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RESUMO 

Mandelbrot (1971) demonstrou a importância de considerar dependências de longo 

prazo na precificação de ativos - o método tradicional para mensurá-las, encontrado 

em Hurst (1951), faz uso da estatística R/S. Paralelamente a isso, Box e Jenkins 

(1976; edição original de 1970) apresentaram sua famosa metodologia para 

determinação da ordem dos parâmetros de modelos desenvolvidos no contexto de 

processos com memória de curto prazo, conhecidos por ARIMA (acrônimo do inglês 

Autoregressive Integrated Moving Average). Estimulados pela percepção de que um 

modelo que pretenda representar fielmente o processo gerador de dados deva 

explicar tanto a dinâmica de curto prazo quanto a de longo prazo, Granger e Joyeux 

(1980) e Hosking (1981) introduziram os modelos ARFIMA (de onde o F adicionado 

vem de Fractionally), uma generalização da classe ARIMA, nos quais a dependência 

de longo prazo estimada é relacionada ao valor do parâmetro de integração. Pode-

se dizer que a partir de então processos com alto grau de persistência passaram a 

atrair cada vez mais o interesse de pesquisadores, o que resultou no 

desenvolvimento de outros métodos para estimá-la, porém sem que algum tenha se 

sobressaído claramente – e é neste ponto que o presente trabalho se insere. Por 

meio de simulações, buscou-se: (1) classificar diversos estimadores quanto a sua 

precisão, o que nos obrigou a; (2) determinar parametrizações razoáveis desses, 

entendidas aqui como aquelas que minimizam o viés, o erro quadrático médio e o 

desvio-padrão. Após rever a literatura sobre o tema, abordar estes pontos se 

mostrou necessário para o objetivo principal: elaborar estratégias de negociação 

baseadas em projeções feitas a partir da caracterização de dependências em dados 

intradiários, minuto a minuto, de ações e índices de ações. Foram analisadas as 

séries de retornos da ação Petrobras PN e do Índice Bovespa, com dados de 

01/04/2013 a 31/03/2014. Os softwares usados foram o S-Plus e o R. 

Palavras-chave: Estratégias de Negociação, Memória Longa, Processos 

Fracionalmente Integrados, Análise Espectral, Simul ações Computacionais. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Mandelbrot (1971) demonstrated the need to take into account long-term 

dependences when pricing assets – the traditional method to measure it, proposed 

by Hurst (1951), is based on the R/S statistic. In parallel to this, Box and Jenkins 

(1976; first edition in 1970) presented their famous methodology to determine the 

order of the parameters of models developed in the context of short memory 

processes, known as ARIMA (acronym to Autoregressive Integrated Moving 

Average). Motivated by the perception that a model that aims to described correctly 

the data generating process needs to explain both the short-term as well as the long-

term dynamics, Granger and Joyeux (1980) and Hosking (1981) introduced the 

ARFIMA models (the F is due to the added term Fractionally), a generalization of the 

ARIMA class, in which the estimated long-term dependence is related to the value of 

the integration parameter. It can be said that since then processes with a high degree 

of persistence have attracted greater interest of researchers, what resulted in the 

development of new methods to estimated it, although none of them has clearly 

excelled – and is at this point that the present work stands itself. Through 

simulations, we targeted to: (1) rank many estimators according to precision, what 

showed the necessity to; (2) determine reasonable values for the input parameters, 

defined as those that minimize the bias, the mean squared error and the standard 

deviation. Past reviewing the literature about the subject, analyzing these points 

proved necessary to the main objective: creating trading strategies based on 

forecasts derived through the characterization of dependences in intradaily quotes, 

minute by minute, of equities and equity indexes. In the tests were analyzed the 

Petrobras PN and Bovespa Index returns time series, from the period ranging from 

April 1st, 2013 to March 31st, 2014. The softwares used were the S-Plus e the R. 

Keywords: Trading Strategies, Long Memory, Fractionally Integrated Processes, 

Spectral Analysis, Computational Simulations. 
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1. Introdução 

O campo da Econometria, no qual este trabalho mais apropriadamente se insere, 

pode ser definido como uma área de estudos que busca quantificar relações, fazer 

inferência e projetar variáveis com base em métodos e teorias matemáticos, 

estatísticos e econômicos; os instrumentos a serem usados para a análise são 

condicionados ao tipo de dado envolvido. Gujarati (2000) lista três tipos, que podem, 

resumidamente, ser descritos como: 

- Séries de tempo: conjunto de observações dos valores que uma variável 

assume, ordenados no tempo. Podem ser citados como exemplos a sequência de 

preços de fechamento de uma determinada ação ao longo de diversos pregões, os 

valores do PIB de um país medido em diversos instantes de tempo, etc.; 

- Cross-section: conjunto dos valores assumidos por variáveis distintas em um 

dado instante de tempo. Um exemplo é o Censo de um determinado ano, que coleta 

ao mesmo tempo dados sobre um grande número de características econômicas e 

sociais de uma população; 

-  Agrupados: uma mistura de ambos os tipos mencionados acima. Uma 

subcategoria destes são os dados em painel, cujo um dos exemplos é a Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME) do IBGE, que coleta amostras de dados do mercado de 

trabalho em intervalos de tempo fixos. 

Seguindo a definição acima, o objeto de estudo deste trabalho são séries de tempo, 

mais especificamente preços de ativos financeiros capturados com frequência de um 

minuto, obtidos a partir do sistema de informação Bloomberg. 

Os esforços nos estudos de processos que exibem dependências têm sido 

direcionados, em grande parte, para o aumento da acurácia das previsões. No 

âmbito da teoria econômica tal interesse tem relação direta com o comportamento 

maximizador da utilidade dos agentes: ao conseguir antecipar com relativo grau de 

certeza o que o futuro reserva é possível escolher hoje o caminho que, espera-se, 

promoverá o máximo bem-estar. É por essa - ao menos suposta - capacidade de 

caracterizar em alguma medida a memória (termo usado aqui como sinônimo de 
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dependência) em determinados processos que as pessoas param de fumar, gastam 

décadas de suas vidas estudando ou, quando trabalhando na gestão de carteiras de 

ativos financeiros, se preocupam em montar operações para proteção contra 

prejuízos extremos. 

A análise e os métodos aqui empregados buscam, da mesma forma, antecipar o 

futuro, particularmente os valores das cotações de ações e índices de ações. 

Procura-se também preencher uma lacuna existente na literatura nacional sobre 

estudos de persistência no 1º momento de séries de retornos intradiários; mesmo ao 

consultar a literatura estrangeira foram encontrados apenas alguns poucos, tais 

como o de Lobato e Savin (1998) e outros citados pela dupla. Não é um objetivo 

desta dissertação o estudo do 2º momento centralizado da série de retornos, i. e., da 

volatilidade, a qual é investigada em inúmeros outros trabalhos, nacionais e 

estrangeiros – a discussão deste assunto é feita de maneira breve na avaliação de 

possíveis aprimoramentos dos procedimentos aplicados, aonde se fez 

imprescindível. 

1.1. Objetivos 

O objetivo do presente trabalho é propor e testar estratégias de negociação de 

ativos financeiros baseadas em projeções das variações dos preços, estimadas por 

meio de modelos que assumem haver dependência entre as observações. Porém, 

de modo diferente do mais usual, que supõe que o processo subjacente tenha 

memória de curto prazo e seja satisfatoriamente descrito por modelos da classe 

ARIMA, caracterizados pelo decaimento exponencial da função de autocorrelação 

(FAC), aqui o enfoque será em processos fracionalmente integrados, que exibem 

dependência de médio ou longo prazo e cujas respectivas FACs apresentam 

redução comparativamente lenta - posto de forma simplificada, em termos 

algébricos, o que distingue esses dois tipos de processos é que enquanto no 

primeiro o coeficiente de integração é definido no conjunto dos números inteiros, no 

outro esse parâmetro assume valores reais.  
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Para a aplicação prática foram escolhidos, em função da liquidez, a ação Petrobras 

PN (PETR4) e o Índice Bovespa (IBOVESPA). De fato, mesmo para um ativo tão 

negociado quanto a ação mencionada, foi observado algo que poderíamos apelidar 

como o fenômeno dos preços estáticos: a cada dia, aproximadamente 30% dos 

retornos observados foram exatamente nulos. Provavelmente a causa é a restrição, 

imposta pela BMFBovespa, de que os valores de apregoação sejam múltiplos de R$ 

0,01. É esperado que séries de cotações de ativos menos negociados sejam ainda 

mais afetadas por essa restrição. 

Um obstáculo para a consecução da meta proposta foi a falta de trabalhos que 

pudessem servir de guia para uma abordagem objetiva do problema. Por isso, nesta 

pesquisa foi feito uso de um teste - R/S Modificado para Dependências de Longo-

Prazo – e seis estimadores - Expoente de Hurst, Expoente de Hurst Modificado, 

Método do Periodograma, GPH, Whittle e Máxima Verossimilhança para Processos 

ARFIMA; estes foram empregados para modelar a dependência nos retornos em um 

dia considerado no todo; o GPH foi usado também para identificar possíveis 

oscilações no grau de persistência. Ainda, antes de prosseguir para essa etapa, 

foram usadas simulações para a determinação de alguns dos argumentos e 

ranqueamento dos estimadores citados. 

Por fim, a eficácia dos métodos desenvolvidos foi verificada por meio da simulação 

de operações de compra e venda com dados reais dos ativos analisados. 

1.2. Estrutura 

No total, este trabalho está dividido em seis capítulos. No segundo é apresentada 

uma breve revisão histórica e bibliográfica acerca do tema de dependências em 

séries tempo, com enfoque nos trabalhos que analisam as suas formas intermediária 

e forte, descrevendo técnicas, conclusões e resultados obtidos; no capítulo três são 

introduzidos os fundamentos teóricos dos processos, estimadores e testes usados; o 

capítulo quatro traz a descrição das metodologias adotadas e os resultados das 

simulações; no capítulo cinco são apresentados os resultados das estimações e dos 

testes práticos sobre a série de log-retornos de Petrobras PN e do Índice Bovespa, 
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com dados de preços do período compreendido entre 1/4/2013 a 31/3/2014, e; o 

capítulo seis encerra com as conclusões e sugestões para estudos futuros. 
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2. Uma Breve História do Estudo de Dependências em Séries de 

Tempo 

Harold Edwin Hurst (1900 – 1978), hidrologista inglês, teve por ofício construir 

barragens.  Trabalhou, ainda na primeira metade do século XX, no projeto para a 

construção da Barragem Alta de Assuã, localizada no Rio Nilo, o qual estudou 

extensivamente. Colocadas à parte preferências pessoais, o fato é que parte desse 

interesse teve a ver com um problema de extrema relevância que o rio, por meio da 

sua profissão, o impunha: como determinar a capacidade de armazenamento ótima 

de um reservatório. A razão, um tanto quanto óbvia, é que, se por um lado excesso 

de capacidade significa desperdício de recursos, por outro a falta poderia resultar 

em desastres. O que o tornou famoso, a ponto de ser citado em trabalhos que não 

tem ligação alguma com hidrologia, tem a ver com a conclusão não-trivial a que 

chegou ao tentar responder a essa questão. 

Até então, a maioria dos hidrologistas assumia que o processo de influxo de água 

seguia um random walk. Hurst, porém, teve a sorte de trabalhar em um projeto que 

envolvia um rio com uma longa e rara série de registros de cheias: mais 

precisamente, dados anuais do período de 622 D.C a 1469 D.C, com poucos anos 

faltantes. Ao estudá-los, verificou que períodos com cheias acima da média eram 

mais provavelmente seguidos por outros com cheias também acima da média, e o 

mesmo valia para os períodos em que as cheias eram inferiores à média. 

Mandelbrot e Wallis (1969) especulam que essa característica do Rio Nilo tenha sido 

documentada na Bíblia, em Gênesis, versículo 41, parágrafos 29-30: E eis que vêm 

sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito; e depois deles levantar-

se-ão sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a 

fome consumirá a terra. Por este motivo, eles chamam a descoberta de Hurst de 

Efeito José (Joseph Effect). 

Hurst conhecia a lei proposta por Einstein (1905) para descrever o movimento de 

partículas microscópicas suspensas em um líquido, fenômeno originalmente descrito 

pelo botânico Robert Brown no século XIX: resumidamente, segundo essa teoria, a 

distância que tal partícula aleatória percorre cresce com a raiz quadrada do tempo. 



16 
 

Hurst então resolveu adaptá-la ao seu problema. Substituindo a distância pela 

estatística R/S (do inglês range over standard deviation, também conhecida por 

rescaled range), ele derivou uma relação semelhante, porém mais geral ao tornar o 

expoente uma variável a ser estimada – caso o valor encontrado não seja 

estatisticamente diferente de 1/2, o processo segue um passeio aleatório. O valor 

que Hurst encontrou para as cheias do Rio Nilo, 0,91, indicava que a série 

aumentava o intervalo de valores assumidos mais rapidamente do que o esperado 

caso as realizações fossem independentes. A conclusão foi que o volume das 

cheias em um ano se correlacionava positivamente com seus valores futuros, e que 

a correlação entre observações distantes, embora pequena, era não-negligenciável 

– ou seja, o processo exibia um elevado grau de persistência. Os resultados da 

pesquisa foram publicados em 1951 e o expoente usado para medir o grau de 

persistência ficou conhecido como Expoente de Hurst. 

Alguns anos se passaram e Benoit Mandelbrot (1924 - 2010) redescobriu o trabalho 

de Hurst sobre dependência de longo prazo (ou, equivalentemente, memória longa). 

Conforme Mandelbrot (1975), seu interesse pelo assunto foi despertado por volta de 

1965; a partir de 1968 passou a publicar uma série de trabalhos e livros nos quais o 

Expoente de Hurst foi usado como ferramenta ou aprimorado, sozinho ou com 

colaboradores (além do trabalho referido, vide, por exemplo, Mandelbrot e Van 

Ness, 1968, Mandelbrot e Wallis, 1969, ou Mandelbrot e Hudson, 1996). Um 

importante resultado obtido por Mandelbrot e seus colaboradores foi demonstrar que 

a dependência de longo prazo identificada por Hurst poderia ser modelada como um 

distúrbio gaussiano fracional com parâmetro de autossimilaridade � (de Hurst) ∈  [1 2⁄ ;  1): por distúrbio gaussiano fracional, Mandelbrot e Wallis (1969), chamam 

uma família de processos aleatórios em que as correlações entre observações 

distantes é pequena, porém não-negligenciável; a autossimilaridade estatística é 

descrita em Mandelbrot (1967) como uma propriedade que faz com que uma parte 

de uma forma se pareça com o todo, porém em escala reduzida - o que pode ser 

sintetizado como invariância à escala. 

O uso da estatística R/S para testar a hipótese de dependências de longo prazo se 

popularizou concomitantemente e muito em função dos trabalhos de Mandelbrot e 

seus parceiros. Uma área na qual esse método encontrou aplicação foi na análise 
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de séries econômicas e financeiras. Lo (1989) sugere que a ideia de que tais tipos 

de dados exibiriam dependências de longo prazo resulte provavelmente da intuição - 

dado que a principal fonte de incertezas econômicas são os fenômenos naturais 

(secas, cheias, furacões, etc.), e sendo tais eventos caracterizados por 

dependências de longo prazo (vide Hurst, 1951, ou Alpium, 1995), séries 

econômicas também os deveriam ter. 

Além da economia e da hidrologia, as técnicas mencionadas para o estudo de 

processos com memória longa atraíram atenção em diversas outras áreas, como em 

medicina, por exemplo, para estudar a resistência de vírus de RNA por meio da 

mensuração das flutuações na capacidade de causar infecções, em um experimento 

em que esses agentes foram submetidos a “repetidos gargalos genéticos” (Lázaro, 

Escarmis, Perez-Mercader, Manrubia e Domingo, 2003 – eles encontram um valor 

para o Expoente de Hurst das flutuações de 0,75, o que afirmam ser indicativo de 

uma “extraordinária resistência do vírus à extinção”).  

