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RESUMO 

 

O objectivo desta dissertação prende-se essencialmente com a descrição dos 

modelos heterocedásticos ARCH e GARCH como forma de modelar e prever o valor 

médio condicional (rendimento) e a variância condicional (volatilidade) de séries 

financeiras. 

As séries financeiras apresentam muito frequentemente observações aberrantes 

bem como a existência de regimes onde o rendimento e volatilidade (entendida como a 

variabilidade instantânea) variam ao longo do tempo. Uma vez que este tipo de séries 

apresentam características de não linearidade é impossível modelá-las através dos 

modelos ARIMA. Como demonstra este estudo, os modelos mais apropriados para as 

modelar são os modelos heterocedásticos que recorrem a momentos de ordem superior 

aos utilizados pelos modelos ARIMA. 

Assim, os modelos ARCH e GARCH são os que mais se destacam da classe dos 

modelos heterocedásticos tendo sido introduzidos por Engle (1982) e Bollerslev (1986). 

Estes modelos apresentam uma variância condicional aleatória e é através do seu estudo 

que é possível estimar e efectuar previsões acerca da volatilidade, motivo pelo qual esta 

classe de modelos (não lineares heterocedásticos) tem grande destaque e aplicação na 

análise de séries temporais financeiras que apresentam uma grande variabilidade ao 

longo do tempo. 

Neste trabalho abordam-se ainda outros modelos pertencentes à classe dos 

modelos heterocedásticos – os modelos IGARCH, EGARCH, CHARMA e os modelos 

de Volatilidade Estocástica. 

Numa componente mais prática é apresentado ainda um caso de estudo onde 

foram aplicados os modelos e técnicas desenvolvidos anteriormente. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis was the description of heteroscedastic models 

ARCH and GARCH as a way to modeling and forecasting the conditional mean and 

conditional variance (volatility) of financial time series. 

It is quite normal financial time series presents outliers as well the return and 

volatility varies through the time. This type of time series have characteristics of no 

linearity and it is impossible to model them using the ARIMA models. As this study 

verifies, it is more efficient to use the heteroscedastic models, which call upon higher 

order moments than the ARIMA models. 

The ARCH and GARCH models are the most important models of 

heteroscedastic models and were introduced by Engle (1982) and Bollerslev (1986). 

These models have a stochastic conditional variance and through its study it is possible 

estimate and predict volatility. This fact produces a great impact in the study of 

financial time series which usually present a big variability through time. 

In this work it is also referred other models of the class of heteroscedastic 

models as IGARCH, EGARCH, CHARMA and Stochastic Volatility models. 

In a more practical component it is presented a case study in which were applied 

the models and techniques previously approached. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A análise de séries temporais começou a realizar-se nos campos da engenharia, 

física e ciências da Terra. Contudo, o crescente desenvolvimento da actividade 

financeira tem levado ao aparecimento de uma maior necessidade em compreender as 

séries temporais financeiras e efectuar previsões sobre as futuras condições económicas, 

tendo sido estudados e desenvolvidos diversos métodos para o efeito. Tais métodos de 

modelação e análise estatística de séries financeiras começaram a ser alvo de estudos 

apenas muito recentemente passando a ser aplicados no campo das ciências económicas. 

Os instrumentos financeiros possuem geralmente comportamentos dinâmicos 

diferentes ao longo do tempo, ou seja, apresentam períodos de tempo em que se 

verificam grandes variações no seu comportamento e outros períodos em que não se 

verifica qualquer variação. Esta variação instantânea de um instrumento financeiro ao 

longo do tempo designa-se por volatilidade. Por se tratar de uma variação instantânea e 

esta não ser directamente observável, a teoria estatística e os vários métodos existentes 

para o seu estudo desempenham um papel muito importante na análise de séries 

temporais financeiras. A compreensão e modelação da volatilidade de uma série 

temporal é importante na medida em que permite refinar a estimação dos parâmetros de 

um modelo que traduza o comportamento dos dados e consequentemente efectuar 

previsões com maior exactidão. 

Um dos aspectos mais especiais da volatilidade é o facto de esta não ser 

directamente observável, tornando assim difícil avaliar o desempenho dos modelos de 

heteroscedasticidade condicional. Apesar disso, esta apresenta algumas características 

que são habitualmente detectadas, nomeadamente a existência de “clusters” de 

volatilidade, ou seja, esta pode ser elevada em alguns períodos e reduzida noutros. Além 

disso, a volatilidade evolui de forma contínua ao longo do tempo, isto é, raramente se 

verificam “saltos”, não diverge para o infinito, o que quer dizer que normalmente é 

estacionária, e parece reagir de forma distinta perante grandes aumentos e grandes 

quedas. Estas características desempenham um papel importante no desenvolvimento de 

modelos de estudo da volatilidade, na medida em que pelo menos torna possível o 

desenvolvimento de modelos que descrevam/prevejam as características mencionadas. 
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A incapacidade da modelação de séries temporais com tais características 

através dos modelos ARIMA, por estes se tratarem de modelos lineares, fez com que 

este tipo de séries cativasse a atenção de vários estudiosos. Em termos estatísticos, a 

volatilidade representa o desvio padrão condicional de um instrumento financeiro. Para 

efectuar a modelação de séries financeiras que apresentam grandes flutuações ao longo 

do tempo é necessário recorrer a momentos de ordem superior aos utilizados pelos 

modelos ARIMA, que utilizam os momentos até a 2ª ordem (valor esperado, variância, 

autocovariância e autocorrelação), tendo surgido assim uma nova classe de modelos – 

os modelos heterocedásticos. 

Estes modelos apresentam uma variância condicionada aleatória e é através do 

seu estudo que é possível estimar e efectuar previsões acerca da volatilidade, motivo 

pelo qual esta classe de modelos (não lineares heterocedásticos) tem grande destaque e 

aplicação na análise de séries temporais financeiras que apresentam uma grande 

variabilidade ao longo do tempo. Os primeiros modelos heterocedásticos foram 

introduzidos por Engle (1982) e Bollerslev (1986). 

Com este trabalho pretende-se descrever alguns dos modelos pertencentes a esta 

classe como forma de modelar e prever o valor médio condicional (rendimento) e a 

variância condicionada ou risco (volatilidade) de séries financeiras bem como explicar a 

necessidade que levou ao aparecimento de tais modelos. Completar-se-á este trabalho 

com a aplicação dos métodos a um caso real. 
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2. MODELOS ARCH 

 

As características das séries temporais financeiras referidas anteriormente 

impedem a sua modelação através dos modelos ARIMA clássicos, nomeadamente o 

facto de se verificar, com alguma frequência, que a variância dos erros 𝜎2 não é 

constante. 

Um modelo estatístico/econométrico que incorpore a possibilidade da variância 

do termo de erro não ser constante (volatilidade) designa-se por modelo 

heterocedástico. Este tipo de modelo pretende captar a evolução de 𝜎2, sendo que, a 

forma como 𝜎2 evolui ao longo do tempo distingue os diferentes modelos de 

volatilidade existentes. Segundo Tsay (2001), os modelos heterocedásticos podem ser 

classificados em duas categorias: os pertencentes à primeira categoria utilizam uma 

função determinística para captar a evolução de 𝜎2 e os da segunda categoria utilizam 

uma equação estocástica para descrever 𝜎2. 

O primeiro modelo desenvolvido para modelação de séries financeiras e 

correspondente volatilidade foi apresentado por Engle (1982) e designa-se por modelo 

ARCH – modelo autoregressivo de heteroscedasticidade condicional. Com inspiração 

nos modelos ARIMA, o modelo ARCH modela a variação do quadrado da volatilidade 

como uma média móvel das observações passadas da série temporal. De acordo com 

Engle (2004) este modelo surgiu na sequência da necessidade de descobrir um modelo 

que permitisse validar a conjectura de Friedman (1977) de que a imprevisibilidade da 

inflação estaria na origem dos ciclos económicos e que esta incerteza afectaria o 

comportamento dos investidores. Desta forma, foi necessário conceber um modelo que 

modelasse a evolução desta imprevisibilidade. 

Um processo Xt diz-se um processo ARCH de ordem q se, 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 , com 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 +  … +  𝛼𝑞𝑋𝑡−𝑞2                  (2.1) 

onde 𝜎𝑡 é uma sequência não negativa de variáveis aleatórias, 𝜀𝑡 é uma sequência de 

variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (iid) de valor médio nulo 

e variância unitária e os parâmetros 𝛼𝑖 têm de satisfazer um conjunto de condições  



4  

 

(𝛼0 > 0 e 𝛼𝑖 ≥ 0, i=1,2,…,q) de forma a assegurar que a variância não condicionada é 

finita. Quando 𝜎𝑡 é constante ao longo do tempo então 𝑋𝑡 é um ruído branco. 

Segundo Hamilton (1994), um processo ARCH(q) é estacionário se e só se 

�𝛼𝑖 < 1
𝑞

𝑖=1

 

isto é, um ARCH estacionário é um ruído branco de valor médio nulo e variância 

constante: 

𝐸(𝑋𝑡) = 0 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝛼0 �1 −�𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

��  

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡𝑋𝑡−𝑘) = 𝐸(𝑋𝑡𝑋𝑡−𝑘) = 0,   𝑘 = 1,2, … 

sendo que a sua variância condicionada, que se relaciona com o quadrado dos erros 

passados e varia ao longo do tempo, é aleatória: 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡|𝑋𝑡−1,𝑋𝑡−2, … ) = 𝐸(𝑋𝑡2|𝑋𝑡−1,𝑋𝑡−2, … ) = 𝜎𝑡2 =  𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + … +  𝛼𝑞𝑋𝑡−𝑞2  

(2.2) 

tal como definida em (2.1). A ideia base deste modelo é que 𝑋𝑡 é não correlacionado 

mas dependente e que essa dependência pode ser descrita por uma simples função 

quadrática. Através da estrutura do modelo (2.1) facilmente se verifica que grandes 

valores passados de 𝑋𝑡 implicarão uma variância condicionada 𝜎𝑡2 de 𝑋𝑡 elevada, isto é, 

grandes valores de 𝑋𝑡 tendem a ser seguidos por outros grandes valores de 𝑋𝑡. Segundo 

Tsay (2001), isto significa que a probabilidade de obter grandes variações é maior do 

que a probabilidade de obter uma variância baixa, sendo que este fenómeno é muito 

comum em séries temporais financeiras. 

De acordo com Wei (2006), a equação (2.2) representa a previsão óptima de 𝑋𝑡2 

se este puder ser ajustado pelo modelo AR(q): 

 𝑋𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + … +  𝛼𝑞𝑋𝑡−𝑞2 + 𝑎𝑡 
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onde 𝑎𝑡 é um ruído branco 𝑁(0,𝜎𝑎2). Saliente-se que o processo 𝑋𝑡2 será bem 

caracterizado em termos das correspondentes funções FAC (função de autocorrelação) e 

FACP (função de autocorrelação parcial), salientando-se que a FACP apresentará um 

corte a partir do desfasamento q. 

 

2.1. PROPRIEDADES E LIMITAÇÕES DOS MODELOS ARCH 

Para melhor se compreender os modelos ARCH e as suas propriedades, 

considere-se o modelo ARCH(1), em que a variância condicionada 𝜎𝑡2 depende apenas 

do momento imediatamente anterior: 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡,          𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 ,       𝛼0 > 0 𝑒 𝛼1 ≥ 0  

Pode demonstrar-se, Tsay (2001), que o modelo possui as seguintes propriedades: 

1. A média não condicionada de 𝑋𝑡 é zero pois E(𝑋𝑡) = 𝐸[𝐸(𝑋𝑡|𝑋𝑡−1)] =

𝐸[𝑋𝑡𝐸(𝜀𝑡)] = 0 

2. A variância não condicionada de 𝑋𝑡 é dada por: 

 

𝑉𝑎𝑟 (𝑋𝑡) = 𝐸(𝑋𝑡2) = 𝐸[𝐸(𝑋𝑡2|𝑋𝑡−1)] = 𝐸(𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 ) = 𝛼0 + 𝛼1𝐸(𝑋𝑡−12 ) =  

= 𝛼0 + 𝛼1
𝛼0

1 − 𝛼1
  =  

𝛼0
1 − 𝛼1

                 

 

porque 𝑋𝑡 é um processo estacionário com 𝐸(𝑋𝑡) = 0,𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡−1) =

𝐸(𝑋𝑡−12 ) e 𝐸(𝜀𝑡) = 0 e 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡) = 1. 

3. Em determinadas aplicações, têm de existir momentos de 𝑋𝑡 de ordem superior e 

para isso 𝛼1 tem de satisfazer algumas restrições. 

 

A curtose é um indicador do achatamento da curva da função de densidade e é 

definida pela relação entre o momento central de quarta ordem e o quadrado do 

momento central de segunda ordem. 
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Uma vez que a curtose de uma distribuição normal é igual a 3, então o excesso 

de curtose (𝛾) de uma variável aleatória 𝑋 qualquer pode ser obtida da relação 

 

𝛾 =
𝐸(𝑋4)
(𝜎2)2

− 3, 

 

onde 𝜎 é o desvio padrão de 𝑋. Tem-se então que, para uma distribuição normal, 

𝐸(𝑋4) = 3(𝜎2)2. Logo, sob o pressuposto de que εt tem distribuição 𝑁(0,1), 

tem-se 

𝐸(𝑋𝑡4|𝑋𝑡−1) = 3[𝐸(𝑋𝑡2|𝑋𝑡−1)]2 = 3(𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 )2. 

Então, 

𝐸(𝑋𝑡4) = 𝐸[𝐸(𝑋𝑡4|𝑋𝑡−1)] = 3𝐸(𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 )2 = 3𝐸(𝛼02 + 2𝛼0𝛼1𝑋𝑡−12 + 𝛼12𝑋𝑡−14 ).  

Se 𝑋𝑡 for estacionário até à 4ª ordem então 𝑚4 = 𝐸(𝑋𝑡4) e portanto, 

𝑚4 = 3[𝛼02 + 2𝛼0𝛼1𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) + 𝛼12𝑚4] = 3𝛼02 �1 + 2
𝛼1

1 − 𝛼1
� + 3𝛼12𝑚4. 

Consequentemente, 

𝑚4 =
3𝛼02(1 + 𝛼1)

(1 − 𝛼1)(1 − 3𝛼12). 

Este resultado tem duas implicações importantes: uma vez que o quarto 

momento de 𝑋𝑡 é positivo, 𝛼1 tem de satisfazer a condição 1 − 3𝛼12 > 0 ⇔

 0 ≤ 𝛼12 < 1
3
 e a curtose de 𝑋𝑡 é: 

𝐸(𝑋𝑡4)
[𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡)]2

= 3
𝛼02(1 + 𝛼1)

(1 − 𝛼1)(1 − 3𝛼12)
×

(1 − 𝛼1)2

𝛼02
= 3

1 − 𝛼12

1 − 3𝛼12
> 3 

o que significa que a cauda da distribuição de 𝑋𝑡 é mais pesada do que a cauda 

de uma distribuição normal e portanto, é mais provável que uma grande 

alteração em 𝑋𝑡 possa ter algum significado importante e possa ser modelada por 

um modelo condicional gaussiano ARCH(1) do que simplesmente se tratar de 

um “outlier” produzido por uma série de ruído branco gaussiano. 
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Estas propriedades verificam-se para todos os processos ARCH, sendo que para 

processos de ordem superior os cálculos se tornam bastante mais complexos. 

Apesar das propriedades acima mencionadas, os modelos ARCH também 

apresentam algumas limitações, nomeadamente: 

1. O modelo supõe que choques positivos ou negativos produzem o mesmo efeito 

na volatilidade, pois o modelo depende do quadrado dos choques anteriores. 

Contudo, sabe-se que, por exemplo, o preço de um determinado instrumento 

financeiro responde de forma diferente a choques positivos ou negativos. 

2. O modelo ARCH é bastante restritivo pois, geralmente, a sua definição exige 

que os seus parâmetros satisfaçam um grande número de restrições. 

3. O modelo não fornece nenhuma forma de compreensão/detecção da fonte das 

variações de uma série temporal financeira. Apenas fornece uma forma 

mecânica de descrever a variância condicionada não esclarecendo quais as 

causas de tais variações. 

4. O modelo ARCH tende a devolver previsões exageradas da volatilidade porque 

responde lentamente a grandes alterações isoladas. Tal como referido no 

capítulo 3, a própria estrutura do modelo leva a que grandes valores de 𝑋𝑡 

tendam a ser seguidos por outros grandes valores de 𝑋𝑡, o que inevitavelmente 

irá gerar previsões exageradas da volatilidade. 

 

2.2. TESTES PARA DETECÇÃO DO EFEITO ARCH 

A presença de observações aberrantes numa série temporal financeira pode 

originar dúvidas quanto à sua origem. Estes “outliers” podem ser derivados de um ruído 

branco gaussiano mas também podem esconder um padrão importante na análise dos 

dados devido à presença nestes do efeito ARCH. Perante tal possibilidade, é necessário 

testar a presença do efeito ARCH na série temporal em estudo. 

Para testar a presença de um efeito ARCH, numa primeira fase deve calcular-se 

a FAC e FACP amostrais da série temporal 𝑋𝑡 e do seu quadrado 𝑋𝑡2. Através da análise 

destas funções, pode-se obter uma primeira indicação sobre a presença ou não do efeito 

ARCH na série temporal. Analisando a FAC de 𝑋𝑡 é possível confirmar a inexistência 
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(ou não) de autocorrelação nos dados. Se a FAC e FACP de 𝑋𝑡2 apresentarem “picos” 

relevantes, então muito provavelmente 𝑋𝑡2 apresenta alguma dependência e portanto 

estará presente o efeito ARCH. A análise da FAC e FACP poderá fornecer uma 

primeira indicação quanto à ordem do processo ARCH. De acordo com Muller (2002), 

esta metodologia de identificação deve ser utilizada com prudência e apenas como um 

auxiliar à identificação da ordem do processo ARCH. Depois de identificada uma 

ordem possível para o modelo ARCH, esta deve ser confirmada através de um teste de 

hipóteses. 

