolha do
Λ)
LAMBDA (Λ

Neste trabalho foram utilizados os modelos de médias móveis histórico
e EWMA para o cálculo do VAR. Considerando-se o EWMA, utilizado no
Riskmetrics com λ = 0,94, quer-se analisar aqui o efeito da
parametrização do modelo no resultado do VAR.
No modelo EWMA as observações são ponderadas de forma que, à
mais recente, é dado maior peso, que decresce à medida que se
regride a série. Para valores altos de λ, ocorre maior persistência da
volatilidade passada e menor contribuição dos choques mais recentes.
Por outro lado, valores mais baixos de λ fazem com que o impacto de
retornos recentes seja mais pronunciado na estimativa da volatilidade
(HENDRICKS, 1996). O fator de decaimento λ pode ser obtido por
critérios de avaliação de modelos de previsão, como sugeridos por Berder
(1995), Hendricks (1996), JPMorgan (1996) e Alexander (1991).
Neste trabalho, segundo critério amplamente adotado, buscou-se
minimizar a função do erro médio quadrático (EMQ) de previsão para a
escolha do λ. A função obtida não alcançou um mínimo, com EMQ
caindo assintoticamente à medida que λ diminui (gráfico 1). Verificou-se
também que quanto mais próximo de 1 o λ, mais rápido cresce o EMQ,
o que é esperado, pois a modelagem torna-se menos adaptativa.

Gráfico 1 – Gráfico de λ × EMQ para o Índice

Fonte: Elaboração própria.

Desta forma, a determinação de um corte para que se estabelecesse
um limite de decaimento factível do erro quadrado de previsão tornou-se
necessário. Para a volatilidade, na maioria dos mercados adota-se
um valor para λ dentro do intervalo que varia entre 0,75 (alta volatilidade
de reação e baixa de persistência) e 0,98 (alta persistência e baixa
reação), segundo Alexander (1991). Verificou-se empiricamente que o
ponto médio deste intervalo (λ = 0,865) traz um EMQ muito próximo ao
erro médio quadrático do λ adotado pelo Riskmetrics reduzido à metade,
tendo esse último o critério adotado para se determinar o λ. Assim,
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foram feitos quatro tipos de cálculo de VAR: (1 para o índice com λ = 0,94
(VAR Riskmetrics), (2) para o índice com o critério de ponto de corte
(VAR Índice), (3) para uma carteira com o λ estabelecido para cada
ação individualmente segundo o critério de ponto de corte (VAR Carteira)
e (4) para média móvel histórica (VAR histórico). Inicialmente procurou-se
verificar se a determinação de um ponto de corte traria resultados
consistentes analisando-se o seu desempenho previsivo. Isto foi feito
pela verificação da estabilidade do parâmetro λ em períodos diferentes,
a saber, os anos de 2001 e 2002 comparados com os 7 primeiros
meses de 2003. Ao que tudo indica, observando-se a Tabela 2, não
ocorreram modificações dignas de nota, exceto que no primeiro
período haviam duas ações (Petrobras e Gerdau) fora do intervalo de
1 desvio padrão, e no segundo período (previsão) havia quatro ações
(Bradesco, Telemar, Sadia e Embraer) mais o próprio índice. Atribui-se
este maior espalhamento à subida da bolsa, gerando maior volatilidade
nestes meses, isto é, um resultado dentro do esperado.
Tabela 2 – Previsão de λ
ATIVOS

λ 01-02

λ PREVISÃO

λ 01-03

BRADESCO PN

0,8814

0,8813

0,8624

PÃO DE AÇUCAR PN

0,8814

0,8526

0,8421

VALE PNA

0,8867

0,8428

0,8780

TELEMAR PN

0,8709

0,8273

0,8759

SADIA PN

0,8720

0,8905

0,8729

SABESP ON

0,8769

0,8553

0,8770

PETROBRAS ON

0,8371

0,8561

0,8372

GERDAU PN

0,8371

0,8612

0,8774

EMBRAER PN

0,8860

0,8846

0,8848

ELETROBRÁS ON

0,8687

0,8555

0,8684

MEDIA

0,8698

0,8607

0,8676

DESVIO PADRAO

0,0183

0,0196

0,0159

ÍNDICE

0,8724

0,8864

0,8741

Fonte: Elaboração própria.
Após esta análise sobre a estabilidade dos parâmetros, os λ’s foram
novamente recalculados para o período total, de 13/07/2001 até 25/07/
2003, com 852 observações. Os resultados são apresentados na Tabela
3, sendo depois utilizados no cálculo do VAR Índice e do VAR Carteira.
3.5. Construção do índice