O interesse despertado por séries temporais não-independentes vem do simples 

motivo de que, ao exibir tais características, os valores passados e presentes 

desses processos embutem alguma informação a respeito das suas realizações 

futuras. Embora à época dos trabalhos de Hurst e Mandelbrot já fosse possível ter 

alguma percepção a respeito do grau de dependência por meio do exame visual das 

funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial (FACP), a estatística R/S e o 

Expoente de Hurst ofereceram métodos mais robustos e menos sujeitos a 

subjetividade.  

Simultaneamente aos estudos sobre memória longa, Box e Jenkins publicaram em 

1970 o livro Time Series Analysis: Forecasting and Control (para o presente trabalho 

foram usadas duas reedições, de 1976 e 1994), obra fundamental para o estudo dos 

processos com memória curta. Nele, Box e Jenkins apresentam os modelos ARIMA 

e uma metodologia que facilitou em grande medida o seu uso: demonstram como é 

possível por meio da FAC e da FACP identificar a ordem dos termos 

autorregressivos, de médias móveis e do coeficiente de integração (representados 

aqui como de costume, respectivamente, pelas letras 
, � e �); apresentam 

estimadores de máxima-verossimilhança para a determinação de 
 e � - o valor de �, inteiro, após identificado é tratado como se fosse conhecido a priori -, e; sugerem 
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técnicas para verificar se o modelo estimado é adequado ou pode ser melhorado, 

por exemplo, com a checagem dos resíduos para verificar se seguem um ruído 

branco. 

Por aproximadamente uma década, modelos para processos com dependência de 

longo e de curto prazos desfrutaram de grande popularidade, porém como duas 

metodologias distintas, como se séries que exibem memória com curta duração não 

pudessem exibir simultaneamente memória com longa duração, e vice-versa. Esse 

cenário só começou a se alterar com as primeiras publicações de trabalhos com 

sólida base teórica que os uniam. 

Granger e Joyeux (1980) e Hosking (1981), com o objetivo de modelar ao mesmo 

tempo as dinâmicas de curto e longo prazos de séries de tempo, introduziram de 

forma independente uma extensão dos modelos ARIMA, conhecida como ARFIMA 

(ou, alternativamente, FARIMA), em que a ordem de integração da série assume 

valores reais e é explicitamente estimada. Embora já se soubesse que o Expoente 

de Hurst e a ordem de integração fracionária eram relacionados, os métodos para a 

determinação de � haviam sido aplicados a séries de tempo em que se admitia não 

haver dependência de curto prazo ou esta era insignificante. De fato, os primeiros 

trabalhos com aplicação prática dos modelos ARFIMA fizeram uso da estatística R/S 

para a determinação do valor do coeficiente �, porém a percepção de que a questão 

seguia em aberto motivou a busca por novos estimadores. 

Uma das vantagens da estimativa do parâmetro de integração fracionária por meio 

do Expoente de Hurst é a simplicidade computacional: basicamente, envolve a 

estimativa de um punhado de estatísticas R/S calculadas em subamostras da 

amostra em análise e; o ajuste de uma reta de regressão que relaciona o logaritmo 

natural desta com o logaritmo natural do tamanho da respectiva subamostra, o que 

pode ser feito por meio do Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MMQO) - o 

expoente de Hurst assim obtido é o coeficiente de inclinação estimado. Contudo, a 

popularização dos computadores e o aumento exponencial da capacidade de 

processamento tornaram factível o estudo e o uso de outros métodos. Além disso, 

as definições teóricas apresentadas para os processos ARIMA estendidos, com � 

não-inteiro, permitiram que estes fossem facilmente simulados, o que expandiu as 

pesquisas para além do distúrbio gaussiano fracional. 
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A década de 1980 no campo de estudo dos processos com memória longa ficou 

marcada pela introdução de inúmeros estimadores com domínio nas frequências. 

Alguns baseavam suas estimativas no comportamento do estimador da densidade 

espectral, o periodograma, perto da origem. São exemplos o estimador GPH, de 

Geweke e Porter-Hudak (1983), e o Método do Periodograma, cujo registro mais 

antigo da associação de sua idéia central aplicada a estimação de dependências 

que foi possível estabelecer está em Cox (1977). Outros, mais especificamente o 

estimador de Whittle, introduzido em 1953 no âmbito de processos com memória 

curta e que faz uso do periodograma por completo, foi em certa medida resgatado 

por Fox e Taqqu em 1986 para o uso em processos com memória longa. 

Dentre os métodos citados acima, o GPH foi, provavelmente, o que mais ocupou 

espaços que até então eram do Expoente de Hurst. Em relação ao Método do 

Periodograma, as suas principais vantagens são uma série de resultados teóricos 

obtidos tanto pelos autores quanto por outros pesquisadores; o Método de Whittle 

envolve a avaliação de uma função de verossimilhança simplificada, processo ainda 

assim computacionalmente custoso quando da sua (re) introdução, em 1986. 

A partir do início dos anos 90, porém, a classe dos estimadores de máxima 

verossimilhança aplicados a determinação dos parâmetros de modelos ARFIMA 

passou a predominar nos estudos sobre séries persistentes. Embora alguns 

trabalhos tenham contribuído em larga medida para isso, tais como os de Haslett e 

Raftery (1989), Sowell (1992a) e Beran (1995), o ambiente para a popularização foi 

criado pelo desenvolvimento tecnológico. Enquanto em diversos artigos, tais como o 

de Geweke e Porter-Hudak (1983) e o de Haslett e Raftery (1989), o sistema 

computacional de referência é o outrora popular mainframe DEC VAX 11/780, com 

capacidade de processamento pouco inferior a um milhão de instruções por 

segundo, o DEC Alpha 21064, introduzido em 1992, é capaz de processar uma 

quantidade de instruções algumas centenas de vezes maior1. 

Chegamos, então, a 2014. Atualmente, mesmo o usuário doméstico comum tem à 

disposição CPUs com poder de processamento na casa das centenas de milhares 

                                                
1 Dhrystone MIPS. Dados retirados de: 
<http://www.netlib.org/performance/html/dhrystone.data.col0.html>. Acesso em: 14 mai. 2014. 
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de vezes2 aquele oferecido pela unidade embutida no modelo citado do sistema 

VAX. Somado à queda nos custos por unidade da memória volátil (de acesso 

aleatório), esses desenvolvimentos tecnológicos possibilitaram a análise de séries 

longas o suficiente para que tal trabalho tivesse sido classificado como impraticável 

nos tempos em que Hurst publicou seu famoso artigo – a descrição de Cunningham 

e Hynd (1946) do special relay computer que os ajudou a poupar um trabalho “muito 

entediante e consumidor de tempo” no cálculo de correlogramas dá uma percepção 

clara de como certas atividades se tornaram mais fáceis nos dias atuais. 

Possivelmente em razão de tal facilidade, os trabalhos mais recentes consultados 

sobre o estudo de dependências em séries de tempo focam em maior medida no 

desenvolvimento de procedimentos acurados, computacionalmente intensivos, do 

que em refinamentos teóricos. O presente trabalho segue a primeira linha. 

2.1. Revisão Bibliográfica 

Conforme Mandelbrot (1969) é comum encontrar em dados econômicos a presença 

de persistências de longo prazo, que ele define como uma tendência que valores 

grandes em magnitude (positivos ou negativos) têm em ser seguidos por outros 

valores também grandes em magnitude e com o mesmo sinal. Este comportamento 

é caracterizado como uma sucessão de ciclos na série de tempo, sendo que alguns 

desses chegam a ter duração tão longa quanto a própria amostra. 

Ao prosseguir com os estudos, o mesmo autor demonstra de forma teórica em um 

trabalho de 1971, citado nas referências, a importância de se considerar as 

dependências de longo prazo na precificação de ativos. Especificamente, ele mostra 

que quando há memória de longo prazo na série de cotações de um determinado 

ativo o preço arbitrado não segue um martingal, o que significa que o retorno 

esperado ajustado pelo risco deste pode ser maior ou menor do que o retorno 

esperado do mercado (ou de uma proxy deste). 

                                                
2 SiSoftware Sandra 2012 SP4c Pro: Arithmetic Logic Unit (Dhrystone GIPS). Disponível em: 
<http://www.tomshardware.com/charts/cpu-charts-2013/-14-SiSoftware-Sandra-2012-SP4c-
Pro,3144.html>. Acesso em: 10 jun. 2014. 
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Em Mandelbrot (1975) são apresentados e analisados os fundamentos teóricos da 

estimação do grau de dependência em uma série estacionária com o uso do 

Expoente de Hurst (ou “Expoente de Dependência R/S”), de forma semelhante ao 

que já havia sido feito em outros trabalhos do autor, por exemplo, em Mandelbrot e 

Wallis (1969), mas complementado com novos desenvolvimentos. Como 

mencionado no início do capítulo, atribuído originalmente a Hurst (1951) e 

aprimorado por Mandelbrot e colaboradores, esse método consiste em obter 

estimativas da estatística R/S calculadas em subamostras cada qual com tamanho  

distinto e estimar ���/�)� = ���) + � ∗ ��); o valor de � é obtido através da 

igualdade � = � −  1 2⁄ . Greene e Fielitz (1977) analisaram os retornos de 200 

ações listadas na New York Stock Exchange com o uso desse procedimento e 

encontraram indícios de persistência de longo prazo nos retornos de parte desses 

ativos. 

Uma classificação dos processos com dependências, apresentada em Mandelbrot 

(1977) apud Hosking (1981), nomeia aqueles com ordem de integração fracionária � ≤ 0 (ou, equivalentemente, � ≤ 1/2) por processos com memória curta, para 

distingui-los daqueles com � > 1/2, chamados de processos com memória longa. 

Diferentemente, aqui nos referiremos a séries com −1/2 < � < 0 por processos com 

memória intermediária, seguindo outros autores, tais como Baillie (1996). A razão 

ficará clara no capítulo seguinte. 

Os desenvolvimentos teóricos nos estudos de séries persistentes também 

permitiram identificar possíveis falsos-positivos gerados pela aplicação de testes de 

dependência baseados na estatística R/S da forma apresentada por Mandelbrot. Lo 

(1989, 1991) demonstrou teoricamente que essa estatística na forma usada até 

então, que chamaremos também por clássica, não é capaz de distinguir entre as 

memórias de curto e de longo/médio prazos. De acordo com Lo, o problema reside 

no denominador, o desvio-padrão (ou seu estimador), que é viesado quando há 

autocorrelação. Para corrigir o problema, ele o substitui pela raiz quadrada do 

estimador da variância consistente sob autocorrelação e heterocedasticidade, 

proposto por Newey e West (1987). Após aplicar essa versão modificada da 

estatística R/S a amostras de retornos de índices de ações, Lo (1989, 1991) conclui 
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que não há dependência de longo prazo e aponta alguns problemas na análise de 

Greene e Fielitz (1976), dentre eles o uso do estimador viesado do desvio-padrão. 

Outro resultado teórico fundamental foi apresentado por Granger e Joyeux (1980) e 

Hosking (1981). Os autores generalizaram o conceito de processos ARIMA ao 

redefini-los com ordem de integração fracionária, o que tornou possível modelar 

simultaneamente os componentes de curto, médio e longo prazos, e representar de 

modo mais adequado séries cujas FAC e FACP têm decaimento mais lento do que o 

implícito no típico padrão exponencial. Embora tenham derivado uma série de 

resultados a respeito desses novos processos, que a partir de então passaram a ser 

conhecidos por ARFIMA (abreviação do inglês Autoregressive Fractionally Integrated 

Moving Average), em ambos os trabalhos não foram obtidos os estimadores para 

determinação dos parâmetros do modelo. Como forma de contornar esse problema, 

Hosking (1981) sugere um procedimento iterativo: estima-se o valor de �; esse é 

usado para diferenciar a série, a qual é submetida à metodologia de Box e Jenkins 

(1976) para a identificação da ordem dos termos autorregressivos e de médias 

móveis; no passo seguinte, estimam-se os coeficientes dos termos AR e MA, os 

quais são usados para filtrar a série original; estima-se novamente d a partir da série 

filtrada; por último, é verificada a convergência (com base em critérios 

arbitrariamente estabelecidos) de 
̂, �� e �� – caso tenham convergido, o 

procedimento chega ao fim; caso contrário, a última estimativa obtida para d é usada 

para diferenciar a série original e o procedimento é reiniciado. 

Embora aplicado em muitos trabalhos (por exemplo, em Reisen, Abraham e Lopes, 

2001), o procedimento sugerido acima para a determinação dos parâmetros de 

processos ARFIMA não permite o cálculo dos intervalos de confiança das 

estimativas e gera resultados viesados (para uma demonstração do viés vide Sowell, 

1992a). Para tornar possível a inferência, Haslett e Raftery (1989) propuseram um 

estimador de máxima verossimilhança aproximada, que obteve substancial 

popularidade e ainda é usado por muitos softwares estatísticos, tais como o S-Plus 8 

(função arima.fracdifff) e pelo pacote fracdiff versão 1.4-2 para R (função fracdiff). 

Embora outros autores já houvessem apresentado estimadores de máxima 

verossimilhança (vide Fox e Taqqu, 1986, e Carlin, Dempster e Jonas, 1985), a 

vantagem do proposto por Haslett e Raftery (1989) é a velocidade – buscando 
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mensurar a capacidade de geração de energia eólica na Irlanda, eles afirmam que o 

tempo gasto para estimar um modelo multi-dimensional para a média esperada de 

longo prazo da produção de energia por um turbogerador eólico foi reduzido “por um 

fator em torno de 70”. Em contrapartida, a principal limitação é que o estimador é 

consistente apenas quando 0 ≤ d < 1/2.  

Em Sowell (1992a) foi derivado um estimador de máxima verossimilhança exata 

para séries estacionárias univariadas fracionalmente integradas normalmente 

distribuídas, com domínio no tempo. Ele argumenta que a razão para a escassez de 

trabalhos que fazem uso de estimadores dessa classe é a percepção da 

complexidade para se obter a forma funcional e da dificuldade computacional para 

avaliá-la repetidamente, razões que busca refutar com seus resultados. 

Adicionalmente, o autor afirma que, comparativamente ao método iterativo proposto 

por Hosking (1981), a principal vantagem da estimação de modelos ARFIMA por 

máxima verossimilhança é a maior precisão nas estimativas dos termos 

autorregressivos e de médias móveis. Para investigar e comparar as propriedades 

de diferentes estimadores aplicados a amostras pequenas, Sowell (1992a) faz uso 

de simulações que mostram resultados superiores do procedimento de máxima 

verossimilhança em relação aos obtidos com o estimador de Whittle e ao GPH de 

Geweke e Porter-Hudak (1983). Em relação a Haslett e Haftery (1989), a principal 

vantagem é que o vetor de parâmetros estimados converge em probabilidade para 

os valores verdadeiros se -1/2 < d < 1/2. 

Como há muito tempo conhecido, certas séries de tempo são tipicamente não 

estacionárias, tais quais os preços de ações. Assim, Beran (1995) obteve um 

estimador de máxima verossimilhança aproximada que tem como grande mérito ser 

consistente para qualquer d > -1/2, o que torna possível usá-lo para determinar os 

parâmetros de modelos  �!"#  �
, �, �) para processos não estacionários. Outro 

resultado importante apresentado no trabalho é que o estimador da matriz de 

covariância leva em conta o fato de �� ser estimado, o que tem como consequência a 

determinação mais acurada dos intervalos de confiança. Esse estimador está 

implementado na função FARIMA do pacote S+FinMetrics versão 2.0 para S-Plus e 

foi usado nas estimações de modelos ARFIMA. 
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Até este ponto, todos os estimadores abordados são definidos no domínio do tempo. 