Um dos testes utilizados para testar a presença do efeito ARCH e verificar a 

qualidade de ajustamento do modelo é o teste baseado na estatística de Ljung-Box ou 

Estatística-Q modificada (McLeod and Li (1983)). Com este teste pretende-se verificar 

se existe autocorrelação na variável 𝑋𝑡2, ou seja, se a FAC de 𝑋𝑡2 é nula até um lag 

máximo de 𝑞. Assim sendo, a hipótese em teste é 𝐻0:𝜌0 = 𝜌1 = ⋯ =  𝜌𝑞 = 0, onde 

𝜌𝑖 , 𝑖 = 0, … , 𝑞 é a função de autocorrelação de 𝑋𝑡2 nos lags 0, … , 𝑞 e a estatística de 

teste, que converge para a distribuição 𝜒𝑞2 é 

𝑄 = 𝑁(𝑁 + 2)�
1

𝑁 − 𝑖
𝜌�𝑖2

𝑞

𝑖=1

 

onde N é o número de observações da série temporal e q representa o número de lags da 

FAC amostral de 𝑋𝑡2. A regra de decisão, para um nível de significância 𝛼, é rejeitar a 

hipótese nula se o valor observado da estatística de teste 𝑄 > 𝜒𝑞2(𝛼), onde 𝜒𝑞2(𝛼) é o 

percentil 100(1- 𝛼 )% da distribuição 𝜒𝑞2 , sendo que a rejeição da hipótese nula 

confirma a presença de um efeito ARCH. 

Outro teste possível, desenvolvido por Engle (1982), é considerar a regressão da 

variável 𝑋𝑡2 sobre q dos seus valores desfasados: 

 𝑋𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 +  … +  𝛼𝑞𝑋𝑡−𝑞2 + 𝑎𝑡 .     (2.3) 

Neste teste, a hipótese que se pretende testar é 𝐻0:𝛼0 = 𝛼1 = ⋯ =  𝛼𝑞 = 0 e a 

sua rejeição confirma a presença de um efeito ARCH. Uma vez que na estimação se 

perde 𝑞 observações a estatística de teste a utilizar é (𝑁 − 𝑞)𝑅2 que, sob a hipótese de 
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𝑋𝑡 ser iid e ter distribuição 𝑁(0,𝜎2), segue uma distribuição assintótica 𝜒𝑞2, onde 𝑅2 

representa o coeficiente de determinação de (2.2.1). À semelhança do teste anterior, a 

regra de decisão, para um nível de significância 𝛼, é rejeitar a hipótese nula se o valor 

observado da estatística de teste (𝑁 − 𝑞)𝑅2 > 𝜒𝑞2(𝛼). 

O teste dos multiplicadores de Lagrange (Engle (1982)) também permite detectar 

a presença do efeito ARCH. Este teste é equivalente a utilizar a estatística F para testar a 

hipótese 𝐻0 acima explicitada. Considere-se que 

𝑌� =  �
𝑋𝑡2

𝑁

𝑁

𝑡=1

 

é a média amostral de 𝑋𝑡2 e que 𝑎�𝑡 são os resíduos da estimação da regressão (2.3) e 

sejam 

𝑆𝑆𝑅0 =  � (𝑋𝑡2 − 𝑌�)2 e     𝑆𝑆𝑅1 =  � 𝑎�𝑡2.
𝑁

𝑡=𝑞+1

𝑁

𝑡=𝑞+1

 

Sob 𝐻0, a estatística de teste 

𝐹 =  

𝑆𝑆𝑅0 − 𝑆𝑆𝑅1
𝑞

𝑆𝑆𝑅1
𝑁 − 2𝑞 − 1

 

tem distribuição assintótica 𝐹𝑞,(𝑁−2𝑞−1), onde (𝑞,𝑁 − 2𝑞 − 1) representa os graus de 

liberdade da distribuição. A regra de decisão é rejeitar a hipótese nula se 𝐹 >

𝐹𝑞,(𝑁−2𝑞−1) (𝛼), onde 𝐹𝑞,(𝑁−2𝑞−1) (𝛼), é o percentil 100(1- 𝛼)% da distribuição 

 𝐹𝑞,(𝑁−2𝑞−1). 
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2.3. ESTIMAÇÃO DE UM MODELO ARCH E AVALIAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO 

Uma vez identificado um modelo, o passo seguinte é a estimação dos seus 

parâmetros. De acordo com Tsay (2005), admitindo que as variáveis 𝜀𝑡 são iid e 

normais reduzidas, os parâmetros do modelo podem ser facilmente estimados através do 

método da máxima verosimilhança. A função de verosimilhança de um modelo 

ARCH(q) é dada por: 

 

𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑡|𝜶) = 𝑓(𝑥𝑡|𝐹𝑡−1)𝑓(𝑥𝑡−1|𝐹𝑡−2) … 𝑓�𝑥𝑞+1�𝐹𝑞�𝑓�𝑥1, … , 𝑥𝑞�𝜶� 

                          = �  
1

�2𝜋𝜎𝑖2
exp�−

𝑥𝑖2

2𝜎𝑖2
� × 𝑓�𝑥1, … , 𝑥𝑞�𝜶�

𝑡

𝑖=𝑞+1

      (2.4) 

 

onde 𝜶 = (𝛼0,𝛼1, … ,𝛼𝑞)′, 𝐹𝑡−𝑖 representa o conjunto de informação disponível no 

momento 𝑡 − 𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑡 − 𝑞) e 𝑓�𝑥1, … , 𝑥𝑞�𝜶� é a função densidade de 

probabilidade conjunta de 𝑋1, … ,𝑋𝑞 .  Segundo Tsay (2005), como esta função apresenta 

geralmente uma expressão bastante complexa, é habitualmente retirada da função de 

verosimilhança em (2.4) principalmente nos casos em que a amostra é grande. Desta 

forma, utiliza-se a função de verosimilhança condicional 

 

𝑓�𝑥𝑞+1, … , 𝑥𝑡�𝜶, 𝑥1, … , 𝑥𝑞) =  �
1

�2𝜋𝜎𝑖2
exp�−

𝑥𝑖2

2𝜎𝑖2
�        (2.5)

𝑡

𝑖=𝑞+1

 

 

em que 𝜎𝑖2 pode ser avaliada recursivamente. De forma a simplificar os cálculos e 

porque maximizar (2.5) é equivalente a maximizar o seu logaritmo, a função a 

maximizar é dada por: 

 

𝑙�𝑥𝑞+1, … , 𝑥𝑡�𝜶, 𝑥1, … , 𝑥𝑞) = � �−
1
2

ln(2𝜋) −
1
2

ln(𝜎𝑖2) −
1
2
𝑥𝑖2

𝜎𝑖2
�

𝑡

𝑖=𝑞+1

        (2.6) 
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onde 𝜎𝑖2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥𝑖−12 +  … +  𝛼𝑞𝑥𝑖−𝑞2  é avaliada recursivamente. Uma vez que 

ln(2𝜋) é constante, maximizar a expressão (2.6) é equivalente a maximizar: 

𝑙∗�𝑥𝑞+1, … , 𝑥𝑡�𝜶, 𝑥1, … , 𝑥𝑞) = −
1
2
� �ln(𝜎𝑖2) +

𝑥𝑖2

𝜎𝑖2
�

𝑡

𝑖=𝑞+1

. 

Identificado um modelo e estimados os seus parâmetros, deve ser efectuada a 

avaliação do diagnóstico tendo em conta os seguintes aspectos: 

• Análise da significância estatística de cada um dos parâmetros ARCH 

estimados. Caso o módulo do rácio 𝑡 = � 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

�, de cada 

parâmetro estimado, seja superior a 2, então considera-se o parâmetro 

estimado estatisticamente significativo, para um nível de significância de 

5% (como é habitual), pelo que o parâmetro deve permanecer no modelo. 

• Análise dos resíduos standardizados 𝜀𝑡� = 𝑋𝑡�

𝜎𝑡�
, onde 𝑋�𝑡 e 𝜎𝑡�  representam 

respectivamente os valores da série simulada pelo modelo ARCH ajustado 

e a estimativa da variância condicionada em cada instante,  que deverão 

verificar os seguintes critérios: 

o Serem não correlacionados – através da análise da FAC e FACP 

residuais é possível estudar a correlação dos resíduos; 

o Serem desprovidos de qualquer efeito ARCH, o que pode ser 

testado recorrendo aos testes descritos acima. 

o A análise dos coeficientes de curtose e de assimetria dos resíduos 

standardizados permite verificar a validade da hipótese da 

distibuição admitida. A titulo de exemplo, se os resíduos seguem 

uma distribuição normal reduzida então os seus coeficientes de 

curtose e assimetria devem ser 3 e 0 respectivamente. Esta hipótese 

pode ser testada através de um teste de normalidade como o de 

Jarque-Bera (1987). 
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2.4. PREVISÃO 

Como o processo 𝜀𝑡 possui valor médio nulo e de acordo com as propriedades 

verificadas no capítulo 2.1, todos os preditores de um modelo ARCH serão sempre 

nulos: 

𝑋�𝑡(𝑚) = 𝐸[𝑋𝑡+𝑚|𝑋𝑡 ,𝑋𝑡−1, … ] = 𝐸[𝜀𝑡+𝑚𝜎𝑡+𝑚|𝑋𝑡 ,𝑋𝑡−1, … ] = 

                                                  = 𝐸[𝜀𝑡+𝑚]𝐸[𝜎𝑡+𝑚|𝑋𝑡 ,𝑋𝑡−1, … ] = 0 

onde 𝑋�𝑡(𝑚) é o preditor a 𝑚 passos de 𝑋𝑡, isto é, conhecido o valor da série no 

momento t, 𝑋�𝑡(𝑚) fornece uma previsão para a série no momento 𝑡 + 𝑚 (𝑚 = 1,2, … ). 

Segundo este ponto de vista a previsão de um modelo ARCH parece ser de 

pouco interesse. Contudo, conforme referido por Muller (2002) estes modelos mostram-

se bastante úteis quando aplicados a séries temporais financeiras pois permitem efectuar 

a estimação e previsão da volatilidade, isto é, da variância condicionada 𝜎𝑡2. 

Considere-se o modelo ARCH(q). De acordo com Tsay (2005), um preditor a 1-

passo para a variância condicionada é 

𝜎�𝑡2(1) = 𝐸[𝜎𝑡+12 |𝑋𝑡 ,𝑋𝑡−1, … ] = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡2 + ⋯+ 𝛼𝑞𝑋𝑡+1−𝑞2  

e um preditor a 2-passos é dado pela expressão 

𝜎�𝑡2(2) = 𝐸[𝜎𝑡+22 |𝑋𝑡 ,𝑋𝑡−1, … ] = 𝛼0 + 𝛼1𝜎�𝑡2(1) + 𝛼2𝑋𝑡2 … +  𝛼𝑞𝑋𝑡+2−𝑞2 . 

Da mesma forma, um preditor a m-passos para a variância condicionada é obtido 

de 

𝜎�𝑡2(𝑚) = 𝛼0 + �𝛼𝑖𝜎�𝑡2(𝑚 − 𝑖), onde  𝜎�𝑡2(𝑚− 𝑖) = 𝑋𝑡+𝑚−𝑖
2   se 𝑚− 𝑖 ≤ 0.

𝑚

𝑖=1
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3. MODELOS GARCH 

 

Apesar do modelo ARCH ser relativamente simples de determinar, uma das suas 

desvantagens é o facto de requerer muitos parâmetros para descrever adequadamente a 

evolução da volatilidade (Tsay 2005). Uma alternativa a este modelo é o designado 

modelo GARCH – modelo autoregressivo de heteroscedasticidade condicional 

generalizado, proposto por Bollerslev (1986) e que é uma extensão do modelo ARCH 

de Engle. Segundo este modelo considera-se que a variância condicionada do processo 

de erro está relacionada, não apenas com os quadrados dos valores passados da série, 

mas também com as variâncias condicionadas passadas, obtendo-se o modelo mais 

geral: 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡   (3.1) 

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

independentes das realizações passadas de 𝑋𝑡−𝑖, e 

𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + ⋯+ 𝛼𝑠𝑋𝑡−𝑠2 + 𝜙1𝜎𝑡−12 + ⋯+ 𝜙𝑟𝜎𝑡−𝑟2 .   (3.2) 

O modelo em (3.1) é conhecido como modelo autoregressivo de 

heteroscedasticidade condicional generalizado de ordem (r,s) e representa-se por 

GARCH(r,s). Quando r=0, o modelo reduz-se a um processo ARCH(s) e os coeficientes 

𝛼𝑖 ,  (𝑖 = 1, … , 𝑠) e  𝜙𝑗 , (𝑗 = 1, … , 𝑟) são conhecidos como coeficientes ARCH e 

GARCH, respectivamente (Tsay 2005). Uma vez que este modelo é mais parcimonioso 

que um modelo ARCH de ordem elevada e apresenta uma maior estabilidade numérica 

na estimação, geralmente opta-se por utilizar este tipo de modelo em detrimento do 

modelo ARCH.  

Para garantir que 𝜎𝑡2 > 0, são condições suficientes que os parâmetros do 

modelo 𝛼0, 𝛼𝑖  e  𝜙𝑗 cumpram os seguintes requisitos: 𝛼0 > 0,𝛼𝑖 ≥ 0,(𝑖 =

1, … , 𝑠) e 𝜙𝑗 ≥ 0, (𝑗 = 1, … , 𝑟). 
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A condição 

� (𝛼𝑖 + 𝜙𝑖) < 1
max (𝑟,𝑠)

𝑖=1

  

é suficiente para garantir que a variância condicionada de 𝑋𝑡 seja finita e que 𝑋𝑡 seja 

estacionário. 

 Considere-se o operador atraso 𝐵 tal que 𝐵𝑎𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−𝑎. A equação em (3.2) 

pode ser escrita em função dos seus polinómios 𝛼(𝐵) = (𝛼1𝐵 + ⋯+ 𝛼𝑠𝐵𝑠 ) e 𝜙(𝐵) =

(𝜙1𝐵 + ⋯+ 𝜙𝑟𝐵𝑟) como 

𝜎𝑡2 = 𝛼0 +  𝛼(𝐵)𝑋𝑡2 + 𝜙(𝐵)𝜎𝑡2. 

Desta forma, 

𝜎𝑡2 =
𝛼0

1 − 𝜙(1) +
𝛼(𝐵)

1 − 𝜙(𝐵)
𝑋𝑡2. 

Se as raízes do polinómio 1- 𝜙(𝐵) estiverem fora do círculo unitário então 

prova-se que um modelo GARCH(r,s) admite uma representação ARCH(∞),  

𝜎𝑡2 =  𝛼0 �1 −�𝜙𝑖

𝑟

𝑖=1

�� + �𝜓𝑗𝑋𝑡−𝑗2
∞

𝑗=1

 

onde 𝜓𝑗 são os coeficientes de 𝐵𝑗  da expansão da expressão 

𝛼(𝐵)
1 − 𝜙(𝐵) 

e representam os parâmetros do processo ARCH (Muller 2002). 

A expressão do modelo na equação (3.2) poderá dar a ideia de que a variância 

condicionada pode ser modelada por um modelo ARMA, onde 𝑟 seria a ordem do 

operador AR e 𝑠 a ordem do operador MA. Contudo, tal não é verdade na medida em 

que num modelo ARMA o erro associado é um ruído branco e no caso do modelo em 

(3.2) nem 𝑋𝑡2 nem 𝜎𝑡2 desempenham esse papel. Pode demonstrar-se esta conclusão, 
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(Wei 2006), considerando-se a representação dada pela sequência 𝜂𝑡 = 𝑋𝑡2 − 𝜎𝑡2 tal que 

𝜎𝑡2 = 𝑋𝑡2− 𝜂𝑡. 

Substituindo em (3.2) 𝜎𝑡−𝑖2  por 𝑋𝑡−𝑖2 − 𝜂𝑡−𝑖 , 𝑖 = 0, … ,𝑚𝑎 𝑥(𝑟, 𝑠), o modelo pode 

ser reescrito como 

𝑋𝑡2 − 𝜂𝑡 = 𝛼0 + 𝜙1(𝑋𝑡−12 − 𝜂𝑡−1) + ⋯+ 𝜙𝑟(𝑋𝑡−𝑟2 − 𝜂𝑡−𝑟) + 𝛼1𝑋𝑡−12 + ⋯+ 𝛼𝑠𝑋𝑡−𝑠2  

 

  ⇔ 𝑋𝑡2 = 𝛼0 + 𝜂𝑡 + 𝑋𝑡−12 (𝜙1 + 𝛼1) + ⋯+  𝑋𝑡−p2 �𝜙p + 𝛼p� − 𝜙1𝜂𝑡−1 − ⋯− 𝜙𝑟𝜂𝑡−𝑟, 

  ⇔ 𝑋𝑡2 = 𝛼0 + 𝜂𝑡 + �(
𝑝

𝑖=1

𝜙i + 𝛼i) 𝑋𝑡−𝑖2 −�𝜙𝑗𝜂𝑡−𝑗

𝑟

𝑗=1

   

  ⟺ 𝑋𝑡2 −�(
𝑝

𝑖=1

𝜙i + 𝛼i) 𝑋𝑡−𝑖2 = 𝛼0 + 𝜂𝑡 −�𝜙𝑗𝜂𝑡−𝑗

𝑟

𝑗=1

 com 𝑝 = max(𝑟, 𝑠),   (3.3)  

o que é equivalente a 

(1−τ1𝐵 −⋯− τ𝑝𝐵𝑝) 𝑋𝑡2 = 𝛼0 + (1− 𝜙1𝐵 −⋯− 𝜙𝑟𝐵𝑟) 𝜂𝑡−𝑗, (3.4) 

onde 𝜙𝑗 = 0 para 𝑗 > 𝑟,  𝛼𝑖 = 0, para 𝑖 > 𝑠  e   τ𝑖 = (𝜙i + 𝛼i). 