A construção do índice é feita a partir do retorno individual de cada
ação, ponderado pela sua participação, que reduz-se a uma simples
média aritmética, porque as ações têm iguais participações.
n

X It =

∑X
i =1
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Xit = retorno contínuo do Índice no instante t
Xit = retorno contínuo da ação i no instante t
n = número de ações
Com base no retorno do Índice em cada instante t, calcula-se a volatilidade
e demais valores necessários para o desenvolvimento do trabalho.

3.6. Análise dos
resultados (VAR’S)

Para a realização desta etapa do trabalho, onde os cálculos foram
efetuados, foi desenvolvido um programa em Visual Basic chamado
market model em que as metodologias e os parâmetros puderam ser
testados e avaliados de acordo com critérios estabelecidos neste trabalho.
O VAR diário da carteira foi calculado segundo duas metodologias – EWMA
e Histórica – utilizando-se diferentes valores de seus parâmetros e
especificações, resultando em um total de 12 séries distintas de VAR:
• EWMA
– Janela de 25 dias com λ de 0,94 (Riskmetrics)
– Janela de 25 dias com λ’s de acordo com a Tabela 3 para cada
ação (carteira)
– Janela de 25 dias com λ igual a 0,8741 (Tabela 3) para o Índice
– esses três procedimentos acima foram repetidos para janelas
de 60 e 252 dias
• Volatilidade histórica: 25, 60 e 252 dias

3.6.1. Análise dos VAR’s
do Índice e da Carteira

Na Tabela 3 encontram-se as estatísticas descritivas das 12 séries de
VAR ao nível de 5% de significância, ordenados pelo que foi chamado
de “rigidez” do modelo, isto é, a média dividida pelo desvio padrão da
série. Nas outras colunas, o VAR é apresentado como percentual
do valor inicial investido de R$ 100 milhões, calculados tanto para o
índice quanto para a carteira, por cada modelo – histórico e EWMA,
com um nível de significância de 5%, quando se fez variar o lambda de
acordo com as premissas estabelecidas no trabalho.

Tabela 3 – Estatística descritiva das séries de VAR em termos percentuais em relação ao capital investido
MÉDIA

MÁXIMO

MÍNIMO

DESVIO PADRÃO

“RIGIDEZ”

HISTÓRICO 252

2,81

3,05

2,62

0,12

24,05

HISTÓRICO 60

2,66

4,07

1,82

0,59

4,52

Riskmetrics 252

2,63

4,93

1,62

0,70

3,77

Riskmetrics 60

2,59

4,91

1,58

0,71

3,67

HISTÓRICO 25

2,60

5,19

1,57

0,76

3,42

Riskmetrics 25

2,30

4,84

1,28

0,72

3,20

ÍNDICE 252

2,58

6,71

1,31

0,86

2,98

ÍNDICE 60

2,58

6,71

1,31

0,87

2,98

CARTEIRA 252

2,57

6,74

1,29

0,87

2,95

CARTEIRA 60

2,57

6,74

1,29

0,87

2,95

ÍNDICE 25

2,52

6,70

1,28

0,87

2,90

CARTEIRA 25

2,52

6,74

1,26

0,88

2,88

Fonte: Elaboração própria.
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De acordo com a Tabela 3, observa-se que:
• O VAR é um valor relevante, pois seu valor médio está entre 2 e 3%
do valor investido.
•

Os modelos menos adaptativos, isto é, mais rígidos, são o histórico
seguido do Riskmetrics, do Índice e da Carteira. Para os três
primeiros modelos isto é um resultado esperado, pois o peso dado
à última observação aumenta.

•

Entretanto, o modelo Carteira foi um pouco mais adaptativo que o
modelo Índice, embora a diferença seja muito pequena,
significando que a adoção de um λ para cada ação tornou a
carteira mais dinâmica, embora o critério de corte fosse o mesmo
para os dois modelos. Pode-se dizer que, para o mesmo critério
de corte, utilizar um λ individual por ação melhorou a adaptatividade
da carteira.