De fato, sobretudo a partir da década de 80, esta classe se tornou extremamente 

popular. Apesar disso, nesta dissertação se fez uso também daqueles definidos no 

domínio da frequência. Dentre esses, um com poucas referências teóricas, mas que 

se revelou útil, foi o do Método do Periodograma. Taqqu e Teverovsky (1998) o 

apresentam com a finalidade de estimar o parâmetro de integração fracionária em 

processos com variância finita. O procedimento se baseia no comportamento da 

função de densidade espectral perto da origem, que é proporcional a |ω|'(), onde ω 

é a frequência. O nome do método decorre de que, na prática, seguindo o proposto 

por Schuster (1898), dado que a função de densidade espectral é geralmente 

desconhecida, essa é substituída pelo seu estimador, o periodograma. Para tornar a 

regressão linear nos parâmetros é aplicado o logaritmo, e a estimação de � pode ser 

feita com técnicas convencionais, como os Métodos dos Mínimos Quadrados 

Ordinários ou Mínimos Desvios Absolutos. Segundo os autores, embora tenham sido 

publicados muitos trabalhos aplicados que fazem uso do Método do Periodograma, 

não há muitos resultados teóricos que o embasem. 

Outro estimador baseado no periodograma e usado neste trabalho é o introduzido 

por Geweke e Porter-Hudak (1983). Os autores propõem um estimador semi-

paramétrico para o valor do coeficiente � calculado por meio de uma regressão 

ajustada pelo MMQO, conhecido na literatura simplesmente por GPH, que dada a 

relativa simplicidade em termos computacionais e os resultados teóricos obtidos – 

dentre eles, que o estimador segue uma distribuição gaussiana em amostras 

grandes -, obteve certa popularidade. Em termos gerais, Geweke e Porter-Hudak 

(1983) propõe que o valor estimado de � seja dado pelo coeficiente de inclinação da 

equação que tem o logaritmo da densidade espectral como variável dependente e 

uma função do logaritmo das frequências (de Fourier) e uma constante como 

explicativas. 

Um problema do GPH é que apenas um número * das menores frequências e do 

periodograma a tais frequências é usado na estimação, porém não há resultado 

teórico para a determinação de *. Geweke e Porter-Hudak (1983) sugerem usar * = +�,) = �,-, com � = 1, 0,5 ≤ / ≤ 0,6 e onde , é o tamanho da amostra – os 

resultados de simulações conduzidas pela dupla sugerem que esses valores sejam 
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adequados para modelar as caudas da distribuição e realizar inferência. Assim, essa 

função acabou se tornando um dos modos mais recorrentes para a determinação de *, aparecendo em alguns dos trabalhos consultados, tais como Diebold e 

Rudebusch (1989) ou Reisen, Abraham e Lopes (2001). No entanto, Sowell (1992b) 

faz críticas ao uso padronizado de valores de / no intervalo mencionado, citando 

inclusive o trabalho de Diebold e Rudebusch (1989) para mostrar que em alguns 

casos isso pode resultar na inclusão de frequências representativas da dinâmica de 

curto prazo do processo em análise, o que gera estimativas viesadas do parâmetro �. Por outro lado, Andersson e Lyhagen (1993) usaram valores de / próximos a 1 ao 

aplicar o GPH para testes de cointegração. 

Embora pouco usados atualmente, ao menos nos estudos em finanças, estimadores 

definidos no domínio da frequência dos parâmetros de processos dependentes têm 

um longo histórico, como pode ser comprovado com um dos métodos usados, o de 

Whittle (1953). No artigo, ao tratar de processos gaussianos com memória curta, 

propôs uma alternativa eficiente (do ponto de vista computacional) ao método da 

maximização da função de verossimilhança exata, a qual ficou conhecida na 

literatura por Estimador de Máxima Verossimilhança Aproximada de Whittle. Fox e 

Taqqu (1986) provaram que esse estimador é consistente e assintoticamente normal 

para processos gaussianos com dependência de médio ou longo prazo; Dahlhaus 

(1989) provou que o estimador é também eficiente. 

Diferentemente da maioria dos trabalhos citados neste capítulo, e como já 

mencionado na introdução, o foco desta dissertação é na aplicação prática. Porém, 

como não foi possível encontrar pesquisas que abordassem o problema com a 

mesma finalidade que se pretende aqui, id est, projeção do 1º momento de um 

processo estacionário, as bases teóricas fornecidas pelos autores mencionados 

formaram o arcabouço usado na investigação. 
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3. Fundamentos Teóricos 

A seguir são apresentadas definições relacionadas ao conceito de memória em 

séries de tempo, assim como algumas classes de processos que exibem essa 

característica. Posteriormente, são introduzidos os estimadores para a determinação 

dos parâmetros em tais modelos e finalizamos com um teste para dependência de 

longo prazo. 

3.1. Estacionariedade 

Neste trabalho, como é usual, por estacionariedade nos referiremos ao conceito de 

estacionariedade fraca (também conhecido por estacionariedade de segunda-ordem 

ou covariância-estacionariedade). Conforme Judge, Griffiths, Hill e Lütkepohl (1985), 

um processo estocástico {23}356 é dito estacionário se os dois primeiros momentos 

de sua distribuição são finitos e não se alteram com o tempo: 

 7[238 =  9 < ∞ 
;<; =>�> =; (3.1) 

 7[�23 − 9)(8 < ∞ 
;<; =>�> =; (3.2) 

 7[�23 − 9)�23'? − 9)8 =  @? 
;<; =>�> = A B.  (3.3) 

Baseado nesta definição, Chatfield (1996) define o conceito de ordem de integração: 

é dita integrada de ordem � ∈ ℤ, também referida por "��), a série que precisa ser 

diferenciada � vezes para que se torne estacionária. 
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3.2. Processos com Memória Curta 

No contexto de processos estacionários com memória curta, Box, Jenkins e Reinsel 

(1994) apresentam os modelos autorregressivos de ordem 
, ou simplesmente  ��
). Um processo dessa classe pode ser definido como 

 E�F)�23 − 9) = G3, (3.4) 

onde: 9 é a média; G3 é um processo ruído branco, ou seja, 

 G3 ~ I. I. � �0, J(); (3.5) 

F é o operador de defasagem, tal que 

 F?23 = 23'?, (3.6) 

e; E�F) é operador autorregressivo 

 E�F) = 1 − EKF − E(F( − ⋯ − EMFM. (3.7) 

Para que esse  ��
) seja estacionário é necessário que todas as raízes do 

polinômio estejam fora do círculo unitário.  

Outra forma funcional para descrever processos com dependência de curto prazo é 

a fornecida pelo modelo de médias móveis, ou simplesmente #  (do inglês Moving 

Average). Um #  finito de ordem �, # ��), é definido por 

 23 − 9 = N�F)G3, (3.8) 

onde G3 é um processo ruído branco como em 3.5 e 
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 N�F) = 1 − NKF − N(F( − ⋯ − NOFO (3.9) 

é o operador de médias móveis, um polinômio também em F. Alternativamente, esse 

processo pode ser representado como 

 N�F)'K�23 − 9) = G3, (3.10) 

ou seja, um  ��∞). Conforme Box, Jenkins e Reinsel (1994), para que 23 em 3.10 

tenha um valor finito e eventos presentes possam ser associados a eventos 

passados “de maneira razoável” é necessário que o processo de médias móveis 

possua uma característica conhecida pelo nome de invertibilidade: é dito invertível o # ��) cujas raízes do operador de médias móveis estejam fora do círculo unitário. 

A partir das definições apresentadas para processos  � e # , Box, Jenkins e 

Reinsel (1994) introduzem a classe de processos  �# �
, �), definidos como 

 E�F)�23 − 9) = N�F)G3 (3.11) 

para modelar processos estacionários e invertíveis; G3, E�F) e N�F) são definidos 

das formas expostas em 3.5, 3.7 e 3.9, respectivamente. 

De forma a generalizar o processo 3.11, na mesma obra são apresentados os 

modelos  �"#  �
, �, �), que independem da condição de estacionariedade: 

 �1 − F))E�F)�23 − 9) = N�F)G3, (3.12) 

em que � ∈ ℤ é a ordem de integração do processo,  

 �1 − F)) (3.13) 

é o operador de diferenciação e 
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 �1 − F))E�F) (3.14) 

é o operador autorregressivo generalizado, que pode ser não-estacionário e tem � 

raízes no círculo unitário. Naturalmente, este processo abrange os três anteriores. 

3.3. Processos com Memória Longa 

Uma propriedade dos processos descritos até este ponto no capítulo é que suas 

respectivas FACs teóricas são absolutamente somáveis. Conforme McLeod e Hipel 

(1978a), esta é uma característica fundamental para distinguir entre os tipos de 

memória presentes em séries de tempo estacionárias: as que exibem memória longa 

se caracterizam por possuir uma FAC teórica que não é absolutamente somável, ou 

seja, 

 P|Q�B)| = ∞,R
?S6  (3.15) 

em oposição aos processos com memória curta, nos quais essa soma existe e é 

finita. Aqui, porém, seguindo Baillie (1996) usaremos uma definição ligeiramente 

diferente para processos com correlações absolutamente somáveis: aqueles em que � = 0 (por exemplo, ARIMA) chamaremos por processos com memória curta (ou, 

equivalentemente, de curto prazo); caso −1/2 < � < 0, nos referiremos por 

processos com memória intermediária (ou de médio prazo). Prosseguindo com a 

classificação baseada no parâmetro de integração fracionária, serão chamados 

processos com memória longa aqueles em que 0 < � < 1/2. Para justificar tal 

classificação e ilustrar o conceito de dependência de longo prazo, é reproduzido na 

próxima página um comparativo do decaimento das funções de autocorrelação de 

processos com diferentes ordens de integração fracionária, retirado de Lo (1991). 

De acordo com a tabela 1, é possível ver que a FAC teórica de um processo com 

memória longa (� = 1/3) cai de modo significativamente mais lento do que a de um  � �1): embora na primeira defasagem o valor da correlação em ambos os casos 



30 
 

seja 0,5, o valor da FAC na defasagem 100 da primeira série é aproximadamente 10(U vezes o valor observado no processo com dependência de curto prazo; de 

acordo com Lo (1991), essa queda lenta da função de autocorrelação é tida como 

uma das características fundamentais de processos com dependência de longo 

prazo. Na série com � = −1/3 é perceptível a queda da FAC com velocidade 

intermediária em relação aos dois processos anteriores. 

Tabela 1 - Funções de Autocorrelação Teóricas em Pr ocessos com Memória 
Longa, Intermediária ou Curta  

 

Clarificado o que os distingue, a generalização dos processos ARIMA proposta por 

Granger e Joyeux (1980) e Hosking (1981), conhecida na literatura por ARFIMA, faz 

uso da forma funcional 3.12, porém o coeficiente � passa a assumir valores no 

conjunto dos números reais. Portanto, o operador de diferenciação, por meio do 

teorema binomial para potências não-inteiras, passa a ser definido como 

 �1 − F)) = P V�BWR
?S6 �−1)?F?, (3.16) 

onde 

1 0,5000 -0,2500 0,5000

2 0,4000 -0,0714 0,2500

3 0,3500 -0,0357 0,1250

4 0,3182 -0,0220 0,0625

5 0,2955 -0,0151 0,0313

10 0,2346 -0,0047 0,0010

25 0,1729 -0,0010 2,9802 x 10-8

50 0,1372 -3,2394 x 10-4 8,8818 x 10-16

100 0,1089 -1,0203 x 10-4 7,8886 x 10-31

Fonte: Lo (1991); elaboração própria.

Comparação das funções de autocorrelação teóricas d os processos 

(1 - B)d Xt para d = {1/3; -1/3} e Xt = Φ1 Xt-1 + εt, com εt ~ N(0, 1)X�Y)Z = [/\]^_`a`b^cY X�Y)Z = −[/\ X�Y)de [ , f[ = g. h
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 V�BW = �!B! � − B)! = j�� + 1)j�B + 1)j�� − B + 1). (3.17) 

Da mesma forma que para processos ARIMA, ao modelar um ARFIMA o primeiro 

problema que se coloca é o da determinação da correta ordem dos termos 

autorregressivos e de médias móveis. Se por um lado, ao tentar ajustar um modelo 

deste tipo a um dado processo esperamos que sua especificação ótima (em que o 

critério de otimalidade pode ser, por exemplo, o menor erro quadrático médio em 

previsões fora-da-amostra) seja tão ou mais parcimoniosa do que a de um ARIMA 

pelo fato do parâmetro � capturar parte da estrutura de dependência, por outro a 

tarefa de determinação de 
 e � continua sendo extremamente sujeita a erros; ainda, 

em amostras pequenas como as usadas nesta pesquisa, mesmo o trabalho de se 

avaliar a importância dos termos AR e MA encontrados é difícil por conta da alta 

imprecisão nas estimativas, refletida nos erros-padrão dos coeficientes. Em vista 

disso, consideramos também uma forma restrita dos modelos ARFIMA, conhecida 

alternativamente como processo fracionalmente integrado geral, em que 
 = � = 0, 

ou seja, na qual o processo gerador de dados pode não estar completamente 

especificado - a suposição, implícita, é que os componentes de curto prazo são ao 

menos relativamente pouco importantes.  

Para a determinação dos coeficientes em processos ARFIMA gerais foi usada a 

estimação por máxima verossimilhança; quando considerada a forma restrita, cinco 

estimadores foram utilizados: Expoente de Hurst Clássico e Modificado, Método do 

Periodograma, GPH e Whittle. Nos subcapítulos seguintes esses são divididos em 

duas classes e brevemente apresentados.  

3.4. Estimadores: Análise no Domínio do Tempo 

Judge, Griffiths, Hill, Lütkepohl e Lee (1985) dividem a análise de processos 

estocásticos em dois tipos, uma no domínio do tempo e a outra no domínio da 

frequência. Conforme Bloomfield (2000), a análise no domínio do tempo se ocupa 

em descrever o comportamento de uma série em termos do modo como 



32 
 

observações em diferentes instantes de tempo se relacionam estatisticamente. Box 

e Jenkins (1976) acrescentam que essa caracterização é feita, em termos gerais, 

por meio da média, da variância e da função de autocorrelação. 

Dentre os métodos aplicados neste trabalho para a determinação do(s) parâmetro(s) 

dos modelos, são definidos no domínio do tempo o Expoente de Hurst e o estimador 

de máxima verossimilhança para modelos da classe ARFIMA. 

3.4.1. Expoente de Hurst 

Einstein (1905), ao estudar o fenômeno conhecido na literatura por Movimento 

Browniano, batizado em homenagem ao seu descobridor, Robert Brown, descobriu 

que a distância que uma partícula aleatória percorre cresce com a raiz quadrada do 

tempo: 

 � = k6,l, (3.18) 

onde � é a distância percorrida e k é o intervalo de tempo. 

Conforme Peters (1994), Hurst conhecia a regra 3.18 e resolveu adaptá-la ao estudo 

das cheias do Rio Nilo. Substituindo a distância pela estatística R/S e o tempo pelo 

tamanho da amostra, ele derivou uma relação semelhante, porém mais geral ao 

permitir que o expoente fosse estimado: 

 ��/�)� = � ∗ m, (3.19) 

onde � é o Expoente de Hurst, � é uma constante e ��/�)�, a estatística �/� 

calculada em uma amostra de tamanho , é definida como 

 ��/�)� = 1n� o maxKs?s� Pt2u − 2v�w −?
uSK minKs?s� Pt2u − 2v�w?

uSK z, (3.20) 
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na qual 

 n� = o 1 − 1 Pt2u − 2v�w(?
uSK zK/(, (3.21) 

Conforme Beran (1994), os valores de � e � pode ser estimado por Mínimos 

Quadrados Ordinários. Para isso, é necessário antes linearizar a expressão 3.19: 

 ln ���/�)�) = ln��) + � ∗ ln�). (3.22) 

Lo (1989, 1991) demonstra que quando aplicada a séries de tempo com 

dependência de curto prazo, a estatística �/� é viesada. Dado isto, ele propõe a 

substituição do denominador dessa estatística, n� , pela raiz quadrada do estimador 

da variância consistente sob autocorrelação e heterocedasticidade de Newey e West 

(1987): 

 J��(��) = J�|( + 2 P }u��)O
uSK @�u , (3.23) 

onde J�~2 e @�� são os estimadores usuais da variância e da covariância amostrais e 

 }u��) ≡ 1 − �� + 1 
(3.24) 

são os pesos modificados da (conhecida como) Janela de Bartlett, usada para 

suavizar a função de autocovariância amostral, em que  

 � = �4 ∗ �,/100)K/�� (3.25) 

é uma forma do núcleo de Bartlett usado nessa função, conforme Newey e West 

(1994).  
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A estimativa do expoente de Hurst por ambas versões da estatística �/� é feita da 

seguinte forma: 

1. Criam-se o máximo possível de subamostras sem sobreposição com um dado 

tamanho , inteiro e arbitrário; 

2. São calculadas as estatísticas �/� referentes a cada uma dessas 

subamostras; 

3. ��/�)� é obtida pela média simples das estatísticas  �/�; 

4. Um novo número, maior do que o atual, é escolhido e o procedimento é 

reiniciado até que  = ��| ≤ ,, isto é, até que o tamanho da subamostra 

seja igual a um número máximo, previamente escolhido, dentre os inteiros 

menores ou iguais ao tamanho da amostra; 

5. Por fim, os parâmetros da equação 3.32 são estimados, por exemplo, pelo 

Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. 

