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RESUMO 

Com o objetivo de mostrar uma aplicação dos modelos da família GARCH a taxas de 

câmbio, foram utilizadas técnicas estatísticas englobando análise multivariada de 

componentes principais e análise de séries temporais com modelagem de média e 

variância (volatilidade), primeiro e segundo momentos respectivamente. 

A utilização de análise de componentes principais auxilia na redução da dimensão 

dos dados levando a estimação de um menor número de modelos, sem contudo 

perder informação do conjunto original desses dados. Já o uso dos modelos GARCH 

justifica-se pela presença de heterocedasticidade na variância dos retornos das 

séries de taxas de câmbio.  

Com base nos modelos estimados foram simuladas novas séries diárias, via método 

de Monte Carlo (MC), as quais serviram de base para a estimativa de intervalos de 

confiança para cenários futuros de taxas de câmbio. 

Para a aplicação proposta foram selecionadas taxas de câmbio com maior market 

share de acordo com estudo do BIS, divulgado a cada três anos. 
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ABSTRACT 

In order to show an application of GARCH models to exchange rates, we used 

statistical techniques such as principal component analysis and multivariate time 

series analysis to model mean and variance (volatility). 

The use of principal component analysis helps to reduce the dataset size and lead to 

fit fewer models, without losing original set information. The use of GARCH models is 

justified by the presence of heteroskedasticity on the exchange rates returns 

variance.  

Based on the fitted models new daily series were simulated, using Monte Carlo 

method (MC), and used to create confidence interval estimates for exchange rates 

future scenarios.  

For the proposed application were chosen exchange rates with bigger market share 

according to the BIS study, released every three years. 
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“Experiência não é o que acontece 

com um homem; e sim o que um homem 

faz com o que lhe acontece.” 

Aldous Huxley 
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1. Introdução 

O “Acordo de Bretton Woods” ou, simplesmente, “Bretton Woods”, é definido como o 

ambiente construído para a retomada do desenvolvimento, industrialização e 

progresso social após o final da Segunda Guerra mundial. Segundo Belluzo (1996), 

o principal objetivo de Bretton Woods era a reconstrução de uma sociedade 

democrática baseada numa ordem econômica internacional que auxiliasse no 

desenvolvimento das nações em termos de confiança na moeda-reserva, no 

abastecimento de liquidez para as transações em expansão e em ajustes não 

deflacionários da balança de pagamentos. 

Tal acordo baseou-se em duas frentes distintas porém relacionadas entre si. A 

primeira delas ligada ao trabalho de duas instituições internacionais; sendo uma 

delas, o FMI, criada para gerenciar as relações financeiras e monetárias 

internacionais. Já a segunda frente, mais ampla, estava ligada às políticas 

implementadas por estas duas instituições e tinha a responsabilidade de administrar 

o plano multilateral das relações dos Estados Unidos com os demais países 

participantes. Esta frente foi a mais discutida e noticiada pelos meios de 

comunicação por conta da sensibilidade política despertada frente às “imposições” 

vindas de Washington, ver Almeida et al. (2002). 

Ainda segundo Belluzo (1996) e Almeida et al. (2002), as entidades criadas na 

primeira frente do acordo possuíam um estatuto diferenciado das demais entidades 

governamentais. O “modelo” de ordenamento monetário orquestrado por elas, o qual 

perdurou durante o período de 1946 a 1973, assentava-se sobre um esquema de 

paridade cambial fixa (mas ajustável) baseado no padrão ouro-dólar. Neste 

esquema muitos países fixaram suas taxas de câmbio ao dólar dos Estados Unidos. 

Implicitamente, segundo Lipsey (1975), todas as moedas atreladas ao dólar também 

tinham um valor fixo em termos de ouro. 

Este padrão ouro-dólar começou a desmoronar em 1970 quando o então presidente 

francês Charles de Gaulle decidiu reduzir suas reservas de dólar, obtendo o ouro 

Norte Americano, com o objetivo de reduzir a influência destes no exterior. 

Adicionalmente a este fato, somam-se os episódios da restrição fiscal dos gastos do 
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governo Americano com a Guerra do Vietnã e os déficits constantes na balança de 

pagamentos, os quais fizeram com que o então presidente americano Richard Nixon 

alterasse a paridade ouro-dólar e mais adiante acabasse por degolar completamente 

este sistema de paridade. Sendo assim, a partir de 1973, o ouro torna-se uma 

mercadoria e não mais um meio de pagamento. Segundo Silva e Luiz (1996), este 

momento pontua a passagem do sistema monetário internacional de câmbio fixo 

para um esquema de taxas flutuantes de câmbio na qual as operações de compra e 

venda de moeda funcionam sem a intervenção sistemática do governo e as moedas 

estrangeiras flutuam de acordo com a oferta e demanda no mercado. 

Ainda devido à desestabilização do sistema de Bretton Woods houve o 

favorecimento da “internacionalização” do circuito financeiro, estimulando o 

aparecimento de operações de empréstimo/depósitos que estavam fora do controle 

sistêmico dos bancos centrais. Ver Belluzzo (1996). 