Uma vez que 𝐸𝑡−1(𝑋𝑡2) = 𝜎𝑡2, 𝜎𝑡2 é a previsão a um passo de 𝑋𝑡2 e 𝜂𝑡 é o 

correspondente erro de previsão a um passo, então 𝜂𝑡 = 𝑋𝑡2 − 𝜎𝑡2 é um ruído branco 

pois 

 𝐸𝑡−1(𝜂𝑡) = 𝐸𝑡−1(𝑋𝑡2 − 𝜎𝑡2) = 𝐸𝑡−1(𝑋𝑡2) − 𝜎𝑡2 = 𝜎𝑡2 − 𝜎𝑡2 = 0 = 𝐸(𝜂𝑡) 

e 

𝐸�𝜂𝑖𝜂𝑗� = 𝐸�(𝑋𝑖2 − 𝜎𝑖2)�𝑋𝑗2 − 𝜎𝑗2�� = 𝐸�(𝜎𝑖2𝜀𝑖2 − 𝜎𝑖2)�𝜎𝑗2𝜀𝑗2 − 𝜎𝑗2�� = 

                                             = 𝐸�𝜎𝑖2𝜎𝑗2(𝜀𝑖2 − 1)�𝜀𝑗2 − 1�� = 0      para 𝑖 ≠ 𝑗,  

uma vez que 𝜀𝑡2 são i.i.d. com 𝜀𝑡2~𝜒2(1) (mas note-se que 𝜂𝑡 não são em geral i.i.d.), 

pelo que a equação (3.3) ou (3.4) representa um modelo ARMA. Assim, o modelo 
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GARCH(r,s) em (3.1) e (3.3) implica que a equação em (3.4) seja a forma ARMA(𝑝, 𝑟) 

do processo 𝑋𝑡2,  onde 𝑝 = 𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑠). 

Depois de identificada a presença do efeito GARCH nos dados, o problema 

principal prende-se com a identificação da ordem (r,s). Uma vez que os modelos 

GARCH podem ser tratados como um modelo ARMA para o quadrado dos resíduos, 

podem ser utilizados os critérios tradicionais para identificação da sua ordem, tais como 

o Critério de Informação Akaike (AIC) e o Critério de Informação Bayesiana (BIC). 

(Andersen, T., Davis, R., KreiB, J.-P. e Mikosh, T. (2009)) 

O critério Akaike baseia-se na definição de uma grandeza para medir a 

qualidade do ajustamento. Esta grandeza é definida da seguinte forma: 

 

𝐴𝐼𝐶(𝑚) =  −2𝑙𝑛[𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑛ç𝑎]  +  2𝑚, 

 

onde m é o número de parâmetros estimados do modelo, ou seja, m=r+s+1. De acordo 

com este critério a ordem óptima de um modelo corresponde ao valor de m que 

minimiza o correspondente AIC. Este critério é bastante útil na medida em que permite 

pesquisar a ordem óptima de um modelo ajustado e também, perante vários modelos 

que se ajustem à série, permite seleccionar o melhor modelo que é o que minimizar o 

valor do AIC. O critério de Informação Bayesiana deriva do critério Akaike. 

 

3.1. PROPRIEDADES E LIMITAÇÕES DOS MODELOS GARCH 

Torna-se mais fácil compreender as propriedades e fraquezas dos modelos 

GARCH se nos focarmos no modelo GARCH(1,1), um dos modelos mais populares no 

estudo de séries temporais financeiras: 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 onde 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + 𝜙1𝜎𝑡−12 , 0 ≤ 𝛼1,  𝜙1 ≤ 1, (𝛼1 + 𝜙1) < 1.  (3.5) 

Através de uma primeira análise facilmente se verifica que, à semelhança do que 

acontece nos modelos ARCH, grandes valores passados de 𝑋𝑡−12  ou de 𝜎𝑡−12  implicarão 

uma variância condicionada 𝜎𝑡2 de 𝑋𝑡 elevada e portanto verifica-se a existência de 
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clusters de volatilidade, que são extremamente comuns em séries temporais financeiras 

(Tsay 2005). 

Outra característica comum é que a média não condicionada de 𝑋𝑡 é zero uma 

vez que 𝐸(𝑋𝑡) = 𝐸[𝑋𝑡𝐸(𝜀𝑡)] = 0, pois os εt são variáveis aleatórias iid com média zero 

e variância igual a um. 

Verifica-se também para os modelos GARCH(r,s) que a cauda da sua 

distribuição é mais pesada que a cauda de uma distribuição normal (Tsay 2005). A título 

exemplificativo, calcule-se a curtose de um processo GARCH(1,1). Para tal é necessário 

calcular o 4º momento de 𝑋𝑡, ou seja, 𝐸(𝑋𝑡4). Supondo que εt tem distribuição 𝑁(0,1), 

tem-se que 𝐸(𝑋𝑡4) = 3(σ2)2 e portanto 

   𝐸(𝑋𝑡4|𝑋𝑡−1,σ𝑡−1) = 3[𝐸(𝑋𝑡2|𝑋𝑡−1,σ𝑡−1)]2 = 3(𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + 𝜙1𝜎𝑡−12 )2. 

Então, 

   𝐸(𝑋𝑡4) = 𝐸[𝐸(𝑋𝑡4|𝑋𝑡−1,σ𝑡−1)] = 3𝐸(𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + 𝜙1𝜎𝑡−12 )2 = 

                = 3𝐸(𝛼02 + 2𝛼0𝛼1𝑋𝑡−12 + 𝛼12𝑋𝑡−14 + 2𝛼1𝜙1𝜎𝑡−12 𝑋𝑡−12 + 2𝛼0𝜙1𝜎𝑡−12 +

𝜙12𝜎𝑡−14 )  

= 3[𝛼02 + 2𝛼0𝛼1𝐸(𝑋𝑡−12 ) + 2𝛼1𝜙1𝐸(𝜎𝑡−12 𝑋𝑡−12 ) + 2𝛼0𝜙1𝐸(𝜎𝑡−12 )

+ 𝛼12𝐸(𝑋𝑡−14 ) + 𝜙12𝐸(𝜎𝑡−14 )] 

Considere-se 𝑚4 = 𝐸(𝑋𝑡4). Então, 

𝑚4 = 3[𝛼02 + 𝛼12𝑚4 + 𝜙12𝐸(𝜎𝑡−14 ) + 2𝛼0𝛼1𝐸(𝑋𝑡−12 ) + 2𝛼0𝜙1𝐸(𝜎𝑡−12 )

+ 2𝛼1𝜙1𝐸(𝜎𝑡−12 𝑋𝑡−12 )]. 

Como 𝐸(𝜎𝑡−12 ) =  𝐸(𝑋𝑡−12 ) e 𝐸(𝜎𝑡−12 𝑋𝑡−12 ) = 𝐸(𝜎𝑡−14 ) pois 𝑋𝑡−12 = 𝜎𝑡−12 𝜀𝑡 vem 

que: 

𝑚4 = 3[𝛼02 + 𝛼12𝑚4 + 𝜙12𝐸(𝜎𝑡−14 ) + 2𝛼0𝛼1𝐸(𝑋𝑡−12 ) + 2𝛼0𝜙1𝐸(𝑋𝑡−12 )

+ 2𝛼1𝜙1𝐸(𝜎𝑡−14 )] 

e 

𝑚4 = 3[𝛼02 + 𝛼12𝑚4 + (2𝛼0𝛼1 + 2𝛼0𝜙1)𝐸(𝑋𝑡−12 ) + (2𝛼1𝜙1+𝜙12)𝐸(𝜎𝑡−14 )] 
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Sabendo que 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡−1) = 𝐸(𝑋𝑡−12 ) =
𝛼0

1 − 𝜙1 − 𝛼1
 

tem-se que 

𝑚4 = 3 �𝛼02 + 𝛼12𝑚4 + (2𝛼0𝛼1 + 2𝛼0𝜙1)
𝛼0

1 − 𝜙1 − 𝛼1
+ (2𝛼1𝜙1+𝜙12)𝐸(𝜎𝑡−14 )� ⇔ 

⇔𝑚4 = 3 �𝛼02 + 𝛼12𝑚4 +
2𝛼02(𝛼1 + 𝜙1)
1 − (𝛼1 + 𝜙1)�

+ 3(2𝛼1𝜙1+𝜙12)𝐸(𝜎𝑡−14 ) 

Considere-se que 

�𝛼02 + 𝛼12𝑚4 +
2𝛼02(𝛼1 + 𝜙1)
1 − (𝛼1 + 𝜙1)� = 𝐾 

Sabe-se que 

�3𝐸(𝜎𝑡−14 ) =  𝐸(𝑋𝑡−14 )
𝐸(𝑋𝑡−14 ) = 𝑚4

⇒ 𝐸(𝜎𝑡−14 ) =
𝑚4

3
=

3𝐾 + 3(2𝛼1𝜙1+𝜙12)𝐸(𝑡−24 )
3

= 

= 𝐾 + (2𝛼1𝜙1+𝜙12)𝐸(𝜎𝑡−24 ). 

Então, tem-se que: 

𝑚4 =3K+3(2𝛼1𝜙1 + 𝜙12)[𝐾 + (2𝛼1𝜙1+𝜙12)𝐸(𝜎𝑡−24 )]= 

= 3K + 3K(2𝛼1𝜙1 + 𝜙12) + 3(2𝛼1𝜙1 + 𝜙12)2[𝐾 + (2𝛼1𝜙1+𝜙12)𝐸(𝜎𝑡−34 )] = 

= 3K + 3K(2𝛼1𝜙1 + 𝜙12) + 3𝐾(2𝛼1𝜙1 + 𝜙12)2 + 3𝐾(2𝛼1𝜙1 + 𝜙12)3+… 

=
3𝐾

1 − (2𝛼1𝜙1 + 𝜙12)
, 𝑠𝑒  |2𝛼1𝜙1 + 𝜙12| < 1    (3.6) 

Substituindo em (3.6) K pela sua expressão conclui-se que o 4º momento de 𝑋𝑡 é 

dado por: 

𝑚4 =
3 �𝛼02 + 𝛼12𝑚4 + 2𝛼02(𝛼1 + 𝜙1)

1 − (𝛼1 + 𝜙1)�

1 − (2𝛼1𝜙1 + 𝜙12) ⇔ 
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𝑚4 =
3�𝛼02�1 − (𝛼1 + 𝜙1)� + 𝛼12𝑚4�1 − (𝛼1 + 𝜙1)� + 2𝛼02(𝛼1 + 𝜙1)�

�1 − (2𝛼1𝜙1 + 𝜙12)��1 − (𝛼1 + 𝜙1)�
⇔ 

m4 −
3α12m4�1 − (α1 + ϕ1)�

�1 − (2α1ϕ1 + ϕ12)��1 − (α1 + ϕ1)�
=

3�α02�1 − (α1 + ϕ1)� + 2α02(α1 + ϕ1)�
�1 − (2α1ϕ1 + ϕ12)��1 − (α1 + ϕ1)�

⇔ 

    
𝑚4��1−�2𝛼1𝜙1+𝜙12���1−(𝛼1+𝜙1)�−3𝛼12�1−(𝛼1+𝜙1)��

�1−�2𝛼1𝜙1+𝜙12���1−(𝛼1+𝜙1)�
= 3�𝛼02−𝛼02(𝛼1+𝜙1)+2𝛼02(𝛼1+𝜙1)�

�1−�2𝛼1𝜙1+𝜙12���1−(𝛼1+𝜙1)�
⇔  

𝑚4 =
3[𝛼02(1 − 𝛼1 − 𝜙1 + 2𝛼1 + 2𝜙1]

�1 − (2𝛼1𝜙1 + 𝜙12)��1 − (𝛼1 + 𝜙1)� − 3𝛼12�1 − (𝛼1 + 𝜙1)�
⇔ 

𝑚4 =
3[𝛼02(1 + 𝛼1 + 𝜙1)]

[1 − (𝛼1 + 𝜙1)][1 − 2𝛼1𝜙1 − 𝜙12 − 3𝛼12] = 𝐸(𝑋𝑡4). 

Como a curtose é dada por 

𝐸(𝑋𝑡4)
[𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡)]2, 

tem-se que a curtose de um processo GARCH(1,1) é 

3[𝛼02(1 + 𝛼1 + 𝜙1)]
[1 − (𝛼1 + 𝜙1)][1 − 2𝛼1𝜙1 − 𝜙12 − 3𝛼12]

� 𝛼0
1 − 𝜙1 − 𝛼1

�
2 = 

=
3[𝛼02(1 + 𝛼1 + 𝜙1)][(1 − 𝜙1 − 𝛼1)2]

𝛼02[1 − (𝛼1 + 𝜙1)][1 − 2𝛼1𝜙1 − 𝜙12 − 3𝛼12] = 

=
3[𝛼02(1 + 𝛼1 + 𝜙1)][(1 − (𝜙1 + 𝛼1))2]

𝛼02[1 − (𝛼1 + 𝜙1)][1 − 2𝛼1𝜙1 − 𝜙12 − 3𝛼12] = 

=
3[𝛼02(1 + 𝛼1 + 𝜙1)][1 − (𝜙1 + 𝛼1)]

𝛼02[1 − (𝛼1 + 𝜙1)][1 − 2𝛼1𝜙1 − 𝜙12 − 3𝛼12] = 

 =
3[(1 + 𝛼1 + 𝜙1)][1 − (𝜙1 + 𝛼1)]

[1 − 2𝛼12 − (𝛼1 + 𝜙1)2] = 

=
3[1 − (𝜙1 + 𝛼1)2]

[1 − 2𝛼12 − (𝛼1 + 𝜙1)2] 
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pelo que, se 1−2𝛼12 − (𝛼1 + 𝜙1)2 > 0, 𝐸(𝑋𝑡
4)

[𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡)]2 > 3 e portanto confirma-se que a 

cauda da distribuição de um processo GARCH(1,1) é mais pesada que a de uma 

distribuição normal. Tem-se verificado ainda que a cauda de um modelo GARCH 

permanece bastante fina mesmo quando os 𝜀𝑡 seguem uma distribuição t-student. 

Para determinação da variância não condicionada de 𝑋𝑡 utilizada acima, 

considere-se a forma do modelo GARCH(1,1) dada pela expressão: 

𝑋𝑡2 = 𝛼0 + (𝜙1 + 𝛼1)𝑋𝑡−12 + 𝜂𝑡 − 𝜙1𝜂𝑡−1,  𝜂𝑡 = 𝑋𝑡2 − 𝜎𝑡2 

Então, como 𝐸(𝑋𝑡) = 0,𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝐸(𝑋𝑡2) que é dado por 

𝐸(𝑋𝑡2) = 𝐸(𝛼0 + (𝜙1 + 𝛼1)𝑋𝑡−12 + 𝜂𝑡 − 𝜙1𝜂𝑡−1)

= 𝛼0 + (𝜙1 + 𝛼1)𝐸(𝑋𝑡−12 ) + 𝐸(𝜂𝑡) − 𝜙1𝐸(𝜂𝑡−1) 

Como 𝐸(𝜂𝑡) =  𝐸𝑡−1(𝜂𝑡) = 0, tem-se que 

𝐸(𝑋𝑡2) =  𝛼0 + (𝜙1 + 𝛼1)𝐸(𝑋𝑡−12 ) 

⇔ (1 − 𝜙1 − 𝛼1) 𝐸(𝑋𝑡2) =  𝛼0 ⇔ 𝐸(𝑋𝑡2) =  
𝛼0

1 − 𝜙1 − 𝛼1
= 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡). 

Este resultado pode ser generalizado para qualquer processo GARCH(r,s): 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝐸(𝑋𝑡2) =
𝛼0

1 − ∑ (𝜙𝑖 + 𝛼𝑖)
max (𝑟,𝑠)
𝑖=1

 

A incerteza na estimativa da volatilidade desempenha um papel importante na 

estimação do modelo, mas muitas vezes esta incerteza é negligenciada. Uma das formas 

de avaliar a variabilidade da volatilidade estimada é considerar a curtose do modelo 

encontrado. 

Considere-se mais uma vez o modelo GARCH(1,1) dado pela equação (3.5) com 

𝐸(𝜀𝑡) = 0,𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡) = 1 e 𝐸(𝜀𝑡4) = 𝐿𝜀 + 3 onde 𝐿𝜀 representa o excesso de curtose de 

𝜀𝑡 (Tsay 2005). 
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Sob o pressuposto de que 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝐸(𝜎𝑡2) =
𝛼0

1 − 𝜙1 − 𝛼1
 

𝐸(𝑋𝑡4) = (𝐿𝜀 + 3)𝐸(𝜎𝑡4) desde que que 𝐸(𝜎𝑡4) existe 

e considerando o quadrado do modelo dado por (3.5) tem-se que  

𝜎𝑡4 = 𝛼02 + 𝛼12𝑋𝑡−14 + 𝜙12𝜎𝑡−14 + 2𝛼0𝛼1𝑋𝑡−12 + 2𝛼0𝜙1𝜎𝑡−12 + 2𝛼1𝜙1𝜎𝑡−12 𝑋𝑡−12 .   (3.7) 

Calculando o valor esperado da expressão (3.7) obtém-se 

𝐸(𝜎𝑡4) = 𝛼02 + 𝛼12𝐸(𝑋𝑡−14 ) + 𝜙12𝐸(𝜎𝑡−14 ) + 2𝛼0𝛼1𝐸(𝑋𝑡−12 ) + 2𝛼0𝜙1𝐸(𝜎𝑡−12  

            +2𝛼1𝜙1𝐸(𝜎𝑡−12 𝑋𝑡−12 ). 