Conforme Beran (1994), a relação entre o valor do parâmetro de integração 

fracionária e o Expoente de Hurst é dada por � = � − 1/2. 

3.4.2. Máxima Verossimilhança Aplicada a Modelos AR FIMA 

Hosking (1981) fez uso do operador de diferenciação com expoente fracionário para 

representar os processos ARFIMA (p, d, q): 

 E�F)�1 − F))�23 − 9) = N�F)G3, (3.26) 

onde G3, E�F), N�F) e �1 − F)) são definidos em 3.5, 3.7, 3.9 e 3.16, 

respectivamente. Ele afirma que essa representação foi concebida para suprir a 

necessidade de um modelo que apresentasse conjuntamente três propriedades 

“desejáveis”: modelagem explícita da dependência de longo prazo; descrição 

simultânea das dinâmicas de curto e longo prazos, e; facilidade para gerar séries 

sintéticas (simulações) do processo. 
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Para determinação dos parâmetros desses modelos, Haslett e Raftery (1989) 

apresentaram um estimador de máxima verossimilhança aproximada aplicável a 

processos estacionários e invertíveis em que 0 ≤ � < 1/2. Para contornar essa 

limitação, Beran (1995) propõe a extensão 

 E�F)�1 − F)�[�1 − F)�23 − 98 = N�F)G3, (3.27) 

em que � = � + *, para derivar um estimador de máxima verossimilhança dos 

parâmetros de processos invertíveis (� > −1/2), mas possivelmente não-

estacionários. Uma diferença relevante entre a matriz de covariância deste 

estimador e a apresentada em Box e Jenkins (1976) no contexto de processos 

ARIMA é que a anterior leva em consideração que � é estimado, enquanto a última 

o trata “como se fosse conhecido a priori” (Beran, 1995). 

3.5. Estimadores: Análise no Domínio da Frequência 

Chamada também por análise espectral, conforme Priestley (1981). Judge, Griffiths, 

Hill, Lütkepohl e Lee (1985) a tratam como uma alternativa aos métodos no domínio 

do tempo na tarefa de caracterizar a estrutura da covariância de um processo 

estocástico; Bloomfield (2000), afirma que o objetivo da análise no domínio da 

frequência é descrever as flutuações em uma ou mais séries em termos do 

comportamento sinusoidal a várias frequências – como nas aplicações aqui tratadas 

estas têm sempre valores múltiplos inteiros da razão 1/,, onde , é o tamanho da 

amostra, recebem o nome de Frequências de Fourier, em homenagem ao seu 

propositor, François Marie Charles Fourier (1772 - 1837). 

Segundo Hamilton (1994), qualquer processo estacionário (de segunda ordem) pode 

ser representado tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo, e 

qualquer característica que possa ser descrita por uma representação pode 

igualmente ser descrita pela outra. Box e Jenkins (1976), ao traçarem um paralelo 

com os métodos no domínio do tempo, argumentam que essa descrição é feita com 
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base na média, na variância e na função de densidade espectral – esta, a 

contraparte da função de autocovariância. 

Do conjunto de estimadores usados neste trabalho para a estimação do coeficiente 

de integração fracionária, são definidos no domínio da frequência o Método do 

Periodograma, o GPH e o estimador de Whittle. Antes, porém, é apresentada uma 

breve introdução sobre os tópicos séries de Fourier e densidade espectral / 

periodograma. 

3.5.1. Séries de Fourier 

O estudo das séries de Fourier está inserido dentro do campo conhecido como 

análise de Fourier ou harmônica. Conforme Bloomfield (2000), de modo simplificado, 

o objetivo desse tipo de análise é decompor uma série de tempo em uma soma de 

sinusóides; em um sentido mais amplo, o termo é usado para designar “qualquer 

método de análise de dados que descreve ou mede flutuações em uma série de 

tempo por meio da comparação com sinusóides”.  

Uma série de Fourier representa um processo que evolui no tempo como uma 

função de frequências definidas como 

 �u = �,, (3.28) 

onde , é o número de observações e �u é conhecida como frequência de Fourier. 

Para fins de simplificação, suponhamos uma amostra com um número ímpar de 

realizações de {2=}356. Assim, sendo esse processo estacionário, podemos 

descrevê-lo como 

 23 =  �0) + 2 P� t�uwcos �2��u�= − 1)) + Ft�uwsen �2��u�= − 1))�O
uSK , (3.29) 
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em que  � = �, − 1)/2. Os estimadores dos coeficientes  ���) e F���) são: 

  �t�uw = 2, P 23
�

3SK cost2��u�= − 1)w ; (3.30) 

 F�t�uw = 2, P 23
�

3SK sent2��u�= − 1)w. (3.31) 

Caso , seja par, à equação 3.29 é adicionado o termo 

  t��/(w cost2���/(�= − 1)w. (3.32) 

Bloomfield (2000) afirma que senos e cossenos avaliados nessas frequências são 

“ortogonais à soma”, ou seja, não-correlacionados. Essa propriedade facilita a 

determinação dos coeficientes e fundamenta a análise harmônica. 

3.5.2. A Densidade Espectral e o Periodograma 

Para a aplicação desenvolvida neste trabalho, a densidade do espectro de uma série 

de tempo estacionária pode ser entendida como um método para descrever como a 

variância desse processo se distribui pelas frequências (contínuas) – expresso de 

outro modo, a integral da função de densidade espectral é igual a variância 

populacional; o periodograma, conforme Schuster (1898), é uma estimativa da 

densidade espectral calculada nas frequências (discretas) de Fourier. 

A forma funcional do periodograma é mais facilmente derivada se tratarmos os 

dados, números puramente reais, como números complexos com parte imaginária 

nula (Bloomfield, 2000). Assim, sendo {2K, 2(, … , 2�} uma sequência de , números 

complexos, a transformada discreta de Fourier (TDF) de 23 é  
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 �t�uw = 1, P�23 − 2v)�
3SK A'(�����3'K), (3.33) 

onde �u �−0,5 < � ≤ 0,5) são as frequências de Fourier definidas em 3.28. A série 

original pode ser recuperada da TDF com o uso da transformada inversa: 

 23 = 2v + 1, P �t�uw�
3SK A(�����3'K). (3.34) 

Dado que uma representação alternativa para 3.33 é 

 �t�uw =  t�uw2 − I Ft�uw2 , (3.35) 

com o uso do teorema de De Moivre (Stewart, 2012, pág. A58) é possível mostrar 

que 3.35 é também uma série de Fourier.  

O periodograma na frequência �u é definido como: 

 "t�uw = ,��t�uw�(. (3.36) 

Dada a relação mencionada entre a variância e a densidade espectral, uma forma 

alternativa, mais intuitiva, para representar o periodograma é em função das 

autocovariâncias amostrais @�?: 

 "t�uw = P @�?
�'K

?S'��'K) A'(����? = @�6 + 2 P @�?
�'K
?SK A'(����?, (3.37) 

ou seja, "t�uw é simplesmente a transformada discreta de Fourier da função de 

autocovariância. 
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Figura 1- Periodograma Bruto do Processo Simulado 

 

O estimador da densidade espectral dado pela equação 3.36 (ou 3.37) é conhecido 

na literatura por “periodograma bruto” (vide, por exemplo, Priestley, 1981). Na figura 

1 é apresentado o gráfico do periodograma de um processo fracionalmente 

integrado com � = 1/3, calculado por esse método. 

Conforme Bloomfield (2000) essa estimativa pode conter um tipo de viés conhecido 

como vazamento espectral (spectral leakage), causado pela transferência de 

potência (ou, de forma equivalente, de variância) das ordenadas de maior valor para 

as de menor; quando isso ocorre, picos de menor amplitude perdem definição ou 

ficam submersos no vazamento. Um método para corrigir esse viés é conhecimento 

como afunilamento (tapering) do periodograma, que consiste no uso de uma função 

para achatar os extremos de uma janela de dados (de onde vem outro nome usado 

em português para se referir ao procedimento: janelamento). Neste trabalho foi 

usada a janela do tipo split cosine bell: 

 

}3�
) =
���
�� 12 �1 − cos �π�= − 0.5)N ∗ p ¡¡ ,                        = = 1, … , , ∗ 
1,                                                = = , ∗ 
 + 1, … , ,�1 − 
)12 �1 − cos �π�N − = + 0.5)N ∗ p ¡¡ , = = ,�1 − 
) + 1, … , ,

, 
(3.38) 
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onde 
 é a proporção dos dados a serem achatados nos extremos da série. Os 

dados transformados são obtidos pela multiplicação dos valores originais pelos 

pesos }3. 
Figura 2 – Periodograma do Processo Simulado, com A funilamento  

 

Na figura 2 é apresentado o periodograma do processo simulado anteriormente, 

agora com afunilamento de 25%. É possível verificar que a quantidade de picos 

aumentou, o que indica que possivelmente alguns haviam sido encobertos pelo 

vazamento. 

Outro tratamento dado ao periodograma é por meio da aplicação de suavizadores. 

Um suavizador (smoother) é uma função que tem por finalidade reduzir a 

variabilidade na estimativa da densidade espectral, porém ao custo de viesá-la. 

Aqui, usamos a função com o núcleo discreto modificado de Daniell, que é em 

essência uma média móvel em que as observações nos extremos da janela têm 

metade do peso das demais: 

 n̂¢t�uw 

= 1� − 1 £12 "t�u'�¢'K) (⁄ w + P "���)u¤�¢'¥) (⁄
�Su'�¢'¥) (⁄ + 12 "��u¤�¢'K) (⁄ )¦, 

(3.39) 
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onde � é o tamanho da janela de dados.  

Figura 3 - Periodograma do Processo Simulado, com A funilamento e Suavização 

 

Na figura 3, o periodograma do processo simulado �1 − F)K/¥23 = G3 é calculado com 

afunilamento de 25% e suavização obtida pela aplicação da função 3.39 com uma 

janela de tamanho 5. Tanto a redução na variabilidade do estimador quanto a perda 

de definição são perceptíveis. 

3.5.3. Método do Periodograma 

Segundo Taqqu, Teverovsky e Willinger (1995), o Método do Periodograma se 

baseia no comportamento da densidade espectral próximo da origem, que tem 

ordenadas proporcionais a |�|'(). De modo geral, a relação pode ser descrita por 

 §��) ~ �̈ |2��|'(), (3.40) 

onde §��) é o valor da função de densidade espectral avaliada a uma dada 

frequência � e �̈ > 0 é uma constante. Para que a estimação da variável de 

interesse, �, possa ser feita pelo MMQO ou por outro método que suponha 
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linearidade dos parâmetros é necessário linearizar 3.50 e substituir a densidade 

espectral pelo seu estimador calculado nas frequências harmônicas: 

 ln V"t�uwW ~ lnt�̈ w − 2� ∗ lnt2��uw. (3.41) 

3.5.4. GPH 

O estimador GPH, proposto por Geweke e Porter-Hudak (1983), assim como o 

Método do Periodograma, estima a ordem de integração fracionária com base nos 

valores da densidade espectral na vizinhança da frequência zero. Dado um processo 

da forma �1 − F))23 = G3, com G3 ~ "�0), a função de densidade espectral pode ser 

definida como: 

 §��) = J(2� �1 − A'(����'()§©��) = J(2� t4nA(���)w')§©��), (3.42) 

onde §©��) é a densidade espectral de G3 na frequência �. Após (1) linearizar 3.42, 

(2) transformar §©��) para que tenha média zero, (3) substituir � pelas frequências 

harmônicas �u �−0,5 < � ≤ 0,5) e (4) a densidade espectral pelo periodograma, os 

autores chegam a seguinte forma funcional: 

 � V"t�uwW = ªK + ª( ∗ � V4nA(t��uwW + «u , (3.43) 

sendo que ª( M→ −� e «u é i.i.d. com média zero e variância  �(/6. Em amostras 

grandes, o valor de �� se distribui como uma normal, 

 ª�(~, £�, �(
6 ∑ t®u − ®̄w(°��)uSK ¦, (3.44) 
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em que ®u = �t4nA(���u)w, ®̄ é a média amostral de ®u, , é o número de 

observações e +�,) é o número das menores ordenadas do periodograma usadas 

na estimação dos parâmetros de 3.43. Geweke e Porter-Hudak (1983) propõe que 

essa quantidade seja determinada pela seguinte equação 

 +�,) = �,- , �>* � > 0 A 0 < / < 1. (3.45) 

Como mencionado no subcapítulo 2.1, simulações apresentadas pelos 

autores sugerem que seja adequado usar +�,) = ,- ∈ [6,l;6,±8. 

3.5.5. Whittle 

O estimador apresentado por Whittle (1953) no contexto de processos com memória 

curta, que Fox e Taqqu (1986) e Dahlhaus (1989) provaram ser adequado também 

para processos com memória intermediária e longa, doravante chamado apenas por 

estimador de Whittle, busca modelar a densidade espectral por completo (ou, de 

forma equivalente, toda a estrutura de correlação). Em comparação ao Método do 

Periodograma e ao GPH, uma vantagem teórica é que não há a necessidade de 

determinar o ponto de corte das frequências, questão para a qual não há solução 

teórica, apenas resultados derivados da prática; por outro lado, por ser um 

procedimento paramétrico, embute o problema da escolha do modelo. 

Seguindo Beran (1994), vamos supor que a densidade espectral §��) teórica de um 

processo {23}356 com média zero seja caracterizada, além das frequências, por um 

vetor de parâmetros desconhecidos com dimensão finita #: 

 N² = �J²(, �² , N¥² , … , N³² ). (3.46) 

Portanto, tal função de densidade espectral faz parte de uma família de funções de 

densidade paramétricas, que podem ser descritas de forma genérica como 
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 §��) = §��, N). (3.47) 

Na derivação do estimador, Whittle supôs que o processo em questão é gaussiano. 

Dessa forma, ele demonstrou que o vetor de parâmetros estimados, N�, é aquele que 

minimiza 

 ´µ�N) = 12� ¶· ��§��,�
'� N))�� + · "��)§��, N)�

'� ��¸ 
(3.48) 

supostas condições moderadas de regularidade. Como de costume, neste trabalho a 

função 3.48 foi avaliada nas frequências harmônicas. 

3.6. Teste R/S Modificado para Dependência de Longo  Prazo 

O teste R/S modificado para dependência de longo prazo, ou memória longa, na 

forma usada nesta pesquisa foi proposto por Lo (1989, 1991). Sob a hipótese nula 

de que não há dependência de longo prazo, a estatística do teste é: 

 ¹���) = �/� #>�√, , (3.49) 

onde , é o tamanho da amostra, �/� #>� é a estatística R/S modificada, descrita 

pelas equações 3.20, 3.23 e 3.24, e � é a defasagem de truncamento da janela 

usada para o cálculo do estimador da variância de Newey e West (1987), 

determinada aqui pela equação 3.25. Conforme Lo (1989), a função de densidade 

de probabilidade de ¹���) é dada por: 

 §�¹) = 8¹ P ¼(�4¼(¹( − 3) ∗ exp�−2¼(¹()R
½SK . (3.50) 
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A média da estatística do teste é 7[¹���)8 = ¾�/2 e a variância é igual a ¹;<[¹���)8 = ��/6)(. 