•

Também como esperado, as janelas de 252, 60 e 25 dias foram
progressivamente mais adaptativas, pois períodos menores
retratam melhor a situação mais recente.

•

Os modelos mais rígidos apresentam um VAR médio maior e
menores diferenças entre máximo e mínimo, significando que os
valores variam menos e mantêm-se em um patamar médio elevado,
portanto mais conservador.

•

Em relação ao VAR máximo, os modelos mais adaptativos
apresentam um valor maior que o dobro do modelo com menor
valor (Histórico 252), isto é, o resultado do VAR é realmente sensível
às premissas da modelagem.

•

Em relação ao VAR médio, uma variação de λ de 0,94 para 0,8741,
isto é, de –7,0% gerou uma variação do VAR de 2,30 (Riskmetrics
25) para 2,52 (Índice 25), ou seja, de = 9,6%, ou 0,22% (R$ 220.000)
do valor investido (R$ 100.000.000).
Estes valores, que podem parecer pequenos, são muito
relevantes para a gerência da carteira de investimentos de
médios e grandes investidores institucionais, levando à conclusão
de que a adoção de um critério para a escolha do λ é importante
na tomada de decisões.

•

3.7. Análise comparativa

Em todos os modelos o desvio padrão é maior quando se dá mais
importância às informações mais recentes. Essa constatação
deriva obviamente do fato que modelos que utilizam períodos
menores e mais recentes em seus cálculos tenderão a melhor
acompanhar os movimentos bruscos do mercado. Constatamos
que em cada um dos modelos verificou-se o mesmo, que o desvio
padrão foi maior nos de 25 dias, seguido dos de 60 e 252 dias.
Os dados analisados constatam que, nestes casos, o desvio padrão
foi de no máximo 35% da média dos valores do VAR, o que o coloca
como não tão alto.

Para fazer a análise comparativa dos resultados, utilizaremos a técnica
CUSUM (erro acumulado), formalmente introduzida a partir dos anos
50, no contexto de controle estatístico de qualidade em processos de
produção industrial. Define-se como CUSUM a soma acumulada
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das diferenças entre as observações de uma série e um valor
referência previamente selecionado. Assim, o processo estatístico
CUSUM, denotado por St, é seqüencialmente definido como:
St = St-1 + (Xt – k) => (17)
Onde: St = soma acumulada em t; St = soma acumulada em t-1;
Xt = observações da série histórica; K = valor de referência.
Usualmente, a estatística CUSUM é plotada como uma série
temporal e o gráfico resultante conhecido como “carta das somas
acumuladas”, ou carta CUSUM. Dentre as principais propriedades
de St, pode-se destacar: detectar mudanças na média (nível médio)
da série geradora, detectar o ponto de ocorrência de tais
mudanças, obter estimadores confiáveis do nível médio corrente
da série Xt e fazer previsões, a curto prazo, dos níveis futuros de Xt.
Uma inspeção visual nos revela as alterações ou estabilidade
nas variáveis analisadas no gráfico. Caso ocorram mudanças é
preciso verificar se existem tendências ou não ao longo do tempo,
que podem ser positivas e/ou negativas, verificadas por meio da
análise da inclinação no gráfico. Utilizando-se deste método
estatístico para avaliar os dados obtidos verificamos graficamente
os resultados abaixo. Os gráficos foram de dois tipos, um para o
CUSUM do VAR Riskmetrics menos o VAR Índice para janelas de
25, 60 e 252 dias (CUSUM 1, 2 e 3), e o outro para o CUSUM do
VAR Índice menos o VAR Carteira para as mesmas janelas
(CUSUM 4, 5 e 6). O primeiro tem como finalidade analisar a
escolha de λ, enquanto o segundo tipo visa analisar o uso de λ’s
individuais para cada ação.
Pela observação das cartas CUSUM, constata-se que: todas as
cartas apresentam tendência, isto é, existem diferenças de média
entre as séries. Essa tendência é menos nítida nas cartas 2 e 4.
A tendência é negativa nas cartas com janelas de 25 dias,
tornando-se progressivamente mais positiva nas janelas de 60
e 252 dias. Isto sugere um critério para a escolha da janela,
pois, por indução, deve existir entre 25 e 60 dias uma janela que
gere VAR’s aproximadamente não tendenciosos para diferentes
λ’s utilizados.
Analisando a escolha do λ (CUSUM 1, 2 e 3), percebe-se que essa é
importante, principalmente pela CUSUM 2, que apresenta grandes
oscilações. Entretanto, dentro do que foi levantado, não existe nenhum
critério conclusivo para esta escolha. Quanto à adoção de λ’s
individuais para cada ação, o exame das cartas CUSUM 4, 5 e 6 não
apresenta nenhum obstáculo, sendo que já foi concluído que o
modelo torna-se mais adaptativo. Assim, sugere-se o critério de se
adotar um λ para cada ação em função do nível de erro percentual
médio absoluto de previsão desejado, o que remonta ao objetivo do
princípio da modelagem em séries temporais, que é a previsão um
passo à frente e seu intervalo de confiança, e não a obtenção da
variância passada, que se torna muito engessada se o λ for único
para todas as ações.
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Gráfico 2 – Cartas CUSUM
CARTAS CUSUM