Usando as duas propriedades supra referidas e 𝐸(𝜎𝑡−12 𝑋𝑡−12 ) = 𝐸(𝜎𝑡−14 ), obtém-se 

𝐸(𝜎𝑡4) = 𝛼02 + 𝛼12(𝐿𝜀 + 3)𝐸(𝜎𝑡−14 ) + 𝜙12𝐸(𝜎𝑡−14 ) + 2𝛼0𝛼1𝐸(𝜎𝑡−12 )

+ 2𝛼0𝜙1
𝛼0

1 − 𝜙1 − 𝛼1
 + 2𝛼1𝜙1𝐸(𝜎𝑡−14 ) 

  𝐸(𝜎𝑡4) = 𝛼02 + (𝛼12(𝐿𝜀 + 3) + 𝜙12) 𝐸(𝜎𝑡−14 ) + 2𝛼0𝛼1
𝛼0

1 − 𝜙1 − 𝛼1

+ 2𝛼0𝜙1
𝛼0

1 − 𝜙1 − 𝛼1
+ 2𝛼1𝜙1𝐸(𝜎𝑡−14 ) 

𝐸(𝜎𝑡4) = 𝛼02 + (𝛼12(𝐿𝜀 + 3) + 𝜙12 + 2𝛼1𝜙1) 𝐸(𝜎𝑡−14 ) +
2𝛼02(𝛼1 + 𝜙1)
1 − 𝜙1 − 𝛼1

 

𝐸(𝜎𝑡4)[1 − 𝛼12(𝐿𝜀 + 3) − 𝜙12 − 2𝛼1𝜙1] = 𝛼02 +
2𝛼02(𝛼1 + 𝜙1)
1 − 𝜙1 − 𝛼1

 

𝐸(𝜎𝑡4)[1 − 𝛼12(𝐿𝜀 + 3) − 𝜙12 − 2𝛼1𝜙1] = 𝛼02
1 + 𝛼1 + 𝜙1
1 − 𝜙1 − 𝛼1

 

𝐸(𝜎𝑡4) =
𝛼02(1 + 𝛼1 + 𝜙1)

(1 − 𝜙1 − 𝛼1)(1 − 𝛼12(𝐿𝜀 + 3) − 𝜙12 − 2𝛼1𝜙1)
 

𝐸(𝜎𝑡4) =
𝛼02(1 + 𝛼1 + 𝜙1)

[1 − (𝛼1 + 𝜙1)][1 − 𝛼12(𝐿𝜀 + 2) − (𝛼1 + 𝜙1)2] 
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desde que 0 ≤ 𝛼1 + 𝜙1 < 1 e 1 − 𝛼12(𝐿𝜀 + 2) − (𝛼1 + 𝜙1)2 > 0. Assim, o excesso de 

curtose de 𝑋𝑡, se existir é dado por 

𝐿𝑋 =
𝐸(𝑋𝑡4)

[𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡)]2 − 3 =
(𝐿𝜀 + 3)[1 − (𝛼1 + 𝜙1)2]

1 − 2𝛼12 − (𝛼1 + 𝜙1)2 − 𝐿𝜀𝛼12
− 3. 

Quando 𝜀𝑡 é normalmente distribuída tem-se que 𝐿𝜀 = 0 e após alguma manipulação 

algébrica, obtém-se 

𝐿𝑋𝑁 =
6𝛼12

1 − 2𝛼12 − (𝛼1 + 𝜙1)2 , onde o N significa que εt é normalmente distribuída.  

Este resultado tem duas importantes implicações (Tsay 2005): 

• A curtose de 𝑋𝑡 existe se 1 − 2𝛼12 − (𝛼1 + 𝜙1)2 > 0. 

• Se 𝛼1 = 0 então 𝐿𝑋 = 0 e, portanto o modelo GARCH(1,1) não possui caudas 

pesadas. 

Se 𝜀𝑡 não for normalmente distribuída, então 

𝐿𝑋 =
𝐿𝜀 − 𝐿𝜀(𝛼1 + 𝜙1) + 6𝛼12 + 3𝐿𝜀𝛼12

1 − 2𝛼12 − (𝛼1 + 𝜙1)2 − 𝐿𝜀𝛼12
=
𝐿𝜀[1 − (𝛼1 + 𝜙1)2 − 2𝛼12] + 6𝛼12 + 5𝐿𝜀𝛼12

1 − 2𝛼12 − (𝛼1 + 𝜙1)2 − 𝐿𝜀𝛼12
 

              =
𝐿𝜀 + 𝐿𝑋𝑁 + 5

6 𝐿𝜀𝐿𝑋
𝑁

1 − 1
6 𝐿𝜀𝐿𝑋

𝑁
. 

Este resultado foi originalmente obtido por Tiao (Bai, Russel e Tiao, 2003). 

Tem-se ainda que, se 𝜙1 = 0, o modelo reduz-se a um modelo ARCH(1) e neste caso, é 

fácil de verificar que 

𝐿𝑋𝑁 =
6𝛼12

1 − 3𝛼12
 

desde que 1 − 3𝛼12 > 0 e o excesso de curtose de 𝑋𝑡 é 

𝐿𝑋 =
(𝐿𝜀 + 3)(1 − 𝛼12)
1 − (𝐿𝜀 + 3)𝛼12

− 3 =
𝐿𝜀 + 2𝐿𝜀𝛼12 + 6𝛼12

1 − 3𝛼12 − 𝐿𝜀𝛼12
=
𝐿𝜀(1 − 3𝛼12) + 5𝐿𝜀𝛼12 + 6𝛼12

1 − 3𝛼12 − 𝐿𝜀𝛼12
= 
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                =
𝐿𝜀 + 𝐿𝑋𝑁 + 5

6 𝐿𝜀𝐿𝑋
𝑁

1 − 1
6 𝐿𝜀𝐿𝑋

𝑁
 

o que implica que 𝛼1 desempenha um papel importante na determinação do 

comportamento da cauda de 𝑋𝑡, pois se 𝛼1 = 0 tem-se que 𝐿𝑋𝑁 = 0 e 𝐿𝑋𝑁 = 𝐿𝜀 e neste 

caso, o comportamento da cauda de 𝑋𝑡 é similar ao comportamento da cauda de 𝜀𝑡. Se 

𝛼1 > 0 então 𝐿𝑋𝑁 > 0 e o processo 𝑋𝑡 possui caudas pesadas. 

Outra característica dos modelos GARCH que é comum aos modelos ARCH é 

que apenas permitem identificar uma função que descreve a evolução da volatilidade 

através da sua modelação, não fornecendo qualquer informação acerca das suas causas. 

Tal como nos modelos ARCH, verifica-se nos modelos GARCH que estes reagem de 

igual modo a grandes aumentos e grandes quedas nos valores passados de 𝑋𝑡 . 

Os modelos GARCH são caracterizados por produzirem a mesma resposta 

perante variações positivas e negativas de 𝑋𝑡, ou seja, variações positivas e negativas 

cujo valor em modulo é idêntico têm o mesmo impacto na variância condicional 𝜎𝑡2 do 

modelo. Várias extensões dos modelos GARCH têm como objectivo lidar com a 

simetria na resposta a variações positivas e negativas de 𝑋𝑡.Uma das extensões que visa 

ultrapassar esta questão é modelo proposto por Glosten et. al (1993) designado por 

GJR-GARCH, e que tem a forma 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 onde 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + �{𝛼𝑖 + 𝛿𝑖𝐼(𝑋𝑡−𝑖 > 0)}𝑋𝑡−𝑖2
𝑠

𝑖=1

+ �𝜙𝑖

𝑟

𝑖=1

𝜎𝑡−𝑖2  

onde 𝐼(𝑋𝑡−𝑖 > 0) é a função indicatriz que devolve o valor um quando 𝑋𝑡−𝑖 > 0 e zero 

no caso contrário. 
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3.2. ESTIMAÇÃO, AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E 
PREVISÃO  

Conforme demonstrado acima, um modelo GARCH(r,s) pode ser reescrito como 

um modelo ARMA(p,r), onde p=max(r,s): 

𝑋𝑡2 = 𝛼0 + �(𝜙i + 𝛼i) 𝑋𝑡−𝑖2

𝑝

𝑖=1

+ 𝜂𝑡 −�𝜙𝑗𝜂𝑡−𝑗

𝑟

𝑗=1

 

Tal como nos modelos ARCH, para se proceder à estimação dos seus parâmetros 

𝛼0, 𝜙𝑗  (𝑗 = 1, … , 𝑟), 𝛼i (𝑖 = 1, … , 𝑝) pode ser utilizado o método da máxima 

verosimilhança. Segundo Wei (2006), partindo da expressão (3.3) e sabendo que 

τ𝑖 = (𝜙i + 𝛼i), facilmente se determina os estimadores dos coeficientes do modelo 

acima referido que são dados por: 

𝛼�0 = 𝛼�0 

𝜙�𝑗 = 𝜙�𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑟 

𝛼�i = τ̂𝑖 − 𝜙�i, 𝑖 = 1, … , 𝑠. 

Estimados os parâmetros do modelo GARCH identificado, a fase seguinte 

prende-se com a avaliação dos resultados obtidos, recorrendo-se para tal aos mesmos 

critérios de avaliação do diagnóstico referidos para os modelos ARCH. 

Depois de encontrado um modelo GARCH e estimados os seus parâmetros, são 

utilizados métodos de previsão muito similares aos utilizados para efectuar previsões 

através de um modelo ARMA. 

Conforme referido por Tsay (2005), considere-se o modelo GARCH(1,1) dado 

pela expressão (3.5) e suponha-se que a origem da previsão é o momento 𝑡. A previsão 

a 1 passo da variância condicionada é dada por 

𝜎�𝑡2(1) = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡2 + 𝜙1𝜎𝑡2 
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onde 𝑋𝑡 e 𝜎𝑡2 são conhecidos no momento 𝑡, pois supõe-se que é conhecida toda a 

informação até ao momento t . Para efectuar previsões a mais do que um passo, 

considere-se 𝑋𝑡2 = 𝜎𝑡2𝜀𝑡2 e reescreva-se a equação (3.5) como 

𝜎𝑡+12 = 𝛼0 + (𝛼1 + 𝜙1)𝜎𝑡2 + 𝛼1𝜎𝑡2(𝜀𝑡2 − 1).     (3.7) 

Uma vez que 𝐸(𝜀𝑡+12 − 1|𝐹𝑡) = 0, a previsão da volatilidade a 2 passos, com 

origem no momento 𝑡, é dada pela equação 

𝜎�𝑡2(2) = 𝛼0 + (𝛼1 + 𝜙1)𝜎�𝑡2(1). 

Generalizando a expressão anterior, tem-se que a previsão da variância 

condicionada a 𝑚 passos, com origem no momento 𝑡 é dada por 

𝜎�𝑡2(𝑚) = 𝛼0 + (𝛼1 + 𝜙1)𝜎�𝑡2(𝑚− 1),    𝑚 > 1.        (3.8) 

que pode ser reescrita como 𝜎�𝑡2(𝑚)[1 − (𝛼1 + 𝜙1)𝐵] = 𝛼0 e que é exactamente a 

expressão da equação de previsão de um modelo AR(1). Efectuando substituições 

sucessivas na equação (3.8) obtém-se que o previsor a 𝑚 passos da variância 

condicionada é 

𝜎�𝑡2(𝑚) = 𝛼0[1 + (𝛼1 + 𝜙1) + ⋯+ (𝛼1 + 𝜙1)𝑚−2] + (𝛼1 + 𝜙1)𝑚−1𝜎�𝑡2(1). 

Como 

1 + 𝑥 + ⋯+ 𝑥𝑚−2  = 1 ×
1 − 𝑥𝑚−1

1 − 𝑥
=

1 − 𝑥𝑚−1

1 − 𝑥
 

tem-se que 

𝜎�𝑡2(𝑚) =
𝛼0(1 − (𝛼1 + 𝜙1)𝒎−𝟏 )

1 − 𝛼1 − 𝜙1
+ (𝛼1 + 𝜙1)𝑚−1𝜎�𝑡2(1). 

e portanto, 𝜎�𝑡2(𝑚) converge para 𝛼0
1−𝛼1−𝜙1

 à medida que 𝑚⟶ ∞ , desde que 𝛼1 + 𝜙1 <

1. Consequentemente, a previsão da variância condicionada de um modelo 

GARCH(1,1) a 𝑚 passos converge para a variância não condicionada de 𝑋𝑡 , caso esta 

exista, à medida que o horizonte de previsão vai crescendo infinitamente. 
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Considere-se agora o processo GARCH(r,s). Seguindo a mesma lógica de 

raciocínio, a previsão a um passo da variância condicionada é dada por: 

𝜎�𝑡2(1) = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡2 + ⋯+ 𝛼𝑠𝑋𝑡−𝑠2 + 𝜙1𝜎𝑡2 + ⋯+ 𝜙𝑟𝜎𝑡−𝑟2 ⇔ 

⇔ 𝜎�𝑡2(1) = 𝛼0 + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=1

𝑋𝑡+1−𝑖2 + �𝜙𝑗𝜎𝑡+1−𝑗2
𝑟

𝑗=1

    (3.9) 

onde 𝑋𝑡 , … ,𝑋𝑡−𝑠  e 𝜎𝑡2, …𝜎𝑡−𝑟2 ,  são conhecidos nos momentos 𝑡, 𝑡 − 1, 𝑡 − 2, … . 

A previsão a dois passos da volatilidade do modelo GARCH(r,s), com origem no 

momento t, é dada pela equação 

𝜎𝑡+22 = 𝛼0 + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=1

𝑋𝑡+2−𝑖2 + �𝜙𝑗𝜎𝑡+2−𝑗2
𝑟

𝑗=1

= 

 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡+12 + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=2

𝑋𝑡+2−𝑖2 + 𝜙1𝜎𝑡+12 + �𝜙𝑗𝜎𝑡+2−𝑗2 =
𝑟

𝑗=2

 

 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡+12 + 𝜙1𝜎𝑡+12 + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=2

𝑋𝑡+2−𝑖2 + �𝜙𝑗𝜎𝑡+2−𝑗2
𝑟

𝑗=2

. (3.10) 

Tal como anteriormente, considere-se 𝑋𝑡2 = 𝜎𝑡2𝜀𝑡2 e reescreva-se a equação 

(3.10) da forma 

𝛼0 + 𝛼1𝜎𝑡+12 𝜀𝑡+12 + 𝜙1𝜎𝑡+12 + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=2

𝑋𝑡+2−𝑖2 + �𝜙𝑗𝜎𝑡+2−𝑗2
𝑟

𝑗=2

= 

=  𝛼0 + (𝛼1 +  𝜙1) 𝜎𝑡+12 + 𝛼1𝜎𝑡+12 (𝜀𝑡+12 − 1) + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=2

𝑋𝑡+2−𝑖2 + �𝜙𝑗𝜎𝑡+2−𝑗2
𝑟

𝑗=2

 

e, portanto, o previsor a dois passos de um modelo GARCH(r,s) é dado por: 

𝜎�𝑡2(2) = 𝛼0 + (𝛼1 +  𝜙1)𝜎�𝑡2(1) + 0 + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=2

𝑋𝑡+2−𝑖2 + �𝜙𝑗𝜎𝑡+2−𝑗2
𝑟

𝑗=2

. 
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Seguindo o mesmo raciocínio verifica-se que o previsor a 3 passos de um 

modelo GARCH(r,s) é obtido em função dos previsores anteriores  𝜎�𝑡2(2) e 𝜎�𝑡2(1) 

através da expressão 

𝜎�𝑡2(3) = 𝛼0 + (𝛼1 +  𝜙1)𝜎�𝑡2(2) + (𝛼2 +  𝜙2)𝜎�𝑡2(1) + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=3

𝑋𝑡+3−𝑖2  

+ �𝜙𝑗𝜎𝑡+3−𝑗2
𝑟

𝑗=3

.  (3.11) 

Se substituirmos 𝜎�𝑡2(2) e 𝜎�𝑡2(1) na expressão (3.11), esta torna-se bastante 

complexa, aumentando o grau de complexidade com o valor de m. Desta forma, não é 

viável obter uma expressão geral para o previsor a m passos de um modelo 

GARCH(r,s). Assim, a expressão geral da previsão para um passo m qualquer de um 

modelo GARCH(r,s) tem de ser obtida recursivamente, utilizando as previsões obtidas 

nos passos anteriores. 

No caso em que m > max(r,s), verifica-se que a expressão do previsor a m 

passos apenas depende dos previsores dos passos anteriores, ou seja,  

𝜎�𝑡2(𝑚) = 𝛼0 + (𝛼1 + 𝜙1)𝜎�𝑡2(𝑚− 1) + (𝛼2 +  𝜙2)𝜎�𝑡2(𝑚− 2) + ⋯ 

𝜎�𝑡2(𝑚) = 𝛼0 + � (𝛼𝑖 + 𝜙𝑖)𝜎�𝑡2(𝑚− 𝑖).
𝑚−1

𝑖=1

 

Se considerarmos mais uma vez o modelo GARCH(1,1) e tomarmos como passo 

de previsão m=2, ou seja, m >  max(r,s), verifica-se através da análise da expressão 

(3.8) que esta apenas depende do previsor do passo anterior, ou seja, m=1. 

A identificação da ordem de um processo GARCH nem sempre é fácil de 

efectuar. Em grande parte dos casos, processos GARCH de ordem baixa são suficientes 

para modelar a série temporal, como por exemplo os processos GARCH(1,1), 

GARCH(2,1) e GARCH(1,2). 

Considere-se 𝜎�𝑡2(𝑚) como o previsor a m passos da variância condicionada, 

com origem no momento t e considere-se o erro de previsão como                         
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𝑒𝑡(𝑚) = 𝜎�𝑡2(𝑚) − 𝜎𝑡2(𝑚). De forma a medir a qualidade das previsões obtidas através 

do modelo, é habitual calcular-se algumas medidas estatísticas, como por exemplo o 

RMSE (root mean squared error), o MAE (mean absolute error) e o MAPE (mean 

absolute percentual error) dos erros de previsão: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = �
1
𝑁

� 𝑒𝑡2(𝑚)
𝑡+𝑁

𝑗=𝑡+1

 

𝑀𝐴𝐸 =
1
𝑁

� |𝑒𝑡(𝑚)|
𝑡+𝑁

𝑗=𝑡+1

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1
𝑁

�
|𝑒𝑡(𝑚)|
𝜎𝑡(𝑚)

𝑡+𝑁

𝑗=𝑡+1

 

O modelo que minimizar as medidas estatísticas acima referidas é o que tem 

maior capacidade preditiva. Uma vez que o cálculo destas medidas exige o cálculo do 

erro de previsão e consequentemente o conhecimento do valor real da variância 

condicionada no momento t, a técnica a utilizar é prever alguns dos valores já 

conhecidos da variância condicionada e calcular estas medidas estatísticas para esses 

dados. Só assim, é possível determinar qual o melhor modelo. 
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4. MODELOS IGARCH 

 

Segundo Tsay (2005), um outro modelo utilizado para a modelação da 

volatilidade é o modelo IGARCH – modelo GARCH integrado. 