Para o cálculo dos p-valores dos testes foi implementado um procedimento na 

linguagem S que faz uso da integral de 3.50; para solucionar essa equação foi 

usado o Método da Bissecção. 
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4. Metodologia 

Em virtude de problemas diversos, tais como dados faltantes, ausência de 

resultados que indicassem a parametrização ótima dos estimadores ou imprecisão 

nos coeficientes estimados, alguns passos preparatórios foram necessários antes 

que pudéssemos partir para a análise. Este capítulo descreve tais métodos e conclui 

com um resumo dos resultados encontrados no processo de ajuste dos estimadores. 

4.1. Tratamento dos Dados 

No presente trabalho foram analisadas as cotações por minuto da ação Petrobras 

PN (PETR4) e do Índice Bovespa (Ibovespa). Por conta da frequência de 

observação, o que motivou a escolha de ambos foi a liquidez: quanto menos 

negociado um ativo, maior a propensão do preço a ficar estático por longos 

períodos. Apesar dessa preocupação, a descontinuidade introduzida no processo de 

negociação de ações pela já mencionada restrição de que a menor unidade para 

alteração de preço seja R$ 0,01 certamente fez com que a cotação de PETR4 

ficasse constante em determinados intervalos de tempo nos quais, caso essa 

restrição não estivesse presente, teria variado; por outro, espera-se que o efeito 

dessa imposição sobre o Ibovespa seja praticamente indetectável em virtude da 

grande quantidade de ações que compõem o índice, que oscilou em torno de 70 

durante o período avaliado. 

Os dados usados foram coletados do sistema de informações Bloomberg e, no caso 

de ambas a séries, o período compreende de 01/04/2013 a 31/03/2014, totalizando 

249 pregões - por causa do horário de negociação reduzido em 05 de março de 

2014, quarta-feira de cinzas, este dia foi excluído. 

A série de Petrobras PN obtida era composta originalmente por 105.094 

observações. Após análise, verificou-se que faltavam ao todo 72 observações, 

distribuídas em diversos dias. Para evitar distorções nos estimadores, a primeira 

solução buscada foi uma nova captura dos dados, porém o problema persistiu; 
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assim, a opção foi por preencher os faltantes com os valores imediatamente 

anteriores, e o tamanho da amostra passou a ser de 105.166 observações. Na série 

do Índice Bovespa, originalmente com 111.187 dados, verificou-se problema 

semelhante, a falta de 27 minutos, e foi aplicada a mesma solução; assim, a série 

passou a totalizar 111.214 observações. 

Por conta da descontinuidade nos negócios entre o fim de um pregão e o início de 

outro, as subamostras diárias foram tratadas, para fins de análise, como amostras 

distintas; portanto, daqui por diante, por amostra é entendido o conjunto de 

observações das cotações em um dia de negócios.  

A próxima questão que se colocou foi sobre o impacto nas conclusões obtidas a 

partir de amostras (pregões) com tamanhos efetivos distintos. Esse problema é 

relevante quando tratamos um conjunto de valores de uma dada estatística como 

diferentes realizações de um mesmo processo: seja qual for essa estatística, terá 

graus de liberdade (precisão) distintos em dias (amostras) distintos. 

No caso de ações líquidas as principais causas do problema acima são 

possivelmente o leilão de abertura e o call de fechamento3, que fazem com que o 

intervalo entre os horários do primeiro e último negócios não seja fixa. Por causa da 

diferença de ao menos 10 minutos entre o último negócio no pregão regular e o 

próximo, que finaliza o leilão de fechamento, foram excluídas todas as observações 

de preços de ações geradas a partir do início do call de fechamento, às 16h55; no 

caso do Ibovespa foram excluídas as cotações a partir dàs 16h56, pois os preços 

das ações negociadas às 16h54 são refletidos no índice de 16h55. 

Uma terceira causa de janelas de negociação com comprimentos diferentes foi o 

horário estendido em 30 minutos, que prevaleceu até 5 de junho de 2013. Se por um 

lado calcular estatísticas com amostras aproximadamente 1/14 maiores causa a já 

mencionada diferença de precisão, por outro excluir em média 1/14 dos negócios do 

pregão regular pode gerar distorções difíceis de mensurar. Posto que não foi 

possível estabelecer qual a melhor solução para esta questão, optou-se tanto para o 

                                                
3 As regras de funcionamento do mercado de ações na BMFBovespa podem ser encontradas em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/regulamentos-e-normas/procedimentos-
operacionais/acoes.aspx?Idioma=pt-br>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
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Ibovespa quanto para PETR4 pela análise de duas versões da mesma amostra, 

criadas por tratamentos distintos do problema: 

1. Amostra tipo 1 – foram excluídos apenas os dados gerados a partir do call de 

fechamento, como mencionado anteriormente; 

2. Amostra tipo 2 – a partir de uma amostra tipo 1, foi identificado o pregão com 

o horário mais tardio do primeiro negócio e excluídos os negócios que 

aconteceram antes desse horário em todos os outros pregões. 

Na tabela 2 são apresentadas algumas estatísticas referentes as amostras. Para 

evitar distorções, as séries não foram ajustadas por proventos. 

Tabela 2 – Amostras 

 

4.2. Inferência e Previsão 

O objetivo deste trabalho, como explicitado no capítulo introdutório, é realizar 

previsões dos valores futuros de preços de ativos financeiros; o procedimento 

escolhido para realizar tal tarefa foi o de modelar dependências, com especial 

atenção às de médio e longo prazos em séries de retornos com frequência igual a 

um minuto - característica aqui entendida como um valor diferente de zero do 

parâmetro de integração fracionária estimado em séries covariância-estacionárias. 

Optou-se pelo foco em processos fracionalmente integrados por quatro motivos: (1) 

capacidade de capturar a dependência de longo ou médio prazo; (2) parcimônia – 

caso tenhamos dois modelos, um ARIMA e outro ARFIMA, que pareçam representar 

suficientemente bem um dado processo gerador de dados, espera-se que o último 

esteja especificado de modo mais parcimonioso; (3) precisão dos coeficientes 

estimados – a modelagem de dependências de curto prazo pode envolver um 

número razoável de termos AR e MA, o que tende a gerar estimativas 

Menor Maior Média Total Tamanho Total

Petrobras PN 249 398 445 420,23 104.637 398 99.102

Índice Bovespa 249 415 447 424,66 105.740 415 103.335

Tipo 1 Tipo 2Amostras Qtd.



49 
 

substancialmente imprecisas dos parâmetros em amostras pequenas como as 

analisadas aqui; para contornar essa dificuldade, podemos fazer uso da suposição 

de que a dinâmica de curto prazo não é de fundamental importância e modelar 

unicamente a dependência de médio ou longo prazo, o que envolve apenas a 

estimativa de um coeficiente, �; (4) conforme Chatfield (1996, p. 234), em 

comparação aos modelos de memória curta, os de memória longa normalmente 

geram “melhores previsões”. 

O uso da hipótese simplificadora mencionada em (3) permitiu que o total de 

estimadores usados pudesse ser ampliado de um para seis. Embora Hosking (1981) 

sugira um procedimento iterativo, mencionado no subcapítulo 2.1, para a 

determinação de 
̂, �� e �� que possibilitaria o uso dos cinco métodos adicionais 

concomitantemente à metodologia de Box e Jenkins, Sowell (1992a, p. 168-171) 

demonstra que ao fazê-lo os coeficientes dos termos autorregressivos e de médias 

móveis não são corretamente estimados. 

Antes de caracterizar a memória, porém, verificamos os indícios da sua existência, i. 

e., de que há dependência nos dados. Em virtude do grande número de séries (498), 

realizar o costumeiro procedimento de inspeção visual das funções de 

autocorrelação e autocorrelação parcial se tornou impraticável. Assim, o método 

usado para verificar essa hipótese – ou, mais precisamente, testar a hipótese 

oposta, de que não há dependência de qualquer tipo – foi aplicar o teste Q de Ljung-

Box a cada uma das amostras. Este serviu como um filtro: apenas as séries que 

rejeitaram a hipótese nula, de que não há autocorrelação nos dados, a 5% de 

significância tiveram a estrutura de dependência modelada. 

Posto isso, procedeu-se a estimação de �� por cada um dos 6 métodos – Expoente 

de Hurst Clássico, Expoente de Hurst-Lo (ou Hurst Modificado), Método do 

Periodograma, GPH e estimação por máxima verossimilhança dos parâmetros de 

modelos ARFIMA - para cada dia e tipo de amostra, o que totalizou 2.244 

estimativas de �. Embora à primeira vista pareça desnecessário efetuar um número 

tão grande de estimações, já que poderíamos simplesmente estimar o coeficiente 

para um dado dia e construir intervalos de confiança, algumas peculiaridades do 

problema em análise acabaram por levar a esse método alternativo 

computacionalmente intensivo.  
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De fato, inicialmente buscou-se seguir os caminhos usuais para a inferência, porém 

a conjunção de duas características terminou por provar que essa abordagem seria 

infrutífera: 

1. Dado que, na prática, os 6 estimadores modelam processos estacionários e 

invertíveis – a adaptação de Beran (1995) em 3.27 nada mais do que é um 

meio de passar a tarefa de diferenciar um processo até que se torne 

estacionário para “dentro” do estimador –, o intervalo de valores assumidos 

por � está é �−0,5;  0,5); 

2. Para amostras com 400 observações, quantidade semelhante as das séries 

aqui usadas, o erro-padrão (calculado com o desvio-padrão assintótico) do 

teste GPH fica em torno de 0,18; o do estimador de Beran (1995) depende do 

número de termos AR e MA estimados e da variabilidade dos dados, mas 

mesmo uma especificação parcimoniosa tal qual um ARFIMA (1, 0,3, 2) 

chega a gerar um erro-padrão de �� superior a 0,15. 

Ao unir as afirmações 1 e 2 e fazer uso da suposição de que temos certeza que o 

processo em análise é estacionário (o que, com o uso dos testes ADF e KPSS, não 

parece uma aproximação distante da realidade) é possível concluir que, em 

amostras com o tamanho citado e sob a �6: � = 0, o intervalo de confiança do GPH 

para �� cobre aproximadamente 72% dos valores possíveis (entre -0,5 e 0,5) e o do 

ARFIMA pode chegar a mais de 60%. Portanto, ao aplicar a metodologia usual de 

inferência, com a construção de um intervalo de confiança em torno da estimativa 

pontual, é difícil chegar a alguma conclusão que seja útil – aonde por útil entende-se 

a capacidade de refutar hipóteses, o que, de maneira informal, é por muitas vezes 

vista como a característica fundamental do que se chama por ciência. 

Dadas as dificuldades expostas, para determinar a ordem de integração fracionária a 

ser usada no modelo de previsão de preços foi necessário partir para abordagens 

alternativas. Especificamente, foram testados dois caminhos diferentes:  

- O valor verdadeiro do parâmetro é o mesmo em todas as amostras, ou seja, 

existe um único �, e; 
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- Dias ou mesmo intervalos de tempo inferiores a um dia podem apresentar 

valores verdadeiros distintos, isto é, pode existir múltiplos �s verdadeiros. 

As hipóteses acima são justificadas a seguir. 

4.2.1. d Único 

Buscou-se contornar as limitações dos estimadores empregados com o cálculo de 

um grande número de coeficientes �� e a caracterização do valor verdadeiro por meio 

das estatísticas descritivas usuais, tais como média, mediana e desvio-padrão. O 

objetivo desse procedimento é que, caso possamos afirmar que os retornos de um 

dado ativo são descritos por um parâmetro de integração fracionária com valor 

esperado diferente de zero, será possível gerar previsões dos valores futuros dos 

preços sem a necessidade de ajustar novamente o modelo a cada pregão. 

4.2.2. ds Múltiplos 

É possível que cada dia de negociação, ou mesmo uma parte de um pregão, tenha 

características próprias, não-generalizáveis. Nesse caso, a abordagem do � único 

pode levar a conclusões equivocadas: (1) valores do parâmetro de integração 

fracionária verdadeiramente positivos podem cancelar aqueles verdadeiramente 

negativos e fazer com que a média fique próxima de zero, ou; (2) dependências 

podem surgir e desaparecer dentro de um mesmo dia, de modo que ao observar um 

pregão completo tais flutuações podem ficar escondidas. 

Consideramos que para a primeira hipótese não são necessárias considerações 

adicionais, mas para a segunda sim. Então, a fim de justificá-la, foram simulados 

dois processos, (A) ARFIMA (0, 0,3, 0) e (B) ARFIMA (0, -0,4, 0), com 200 

realizações cada. Estes foram justapostos e o gráfico da série resultante é mostrado 

na figura 4. 



52 
 

É possível ver que a primeira metade do gráfico é caracterizada por tendências 

duradouras, típicas de processos com memória longa; na outra parte, as tendências 

são mais difíceis de discernir e a volatilidade é aparentemente mais elevada, 

características de séries com memória intermediária, conforme Peters (1996). A 

série agregada, no entanto, não é visualmente diferente de um ruído branco: com a 

agregação não é mais possível afirmar  que o processo como um todo é marcado 

por tendências persistentes ou alta volatilidade. 

Figura 4 – Identificação dos Processos Simulados  

 

Para adicionar rigor às conclusões geradas pela inspeção visual, buscou-se 

identificar os processos subjacentes com base no critério de informação bayesiano 

(ou BIC). O método consistiu em, com o uso do estimador de máxima 

verossimilhança, determinar os coeficientes de nove possíveis processos ARFIMA, 

formados com 
 ∈ [0; 28 e � ∈ [0; 28, e escolher aquele que minimiza o critério BIC.  

Os resultados, sumarizados na tabela 3, confirmam que a agregação encobriu 

características das séries originais: os processos A e B foram corretamente 

identificados, sem termos AR ou MA e com o parâmetro de integração fracionária 

Processo ARFIMA Composto

X
t

0 100 200 300 400

-3
-2

-1
0

1
2

ARFIMA (0, 0,3, 0)  ARFIMA (0, -0,4, 0) 

~ ARFIMA (0, 0, 0)  
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estimado próximo do valor real; ao uni-los, o modelo que parece melhor explicar o 

processo gerador de dados também não apresenta termos relacionados a memória 

de curto prazo, porém não é possível afirmar que a série seja estatisticamente 

diferente de um ruído branco. 

Tabela 3 – Identificação dos Processos Simulados 

 

Para determinar se valores positivos de �� foram cancelados pelos negativos, ou 

vice-versa, seria necessário que os estimadores tivessem menores erros-padrão do 

que os verificados. Por outro lado, particionar as séries na busca por processos 

escondidos seria impraticável. Em virtude dessas considerações, a inferência sobre 

a utilidade da suposição de múltiplos �s verdadeiros para a estimação do parâmetro 

de integração fracionária, projeção e negociação de ativos foi efetuada por meio de 

um teste prático, com a simulação de operações de compra e venda usando dados 

reais. 

4.3. Simulações 

O objetivo das simulações foi verificar a acurácia e a dispersão nas estimativas do 

parâmetro de integração fracionária por cada um dos seis métodos. Adicionalmente, 

como cada estimador depende de alguns parâmetros de entrada, buscou-se 

determinar os valores destes que maximizam a primeira e minimizam a segunda 

medida. 

Ao todo foram simulados 20 processos ARFIMA, descritos nos anexos. A ideia por 

trás da escolha dos valores dos coeficientes foi testar os estimadores sob condições 

diversas: séries com memória curta, intermediária ou longa; séries com mais de um 

tipo de memória, e; séries sem memória. Cada um dos processos foi simulado 1.024 

vezes, número máximo de estados distintos do gerador de números aleatórios do S-

Processo Simulado d Erro-Padrão Estatística t Pr (>|t|)
A: ARFIMA (0, 0,3, 0) 0,3028 0,0558 5,4217 0,00%

B: ARFIMA (0, -0,4, 0) -0,4124 0,0558 -7,3846 0,00%

A + B 0,0434 0,0393 1,1033 27,06%
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Plus 8.0, em trajetórias com 400 passos, tamanho semelhante ao das séries que 

foram objeto de estudo.  