Fonte: Adaptado a partir de Souza (1987).

4. Conclusão

Este trabalho analisou metodologias utilizadas no gerenciamento de
risco e suas conseqüências para o cálculo do valor em risco. O objetivo
do estudo foi avaliar como a parametrização das variáveis no modelo
Riskmetrics afeta a determinação do valor em risco. Utilizou-se os
modelos EWMA e de volatilidade histórica para o cálculo das
volatilidades e correlações de uma carteira de ações para diferentes
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ponderações ao longo do tempo. Calculou-se o VAR com lambda de
0,94 (VAR Riskmetrics) cujos resultados foram comparados com o
VAR do λ escolhido para reduzir o erro médio quadrado de previsão à
metade (VAR Índice), com o VAR de λ’s individuais por ação, escolhidos
segundo o mesmo critério (VAR Carteira), e com o VAR Histórico.
Os resultados obtidos sugerem resumidamente que a escolha
da janela a ser avaliada para determinação do risco deve ser analisada
criteriosamente; pois é importante nos resultados, e que a adoção
de um λ individual para cada ação torna o modelo mais adaptativo.
Em especial, constatou-se pela carta CUSUM que os modelos
apresentaram diferença de média que se inverte e se acentua com o
aumento da janela, sugerindo que deve haver uma janela entre 25 e
60 dias em que esta tendência não exista.
Outra conclusão importante é que o VAR é sensível à escolha do λ, e
que vale a pena analisar em maior profundidade sua escolha. Mais
particularmente, a adoção de um λ individual para cada ação não
aumenta o esforço computacional mas torna o modelo mais adaptativo.
Ao final sugere-se que se una a modelagem EWMA com uma janela
entre 25 e 60 dias; e um λ para cada ação, escolhido de acordo com o
nível desejado de erro de previsão um passo à frente.
Apesar de esclarecer aspectos importantes relativos ao cálculo do
VAR e da aplicação do modelo EWMA este estudo pode ser estendido
e complementado de diversas formas. Estas qualificações vêm sendo
muito pouco discutidas porque a utilização do VAR é ainda muitas
vezes percebida pelo seu lado regulatório, e não como uma ferramenta
eficiente para administração de carteira. A utilização do VAR foi, por
muito tempo, apenas percebida pelo seu lado regulatório e, só a partir
de uns anos pra cá, foi que ele passou a ser visto, também, como uma
eficiente ferramenta para a administração de carteiras. No Brasil, a
regulação em bolsa ainda não saiu do papel, mas o BACEN está
criando normativo para se medir e regular o risco bursátil no estilo
das normas para risco de câmbio, um “tabelão”, como o mercado
costuma chamar. Entretanto, de acordo com os princípios da Basiléia,
é facultado às empresas criarem seu próprio modelo de risco, o
chamado “modelo interno”, que deverá ter a chancela da autoridade
monetária. Neste sentido, este trabalho contribui fortemente aos que
pretendem calcular o seu próprio VAR de bolsa, pois este modelo,
certamente, será fundamentado em cálculos de volatilidade.
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