O modelo IGARCH(r,s) assume a forma de um modelo GARCH(r,s) 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + ⋯+ 𝛼𝑠𝑋𝑡−𝑠2 +  𝜙1𝜎𝑡−12 + ⋯𝜙𝑟𝜎𝑡−𝑟2  

onde 𝜀𝑡 são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (iid) de 

valor médio nulo e variância unitária em que a condição suficiente para garantir que 𝜎𝑡2 

seja finita e estacionária é que os coeficientes cumpram 

� (𝛼𝑖 + 𝜙𝑖) < 1.
max (𝑟,𝑠)

𝑖=1

 

Se o modelo GARCH não cumprir esta condição e se 

� (𝛼𝑖 + 𝜙𝑖) = �𝛼𝑖 + �𝜙𝑖

𝑟

𝑖=1

𝑠

𝑖=1

= 1
max (𝑟,𝑠)

𝑖=1

 

o que significa que existem raízes unitárias, então o modelo é um modelo IGARCH. 

Considere-se a representação ARMA do modelo GARCH dada por 

𝑋𝑡2 = 𝛼0 + �(
𝑝

𝑖=1

𝜙i + 𝛼i) 𝑋𝑡−𝑖2 + 𝜂𝑡 −�𝜙𝑗𝜂𝑡−𝑗

𝑟

𝑗=1

 com 𝑝 = max(𝑟, 𝑠). 

Se o polinómio referente à componente AR do modelo GARCH acima referido 

possuir alguma raíz unitária, então estamos perante um modelo IGARCH e, portanto, 

podemos afirmar que os modelos IGARCH não passam de modelos GARCH que 

possuem raízes unitárias. 

Uma das características mais importantes deste tipo de modelos é que o impacto 

das variações passadas de 𝜂𝑡−𝑗 = 𝑋𝑡−𝑗2 − 𝜎𝑡−𝑗2  (𝑗 > 0) em 𝑋𝑡2 irá influenciar durante 

muito tempo os valores futuros de  𝑋𝑡2. 
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Considere-se o modelo IGARCH(1,1) dado por 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + (1 − 𝜙1)𝑋𝑡−12 +  𝜙1𝜎𝑡−12 , 

onde 𝜀𝑡 é definido como anteriormente e 0 < 𝜙1 < 1. 

Conforme anteriormente referido, a equação do previsor a 𝑚 passos da variância 

condicionada de um modelo GARCH(1,1) é dada pela expressão (3.2.2). Quando 

𝛼1 + 𝜙1 = 1, efectuando substituições sucessivas em (3.2.2), obtém-se  

𝜎�𝑡2(𝑚) = 𝜎�𝑡2(1) + (𝑚 − 1)𝛼0, 𝑚 > 1,     (4.1) 

onde 𝑡 é a origem da previsão. Da expressão (4.1), facilmente se verifica que 𝜎�𝑡2(1) 

estará presente nas previsões futuras da volatilidade e que as previsões da variância 

condicionada formam uma recta com declive 𝛼0. Desta forma, é importante verificar 

qual a verdadeira causa da volatilidade, uma vez que esta irá influenciar durante um 

longo período as previsões a efectuar. 

Quando se verifica 𝛼0 = 0, então as previsões da variância condicionada são 

simplesmente dadas por 𝜎�𝑡2(1) para qualquer horizonte temporal. 

Outra característica relevante do modelo IGARCH(1,1) é que este é o modelo de 

alisamento exponencial da serie  𝑋𝑡2 (Tsay 2005). Para verificar que tal acontece, 

reescreva-se o modelo como: 

𝜎𝑡2 = (1 − 𝜙1)𝑋𝑡−12 +  𝜙1𝜎𝑡−12  

= (1 − 𝜙1)𝑋𝑡−12 + 𝜙1[(1 − 𝜙1)𝑋𝑡−22 + 𝜙1𝜎𝑡−22 ] 

= (1 − 𝜙1)𝑋𝑡−12 + 𝜙1(1 − 𝜙1)𝑋𝑡−22 + 𝜙12𝜎𝑡−22 . 

Efectuando substituições sucessivas, obtém-se 

𝜎𝑡2 = (1 − 𝜙1)(𝑋𝑡−12 + 𝜙1𝑋𝑡−22 + 𝜙12𝑋𝑡−32 + ⋯) 

que é a expressão do alisamento exponencial com parâmetro 𝜙1. 
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5. MODELOS GARCH-M 

 

O retorno de uma série financeira depende da volatilidade do processo, ou seja, 

da sua variância condicionada. De forma a modelar este fenómeno, foi desenvolvido um 

outro modelo designado por GARCH na média ou GARCH-M (Tsay 2005). 

O modelo GARCH-M(1,1) é dado por 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com 𝑟𝑡 = 𝜇 + 𝑐𝜎𝑡2 + 𝑋𝑡 𝑒 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + 𝜙1𝜎𝑡−12           (5.1) 

onde 𝑟𝑡 designa o retorno, 𝜇 e 𝑐 são constantes e c designa-se por parâmetro de prémio 

de risco. Se c > 0, então o retorno está positivamente relacionado com a volatilidade. 

A formulação do modelo dado por (5.1) indicia a presença de autocorrelação na 

série do retorno 𝑟𝑡 e estas correlações são originadas pelo processo 𝜎𝑡2. A existência de 

prémio de risco está portanto na origem da presença de autocorrelação em algumas 

séries do retorno de acções. 
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6. MODELOS EGARCH 

 

De forma a ultrapassar algumas das fraquezas dos modelos GARCH, Nelson 

(1991) propôs um novo modelo designado por modelo GARCH exponencial – 

EGARCH. 

Com este modelo, pretendia-se ultrapassar o problema dos modelos GARCH 

exigirem muitas restrições nos seus parâmetros de forma a garantir a positividade da 

variância condicionada bem como os modelos ARCH, GARCH e IGARCH não 

permitirem uma resposta assimétrica a variações positivas e negativas de 𝑋𝑡 da mesma 

magnitude. 

O modelo EGARCH(r,s) assume a forma 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com ln(𝜎𝑡2) = 𝛼0 +
1 + 𝜙1𝐵 + ⋯+ 𝜙𝑠−1𝐵𝑠−1

1 − 𝛼1𝐵 −⋯− 𝛼𝑟𝐵𝑟
𝑔(𝜀𝑡−1)       (5.1) 

onde ln designa o logaritmo natural, 𝛼0 é uma constante real, B é o operador atraso tal 

que 𝐵𝑔(𝜀𝑡) = 𝑔(𝜀𝑡−1), 1 + 𝜙1𝐵 + ⋯+ 𝜙𝑠−1𝐵𝑠−1 e 1 − 𝛼1𝐵 −⋯− 𝛼𝑟𝐵𝑟 são 

polinómios que não possuem factores comuns e cujas raízes se encontram fora do 

círculo unitário, ou seja, o módulo das suas raízes é maior que 1, e 𝑔(𝜀𝑡) é tal que 

𝑔(𝜀𝑡) = 𝜃𝜀𝑡 + 𝛾[|𝜀𝑡| − 𝐸(|𝜀𝑡|)] 

com 𝜃 e 𝛾 constantes reais e |𝜀𝑡| e 𝐸(|𝜀𝑡|) são sequências iid com distribuições 

contínuas e média zero. De (5.1) facilmente se verifica que não são necessárias 

quaisquer restrições nos parâmetros para garantir a positividade de 𝜎𝑡2. 

Reescrevendo a função 𝑔(𝜀𝑡) da forma abaixo facilmente se verifica a sua 

assimetria: 

𝑔(𝜀𝑡) = �
(𝜃 + 𝛾)𝜀𝑡 − 𝛾𝐸(|𝜀𝑡|), se 𝜀𝑡 ≥ 0 
(𝜃 − 𝛾)𝜀𝑡 − 𝛾𝐸(|𝜀𝑡|), se 𝜀𝑡 < 0 . 

Tal como anteriormente, é possível reescrever a equação (5.1) que descreve a 

volatilidade na sua forma ARMA e, considerando esta representação, algumas das 
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propriedades dos modelos EGARCH podem ser obtidas da mesma forma que para 

modelos GARCH.  

Os modelos EGARCH possuem diferenças significativas relativamente aos 

modelos GARCH (Tsay 2005), nomeadamente: 

1. Os modelos EGARCH utilizam ln(𝜎𝑡2) de forma a relaxar a restrição dos 

modelos GARCH em que os coeficientes do modelo têm de ser positivos; 

2. A utilização da função 𝑔(𝜀𝑡) permite que o modelo responda de forma diferente 

a variações positivas e negativas de 𝑋𝑡, o que não acontece nos modelos 

GARCH. 

Na prática, o modelo EGARCH mais utilizado é o modelo de primeira ordem – 

EGARCH(1,1) dado por 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com (1 − 𝛼𝐵) ln(𝜎𝑡2) = (1 − 𝛼)𝛼0 + 𝑔(𝜀𝑡−1)  

onde 𝜀𝑡 são iid normalmente distribuídos e onde o índice de 𝛼1 é omitido. Neste caso 

em concreto, 𝐸(|𝜀𝑡|) = �2
𝜋
  e o modelo para ln(𝜎𝑡2) é dado por 

(1 − 𝛼𝐵) ln(𝜎𝑡2) = �𝛼∗ + (𝛾 + 𝜃)𝜀𝑡−1, se 𝜀𝑡−1  ≥ 0
𝛼∗ + (𝜃 − 𝛾)𝜀𝑡−1, se 𝜀𝑡−1 < 0  

onde 𝛼∗ = (1 − 𝛼)𝛼0 − �2
𝜋
𝛾. 

Assim, pode-se afirmar que a variância condicionada de um modelo EGARCH 

evolui de uma forma não linear dependendo do sinal de 𝑋𝑡−1. Tem-se especificamente 

que 

𝜎𝑡2 = 𝜎𝑡−12𝛼 𝑒𝑥𝑝(𝛼∗)

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑒𝑥 𝑝 �(𝛾 + 𝜃)

𝑋𝑡−1
𝜎𝑡−1

� , se 𝑋𝑡−1 ≥ 0 

𝑒𝑥 𝑝 �(𝜃 − 𝛾)
𝑋𝑡−1
𝜎𝑡−1

� , se 𝑋𝑡−1 < 0
 

onde os coeficientes 𝛾 + 𝜃 e 𝜃 − 𝛾 mostram a assimetria na resposta a um valor positivo 

ou negativo de Xt-1. 
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No caso do modelo EGARCH(1,1) o decaimento inicial da função de 

autocorrelação da variância condicionada é mais rápido que o da função exponencial 

sendo que posteriormente ele se aproxima da função exponencial lentamente. Tal 

característica faz com que não seja viável utilizar um modelo EGARCH(1,1) para 

caracterizar processos que apresentem um decaimento lento na função de 

autocorrelação. 

Malmsten and Teräsvirta (2004) mostraram que o modelo simétrico 

EGARCH(1,1) com 𝜀𝑡 normalmente distribuídos não é suficientemente flexível para 

caracterizar processos com elevada curtose e decaimento lento da função de 

autocorrelação. 

Uma forma alternativa para o modelo EGARCH(r,s) é: 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com ln(𝜎𝑡2) = 𝛼0 + �𝛼𝑖

𝑠

𝑖=1

|𝑋𝑡−𝑖| + 𝛾𝑖𝑋𝑡−𝑖
𝜎𝑡−𝑖

+ �𝜙𝑗 ln(𝜎𝑡−𝑗2 )
𝑟

𝑗=1

. 

Neste caso, sendo 

𝜀𝑡−𝑖 =
𝑋𝑡−𝑖
𝜎𝑡−𝑖

, 

um valor positivo de 𝑋𝑡−𝑖 faz com que 𝛼𝑖(1 + 𝛾𝑖)|𝜀𝑡−𝑖|  contribua para ln(𝜎𝑡2) e um 

valor negativo de 𝑋𝑡−𝑖 faz com que 𝛼𝑖(1 − 𝛾𝑖)|𝜀𝑡−𝑖 | contribua para ln(𝜎𝑡2). 

O parâmetro 𝛾𝑖 representa a influência das observações passadas 𝑋𝑡−𝑖 em 𝑋𝑡 e 

espera-se que ele seja negativo nas aplicações reais. 

Devido à sua estrutura exponencial, um dos problemas dos modelos EGARCH é 

o facto de poderem sobrestimar o impacto de observações aberrantes na volatilidade. 

Uma vez que o modelo GARCH é uma das parametrizações da variância 

condicionada mais frequentemente utilizada, pode ser útil comparar o resultado obtido 

de um EGARCH com o resultado obtido da aplicação de um modelo GARCH. 
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O modelo EGARCH permite caracterizar respostas assimétricas na variação de 

𝑋𝑡, pelo que também faz sentido comparar a aplicação de um EGARCH com a extensão 

do modelo GARCH GJR-GARCH que possui a mesma propriedade. 
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7. MODELOS CHARMA 

 

Ao longo dos tempos têm vindo a ser propostos diversos modelos para descrição 

da evolução da volatilidade. Um outro modelo proposto, derivado do modelo ARMA é 

o modelo heterocedástico condicional ARMA cuja notação é CHARMA. Este modelo 

utiliza coeficientes aleatórios de forma a produzir heteroscedasticidade condicional. O 

modelo CHARMA é definido da seguinte forma: 

𝜙(𝐵)(𝑋𝑡 − 𝜇) = 𝜃(𝐵)𝜀𝑡 , 𝛿𝑡(𝐵)𝜀𝑡 = 𝜂𝑡     (6.1) 

onde  𝜙(𝐵) e 𝜃(𝐵) são os polinómios AR e MA de um modelo ARMA estacionário, 𝜇 

é o valor médio de 𝑋𝑡, 𝜂𝑡 são iid 𝑁(0,𝜎𝑡2) e 𝛿𝑡(𝐵) = 1 − 𝛿1,𝑡𝐵 −⋯− 𝛿𝑟,𝑡𝐵𝑟é um 

coeficiente polinomial aleatório em 𝐵. O vector de coeficientes aleatórios 𝛿𝑡 =

(𝛿1,𝑡,…, 𝛿𝑟,𝑡) é uma sequência de vectores aleatórios iid, com média zero e matriz de 

covariâncias definida não negativa e  {𝛿𝑡} é independente de {𝜂𝑡}. 

A variância condicionada de 𝜀𝑡 em (6.1) é dada por 

𝜎𝑡2 = 𝜎𝜂2 + (𝜀𝑡−1, … , 𝜀𝑡−𝑟)𝚺(𝜀𝑡−1, … , 𝜀𝑡−𝑟)′. 

Note-se que, se 𝚺 é uma matriz diagonal, então a variância condicionada 𝜎𝑡 é 

equivalente à variância condicionada de um modelo ARCH(r), pois como 𝚺 é uma 

matriz de covariância, então é definida não negativa e 𝜎𝜂2 é uma variância e é positiva, 

tem-se que  𝜎𝑡2 ≥ 𝜎𝜂2 > 0,∀𝑡. 

Em séries temporais financeiras é usual verificar-se que 𝜙(𝐵) =  𝜃(𝐵) = 1 e, 

portanto, 𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 e o modelo CHARMA pode ser reescrito como 

𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 , com 𝜀𝑡 = 𝛿1,𝑡𝜀𝑡−1 + 𝛿2,𝑡𝜀𝑡−2 + ⋯+ 𝛿𝑟,𝑡𝜀𝑡−𝑟 + 𝜂𝑡 

onde 𝜂𝑡 é um ruído branco gaussiano com média zero e variância 𝜎𝜂2 e 𝛿𝑡 =

(𝛿1,𝑡,…, 𝛿𝑟,𝑡) é definido como anteriormente mencionado. 

Os modelos CHARMA têm em comum com os modelos ARCH o facto de 

possuírem propriedades condicionadas de segunda ordem embora estas sejam bastante 
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mais difíceis de obter nos modelos CHARMA. No entanto, existem algumas diferenças 

entre estes dois modelos nomeadamente o facto dos modelos CHARMA utilizarem 

produtos cruzados dos valores desfasados de 𝑋𝑡 na variância condicionada. Geralmente 

o número de produtos cruzados cresce muito rapidamente de acordo com a ordem do 

modelo, o que faz com que seja necessário impor algumas restrições ao modelo. 
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8. MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICA 

 

Os modelos de volatilidade estocástica são principalmente utilizados nos campos 

da economia, da matemática financeira e da econometria e têm por objectivo captar o 

impacto da variação da volatilidade ao longo do tempo nos mercados financeiros e 

facilitar a tomada de decisão. Segundo estes modelos a descrição da evolução da 

volatilidade pode também ser efectuada através da introdução de um ruído branco 𝑣𝑡 na 

equação da variância condicionada de 𝑋𝑡 (Melino e Turnbull, 1990; Harvey et al., 1994; 

Jacquier, Polson e Rossi, 1994). Um modelo com esta característica é designado como 

modelo de volatilidade estocástica. 

Tal como nos modelos EGARCH, é necessário garantir que a variância 

condicionada é positiva, motivo pelo qual é considerado ln(𝜎𝑡2) em vez de se considerar 

𝜎𝑡2. Assim, o modelo de volatilidade estocástica é definido como 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡, onde (1 − 𝛼1𝐵 −⋯− 𝛼𝑟𝐵𝑟)ln (𝜎𝑡2) = 𝛼0 + 𝑣𝑡 

e 𝜀𝑡 é uma sequência de variáveis iid 𝑁(0,1), 𝑣𝑡 é uma sequência de variáveis iid 

𝑁(0,𝜎𝑣2) com {𝜀𝑡} e {𝑣𝑡} independentes, 𝜎𝑡 é uma sequência estritamente estacionária e 

positiva de variáveis aleatórias, 𝛼0 é uma constante e todas as raízes do polinómio 

1 −�𝛼𝑖

𝑟

𝑖=1

𝐵𝑖 

estão fora do círculo unitário. Usualmente designa-se 𝜎𝑡 como a sequência de 

volatilidade. 