O procedimento consistiu em: 

- A cada estimador, verificou-se que para algumas variáveis não havia 

resultados teóricos que embasassem sua determinação; então, foi analisado o efeito 

do uso de diferentes valores desses parâmetros de entrada sobre o viés absoluto, o 

desvio-padrão e a raiz quadrada do erro quadrático médio – por exemplo, para a 

estimação do parâmetro de integração fracionária por meio do Expoente de Hurst 

foram testados diversos tamanhos da menor subamostra usada para o cálculo da 

estatística R/S e diferentes razões entre os tamanhos de subamostras consecutivas; 

- A cada trajetória simulada o valor do coeficiente � foi determinado por um 

estimador parametrizado com diferentes valores da variável sob análise, enquanto 

as demais foram mantidas constantes. Ilustrativamente, nos estimadores definidos 

no domínio da frequência isso consistiu no uso de 120 núcleos de Daniell 

modificados distintos para a suavização do periodograma correspondente a cada 

trajetória, perfazendo um total de 122.800 estimações de � (1.024 simulações x 120 

núcleos) por estimador por processo.  

- Ao fim das 1.024 trajetórias simuladas de um determinado processo, para 

cada valor da variável em análise foram obtidas as seguintes estatísticas do 

respectivo ��: viés absoluto médio, raiz quadrada do erro quadrático médio e desvio-

padrão; 

- Para facilitar a interpretação dos resultados, foram calculados os valores 

médios assumidos pelas três estatísticas nos 20 processos; 

- Para a determinação do valor de cada variável a servir como argumento nas 

estimações com dados reais, os resultados foram classificados de forma 

decrescente pelo viés absoluto médio; de modo geral, o argumento escolhido foi 

aquele que conjugou, simultaneamente, valores baixos das três estatísticas. 
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4.3.1. Resultados 

No Expoente de Hurst calculado das formas apresentadas em Mandelbrot (1975) e 

Lo (1989, 1991) foram avaliados, como já citado, os efeitos da escolha de diferentes 

tamanhos da menor subamostra e de distintas razões dos tamanhos de 

subamostras consecutivas. Para a primeira variável foram testados valores entre 4 e 

40, e o escolhido foi 33 – de fato, foi possível perceber uma relação inversa entre 

tamanho e viés absoluto. Quanto a segunda variável, foram examinados valores 

entre 1,5 e 4,6, porém esses não pareceram influir nos resultados; assim, optamos 

por 1,5 para a razão da progressão geométrica formada pelos tamanhos das 

subamostras. 

Nos estimadores definidos no domínio da frequência – Método do Periodograma, 

GPH e Whittle – buscou-se testar os impactos da suavização e do afunilamento do 

periodograma; além disso, nos dois primeiros foram determinadas também a 

quantidade das menores frequência a serem incluídas na estimação do parâmetro 

de integração fracionária. 

Para suavizar a estimativa da densidade espectral foram avaliados 120 núcleos de 

Daniell modificados distintos, calculados com coeficientes ímpares no intervalo entre 

1 e 15 e até duas convoluções da função. Nos três estimadores do coeficiente � os 

resultados mostraram que, como esperado, a redução no desvio-padrão de cada um 

desses teve como contrapartida um aumento no viés absoluto médio; todavia, o 

benefício da redução na variabilidade foi pequeno e, portanto, a escolha foi pelo 

menor viés absoluto, obtido com o periodograma sem suavização. 

Na aplicação do tapering os resultados se mostraram menos homogêneos. Foram 

testados valores dos percentuais de afunilamento das caudas entre 0% e 50%, e 

assim foi possível concluir que: (1) no caso do estimador de Whittle, essa forma 

transformada do periodograma não produziu alterações significativas na variância, 

no EQM ou no viés absoluto médio, motivo pelo qual optamos por 
 = 0%; (2) nos 

demais estimadores, um percentual de afunilamento na casa dos 20% pareceu 

reduzir o viés absoluto sem alterar perceptivelmente a variabilidade; o valor 

escolhido foi 25%. 
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Como mencionado nos subcapítulos 3.5.3 e 3.5.4, o Método do Periodograma e o 

GPH se baseiam no comportamento da densidade espectral (periodograma) nas 

menores frequências. Nas simulações com o primeiro foram analisados percentuais 

entre 5% e 50%, e foi possível observar que quantidades pouco acima dos 10% 

geraram valores baixos das três medidas relativamente ao conjunto dos percentuais 

avaliados – o número escolhido foi 12%. Nos testes com o GPH, para a 

determinação da quantidade das menores frequências foi usada a função 3.45, 

proposta por Geweke e Porter-Hudak (1983); portanto, foi verificado o efeito da 

escolha de diferentes valores do expoente / no intervalo [0,25; 0,758, e o escolhido 

foi 0,53. 

Quanto ao estimador dos coeficientes de modelos ARFIMA, buscou-se inferir o 

impacto do uso da função de verossimilhança aproximada comparativamente a 

forma exata. A primeira foi truncada na 100ª defasagem e, como esperado em 

virtude do tamanho relativamente pequeno das séries, os resultados obtidos foram 

praticamente idênticos.  Por conta da economia no tempo de computação, optamos 

pela forma aproximada. 

A fim de comparar a acurácia e a dispersão, os mesmos vinte processos foram 

novamente simulados com 1024 trajetórias cada. Para a determinação de ��, os seis 

estimadores foram parametrizados com os valores ótimos mencionados 

anteriormente, e os resultados se encontram na tabela 4. 

Tabela 4 – Quadro-Resumo das Estatísticas dos Estim adores Otimizados 

 

Estimador Variável Testada Valor Ótimo Viés Abs. Méd.
Menor Sub-Amostra 33

Razão dos Tamanhos 1,5
Menor Sub-Amostra 33

Razão dos Tamanhos 1,5
Menores Freq. 12%
Afunilamento 25%
Suavização 1

0,53
Afunilamento 25%
Suavização 1

Afunilamento 0%
Suavização 1

ARFIMA Forma Máx. Verossim. Aprox. 0,0990 0,3310 0,3126

0,1743 0,1741

0,1530 0,1649 0,0377

0,1563 0,1046

0,0917 0,1514 0,0989

0,0070 0,1739 0,1738

Exp. Hurst

Exp. Hurst Modif.   
(Lo, 1989, 1991)

Método do 
Periodograma

GPH

Whittle

0,0966

0,0070
/

ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ



57 
 

O Método do Periodograma e o GPH dividiram o posto de estimador com melhor 

desempenho: embora as medidas de dispersão não tenham sido substancialmente 

diferentes daquelas verificadas na maioria dos demais métodos, ambos 

apresentaram o menor valor do viés absoluto médio por larga margem. Outros dois 

destaques foram o alto viés do estimador de Whittle e os altos valores das medidas 

de dispersão do estimador de máxima verossimilhança para modelos ARFIMA.  

Os resultados do Expoente de Hurst nas formas clássica e modificada foram 

praticamente idênticos, e os vieses destes foram também significativamente 

superiores aos apresentados pelos dois melhores estimadores. 
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5. Resultados 

Neste capítulo são descritos os resultados obtidos na análise dos dados minuto a 

minuto de preços e retornos da ação Petrobras PN e do Índice Bovespa do período 

compreendido entre 01/04/2013 e 31/03/2014.  

Em virtude das vantagens teóricas do uso dos retornos logarítmicos decorrentes da 

propriedade conhecida como aditividade, as séries em nível e em 1ª diferença foram 

transformadas para log-nível e log-retorno, ambos com base e = 2,71828... 

(logaritmo neperiano ou natural).  

5.1. Petrobras PN 

Dado que, com exceção do estimador de máxima verossimilhança para processos 

ARFIMA empregado, os demais são definidos apenas para processos estacionários, 

um primeiro passo foi verificar se os log-preços são estacionários. Para isso, 

recorremos ao Teste Aumentado de Dickey-Fuller (ADF) e ao Teste de Kwiatkowski-

Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) pela complementariedade: enquanto o primeiro tem 

como hipótese nula a existência de raiz unitária, no outro a �0 é que a série é 

estacionária. 

No teste ADF sobre os log-preços especificado com a suposição de que o processo 

segue um random walk puro (sem constante ou tendência), ao tomarmos como 

referência o valor crítico a 5% de significância é possível verificar que em poucas 

situações a estatística fica na região de não-aceitação – mais exatamente, em 3,2% 

dos dias (8/249). Dado que a este nível de significância esperaríamos 5% de falsos-

positivos (supondo que todas as amostras tenham a mesma estatística Ê 

verdadeira), é provável que boa parte dos resultados, ou todos, se tratem de erros 

do tipo I. Portanto, concluímos que os preços por minuto de Petrobras PN não são 

estacionários. 
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Ao testar a 1ª diferença dos log-preços, os log-retornos, a conclusão é mais óbvia: 

no teste que usa um modelo de passeio aleatório puro todos os valores estão dentro 

da região crítica a 1% de significância. Portanto, a série dos log-retornos de 

Petrobras PN é estacionária. 

Para confirmar os resultados obtidos com o ADF, aplicamos o teste KPSS. Neste, a 

hipótese nula é de que a série em questão (no caso, cada uma das 249 séries 

intradiárias, consideradas separadamente) é estacionária. Diferentemente do teste 

ADF, a região crítica da estatística se localiza na cauda direita da distribuição; 

portanto, para que a �0 seja rejeitada é necessário que o valor calculado seja maior 

do que o crítico a um determinado nível de significância. Uma ligeira diferença em 

relação ao procedimento de inferência realizado com o teste ADF é que aqui foram 

usados os valores assintóticos da distribuição, calculados com o código descrito em 

Zivot e Wang (2006, p. 130). Em virtude dos tamanhos relativamente grandes (para 

este procedimento) das amostras não há motivo para esperar que isso distorça as 

conclusões. 

No teste KPSS em log-nível, sob a hipótese de um random walk com tendência, é 

possível observar que a quase totalidade das estatísticas está na região crítica ao 

nível de significância de 5%: 98,4% (245/249) dos valores calculados; nos testes 

com tendência e intercepto, 99,2% (247/249) dos testes rejeitam a hipótese nula de 

estacionariedade. De modo equivalente ao verificado com o teste ADF, não 

aceitamos que a série dos log-preços intradiários com frequência de um minuto seja 

estacionária. 

Ao testar os log-retornos verificamos que poucos são os casos de rejeição da �0: no 

teste com intercepto, a 5% de significância, a hipótese de estacionariedade foi 

rejeitada apenas em 2,8% (7/249) dos dias; com intercepto e tendência, a hipótese 

nula não foi aceita em 5,2% (13/249) dos testes. Novamente, supondo que todas as 

amostras tenham o mesmo valor verdadeiro da estatística, esperaríamos em torno 

de 5% de falsos-positivos; portanto, é possível que todas as rejeições se tratem de 

erros do tipo I. Assim, aceitamos que os log-retornos de Petrobras PN são 

estacionários. 
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Para testar a suposição da presença de dependência aplicamos o teste Q de Ljung-

Box nos log-retornos: a hipótese nula é de que não há correlação nos dados, contra 

a alternativa de que há, de qualquer tipo. Esse teste serviu como um filtro para 

identificar em quais amostras (dias) se procuraria por dependência de longo ou 

médio prazo – foram selecionados apenas os dias em que a �0 foi rejeitada a 5% de 

significância. Isso implicou em uma redução em torno de 60% na quantidade de 

amostras – sobraram 91 do tipo 1 e 100 do tipo 2.  

Na etapa seguinte foi aplicado o teste R/S para dependência de longo prazo, 

apresentado na seção 3.6. Ao nível de significância de 5% foi possível rejeitar a 

hipótese nula, de que não há memória longa, apenas em pouquíssimos casos: mais 

exatamente em nenhum dos testes nas amostras tipo 1 e em apenas 2% (2/100) dos 

testes nas amostras tipo 2. Ao recorrer novamente à ideia da quantidade esperada 

de erros do tipo I, conclui-se que possivelmente os poucos que rejeitaram a �0 

sejam nada além de falsos-positivos. Portanto, pelo teste R/S modificado a 

conclusão é que o processo gerador subjacente não é caracterizado por 

dependência de longo prazo ou que essa rarissimamente está presente. 

Passamos então para a estimação do coeficiente de integração fracionária. Como 

discorrido no subcapítulo 4.2, a primeira abordagem supõe que todas as amostras 

possuam o mesmo valor verdadeiro de � para que a inferência possa ser feita por 

meio das estatísticas descritivas do conjunto de coeficientes calculados.  

O estimador de Hurst nas formas clássica e modificada mostrou valores médios do 

parâmetro marginalmente positivos, enquanto o de máxima verossimilhança para 

modelos ARFIMA indicou um �� médio próximo de -0,1 em ambos os tipos de 

amostras, número semelhante ao obtido com o estimador de Whittle. Porém, embora 

em três desses a razão valor estimado sobre erro-padrão tenha sido superior a 2, 

como pudemos ver pelas simulações tais estimadores costumam apresentar alto 

viés, além dos resultados terem apontado em direções opostas. O Método do 

Periodograma e o GPH, os melhores nas simulações, obtiveram valores médios 

negativos do � estimado com magnitude por volta de 2 erros-padrão, mas ainda 

assim muito pequenos para que viessem a gerar projeções úteis: os processos 

resultantes, função dos ��s médios, são estatisticamente indistinguíveis de um ruído 
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branco em séries com tamanho em torno de 400. Os resultados completos podem 

ser encontrados nos anexos. 

No último passo, partimos para a abordagem particularizada de cada série, em que 

supusemos que possam existir múltiplos �s. 

 A questão que se colocou neste ponto foi a da escolha de um único estimador - em 

virtude do grande trabalho computacional e da grande quantidade de dados, não 

faria sentido continuar a trabalhar com tantos. Uma opção seria o estimador de 

máxima verossimilhança dos parâmetros de modelos ARFIMA: dentre os usados, é 

o único que permite modelar também a dinâmica de curto prazo; além disso, suas 

propriedades assintóticas são superiores às dos outros estimadores (vide Beran, 

1994). Porém, ao revisar os modelos dessa classe ajustados quando abordamos a 

hipótese de um � único, foi possível verificar que em mais da metade dos dias o 

critério de informação bayesiano selecionou especificações sem termos AR ou MA 

ou, quando esses foram incluídos, não foram significativos ou geraram modelos não-

estacionários. De fato, ao avaliar as estatísticas t de todos os coeficientes, a 

percepção é que as amostras analisadas são pequenas para procedimentos 

baseados em funções de máxima verossimilhança - mesmo parametrizações 

parcimoniosas, com um ou dois termos AR e/ou MA, geram erros-padrão 

extremamente altos, fato que já havia sido mencionado na seção 4.2.  

Ao adicionar a suposição de que a dinâmica de curto prazo não é relevante para 

explicar o processo, a quantidade de opções volta a ser de seis estimadores – ainda 

que, em razão dos resultados das simulações, a escolha natural seja o Método do 

Periodograma ou o GPH. Por conta de uma série de resultados teóricos e devido ao 

bom desempenho em amostras pequenas, documentado também em outros 

trabalhos (vide, por exemplo, Geweke e Porter-Hudak, 1983, p. 230), o estimador 

escolhido para essa etapa foi o GPH. Foram usadas apenas as amostras tipo 1, e a 

cada dia: (1) a partir do centésimo retorno foi estimado o parâmetro de integração 

fracionária;  (2) com essa estimativa, fazendo uso do processo fracionalmente 

integrado definido pelas equações 3.12, 3.16 e 3.17, e com 
 = � = 0, projetou-se o 

valor futuro da série 20 passos à frente; (3) a cada novo dado o valor de �� e dos 

preços futuros estimados foram recalculados; (4) nos casos em que a variação 

projetada da cotação foi, em termos absolutos, maior ou igual a um dado ¼, 
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procedeu-se, conforme indicado pelo sinal da variação, a compra ou a venda do 

ativo ao preço verificado no minuto seguinte, qualquer que tenha sido este; (5) foram 

definidos os percentuais de saída por ganho ou perda, que chamaremos aqui 

também pelos termos em inglês stop gain e stop loss, como ±0,75 ∗ ¼; (6) enquanto 

uma operação esteve aberta, novas operações não foram avaliadas; (7) a cada 

instante foi verificado se os percentuais de saída por ganho ou perda haviam sido 

atingidos, e; (8) nos casos em que ambos não foram atingidos até 19 períodos à 

frente, no 20º período a operação foi encerrada ao preço de mercado. Os resultados 

são apresentados na tabela 5. 