A introdução do ruído branco 𝑣𝑡  torna o modelo mais flexível na descrição da 

evolução de 𝜎𝑡2, mas ao mesmo tempo aumenta a dificuldade de estimação dos seus 

parâmetros. Esta dificuldade pode ser facilmente compreendida uma vez que, para cada 

𝑋𝑡 o modelo utiliza duas variáveis aleatórias e que são 𝜀𝑡 e 𝑣𝑡. Assim, para o estimar, é 

necessário recorrer a um método de quase-verosimilhança com filtro de Kalman ou um 

método de Monte Carlo. Jacquier, Polson e Rossi (1994) comparam alguns resultados 
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da estimação através da quase-verosimilhança e através dos métodos de Monte Carlo de 

cadeia de Markov. 

Para o caso de r=1, o modelo de volatilidade estocástica 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡, onde ln (𝜎𝑡2) = 𝛼0 + 𝑣𝑡+𝛼1 ln (𝜎𝑡−12 ) 

apresenta algumas propriedades (Jacquier, Polson e Rossi, 1994), nomeadamente, 

ln (𝜎𝑡2)~𝑁�
𝛼0

1 − 𝛼1
,
𝛼𝑣2

1 − 𝛼12
� ≡ 𝑁(𝜇𝜎 ,𝜎𝜎2) 

𝐸(𝑋𝑡2) = 𝐸(𝜎𝑡2)𝐸(𝜀𝑡2) = 𝐸(𝜎𝑡2) = exp �𝜇𝜎 +
1

2𝜎𝜎2
� 

𝐸(𝑋𝑡4) = 𝐸(𝜎𝑡4)𝐸(𝜀𝑡4) = 𝐸(𝜎𝑡4) = 3exp[2𝜇𝜎2 + 2𝜎𝜎2] 

𝜌(𝑋𝑡2,𝑋𝑡−𝑖2 ) =
�exp�𝜎𝜎2𝛼1𝑖 � − 1�
[3 exp(𝜎𝜎2) − 1]  

A pouca experiência com estes modelos mostra que eles conseguiram 

frequentemente melhorar a qualidade do ajustamento, mas a sua contribuição para a 

previsão da volatilidade mostrou resultados diversos. 
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9. APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

Para exemplo de aplicação dos resultados expostos anteriormente, escolheu-se 

como objecto de estudo a série diária da cotação de fecho do PSI20. A série abrange o 

período de 17 de Setembro de 2007 a 16 de Setembro de 2011 num total de 1027 

observações (fonte: www.euronext.com). 

O PSI20 é o principal índice da bolsa de valores de Lisboa e é composto pelas 

maiores empresas portuguesas no mercado de capitais. É o índice de referência do 

mercado de bolsa nacional, reflectindo a evolução dos preços das 20 emissões de acções 

de maior dimensão e liquidez seleccionadas do universo das empresas admitidas à 

negociação no Mercado de Cotações Oficiais. O PSI-20 foi lançado com uma dupla 

finalidade: servir de indicador da evolução do mercado accionista português e servir de 

suporte à negociação de contratos de futuros e opções. 

As 20 empresas que compõem o fundo actualmente são a Altri, Banco 

Comercial Português, Banco Espírito Santo, Banco Português de Investimento, Banco 

Internacional do Funchal, Brisa, Cimpor, EDP, EDP Renováveis, Galp, Jerónimo 

Martins, Mota Engil, Portucel, Portugal Telecom, REN, Semapa, Sonae Industria, 

Sonae, Sonaecom e ZON. 

Numa primeira abordagem aos dados foi efectuado o cronograma da série, que 

será designada por “Cotação”, utilizando todas as observações disponíveis para o 

período acima indicado, com o objectivo de compreender e detectar algumas das suas 

características. Nesta fase inicial resolveu representar-se a totalidade dos dados, mas 

para que seja possível validar se o modelo identificado fornece uma boa modelação da 

série guardaram-se os dados referentes ao período 01.09.2011 a 16.09.2011 para essa 

validação. 

http://www.euronext.com/
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Gráfico 1 - Cronograma da série PSI20 

 

Analisando o cronograma da série verifica-se que esta apresenta uma grande 

variabilidade o que indicia que a série não seja estacionária até à 2ª ordem. Com o 

objectivo de a estacionarizar, recorreu-se à diferenciação da série e o cronograma da 

série diferenciada é 

 
Gráfico 2 - Cronograma da série diferenciada 
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Através da análise do cronograma da figura 2 verifica-se que, após o cálculo de 

uma diferença da série, esta aparenta ser estacionária, pois para além da redução da 

escala, a transformação permitiu que o valor médio da série estabilizasse e a 

variabilidade dos dados diminuísse. Detecta-se também a presença de uma das 

características que está intimamente ligada à volatilidade que é a existência de 

“clusters” de volatilidade, ou seja, existem períodos na série em que a variabilidade é 

elevada e outros períodos em que a variabilidade é mais baixa, ou seja, a variabilidade 

da série não é homogénea ao longo do tempo. Tal fenómeno verifica-se, por exemplo, 

em torno da observação 250 e em torno da observação 750, pois nos dias 

correspondentes a estas observações verificou-se uma grande variabilidade dos dados, 

enquanto que no período entre estes dois dias a variabilidade se manteve homogénea. 

Calcularam-se ainda algumas medidas estatísticas da serie diferenciada e 

verificou-se que a sua curtose é superior à curtose de uma distribuição normal e que, 

segundo o teste de Jarque-Bera, se rejeita a normalidade dos dados. O gráfico seguinte 

apresenta o histograma da série diferenciada e outras medidas para além das referidas 

anteriormente. 

 
Gráfico 3 - Histograma da série diferenciada 

 

Para verificar a presença de um efeito ARCH nos dados, calculou-se a função de 

autocorrelação amostral (FAC) e a função de autocorrelação parcial amostral (FACP) da 

série transformada e do seu quadrado, que são apresentadas nos gráficos 4 e 5, 

respectivamente. 
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Gráfico 4 - FAC e FACP da série diferenciada 

 

 

 
Gráfico 5 - FAC e FACP do quadrado da série diferenciada 
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Através da análise dos gráficos supra apresentados verifica-se que a FACP da 

série diferenciada apresenta um único pico significativo no desfasamento 16, mantendo-

se os restantes valores da FAC e FACP dentro das bandas de confiança, pelo que se 

pode afirmar que a FAC e FACP da série diferenciada são ambas estatisticamente nulas. 

De forma a validar se existe autocorrelação nos dados até um desfasamento máximo de 

36, calculou-se a estatística de Ljung-Box, obtendo-se Q = 37,9446. Uma vez que 

𝑄 ≤ 𝜒362 (0,05) = 50,9985, sendo o valor-p de 0,3803, não se rejeita a hipótese de que 

a FAC seja nula até ao desfasamento 36 para um nível de significância de 5%. Em 

consequência, podemos admitir que estamos perante um ruído branco. 

Pelo contrário, relativamente à FAC e FACP do quadrado da série diferenciada, 

verifica-se a existência de vários picos fora das bandas de confiança. A presença de tais 

picos sugere que o quadrado das cotações não é independente e que possivelmente 

existe algum efeito ARCH. De forma a validar se existe presença do efeito ARCH, 

calculou-se também a estatística de Ljung-Box para o quadrado da série diferenciada e 

obteve-se Q = 358,6031 e um valor-p < 2.2e-16. Para 36 graus de liberdade e um nível 

de significância de 5%, verifica-se que Q > 𝜒362 (0,05) = 50,9985 e portanto rejeita-se a 

hipótese nula de que a FAC do quadrado da série diferenciada seja nula e confirma-se a 

presença de um efeito ARCH. 

Após confirmação da existência do efeito ARCH, o passo seguinte foi estimar 

um modelo adequado aos dados. Uma vez que a FAC e a FACP do quadrado da série 

diferenciada decrescem gradualmente para zero optou-se por experimentar inicialmente 

um modelo GARCH(1,1) 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 onde 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−12 + 𝜙1𝜎𝑡−12 . 

Conforme mencionado anteriormente, de forma a ser possível validar se o 

modelo identificado fornece uma boa modelação da série, para a estimação do modelo 

considerou-se apenas os dados referentes ao período 16.09.2007 a 01.09.2011. Os dados 

referentes ao período 01.09.2011 a 16.09.2011 permitiram calcular o RMSE, o MAPE e 

o MAE dos erros de previsão. 
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Os resultados da estimação foram os seguintes: 

 
Quadro 1 -Resultados da estimação do modelo GARCH(1,1) 

  

Analisando os valores da estimação obtidos através do Eviews, verifica-se que 

todos os coeficientes estimados são estatisticamente significativos para um nível de 

significância de 5%, pelo que o modelo estimado tem a forma 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 onde 𝜎𝑡2 = 440,0297 + 0,167283𝑋𝑡−12 + 0,807446𝜎𝑡−12 . 

Depois de estimado o modelo, a fase seguinte prende-se com a avaliação do 

diagnóstico. Uma vez que todos os coeficientes do modelo são estatisticamente 

significativos, falta agora analisar os resíduos standardizados da estimação. Estes devem 

ser não correlacionados, desprovidos de qualquer efeito ARCH e apresentarem uma 

distribuição normal reduzida. Concluindo, os resíduos têm de apresentar características 

de um ruído branco. 

Através da análise gráfica dos resíduos de estimação verifica-se que estes se 

distribuem aleatoriamente em torno do valor médio (zero) e que os picos em torno das 

observações 250 e 750 continuam presentes. A existência de tais picos demonstra que o 

modelo estimado não conseguiu lidar muito bem com estas observações extremas 

(muito elevadas ou muito baixas) causando assim, um aumento no valor do coeficiente 

de curtose, fazendo com que se rejeite a normalidade dos resíduos. 
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Gráfico 6 - Cronograma dos resíduos de estimação do modelo GARCH(1,1) 

De forma a confirmar a inexistência de correlação nos resíduos de estimação, 

recorreu-se ao cálculo da FAC e FACP dos resíduos standardizados, tendo-se obtido o 

seguinte resultado: 
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Quadro 2 - FAC e FACP dos resíduos 

Efectivamente verifica-se que, para um nível de significância de 5%, ambas as 

funções são estatisticamente nulas em todos os desfasamentos, tendo-se obtido             

Q = 37.456 ≤ 𝜒362 (0,05) = 50,9985  e um valor-p de 0,402. Assim, não se rejeita a 

hipótese de que ambas as funções sejam nulas até ao desfasamento 36 e, portanto, 

conclui-se que os resíduos são não correlacionados. 

Para verificação se os resíduos são desprovidos de qualquer efeito ARCH, 

calculou-se a FAC e a FACP do quadrado da série dos resíduos standardizados. 
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Constatou-se que ambas as funções são estatisticamente nulas e portanto desprovidas de 

qualquer efeito ARCH, pois para 36 graus de liberdade e um nível de significância de 

5%, verifica-se que Q = 39,123 < 𝜒362 (0,05) = 50,9985 e um valor-p de 0,331 e, 

portanto, não se rejeita a hipótese nula de que a FAC do quadrado da série diferenciada 

seja nula, o que confirma a inexistência de qualquer efeito ARCH. 

 
Quadro 3 - FAC e FACP do quadrado dos resíduos 

Quanto à distribuição dos resíduos, considerando um nível de significância de 

5%, verificou-se que estes não seguem uma distribuição normal uma vez que a 
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aplicação do teste de Jarque-Bera conduz à recusa dos valores 3 e 0 (valor-p = 0) para 

os coeficientes de curtose e assimetria, característicos de uma distribuição normal. 

 
Gráfico 7 - Histograma dos resíduos standardizados 

Ensaiaram-se vários modelos, nomeadamente os modelos GARCH(1,2), 

GARCH(2,1) e o GARCH(2,2), mas a avaliação do diagnóstico destes modelos levou 

sempre à sua rejeição uma vez que alguns dos seus parâmetros estimados não eram 

estatisticamente significativos e os valores obtidos para o AIC eram sempre muito 

próximos em todos os modelos testados, pelo que se concluiu que o modelo 

GARCH(1,1) é o mais adequado para descrever os dados.  

A condição de estacionariedade de um modelo GARCH é que 𝛼1 + 𝜙1 < 1. Os 

coeficientes do modelo GARCH(1,1) estimado foram 0,167283 e 0,807446, pelo que se 

tem que 0,167283+0,807446 = 0,974729 que é muito próximo de 1. Atendendo ao 

desvio padrão associado a estas estimativas é de considerar que não se verifique a 

condição de estacionariedade, pelo que deve ser colocada a hipótese da existência de 

raízes unitárias. Assim sendo, poderemos estar perante um modelo IGARCH. 

Outro modelo ensaiado foi o EGARCH(1,1) que permite uma resposta 

assimétrica a variações positivas e negativas de 𝑋𝑡 da mesma magnitude. O modelo 

EGARCH(1,1) tem a forma  

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com ln(𝜎𝑡2) = 𝛼0 +
1 + 𝜙1𝐵
1 − 𝛼1

𝑔(𝜀𝑡−1).       
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Uma forma alternativa à expressão acima é a seguinte: 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com ln(𝜎𝑡2) = 𝛼0 + 𝛼1
|𝑋𝑡−1| + 𝛾1𝑋𝑡−1

𝜎𝑡−1
+ 𝜙1 ln(𝜎𝑡−12 ). 

Uma vez que a FAC do quadrado da série diferenciada apresenta um decaimento 

lento para zero, espera-se que o modelo EGARCH(1,1) não produza grandes resultados 

na medida em que este modelo produz melhor resultados quando a função de 

autocorrelação da variância condicionada apresenta um decaimento inicial mais rápido 

que o da função exponencial e se vai aproximando lentamente da função exponencial. 

De qualquer das formas estimou-se então o modelo EGARCH(1,1) e obteve-se os 

seguintes resultados: 

 
Quadro 4 - Resultados da estimação do modelo EGARCH(1,1) 

 

Analisando os resultados obtidos verifica-se que todos os coeficientes estimados 

são estatisticamente significativos e que o parâmetro 𝛾1é negativo tal como esperado 

pelo que o modelo estimado é 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡  

com ln(𝜎𝑡2) = 0,305842 + 0,205176
|𝑋𝑡−1|
𝜎𝑡−1

− 0,141149
𝑋𝑡−1
𝜎𝑡−1

0,948872ln(𝜎𝑡−12 ).     
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Tal como anteriormente, depois de estimado o modelo, a fase seguinte é a 

avaliação do diagnóstico. Inicialmente começou por efectuar-se o cronograma da série 

dos resíduos de estimação: 

 
Gráfico 8 – Cronograma dos resíduos de estimação do modelo EGARCH(1,1) 

 

Através da análise do cronograma dos resíduos, verifica-se que estes se 

distribuem aleatoriamente em torno do seu valor médio. Verificou-se ainda que os 

resíduos são um ruído branco e são desprovidos de qualquer efeito ARCH, tendo-se 

calculado para o efeito a sua FAC e FACP bem como a FAC e FACP do seu quadrado, 

apresentadas nos quadros 5 e 6, respectivamente. 
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Quadro 5 - FAC e FACP dos resíduos de estimação 
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Quadro 6 - FAC e FACP do quadrado dos resíduos 

 

 
Gráfico 9- Histograma dos resíduos standardizados 

Quanto à distribuição dos resíduos, considerando um nível de significância de 

5%, verificou-se, mais uma vez, que estes não seguem uma distribuição normal uma vez 

que a aplicação do teste de Jarque-Bera devolveu um valor-p de 0.000772, pelo que 
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para o nível de significância considerado se recusa os valores 3 e 0 para os coeficientes 

de curtose e assimetria, característicos de uma distribuição normal. 

Os valores do AIC dos dois modelos ensaiados constam na tabela seguinte: 

Modelo AIC 

GARCH(1,1) 12,13749 

EGARCH(1,1) 12,09858 
Quadro 7 - AIC dos modelos estimados 

Do ponto de vista do AIC, verifica-se que estes são muito semelhantes para os vários 

modelos ensaiados, pois entre os valores obtidos só existem diferenças na ordem das 

centésimas. A principal diferença entre estes dois modelos prende-se com o facto de, no modelo 

EGARCH(1,1), os resíduos de estimação estarem mais próximos de possuírem uma distribuição 

normal do que os resíduos do modelo GARCH(1,1). 

Uma vez que o modelo EGARCH permite respostas diferentes a variações positivas e 

negativas de 𝑋𝑡, é natural que o modelo produza melhores resultados nesse aspecto, pelo 

que seria de esperar que os resíduos de estimação estivessem mais próximos de possuir 

uma distribuição normal. 

Depois de estimado um modelo e efectuada a avaliação de diagnóstico a última 

etapa traduz-se em efectuar previsões com base nesse modelo. Se o modelo encontrado 

for apropriado para descrever os dados, é possível prever valores futuros da variância 

através do mesmo. 

Para medir a qualidade das previsões ter-se-á de prever valores já conhecidos 

(período 01.09.2011 a 16.09.2011) e calcular o RMSE, MAE e MAPE já anteriormente 

referidos. O modelo que apresentar menores valores do RMSE, MAE e MAPE dos erros 

de previsão será o que melhor traduz o comportamento da série e consequentemente 

fornecerá melhores previsões. 

Calculou-se então as previsões da variância condicionada (volatilidade) do 

PSI20, para o período 01.09.2011 a 16.09.2011 para os modelos GARCH(1,1) e 

EGARCH(1,1), bem como o RMSE, MAPE e MAE de cada previsão. 
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Conforme referido por Tsay (2005), uma vez que a volatilidade não é 

directamente observável, é um desafio comparar a performance de diferentes modelos, 

sendo que alguns investigadores optam por reter algumas observações da série 𝑋𝑡 com o 

intuito de posteriormente comparar o seu quadrado com as previsões da variância 

condicionada (𝜎�𝑡2(𝑚)) obtidas para o mesmo período. Contudo, este método não parece 

ser o mais apropriado uma vez que 𝑋𝑡2 não é uma boa estimativa da variância 

condicionada 𝜎�𝑡2. Assim sendo, terá de se ter em conta que a precisão das previsões 

obtidas poderá nem sempre ser a melhor. 

 

Os valores obtidos para a previsão a um passo da variância condicionada, o 

respectivo gráfico e erros de estimação associados ao modelo GARCH(1,1) foram os 

seguintes: 

 

 

 
Gráfico 10 - Previsão da variância – GARCH(1,1) 

 

 

N.º observações previstas 12 

𝑅𝑀𝑆𝐸 132.387 

𝑀𝐴𝐸 111.5575 

𝑀𝐴𝑃𝐸 100.0000 
Quadro 8 - Resultados estatísticos da previsão – GARCH(1,1) 
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Data 
Previsão 
Variância 

01.09.2011 12.286,73 
02.09.2011 10.404,91 
05.09.2011 9.023,06 
06.09.2011 13.073,02 
07.09.2011 14.866,81 
08.09.2011 15.270,39 
09.09.2011 13.536,76 
12.09.2011 15.383,00 
13.09.2011 23.623,70 
14.09.2011 19.741,19 
15.09.2011 17.476,17 
16.09.2011 20.108,03 

  Quadro 9 - Previsão e erros associados - GARCH(1,1) 

Para o modelo EGARCH(1,1), os valores previstos da variância constam no 

quadro 10, apresentado abaixo. O gráfico da previsão da variância a um passo e 

respectivo cálculo das medidas MSE e MAE entre o valor previsto e o valor real da 

série diferenciada foram os seguintes: 

 
Gráfico 11- Previsão da variância - EGARCH(1,1) 

 

N.º observações previstas 12 

𝑅𝑀𝑆𝐸 132.387 

𝑀𝐴𝐸 111.5575 

𝑀𝐴𝑃𝐸 100.0000 
Quadro 10 - Resultados estatísticos da previsão – EGARCH(1,1) 
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Data 
Previsão 
Variância 

01.09.2011 9.192,84 
02.09.2011 8.299,99 
05.09.2011 7.270,87 
06.09.2011 12.952,28 
07.09.2011 17.216,96 
08.09.2011 15.126,99 
09.09.2011 13.007,18 
12.09.2011 17.414,64 
13.09.2011 27.926,09 
14.09.2011 22.784,60 
15.09.2011 19.168,28 
16.09.2011 17.102,35 

  Quadro 11 - Previsões e erros associados - EGARCH(1,1) 

 

Analisando as medidas MAE, RMSE e MAPE obtidas para cada uma das 

previsões, verifica-se que estas são idênticas para ambos os modelos o que permite 

concluir que, em termos de precisão das previsões, é indiferente a escolha de um 

modelo ou de outro. 

Uma vez que aquando da estimação do modelo GARCH(1,1) se suspeitou da 

possibilidade de estarmos perante um modelo IGARCH(1,1), ensaiou-se também o 

modelo IGARCH(1,1) tendo-se obtido as estimativas 𝛼�0 = 16.7361, 𝜙�1 = 0.9048 e 

𝛼�1 = 1 − 0.9048 = 0.0952, pelo que a expressão do modelo estimado é 

𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜀𝑡 com 𝜎𝑡2 = 16.7361 + 0.0952𝑋𝑡−12 + 0.9048𝜎𝑡−12 . 

Foram também calculadas as previsões da variância condicionada a partir da 

fórmula dada na expressão (4.1). Devido à forma desta expressão, as previsões crescem 

linearmente com o passo de previsão, e encontram-se sobre uma recta com declive 𝛼�0, 

pelo que a variação entre as várias previsões é sempre a mesma e, portanto, as previsões 

obtidas revelaram-se pouco interessantes. 
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10. CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste trabalho estudaram-se alguns dos modelos pertencentes à 

classe dos modelos heterocedásticos, sendo que os modelos que mereceram maior 

destaque foram os introduzidos por Engle (1982) e generalizados por Bollerslev (1986). 

Para cada modelo foram apresentadas as suas características, propriedades e respectivas 

limitações.  

Mostrou-se ainda como detectar a presença da volatilidade através da aplicação 

de alguns testes estatísticos, bem como efectuar a sua estimação através do método da 

máxima verosimilhança.  

Posteriormente, foi feita uma aplicação prática, utilizando para o efeito a cotação 

de fecho do PSI 20, com o objectivo principal de verificar se os modelos são 

efectivamente aplicáveis e, consequentemente, encontrar o modelo que melhor se 

ajustasse e previsse a volatilidade dos dados.  

Experimentaram-se diferentes modelos e aplicaram-se algumas das técnicas e 

testes apresentados ao longo da tese para a modelação da volatilidade. Ao mesmo 

tempo, a realização da componente prática permitiu ter consciência das principais 

dificuldades inerentes à modelação da volatilidade.  
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12. ANEXOS 

 

Data  Cotação Data  Cotação  Data  Cotação Data  Cotação  

17-09-2007 11878,2 07-11-2007 12864,8 02-01-2008 12892,7 22-02-2008 10999,1 
18-09-2007 11907,8 08-11-2007 13044,7 03-01-2008 12763,8 25-02-2008 11077,1 
19-09-2007 12228,2 09-11-2007 13323,9 04-01-2008 12614,6 26-02-2008 11169,3 
20-09-2007 12115,2 12-11-2007 13270,1 07-01-2008 12588,8 27-02-2008 11123,5 
21-09-2007 12160,4 13-11-2007 13194,3 08-01-2008 12636,5 28-02-2008 10968,3 
24-09-2007 12058,8 14-11-2007 13237,7 09-01-2008 12414,4 29-02-2008 10952,6 
25-09-2007 11763,4 15-11-2007 13122,3 10-01-2008 12327,7 03-03-2008 10783,1 
26-09-2007 11796,2 16-11-2007 13085,5 11-01-2008 12095,3 04-03-2008 10639,5 
27-09-2007 11981,7 19-11-2007 12901,1 14-01-2008 12129,2 05-03-2008 10782,3 
28-09-2007 12024,4 20-11-2007 12885,3 15-01-2008 11893,4 06-03-2008 10756,9 
01-10-2007 12140,6 21-11-2007 12731,8 16-01-2008 11526,8 07-03-2008 10711,3 
02-10-2007 12374,4 22-11-2007 12879,3 17-01-2008 11517,8 10-03-2008 10511,6 
03-10-2007 12612,4 23-11-2007 13013,9 18-01-2008 11493,8 11-03-2008 10507,7 
04-10-2007 12573 26-11-2007 12922,2 21-01-2008 10823,1 12-03-2008 10496,8 
05-10-2007 12658,4 27-11-2007 12877,5 22-01-2008 10964 13-03-2008 10264,13 
08-10-2007 12647,8 28-11-2007 13096 23-01-2008 10684,5 14-03-2008 10169,2 
09-10-2007 12690,7 29-11-2007 13064,5 24-01-2008 11004,3 17-03-2008 9814,88 
10-10-2007 12682,4 30-11-2007 13120,7 25-01-2008 11121,1 18-03-2008 10066,5 
11-10-2007 12814,4 03-12-2007 13203,9 28-01-2008 11088,3 19-03-2008 10059,9 
12-10-2007 12815,2 04-12-2007 13156,4 29-01-2008 11359,4 20-03-2008 10049,3 
15-10-2007 12731,4 05-12-2007 13155 30-01-2008 11235,3 25-03-2008 10427,4 
16-10-2007 12642,9 06-12-2007 13098,4 31-01-2008 11163,9 26-03-2008 10410,1 
17-10-2007 12752,1 07-12-2007 13116,3 01-02-2008 11354,4 27-03-2008 10466 
18-10-2007 12785,4 10-12-2007 13045,8 04-02-2008 11477,8 28-03-2008 10546,1 
19-10-2007 12748 11-12-2007 13093,8 05-02-2008 11078,2 31-03-2008 10495,9 
22-10-2007 12623,9 12-12-2007 13061,7 06-02-2008 11206,8 01-04-2008 10669,8 
23-10-2007 12752,8 13-12-2007 12835,5 07-02-2008 11138,7 02-04-2008 10871,6 
24-10-2007 12643 14-12-2007 13065,2 08-02-2008 11205,4 03-04-2008 10897,7 
25-10-2007 12732 17-12-2007 13119,2 11-02-2008 11084,5 04-04-2008 10848,7 
26-10-2007 12894,5 18-12-2007 13092,1 12-02-2008 11261,8 07-04-2008 10985 
29-10-2007 12983,6 19-12-2007 13014,5 13-02-2008 11321,3 08-04-2008 10986,3 
30-10-2007 12987,5 20-12-2007 12936,8 14-02-2008 11368,4 09-04-2008 11010,6 
31-10-2007 13005,5 21-12-2007 13069,9 15-02-2008 11282,3 10-04-2008 11009,9 
01-11-2007 12911 24-12-2007 13166,3 18-02-2008 11313,2 11-04-2008 10977,1 
02-11-2007 12816,9 27-12-2007 13095,2 19-02-2008 11300,4 14-04-2008 10919,2 
05-11-2007 12740,7 28-12-2007 13038,3 20-02-2008 11182,5 15-04-2008 11037,3 
06-11-2007 12916,5 31-12-2007 13019,4 21-02-2008 11154,1 16-04-2008 11104,67 
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Data  Cotação Data  Cotação Data  Cotação  Data  Cotação 

17-04-2008 11078,3 10-06-2008 10202,8 31-07-2008 8496,58 22-09-2008 8320,32 
18-04-2008 11183,7 11-06-2008 10088,3 01-08-2008 8384,85 23-09-2008 8190,49 
21-04-2008 11119,7 12-06-2008 10174,1 04-08-2008 8290,89 24-09-2008 8178,48 
22-04-2008 11128,6 13-06-2008 10155,9 05-08-2008 8293,77 25-09-2008 8235,77 
23-04-2008 11038 16-06-2008 10158,7 06-08-2008 8185,33 26-09-2008 8190,1 
24-04-2008 10998,2 17-06-2008 10205,9 07-08-2008 8343,01 29-09-2008 7885,87 
25-04-2008 11086 18-06-2008 10088,7 08-08-2008 8364,83 30-09-2008 8033,23 
28-04-2008 11115,9 19-06-2008 9847,92 11-08-2008 8573,07 01-10-2008 7999,71 
29-04-2008 10976,3 20-06-2008 9657,83 12-08-2008 8639,92 02-10-2008 7832,91 
30-04-2008 10917,4 23-06-2008 9583,51 13-08-2008 8506,49 03-10-2008 7715,52 
02-05-2008 11101,2 24-06-2008 9344,09 14-08-2008 8561,96 06-10-2008 6954,87 
05-05-2008 11012,6 25-06-2008 9496,38 15-08-2008 8584,53 07-10-2008 6870,56 
06-05-2008 11148,4 26-06-2008 9230,31 18-08-2008 8538,04 08-10-2008 6620,51 
07-05-2008 11294,1 27-06-2008 9004,24 19-08-2008 8349,07 09-10-2008 6677,91 
08-05-2008 11247,4 30-06-2008 8904,14 20-08-2008 8386,64 10-10-2008 6281,03 
09-05-2008 11177,3 01-07-2008 8486,91 21-08-2008 8360,44 13-10-2008 6921,48 
12-05-2008 11120,5 02-07-2008 8721,85 22-08-2008 8499,2 14-10-2008 7229,99 
13-05-2008 11142,2 03-07-2008 8694,85 25-08-2008 8466,31 15-10-2008 7008,86 
14-05-2008 11135,2 04-07-2008 8553,7 26-08-2008 8470,62 16-10-2008 6652,89 
15-05-2008 11020 07-07-2008 8697,04 27-08-2008 8459,99 17-10-2008 6689,23 
16-05-2008 11004,9 08-07-2008 8689,33 28-08-2008 8555,41 20-10-2008 6824,99 
19-05-2008 11032,4 09-07-2008 8851,71 29-08-2008 8600,31 21-10-2008 6706,84 
20-05-2008 10906,2 10-07-2008 8678,1 01-09-2008 8625,62 22-10-2008 6400,88 
21-05-2008 10901,7 11-07-2008 8456,7 02-09-2008 8660,41 23-10-2008 6322,82 
22-05-2008 10907,4 14-07-2008 8325,44 03-09-2008 8754,13 24-10-2008 5966,65 
23-05-2008 10810 15-07-2008 8011,54 04-09-2008 8584,26 27-10-2008 5801,76 
26-05-2008 10743,9 16-07-2008 8124,26 05-09-2008 8354,13 28-10-2008 5813,35 
27-05-2008 10666,5 17-07-2008 8408,88 08-09-2008 8592,64 29-10-2008 6227,13 
28-05-2008 10641,2 18-07-2008 8674,27 09-09-2008 8430,17 30-10-2008 6254,92 
29-05-2008 10591 21-07-2008 8815,73 10-09-2008 8287,74 31-10-2008 6360,51 
30-05-2008 10597,9 22-07-2008 8663,99 11-09-2008 8242,1 03-11-2008 6574,14 
02-06-2008 10529,9 23-07-2008 8777,31 12-09-2008 8356,23 04-11-2008 6972,78 
03-06-2008 10539,2 24-07-2008 8644,46 15-09-2008 8096,37 05-11-2008 6824,58 
04-06-2008 10390,5 25-07-2008 8613,12 16-09-2008 8103,67 06-11-2008 6544,54 
05-06-2008 10405,1 28-07-2008 8496,49 17-09-2008 7951,8 07-11-2008 6668,8 
06-06-2008 10278,3 29-07-2008 8407,55 18-09-2008 7698,53 10-11-2008 6690,99 
09-06-2008 10211,1 30-07-2008 8460,89 19-09-2008 8316,61 11-11-2008 6603,91 
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Data  Cotação  Data  Cotação Data  Cotação Data  Cotação  

12-11-2008 6510,67 07-01-2009 6693,47 27-02-2009 6003,75 23-04-2009 6560,34 
13-11-2008 6527,69 08-01-2009 6607,36 02-03-2009 5874,24 24-04-2009 6636,87 
14-11-2008 6573,01 09-01-2009 6592,21 03-03-2009 5743,09 27-04-2009 6617,38 
17-11-2008 6478,38 12-01-2009 6529,68 04-03-2009 5818,94 28-04-2009 6532,91 
18-11-2008 6482,01 13-01-2009 6495,24 05-03-2009 5748,94 29-04-2009 6671,68 
19-11-2008 6272,11 14-01-2009 6278,14 06-03-2009 5776,36 30-04-2009 6755,7 
20-11-2008 6028,04 15-01-2009 6342,27 09-03-2009 5754,71 04-05-2009 6956,69 
21-11-2008 5852,15 16-01-2009 6446,08 10-03-2009 5869,73 05-05-2009 6954,61 
24-11-2008 6108,62 19-01-2009 6363,1 11-03-2009 5923,58 06-05-2009 7132,74 
25-11-2008 6121,35 20-01-2009 6294,31 12-03-2009 5983,34 07-05-2009 7256,85 
26-11-2008 6135,03 21-01-2009 6224,03 13-03-2009 6028,91 08-05-2009 7355,48 
27-11-2008 6231,47 22-01-2009 6263,83 16-03-2009 6060,07 11-05-2009 7240,7 
28-11-2008 6300,41 23-01-2009 6294,2 17-03-2009 6046,24 12-05-2009 7043,76 
01-12-2008 6212,27 26-01-2009 6353,41 18-03-2009 6119,02 13-05-2009 6921,13 
02-12-2008 6170,22 27-01-2009 6299,82 19-03-2009 6185,82 14-05-2009 7035,45 
03-12-2008 6243,49 28-01-2009 6401,76 20-03-2009 6147,04 15-05-2009 7052,82 
04-12-2008 6259,25 29-01-2009 6402,96 23-03-2009 6308,65 18-05-2009 7114,19 
05-12-2008 6021,55 30-01-2009 6438,19 24-03-2009 6215,84 19-05-2009 7253,48 
08-12-2008 6174,99 02-02-2009 6337,79 25-03-2009 6236,96 20-05-2009 7290,95 
09-12-2008 6227,71 03-02-2009 6373,98 26-03-2009 6156,26 21-05-2009 7175,91 
10-12-2008 6194,34 04-02-2009 6418,98 27-03-2009 6095,29 22-05-2009 7230,8 
11-12-2008 6178,13 05-02-2009 6350,7 30-03-2009 6044,23 25-05-2009 7219,47 
12-12-2008 6100,8 06-02-2009 6458,74 31-03-2009 6174,74 26-05-2009 7239,06 
15-12-2008 6137,33 09-02-2009 6475,07 01-04-2009 6216,71 27-05-2009 7290,95 
16-12-2008 6160,85 10-02-2009 6413,08 02-04-2009 6429,02 28-05-2009 7240,72 
17-12-2008 6245,03 11-02-2009 6457,49 03-04-2009 6407,76 29-05-2009 7223,9 
18-12-2008 6274,23 12-02-2009 6405,49 06-04-2009 6460,5 01-06-2009 7298,08 
19-12-2008 6211,9 13-02-2009 6454,14 07-04-2009 6434,1 02-06-2009 7266,76 
22-12-2008 6208,88 16-02-2009 6374,65 08-04-2009 6451,98 03-06-2009 7208,58 
23-12-2008 6217 17-02-2009 6170,89 09-04-2009 6562,03 04-06-2009 7185,85 
24-12-2008 6234,24 18-02-2009 6193,69 14-04-2009 6617,66 05-06-2009 7178,29 
29-12-2008 6289,73 19-02-2009 6157,21 15-04-2009 6593,81 08-06-2009 7037,52 
30-12-2008 6357,78 20-02-2009 6021,44 16-04-2009 6669,27 09-06-2009 7141,85 
31-12-2008 6341,34 23-02-2009 6012,45 17-04-2009 6783,02 10-06-2009 7114,73 
02-01-2009 6427,51 24-02-2009 5904,22 20-04-2009 6709,04 11-06-2009 7184,92 
05-01-2009 6565,13 25-02-2009 5851,18 21-04-2009 6540,15 12-06-2009 7181,85 
06-01-2009 6696,88 26-02-2009 5976,4 22-04-2009 6574,19 15-06-2009 7094,24 
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Data  Cotação Data  Cotação  Data  Cotação Data  Cotação 