Tabela 5 - Petrobras PN, Amostras Tipo 1: Estatísti cas Descritivas das Negociações 

Simuladas com Dados Reais 

 

Para o cálculo dos retornos líquidos foram considerados os custos com 

emolumentos (0,025% do valor negociado) e com corretagem, supondo taxa de 

devolução de 95% (outros 0,025%), desconto obtido por muitos dos grandes 

gestores de fundos de investimento nas operações feitas por meio de corretoras que 

não pertencem ao mesmo grupo econômico; foi desconsiderado o custo fixo de R$ 

1,2605 (5% x R$ 25,21) por nota para simplificação do código implementado e 

porque tal valor é percentualmente próximo da nulidade mesmo para operações 

z = 0,6% z = 0,4% z = 0,6% z = 0,4%

Posições Abertas 201 447 201 447

Média 0,2428% 0,1144% 0,1428% 0,0144%

Mediana 0,3898% 0,2368% 0,2898% 0,1368%

Máximo 0,9358% 1,3103% 0,8358% 1,2103%

Mínimo -1,4420% -1,4420% -1,5420% -1,5420%

Qtd. Positivos 157 294 144 270

Qtd. Negativos 40 135 57 177

Desv.-Padrão 0,3806% 0,3242% 0,3806% 0,3242%

Erro-Padrão 0,0268% 0,0153% 0,0268% 0,0153%

Estatística t 9,0446 7,4613 5,3201 0,9396

Assimetria -1,2538 -0,6804 -1,2538 -0,6804

Curtose 4,6887 3,3971 4,6887 3,3971

Estatística 73,7810 36,9373 73,7810 36,9373

P-Valor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Teste de Normalidade: Jarque Bera

Retornos Brutos Retornos Líquidos
PETR4
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pequenas, de alguns poucos milhares de reais. Dessa forma, o custo total estimado 

por operação foi de 0,1%. 

Pelos resultados apresentados na tabela anterior, é possível afirmar que a estratégia 

gera resultados positivos, mesmo após considerar os custos. Embora a distribuição 

dos retornos amostrais tenha caudas pesadas, a estatística t dos retornos líquidos 

no caso em que o parâmetro de abertura de posição foi fixado em 0,6% ficou em 

5,32 erros-padrão, e o número de acertos em 71,64%. Com ¼ =  0,4% os retornos 

líquidos continuaram na média positivos, porém a taxa de acertos caiu para 60,4% e 

o valor de t para menos de 1. Aparentemente, é melhor usar critérios mais restritivos 

para a abertura de posição – embora isso tenha reduzido para menos da metade o 

número de negociações, houve um claro aumento na acurácia do procedimento. 

5.2. Índice Bovespa 

A metodologia empregada para a busca por memória nas cotações minuto a minuto 

do Ibovespa foi a mesma usada para a ação. Assim, iniciamos pela verificação da 

existência de raiz unitária nas séries de log-preços. 

Pelo teste ADF sem intercepto não foi possível rejeitar a hipótese nula de raiz 

unitária em log-nível para apenas 4% (10/249) dos casos ao nível de significância de 

5%. Mesmo considerando a hipótese de que as séries diárias tenham características 

que as tornem únicas em alguns aspectos, com um percentual tão baixo é possível 

afirmar que não há indicativo de que as séries não tenham raiz unitária – fazendo 

novamente uso da vantagem gerada pela aplicação de múltiplos testes com a 

mesma hipótese nula, esperaríamos em torno de 5% de falsos-positivos (hipótese 

do Ê verdadeiro único); portanto, os valores obtidos ficaram dentro do esperado para 

casos em que não há estacionariedade de fato. Ao testar os log-retornos, a hipótese 

nula foi rejeitada em todos os testes, sob qualquer uma das três especificações do 

random walk, mesmo a 1% de significância. 

No teste KPSS, os resultados obtidos confirmaram as conclusões do ADF. A 5% de 

significância, a série em log-nível rejeitou a hipótese nula de estacionariedade em 



64 
 

97,2% (242/249) dos testes com constante e 99,2% (247/249) com constante e 

tendência. Ao mesmo nível, nos testes com os log-retornos a �0 foi rejeitada em 

5,2% (13/249) dos testes sob a primeira especificação e 6,3% sob a segunda. 

Assim, confirmamos que a série em log-nível do Ibovespa não é estacionária, mas 

os log-retornos são. 

O teste Q aplicado a cada amostra indicou, novamente, que em torno de 60% 

dessas não apresentavam autocorrelação nos dados quando as estatísticas foram 

avaliadas a 5% de significância. Aplicado esse filtro, sobraram 96 amostras do tipo 1 

e 87 do tipo 2.  

Os resultados do teste R/S sobre as amostras restantes indicaram, de modo geral, 

não ser possível rejeitar consistentemente a hipótese nula de que não há memória 

de longo prazo nos dados: a 5% de significância, apenas em uma (1%) das 

amostras tipo 1 a �0 não foi aceita; dentre as amostras tipo 2, nenhuma rejeitou a 

hipótese nula ao nível de significância mencionado. 

Na estimação do parâmetro de integração fracionária, ao analisar os dados sob a 

hipótese de que exista um único � verdadeiro não é possível dizer que este seja 

diferente de zero. Os resultados obtidos foram muito semelhantes aos verificados 

nos log-retornos de Petrobras PN: os estimadores de Hurst e de Hurst-Lo 

apresentaram ��s médios ligeiramente positivos; os de máxima verossimilhança de 

Whittle e de modelos ARFIMA em torno de -0,1, e; as médias dos coeficientes 

estimados pelo Método do Periodograma e pelo GPH foram negativas, porém 

inferiores a 1 erro-padrão em módulo.  

Por último, abordamos o problema com a metodologia que supõe a existência de 

múltiplos �s verdadeiros e passamos a buscar a identificação de flutuações nesse 

parâmetro. O procedimento aqui empregado foi exatamente o mesmo usado com 

Petrobras PN, com a ressalva de que, por se tratar de um índice, não é possível 

comprar uma unidade do Ibovespa; ao invés de comprá-lo ou vendê-lo a um preço 

determinado, na prática tal estratégia teria de ser executada com a compra ou a 

venda de um conjunto de ações. Apesar de reconhecer este fato, por simplificação 

teórica aplicamos o procedimento supondo ser possível negociar uma unidade do 

índice; por haver a possibilidade de substituí-lo pelo Ibovespa Futuro ou por ETFs 
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(Exchanged Traded Funds), a suposição adotada não parece afastar o método da 

realidade. 

Os resultados obtidos, apresentados na tabela a seguir, indicam novamente que a 

estratégia empregada gera retornos consistentemente positivos – usando como 

métrica a estatística t, esses foram inclusive superiores aos verificados com PETR4. 

Embora, novamente, os dados apresentem excesso de curtose em relação a 

distribuição gaussiana, o fato dessa estatística ter ficado entre 12,26 e 5,5 é um bom 

indicativo da utilidade do procedimento. As taxas de acerto, que ficaram entre 

83,45% e 65,51%, reforçam essa percepção. 

Uma conclusão adicional a que chegamos ao analisar os dados apresentados nas 

tabelas 5 e 6 é que, posto que as projeções baseadas no parâmetro �� foram úteis 

para prever os valores futuros das séries, as dependências de longo e médio prazo 

parecem existir nas realizações dos dois ativos analisados, embora não seja 

possível formar uma expectativa acerca do tipo de memória a priori. 

Tabela 6 – Índice Bovespa, Amostras Tipo 1: Estatís ticas Descritivas das Negociações 

Simuladas com Dados Reais 

 

z = 0,6% z = 0,4% z = 0,6% z = 0,4%

Posições Abertas 145 316 145 316

Média 0,2948% 0,1814% 0,1948% 0,0814%

Mediana 0,3817% 0,3071% 0,2817% 0,2071%

Máximo 1,6850% 1,6931% 1,5850% 1,5931%

Mínimo -0,5751% -0,5751% -0,6751% -0,6751%

Qtd. Positivos 121 241 105 207

Qtd. Negativos 24 75 40 109

Desv.-Padrão 0,3215% 0,2630% 0,3215% 0,2630%

Erro-Padrão 0,0267% 0,0148% 0,0267% 0,0148%

Estatística t 11,0433 12,2599 7,2978 5,5017

Assimetria -0,0854 -0,0545 -0,0854 -0,0545

Curtose 5,0818 5,8654 5,0818 5,8654

Estatística 23,6095 103,4814 23,6095 103,4814

P-Valor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ibovespa
Retornos Brutos Retornos Líquidos

Teste de Normalidade: Jarque Bera
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6. Conclusões 

No presente trabalho buscou-se modelar as dependências entre os retornos minuto 

a minuto da ação Petrobras PN e do Índice Bovespa para projeção dos seus valores 

futuros. Em vista do exposto no capítulo cinco tal objetivo foi atingido: demonstrou-

se implicitamente que, em determinadas situações, a probabilidade de queda ou alta 

na cotação de um ativo pôde ser estimada com taxa de acerto consistentemente 

superior a 50%. Além disso, em virtude da capacidade de processamento disponível 

mesmo em computadores portáteis, o procedimento empregado foi suficientemente 

eficiente para se colocar não apenas como conceito, mas com imediata aplicação 

prática. 

Outra característica sugerida pela comparação dos resultados dos testes de 

negociação, nos quais se permitiu que o parâmetro de integração fracionária fosse 

distinto para cada instante de tempo em um dado pregão, com as estatísticas 

descritivas do conjunto de ��s é que a estrutura de dependência provavelmente 

surge, muda de forma e some, não sendo possível antever pelos métodos aqui 

empregados o seu aparecimento; nos restou apenas inferir com base nos dados 

sobre os momentos nos quais se estimava estivesse presente. Baseado nessa 

conclusão, é possível também supor que em alguns trabalhos sobre o tema, tais 

como o de Lobato e Savin (1998), não puderam ser encontradas persistências nos 

retornos intradiários pelo fato do procedimento empregado ter buscado caracterizar 

um dia por completo, ao passo que muitas vezes um processo pode ser composto 

por outros de menor duração com características distintas – como exemplificado na 

seção 4.2.2, a série gerada pela agregação de processos com diferentes tipos de 

memória pode não ser estatisticamente distinguível de uma série sem memória. 

Em vista do que foi discorrido no capítulo cinco, uma sugestão para estudos futuros 

é aplicar intradiariamente o teste Q de Ljung-Box ou outro semelhante. Na estratégia 

de negociação implementada, o mencionado teste serviu como um filtro para decidir 

quais dias seriam analisados; contudo, para tornar o procedimento mais realista, os 

dados deveriam ser testados antes de se calcular o �� e apenas no caso da hipótese 

nula ser rejeitada é que as projeções passariam a ser avaliadas. Apesar disso, não 
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há motivos para crer que a metodologia aplicada desta forma gere resultados 

materialmente diferentes do aqui reportados em virtude do procedimento possuir um 

filtro duplo: dados os altos valores do retorno projetado avaliados para a abertura de 

posição, é necessário que o �� seja grande em magnitude para que uma operação de 

compra ou venda venha a ser executada; por outro lado, é pouco provável que o 

teste Q não rejeite a hipótese nula de ausência de autocorrelação e os mesmos 

dados produzam um coeficiente de integração fracionária substancial. 

Outra questão conscientemente negligenciada foi a da distribuição dos erros 

estocásticos: todos os estimadores do parâmetro de integração fracionária usados 

assumem que esse seja i.i.d., porém nas aplicações com as séries reais essa 

condição não foi confirmada (nas simulações não era necessário, pois foram 

construídas com essa característica). As principais razões para não analisá-la foram: 

a impossibilidade de tratar o problema no caso dos estimadores de máxima 

verossimilhança, Whittle e ARFIMA, já que não há implementação desses com 

variância condicional no software usado; nos demais, seria necessário aplicar um 

método distinto do MMQO, que não tivesse como suposição a ausência de 

autocorrelação e a variância constante dos resíduos; no entanto, em função do 

grande número de séries, aplicar a solução e verificar a qualidade dos resultados 

consumiria tempo em excesso. 

Para endossar a percepção da possível violação, foram conduzidos testes 

semelhantes aos apresentados no capítulo anterior (sob a hipótese de um � 

verdadeiro único) sobre os log-retornos ao quadrado e usado o nível de significância 

de 5%. Para as amostras tipo 1 da ação PETR4 os resultados dos testes ADF foram 

semelhantes, com rejeição da hipótese nula no modelo de passeio aleatório puro em 

quase 100% dos casos, porém no KPSS com constante em 23,3% das amostras foi 

rejeitada a hipótese de estacionariedade – talvez em alguns dias a série não seja 

mesmo estacionária ou uma forte dependência tenha distorcido o resultado; o teste 

Q não aceitou a hipótese nula em 71,5% dos dias avaliados; o teste R/S não aceitou 

que não há memória longa em aproximadamente metade das amostras, e; o 

parâmetro de integração fracionária médio estimado pelo GPH ficou em 0,24. Para 

as amostras tipo 1 do Ibovespa os testes ADF e KPSS apresentaram percentuais 

semelhantes aos citados acima; no teste Q, a hipótese de ausência de 
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autocorrelação não foi aceita em 63% dos testes; o teste baseado na estatística R/S 

modificada rejeitou a hipótese nula em aproximadamente metade dos casos; por fim, 

no GPH o �� médio foi de 0,26, o que sugere que haja memória longa.  

Pelo exposto nos dois parágrafos anteriores, outra sugestão para estudos futuros é 

levar essas características em consideração. No caso do estimador GPH, usado nos 

testes práticos, um caminho seria a substituição do MMQO por outro tal qual o 

Método dos Mínimos Quadrados Ponderados. Para os modelos ARFIMA poderia ser 

implementado um procedimento que modelasse a variância como um processo da 

família GARCH (de Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) ou 

GARCH fracional. 

Novos estudos também poderiam fazer uso de contratos futuros, que em muitos 

casos apresentam liquidez superior a do ativo à vista. No presente trabalho isso não 

foi feito por não ter sido possível obter séries de cotações de contratos futuros de 

Ibovespa já vencidos – dado que um vencimento tende a concentrar grande parte da 

liquidez apenas por dois meses, quando se torna o contrato de menor duração – e 

nem mesmo dados com frequência de 1 minuto dos contratos atualmente 

negociados estavam disponíveis na base de dados consultada. 

Por último, os parâmetros de negociação usados foram arbitrados informalmente a 

partir dos valores dos retornos projetados. Procurou-se números que resultassem 

em uma pequena quantidade de posições abertas por pregão, com mediana em 

torno de 3 para z = 0,6% e 5 para z = 0,4% nos dias em que houve algum negócio. 

Uma nova investigação da aplicabilidade do método pode buscar otimizar tais 

parâmetros, com o aumento do retorno esperado e/ou redução do risco, assim como 

analisar o trade-off entre essas medidas.  
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8. Anexos 

8.1. Simulações 

A seguir é apresentada a relação dos processos simulados e os resultados obtidos 

no ajuste do parâmetro de integração fracionária. Todas as funções mencionadas 

são parte do pacote S+Finmetrics 2.0 para S-Plus. 

8.1.1. Processos 

Os processos abaixo, com 400 observações cada, foram simulados por meio da 

função simulate.FARIMA. 

 

 

Número Modelo d
1 ARFIMA (0,1,0) 0,3
2 ARFIMA (0,1,0) -0,3
3 ARFIMA (0,1,0) 0,45
4 ARFIMA (0,1,0) -0,45
5 ARFIMA (0,0,0) 0
6 ARFIMA (1,1,0) 0,3 0,3
7 ARFIMA (1,1,0) 0,3 -0,3
8 ARFIMA (1,1,0) -0,3 0,3
9 ARFIMA (1,1,0) -0,3 -0,3

10 ARFIMA (1,0,0) 0 0,3
11 ARFIMA (1,0,0) 0 -0,3
12 ARFIMA (1,1,0) 0,3 -0,8
13 ARFIMA (0,1,1) 0,3 0,3
14 ARFIMA (0,1,1) 0,3 -0,3
15 ARFIMA (0,1,1) -0,3 0,3
16 ARFIMA (0,1,1) -0,3 -0,3
17 ARFIMA (0,0,1) 0 0,3
18 ARFIMA (0,0,1) 0 -0,3
19 ARFIMA (0,1,1) 0,3 -0,8
20 ARFIMA (1,1,1) 0 -0,8 -0,8

Ì[Í[
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8.1.2. Expoente de Hurst 

Na função d.ros, usada nos cálculos, está implementada apenas a forma clássica da 

estatística �/�, em que o denominador é dado pela equação 3.21. Para estimar � 

também com a alteração na estatística proposta por Lo (1991) foi criado um script 

baseado em d.ros em que n� foi substituído pelo estimador de Newey e West (1987), J����), descrito em 3.23. 