16-06-2009 7080,75 06-08-2009 7485,03 28-09-2009 8444,99 18-11-2009 8545,11 
17-06-2009 6910 07-08-2009 7478,39 29-09-2009 8449,81 19-11-2009 8448,52 
18-06-2009 6941,98 10-08-2009 7493,18 30-09-2009 8474,95 20-11-2009 8442,3 
19-06-2009 7062,18 11-08-2009 7481,99 01-10-2009 8472,11 23-11-2009 8532,61 
22-06-2009 6933,44 12-08-2009 7520,01 02-10-2009 8353,87 24-11-2009 8480,89 
23-06-2009 6916,93 13-08-2009 7579,3 05-10-2009 8411,73 25-11-2009 8465,22 
24-06-2009 6984,42 14-08-2009 7636,4 06-10-2009 8594,46 26-11-2009 8287,26 
25-06-2009 6996,48 17-08-2009 7489,92 07-10-2009 8648,11 27-11-2009 8366,25 
26-06-2009 6997,32 18-08-2009 7578,19 08-10-2009 8745,1 30-11-2009 8253,96 
29-06-2009 7063,34 19-08-2009 7603,1 09-10-2009 8749,85 01-12-2009 8380,53 
30-06-2009 7110,88 20-08-2009 7710,47 12-10-2009 8842,78 02-12-2009 8359,12 
01-07-2009 7240,24 21-08-2009 7812,71 13-10-2009 8739,01 03-12-2009 8368,81 
02-07-2009 7119,11 24-08-2009 7893,29 14-10-2009 8881,73 04-12-2009 8376,39 
03-07-2009 7164,14 25-08-2009 7897,86 15-10-2009 8846,12 07-12-2009 8336,92 
06-07-2009 7094,27 26-08-2009 7888,83 16-10-2009 8816,26 08-12-2009 8231,77 
07-07-2009 7077,7 27-08-2009 7827,01 19-10-2009 8882,69 09-12-2009 8059,54 
08-07-2009 7021,04 28-08-2009 7840,27 20-10-2009 8845,76 10-12-2009 8122,68 
09-07-2009 7042,74 31-08-2009 7828,32 21-10-2009 8812,17 11-12-2009 8183,91 
10-07-2009 6942,81 01-09-2009 7777,03 22-10-2009 8687,61 14-12-2009 8245,68 
13-07-2009 7047,7 02-09-2009 7650,56 23-10-2009 8646,5 15-12-2009 8244,84 
14-07-2009 7079,37 03-09-2009 7726,97 26-10-2009 8519,51 16-12-2009 8301,98 
15-07-2009 7193,27 04-09-2009 7802,89 27-10-2009 8486,06 17-12-2009 8187,3 
16-07-2009 7172,05 07-09-2009 7932,18 28-10-2009 8238,02 18-12-2009 8211,87 
17-07-2009 7193,82 08-09-2009 7924,48 29-10-2009 8496,68 21-12-2009 8337,63 
20-07-2009 7249,82 09-09-2009 7999,06 30-10-2009 8341,42 22-12-2009 8397,5 
21-07-2009 7262,79 10-09-2009 8070,07 02-11-2009 8380,72 23-12-2009 8424,04 
22-07-2009 7257,52 11-09-2009 8129,45 03-11-2009 8278,51 24-12-2009 8446,21 
23-07-2009 7299,21 14-09-2009 8126,72 04-11-2009 8420,9 28-12-2009 8426,43 
24-07-2009 7253,69 15-09-2009 8226,09 05-11-2009 8462,5 29-12-2009 8479,32 
27-07-2009 7302,97 16-09-2009 8338 06-11-2009 8454,35 30-12-2009 8500,55 
28-07-2009 7302,71 17-09-2009 8462,59 09-11-2009 8537,59 31-12-2009 8463,85 
29-07-2009 7327,66 18-09-2009 8425,61 10-11-2009 8515,06 04-01-2010 8602,44 
30-07-2009 7346,8 21-09-2009 8343,31 11-11-2009 8526,46 05-01-2010 8677,69 
31-07-2009 7292,99 22-09-2009 8407,33 12-11-2009 8489,72 06-01-2010 8680,3 
03-08-2009 7426,43 23-09-2009 8410,81 13-11-2009 8514,03 07-01-2010 8763,93 
04-08-2009 7488,37 24-09-2009 8390,68 16-11-2009 8579,54 08-01-2010 8839,75 
05-08-2009 7472,43 25-09-2009 8375,73 17-11-2009 8517,55 11-01-2010 8821,6 
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Data  Cotação  Data  Cotação Data  Cotação  Data  Cotação 

12-01-2010 8733,64 04-03-2010 7792,99 28-04-2010 7016,9 18-06-2010 7411,32 
13-01-2010 8739,85 05-03-2010 7965,54 29-04-2010 7339,2 21-06-2010 7487,74 
14-01-2010 8697,31 08-03-2010 7917,36 30-04-2010 7408,45 22-06-2010 7459,04 
15-01-2010 8494,85 09-03-2010 7860,11 03-05-2010 7409,69 23-06-2010 7390,9 
18-01-2010 8529,28 10-03-2010 7976,48 04-05-2010 7097,78 24-06-2010 7223,92 
19-01-2010 8482,86 11-03-2010 7971,78 05-05-2010 6990,22 25-06-2010 7219,1 
20-01-2010 8337,91 12-03-2010 7976,31 06-05-2010 6824,8 28-06-2010 7214,37 
21-01-2010 8241,21 15-03-2010 7908,29 07-05-2010 6624,29 29-06-2010 7021,53 
22-01-2010 8118,39 16-03-2010 8016,76 10-05-2010 7335,33 30-06-2010 7065,65 
25-01-2010 8105,07 17-03-2010 8167,62 11-05-2010 7174,1 01-07-2010 7019,28 
26-01-2010 8100,74 18-03-2010 8111,29 12-05-2010 7380,66 02-07-2010 7075,73 
27-01-2010 8040,16 19-03-2010 8093,14 13-05-2010 7324,05 05-07-2010 7106,22 
28-01-2010 7930,24 22-03-2010 8001,6 14-05-2010 7011,62 06-07-2010 7259,48 
29-01-2010 7927,31 23-03-2010 8080,23 17-05-2010 7018,64 07-07-2010 7376,27 
01-02-2010 8011,77 24-03-2010 7997,33 18-05-2010 7058,65 08-07-2010 7442,64 
02-02-2010 8061,59 25-03-2010 8067,38 19-05-2010 6923,08 09-07-2010 7317,93 
03-02-2010 7832,86 26-03-2010 8103,06 20-05-2010 6753,27 12-07-2010 7305,09 
04-02-2010 7442,99 29-03-2010 8161,06 21-05-2010 6820,77 13-07-2010 7312,59 
05-02-2010 7341,56 30-03-2010 8142,13 24-05-2010 6819,63 14-07-2010 7262,18 
08-02-2010 7436,03 31-03-2010 8102,15 25-05-2010 6632,32 15-07-2010 7266,64 
09-02-2010 7497,8 01-04-2010 8185,01 26-05-2010 6844,11 16-07-2010 7137,11 
10-02-2010 7631,94 06-04-2010 8193,77 27-05-2010 7088,77 19-07-2010 7111,7 
11-02-2010 7583,27 07-04-2010 8144,12 28-05-2010 7068,08 20-07-2010 7146,41 
12-02-2010 7503,8 08-04-2010 8072,56 31-05-2010 7072,01 21-07-2010 7127,29 
15-02-2010 7507,56 09-04-2010 8243,46 01-06-2010 7101,05 22-07-2010 7289,09 
16-02-2010 7539,96 12-04-2010 8299,13 02-06-2010 7055,02 23-07-2010 7252,7 
17-02-2010 7582,64 13-04-2010 8268,23 03-06-2010 7131,02 26-07-2010 7291,84 
18-02-2010 7653 14-04-2010 8344,29 04-06-2010 6974,43 27-07-2010 7381,56 
19-02-2010 7719,68 15-04-2010 8306,76 07-06-2010 6947,15 28-07-2010 7455,77 
22-02-2010 7734,33 16-04-2010 8110,59 08-06-2010 6868,59 29-07-2010 7407,56 
23-02-2010 7613,19 19-04-2010 8024,91 09-06-2010 6905,11 30-07-2010 7371,79 
24-02-2010 7569,25 20-04-2010 8139,96 10-06-2010 7088,79 02-08-2010 7512,6 
25-02-2010 7445,76 21-04-2010 7956,68 11-06-2010 7145,1 03-08-2010 7531,06 
26-02-2010 7559,17 22-04-2010 7751,95 14-06-2010 7192,28 04-08-2010 7569,03 
01-03-2010 7674,33 23-04-2010 7805,04 15-06-2010 7204,13 05-08-2010 7544,55 
02-03-2010 7702,77 26-04-2010 7557,36 16-06-2010 7252,88 06-08-2010 7415,36 
03-03-2010 7755,79 27-04-2010 7152,42 17-06-2010 7232,49 09-08-2010 7509,04 
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Data  Cotação Data  Cotação  Data  Cotação Data  Cotação  

10-08-2010 7464,33 30-09-2010 7507,57 22-11-2010 7787,64 12-01-2011 7653,96 
11-08-2010 7297,59 01-10-2010 7586,71 23-11-2010 7617,6 13-01-2011 7682,02 
12-08-2010 7299,3 04-10-2010 7535,71 24-11-2010 7656,72 14-01-2011 7581,4 
13-08-2010 7300,08 05-10-2010 7645,31 25-11-2010 7628,18 17-01-2011 7564,12 
16-08-2010 7325,5 06-10-2010 7710,83 26-11-2010 7581,8 18-01-2011 7668,44 
17-08-2010 7458,43 07-10-2010 7769,38 29-11-2010 7415,74 19-01-2011 7685,38 
18-08-2010 7426,93 08-10-2010 7782,24 30-11-2010 7322,89 20-01-2011 7765,42 
19-08-2010 7366,95 11-10-2010 7778,16 01-12-2010 7540,44 21-01-2011 7786,74 
20-08-2010 7370,53 12-10-2010 7695,49 02-12-2010 7684,11 24-01-2011 7827,76 
23-08-2010 7375,72 13-10-2010 7772,33 03-12-2010 7737,73 25-01-2011 7724,03 
24-08-2010 7321,51 14-10-2010 7755,04 06-12-2010 7734,98 26-01-2011 7730,65 
25-08-2010 7256,69 15-10-2010 7811,43 07-12-2010 7818 27-01-2011 7742,98 
26-08-2010 7321,09 18-10-2010 7860,58 08-12-2010 7887,66 28-01-2011 7747,93 
27-08-2010 7366,15 19-10-2010 7891,12 09-12-2010 7943,36 31-01-2011 7819,12 
30-08-2010 7388,98 20-10-2010 7861,11 10-12-2010 7984,43 01-02-2011 7908,36 
31-08-2010 7394,15 21-10-2010 7912,74 13-12-2010 8029,77 02-02-2011 7930,37 
01-09-2010 7461,56 22-10-2010 7930,58 14-12-2010 7970,04 03-02-2011 7897,8 
02-09-2010 7425,49 25-10-2010 7986 15-12-2010 7889,43 04-02-2011 7921,81 
03-09-2010 7405,74 26-10-2010 8027,54 16-12-2010 7833,63 07-02-2011 7968,31 
06-09-2010 7461,97 27-10-2010 7927,32 17-12-2010 7786,42 08-02-2011 8046,91 
07-09-2010 7420,74 28-10-2010 8043,51 20-12-2010 7844,7 09-02-2011 8106,01 
08-09-2010 7364,32 29-10-2010 8082,76 21-12-2010 7890,62 10-02-2011 7957,45 
09-09-2010 7438,71 01-11-2010 8121,28 22-12-2010 7873,13 11-02-2011 7969,57 
10-09-2010 7439,74 02-11-2010 8126,63 23-12-2010 7854,84 14-02-2011 8008,87 
13-09-2010 7534,86 03-11-2010 8074,65 24-12-2010 7858,04 15-02-2011 8039,19 
14-09-2010 7553,83 04-11-2010 8039,38 27-12-2010 7766,64 16-02-2011 8117,49 
15-09-2010 7479,71 05-11-2010 7918,5 28-12-2010 7749,41 17-02-2011 8126,06 
16-09-2010 7436,65 08-11-2010 7881,51 29-12-2010 7763,28 18-02-2011 8030,33 
17-09-2010 7406,97 09-11-2010 7856,76 30-12-2010 7652,78 21-02-2011 7855,73 
20-09-2010 7389,73 10-11-2010 7834,14 31-12-2010 7588,31 22-02-2011 7869,55 
21-09-2010 7438,9 11-11-2010 7720,62 03-01-2011 7704,29 23-02-2011 7889,3 
22-09-2010 7392,83 12-11-2010 7761,04 04-01-2011 7781,22 24-02-2011 7921,74 
23-09-2010 7382,21 15-11-2010 7825,47 05-01-2011 7728,42 25-02-2011 7978,06 
24-09-2010 7444,06 16-11-2010 7782,05 06-01-2011 7634,82 28-02-2011 7995,16 
27-09-2010 7472,38 17-11-2010 7824,71 07-01-2011 7404,21 01-03-2011 7988,22 
28-09-2010 7473,28 18-11-2010 7896,53 10-01-2011 7285,87 02-03-2011 7974 
29-09-2010 7476 19-11-2010 7895,2 11-01-2011 7460,62 03-03-2011 7947,62 
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Data  Cotação Data  Cotação  Data  Cotação Data  Cotação  

04-03-2011 7902,62 28-04-2011 7647,63 20-06-2011 7107,1 10-08-2011 5919,18 
07-03-2011 7897,23 29-04-2011 7677,82 21-06-2011 7199,65 11-08-2011 6020,87 
08-03-2011 7950,14 02-05-2011 7715,02 22-06-2011 7147,52 12-08-2011 6202,46 
09-03-2011 7943,92 03-05-2011 7666,45 23-06-2011 7030,95 15-08-2011 6330,65 
10-03-2011 7917,34 04-05-2011 7650,75 24-06-2011 6992 16-08-2011 6237,66 
11-03-2011 7896,02 05-05-2011 7745,92 27-06-2011 6950,85 17-08-2011 6289,82 
14-03-2011 7965,37 06-05-2011 7814,09 28-06-2011 6952,14 18-08-2011 6030,57 
15-03-2011 7871,89 09-05-2011 7768,53 29-06-2011 7108,41 19-08-2011 6012,69 
16-03-2011 7792,85 10-05-2011 7723,11 30-06-2011 7323,78 22-08-2011 6104,63 
17-03-2011 7766,96 11-05-2011 7773,46 01-07-2011 7332,74 23-08-2011 6094,79 
18-03-2011 7863,96 12-05-2011 7774,03 04-07-2011 7399,57 24-08-2011 6126,38 
21-03-2011 7980,39 13-05-2011 7766,62 05-07-2011 7348,65 25-08-2011 6071,15 
22-03-2011 7858,6 16-05-2011 7741,96 06-07-2011 7126,29 26-08-2011 6026,08 
23-03-2011 7780,92 17-05-2011 7730,58 07-07-2011 7254,73 29-08-2011 6180,49 
24-03-2011 7868,07 18-05-2011 7696,33 08-07-2011 7151,07 30-08-2011 6173,2 
25-03-2011 7854,18 19-05-2011 7732,02 11-07-2011 6844,98 31-08-2011 6320,08 
28-03-2011 7829,6 20-05-2011 7688,95 12-07-2011 6909,64 01-09-2011 6303,86 
29-03-2011 7817,27 23-05-2011 7600,34 13-07-2011 6901,71 02-09-2011 6336,81 
30-03-2011 7858,97 24-05-2011 7595,32 14-07-2011 6761,01 05-09-2011 6158,02 
31-03-2011 7753,45 25-05-2011 7665,53 15-07-2011 6732,63 06-09-2011 6005,9 
01-04-2011 7861,76 26-05-2011 7631,08 18-07-2011 6560,71 07-09-2011 6135,88 
04-04-2011 7869,16 27-05-2011 7638,62 19-07-2011 6664,8 08-09-2011 6203,58 
05-04-2011 7792,25 30-05-2011 7571,77 20-07-2011 6804,52 09-09-2011 6048,7 
06-04-2011 7816,73 31-05-2011 7556,86 21-07-2011 6972,8 12-09-2011 5795,05 
07-04-2011 7909 01-06-2011 7465,62 22-07-2011 7075,33 13-09-2011 5831,83 
08-04-2011 7911,51 02-06-2011 7507,84 25-07-2011 7025,41 14-09-2011 5912,78 
11-04-2011 7916,32 03-06-2011 7611,41 26-07-2011 7027,95 15-09-2011 6095,04 
12-04-2011 7787,14 06-06-2011 7520,5 27-07-2011 6840,65 16-09-2011 6147,45 
13-04-2011 7884,9 07-06-2011 7516,19 28-07-2011 6904,09 

  14-04-2011 7759,5 08-06-2011 7387,84 29-07-2011 6895,39 
  15-04-2011 7727,48 09-06-2011 7410,04 01-08-2011 6722,98 
  18-04-2011 7546,25 10-06-2011 7291,09 02-08-2011 6625,98 
  

19-04-2011 7586,27 13-06-2011 7279,96 03-08-2011 6538,16 
  20-04-2011 7613,79 14-06-2011 7338,01 04-08-2011 6325,27 
  21-04-2011 7597,44 15-06-2011 7191,87 05-08-2011 6249,21 
  26-04-2011 7582,88 16-06-2011 7149,48 08-08-2011 6053,68 
  27-04-2011 7616,54 17-06-2011 7253,58 09-08-2011 5993,87 
   