E. H. Clássico: Tamanhos da Menor Subamostra 

 

 

E. H. Modificado: Tamanhos da Menor Subamostra 

 

Viés Abs. Méd. EQM
1 33 0,0882 0,1385 0,0907
2 32 0,0890 0,1370 0,0879
3 40 0,0895 0,1654 0,1249
4 31 0,0901 0,1383 0,0887
5 39 0,0905 0,1657 0,1234
6 30 0,0923 0,1401 0,0893
7 38 0,0924 0,1666 0,1239
8 37 0,0925 0,1678 0,1255
9 36 0,0932 0,1706 0,1276

10 29 0,0933 0,1393 0,0876
* Regressões estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários; razão entre os 
tamanhos de sub-amostras consecutivas = 2.

ÈÉÎ[*

Pos. Viés Abs. Méd.
1 40 0,0955 0,1790 0,1347
2 33 0,0959 0,1514 0,0989
3 32 0,0970 0,1500 0,0960
4 31 0,0989 0,1519 0,0970
5 39 0,0990 0,1802 0,1333
6 38 0,0994 0,1810 0,1340
7 30 0,1002 0,1533 0,0975
8 37 0,1005 0,1824 0,1354
9 29 0,1012 0,1528 0,0960

10 36 0,1027 0,1861 0,1381
* Regressões estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários; razão entre os 
tamanhos de sub-amostras consecutivas = 2.

ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇÎ[*
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E. H. Clássico: Razões entre os Tamanhos de Subamos tras Consecutivas 

 

 

E. H. Modificado: Razões entre os Tamanhos de Subam ostras Consecutivas   

 

 

 

 

 

 

Pos. Viés Abs. Méd.
1 3,2 0,1575 0,1633 0,0250
2 2,4 0,1582 0,1637 0,0236
3 1,5 0,1600 0,1654 0,0237
4 2,0 0,1602 0,1654 0,0242
5 3,1 0,1605 0,1661 0,0241
6 1,9 0,1607 0,1661 0,0236
7 2,9 0,1609 0,1664 0,0244
8 2,2 0,1609 0,1665 0,0243
9 1,7 0,1611 0,1664 0,0234

10 1,6 0,1615 0,1668 0,0240
* Regressões estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários; tamanho da 
menor sub-amostra = 4.

ÎÆ¤[/ÎÆ* ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ

Pos. Viés Abs. Méd.
1 3,2 0,2518 0,2572 0,0350
2 1,5 0,2539 0,2589 0,0337
3 2,4 0,2541 0,2592 0,0335
4 2,0 0,2575 0,2628 0,0342
5 1,7 0,2576 0,2625 0,0335
6 1,9 0,2582 0,2632 0,0340
7 1,6 0,2583 0,2635 0,0342
8 2,9 0,2592 0,2645 0,0349
9 2,2 0,2593 0,2645 0,0349

10 3,1 0,2595 0,2647 0,0345
* Regressões estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários; tamanho da 
menor sub-amostra = 4.

ÎÆ¤[/ÎÆ* ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ
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8.1.3. Método do Periodograma 

Para as estimativas abaixo foi usada a função d.pgram. Os coeficientes da equação 3.41 

foram determinados pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. 

Menores Frequências   

 

 

Afunilamento  

 

 

 

 

Pos. Menores Freq.* Viés Abs. Méd.
1 12,00% 0,0082 0,1669 0,1666
2 6,00% 0,0089 0,2569 0,2568
3 5,00% 0,0089 0,2948 0,2948
4 9,00% 0,0093 0,1945 0,1942
5 10,00% 0,0097 0,1849 0,1847
6 8,00% 0,0100 0,2113 0,2111
7 11,00% 0,0101 0,1756 0,1752
8 13,00% 0,0103 0,1598 0,1594
9 7,00% 0,0109 0,2352 0,2350

10 16,00% 0,0111 0,1428 0,1422
* Periodogramas sem suavização e com tapering  p = 10% nos extremos das séries simuladas.

ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ

Pos. p* Viés Abs. Méd.
1 0,2700 0,0051 0,1962 0,1962
2 0,2500 0,0051 0,1942 0,1942
3 0,2600 0,0051 0,1955 0,1955
4 0,2800 0,0051 0,1967 0,1967
5 0,3000 0,0052 0,1987 0,1987
6 0,2900 0,0052 0,1975 0,1975
7 0,3100 0,0052 0,1996 0,1996
8 0,2400 0,0052 0,1932 0,1932
9 0,2300 0,0053 0,1924 0,1924

10 0,3200 0,0053 0,2004 0,2004
* Periodogramas afunilados com a função split cosine bell , sem suavização e calculados 
nas m = 10% = 40 menores frequências.

ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ
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Suavização  

 

8.1.4. GPH 

As estimações do parâmetro de integração fracionária por este método foram produzidas 

pela função gphTest. Os parâmetros da equação 3.43 foram estimados por MQO. 

Alfa 

 

 

 

Pos. Núcleo* Viés Abs. Méd.
1 1 0,0097 0,1849 0,1847
2 3 0,0231 0,1553 0,1533
3 3,3 0,0280 0,1509 0,1478
4 3,3,3 0,0298 0,1482 0,1445
5 3,5 0,0318 0,1463 0,1420
6 5 0,0320 0,1490 0,1447
7 3,3,5 0,0332 0,1443 0,1397
8 5,5 0,0347 0,1427 0,1377
9 7 0,0356 0,1429 0,1376

10 3,5,5 0,0366 0,1415 0,1360
* Periodogramas suavizados com o núcleo de Daniell modificado, com tapering  p = 10% 
nos extremos das séries simuladas e calculados nas m  = 10% = 40 menores frequências.

ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ

Pos. Viés Abs. Méd.
1 0,3700 0,0076 0,3141 0,3141
2 0,5300 0,0083 0,1672 0,1669
3 0,5200 0,0085 0,1718 0,1716
4 0,3500 0,0088 0,3415 0,3415
5 0,4100 0,0089 0,2571 0,2570
6 0,3800 0,0090 0,2950 0,2949
7 0,3200 0,0090 0,3812 0,3812
8 0,4700 0,0090 0,2027 0,2025
9 0,4900 0,0094 0,1899 0,1897

10 0,5400 0,0094 0,1631 0,1628
* Periodogramas sem suavização e com tapering  p = 10% nos extremos das séries 
simuladas.

Ð* ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ
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Afunilamento  

 

 

Suavização 

 

 

 

 

 

 

Pos. p* Viés Abs. Méd.
1 27% 0,0051 0,1964 0,1964
2 26% 0,0051 0,1957 0,1957
3 25% 0,0051 0,1945 0,1945
4 28% 0,0051 0,1970 0,1970
5 30% 0,0051 0,1989 0,1989
6 29% 0,0051 0,1977 0,1977
7 31% 0,0051 0,1998 0,1998
8 24% 0,0052 0,1935 0,1934
9 32% 0,0052 0,2007 0,2007

10 23% 0,0053 0,1927 0,1927
* Periodogramas afunilados com a função split cosine bell , sem suavização e calculados 
nas m = 400 0̂,5 = 20 menores frequências.

ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ

Pos. Núcleo* Viés Abs. Méd.
1 1 0,0098 0,1852 0,1849
2 3 0,0230 0,1555 0,1535
3 3,3 0,0279 0,1511 0,1480
4 3,3,3 0,0296 0,1483 0,1447
5 3,5 0,0317 0,1464 0,1421
6 5 0,0319 0,1491 0,1449
7 3,3,5 0,0330 0,1445 0,1399
8 5,5 0,0345 0,1429 0,1379
9 7 0,0353 0,1430 0,1378

10 3,5,5 0,0364 0,1416 0,1362
* Periodogramas suavizados com o núcleo de Daniell modificado, com tapering  p = 10% 
nos extremos das séries e calculados nas m = 400^0,5 = 20 menores frequências.

ÂÃÄ ÄéZÆÇ ÈÉ ÄéZÆÇ
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8.1.5. Whittle 

Nas estimações foi usada a função d.whittle.  

Afunilamento 

 

 

Suavização 

 

 

 

 

Pos. p* Viés Abs. Méd.
1 0% 0,1530 0,1649 0,0377
2 1% 0,1533 0,1651 0,0375
3 2% 0,1534 0,1652 0,0376
4 3% 0,1535 0,1653 0,0378
5 4% 0,1535 0,1653 0,0379
6 5% 0,1535 0,1654 0,0380
7 6% 0,1535 0,1655 0,0382
8 7% 0,1536 0,1656 0,0384
9 8% 0,1536 0,1657 0,0385

10 9% 0,1537 0,1658 0,0387
* Periodogramas afunilados com a função split cosine bell  e sem suavização.

ÈÉ ÄéZÆÇÂÃÄ ÄéZÆÇ

Pos. Núcleo* Viés Abs. Méd.
1 1 0,1538 0,1660 0,0389
2 13 0,1551 0,1674 0,0387
3 3,13 0,1551 0,1674 0,0387
4 3,3,13 0,1551 0,1674 0,0387
5 3,7,11 0,1551 0,1674 0,0387
6 5,9,9 0,1551 0,1674 0,0387
7 5,5,11 0,1551 0,1674 0,0387
8 7,11 0,1551 0,1674 0,0387
9 5,13 0,1552 0,1674 0,0387

10 5,7,11 0,1552 0,1674 0,0387
* Periodogramas suavizados com o núcleo de Daniell modificado e tapering  p = 10% nos 
extremos das séries simuladas.

ÈÉ ÄéZÆÇÂÃÄ ÄéZÆÇ
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8.1.6. Máxima Verossimilhança Aplicada a Modelos AR FIMA 

A função FARIMA do pacote S+FinMetrics, usada para as estimações, supõe que o 

processo gerador de dados seja dado pela equação 3.27, necessitando apenas que 

a série seja invertível (mas não estacionária); os erros-padrão das estimativas dos 

coeficientes são calculados com a matriz de covariância proposta por Beran (1995), 

que incorpora a incerteza na determinação do parâmetro de integração fracionária. 

Fornecidos os valores máximos das ordens dos termos autorregressivos e de 

médias móveis, a função retorna o modelo com o menor critério bayesiano de 

informação; no estimador de máxima verossimilhança aproximada a série foi 

truncada na 100ª observação. 

Máxima Verossimilhança Aproximada x Exata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. Máx. Verossim. Viés Abs. Méd.
1 Aproximada 0,0990 0,3310 0,3126
2 Exata 0,1007 0,3318 0,3130

ÈÉ ÄéZÆÇÂÃÄ ÄéZÆÇ
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8.2. Teste R/S de Lo (1989, 1991) para Dependência de Longo Prazo 

Petrobras PN, Amostras Tipo 1

 

Petrobras PN, Amostras Tipo 2
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Ibovespa, Amostras Tipo 1

 

Ibovespa, Amostras Tipo 2
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8.3. d Único: Estatísticas Descritivas 

Petrobras PN, Amostras Tipo 1: Estatísticas Descrit ivas dos Parâmetros de Integração 

Fracionária Estimados 

 

 

Petrobras PN, Amostras Tipo 2: Estatísticas Descrit ivas dos Parâmetros de Integração 

Fracionária Estimados 

 

 

Hurst Hurst-Lo Periodogr. GPH Whittle ARFIMA

Estimativas 91 91 91 91 91 91

Média 0,0129 0,0647 -0,0391 -0,0421 -0,1374 -0,0994

Mediana 0,0150 0,0583 -0,0258 -0,0257 -0,1342 -0,1133

Máximo 0,2905 0,3580 0,3096 0,3079 0,0820 1,0423

Mínimo -0,1674 -0,1531 -0,5208 -0,5217 -0,2629 -0,4186

Desv.-Padrão 0,0850 0,0938 0,1771 0,1751 0,0665 0,1867

Assimetria 0,4205 0,1374 -0,5252 -0,5584 0,5882 3,1197

Curtose 3,6405 3,3513 3,2061 3,1565 3,7661 19,6770

Estatística 3,7023 0,5473 4,1101 4,5997 6,7244 1.078,49

P-Valor 15,71% 76,06% 12,81% 10,03% 3,47% 0,00%

Teste de Normalidade: Jarque Bera

Hurst Hurst-Lo Periodogr. GPH Whittle ARFIMA

Estimativas 100 100 100 100 100 100

Média 0,0172 0,0650 -0,0342 -0,0342 -0,1444 -0,1079

Mediana 0,0050 0,0541 -0,0265 -0,0265 -0,1449 -0,1254

Máximo 0,3235 0,3768 0,4123 0,4126 -0,0007 0,3713

Mínimo -0,2008 -0,1579 -0,5214 -0,5222 -0,2716 -0,4922

Desv.-Padrão 0,1007 0,1051 0,1790 0,1793 0,0603 0,1287

Assimetria 0,2514 0,3316 -0,0546 -0,0550 -0,1037 0,9669

Curtose 3,2148 3,3393 -0,3817 -0,3824 -0,5929 5,8015

Estatística 1,1094 2,0670 0,7912 0,7943 1,7916 43,37

P-Valor 57,42% 35,58% 67,33% 67,22% 40,83% 0,00%

Teste de Normalidade: Jarque Bera
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Índice Bovespa, Amostras Tipo 1: Estatísticas Descr itivas dos Parâmetros de 

Integração Fracionária Estimados 

 

 

Índice Bovespa, Amostras Tipo 2: Estatísticas Descr itivas dos Parâmetros de 

Integração Fracionária Estimados 

 

 

 

Hurst Hurst-Lo Periodogr. GPH Whittle ARFIMA

Estimativas 96 96 96 96 96 96

Média 0,0309 0,1016 -0,0078 -0,0102 -0,0728 -0,1094

Mediana 0,0343 0,1044 0,0107 0,0109 -0,0382 -0,0894

Máximo 0,2798 0,4961 0,3803 0,3807 0,1853 0,2974

Mínimo -0,1778 -0,1544 -0,4464 -0,4466 -0,3775 -0,4949

Desv.-Padrão 0,1036 0,1239 0,1587 0,1561 0,1542 0,1488

Assimetria -0,0230 0,1709 -0,0791 -0,0822 -0,2094 -0,4076

Curtose 2,5079 3,1263 3,0240 3,1582 1,7219 3,5170

Estatística 1,1264 0,4659 0,1032 0,1358 7,1761 3,52

P-Valor 56,94% 79,22% 94,97% 93,44% 2,77% 19,11%

Teste de Normalidade: Jarque Bera

Hurst Hurst-Lo Periodogr. GPH Whittle ARFIMA

Estimativas 87 87 87 87 87 87

Média 0,0182 0,0881 -0,0071 -0,0071 -0,1029 -0,1068

Mediana 0,0163 0,0929 0,0200 0,0203 -0,0816 -0,1253

Máximo 0,2785 0,4587 0,3638 0,3642 0,1597 0,9531

Mínimo -0,2113 -0,1858 -0,4986 -0,4998 -0,4022 -0,4949

Desv.-Padrão 0,1046 0,1228 0,1688 0,1690 0,1464 0,1904

Assimetria 0,2481 0,2862 -0,3831 -0,3842 -0,0548 1,8041

Curtose 2,4173 2,9318 3,3118 3,3135 1,7219 1,3126

Estatística 2,2459 1,2104 2,2403 2,2548 5,9254 371,69

P-Valor 32,53% 54,60% 32,62% 32,39% 5,17% 0,00%

Teste de Normalidade: Jarque Bera