Sendo assim o circuito financeiro internacional passou a atuar como um sistema de 

“crédito puro”, à margem da regulamentação bancária, com acentuada expansão 

dos empréstimos e com rebaixamento da qualidade do crédito concedido. Isto 

favoreceu a criação endógena da liquidez e dos altos prêmios de risco, segundo 

Tavares e Belluzzo (1986).  

Diante da internacionalização o governo dos Estados Unidos eleva as taxas de juros 

com a finalidade de preservar a função de reserva da moeda nacional. Isto vem a 

acarretar o fim definitivo do sistema Bretton Woods dando início, segundo Belluzzo 

(1996), ao que foi designado genericamente por “globalização”. 

Desde o abandono das paridades fixas uma série de fatos estilizados tem sido 

documentados no comportamento das taxas de câmbio livres. Entre eles pode-se 

citar a presença dos chamados clusters de volatilidade: grandes variações tendem a 

serem seguidas por grandes variações (em valor absoluto) e pequenas variações 

tendem a serem seguidas por pequenas variações (também em valor absoluto) Ver 

Baillie e Bollerslev (1989). Outro fato estilizado, descrito por Engel e Bollerslev 

(1986), são os períodos de alta volatilidade da taxa de câmbio com acentuada 

persistência.  
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Sendo assim a volatilidade é uma variável-chave em grande parte da moderna teoria 

de finanças e dos processos de tomada de decisão, permeando instrumentos 

financeiros e exercendo papel central em diversas áreas de finanças. 

(BOLLERSLEV, CHOU e KRONER, 1992). Entretanto, durante os mais de 60 anos 

de pesquisas e discussões acadêmicas acerca dos modelos de volatilidade, 

transcorridos desde os primeiros trabalhos de Markowitz (1952), observa-se pouco 

consenso sobre qual modelo seria o mais adequado, existindo ainda um amplo 

campo de pesquisa para esse tema. 

Com o propósito de fazer uma aplicação prática dos modelos de 

heterocedasticidade da variância, e seus fatos estilizados, para séries de câmbio, 

este trabalho tem como objetivo principal utilizar ferramentas estatísticas aliadas a 

análise de séries temporais para investigar e apresentar modelos aplicados da 

família GARCH. Neste sentido será aplicada a técnica multivariada de Análise de 

Componentes Principais visando a eliminação das correlações entre as séries de 

câmbio, para que seja possível estimar modelos GARCH univariados. Na sequência 

espera-se que a técnica auxilie na redução da dimensão do conjunto de dados.  

O primeiro ponto tratado por esta técnica se torna importante pois permite, com a 

eliminação das correlações entre as séries, construir modelos univariados e utilizá-

los nas simulações/previsões, uma vez que o tratamento de um modelo GARCH 

multivariado seria custoso principalmente do ponto de vista de implementação. 

Neste trabalho utilizamos modelos univariados para capturar o comportamento 

histórico das séries de câmbio e, posteriormente, via simulações de Monte Carlo, 

estes são utilizados para construir intervalos de confiança para o nível de diversas 

taxas de câmbio. Tais intervalos de confiança podem servir como proxies para 

cenários futuros das taxas de câmbio contribuindo assim para a tomada de decisão 

quando esta depende da variação das taxas.  

A ferramenta desenvolvida, aliada às outras técnicas e ferramentas, tem a utilidade 

de prover informações adicionais de cenários médios  e extremos. 

Em linhas gerais, o trabalho é dividido em seis capítulos incluindo esta introdução. O 

capítulo dois traz uma revisão da literatura relacionada aos estudos mais relevantes 

da modelagem da família GARCH e seus casos particulares. O capítulo três 
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apresenta o arcabouço teórico das técnicas e modelo(s) a ser(em) utilizado(s). O 

capítulo quatro expõe as metodologias presentes no trabalho, mostrando todos os 

conceitos usados na aplicação do arcabouço teórico. O capítulo cinco exibe e 

analisa os resultados obtidos, e para finalizar, o capítulo seis apresenta as principais 

conclusões e sugestões de pesquisas futuras.   
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2. Revisão Bibliográfica 

Com o fim do sistema de Bretton Woods, fortaleceu-se a descentralização e surgiu a 

internacionalização do sistema monetário internacional. Segundo Bresser-Pereira 

(2010) a desregulamentação daquele sistema mostrou um capitalismo instável.  

Neste novo regime de flutuação livre das taxas de câmbio constata-se a existência 

dos fatos estilizados nas séries de câmbio em finanças. 

No que se refere às moedas e taxas de câmbio, a oferta e procura é um fator 

importante na determinação dos preços. A esta oferta ou procura por moedas 

também está a dependência de muitos outros fatores, mencionando-se os dados 

econômicos como a balança comercial, inflação e o produto nacional. 

Uma importante análise a ser considerada é a observação e avaliação destes dados 

econômicos, mostrando que as flutuações históricas das taxas de câmbio contêm 

informação importante para previsão das mesmas. Destacando-se entre eles os 

eventos políticos e psicológicos como eleições e tensões políticas, crises 

financeiras, etc. No entanto, não se pode afirmar que há apenas uma teoria 

econômica ou regra construída para prever a taxa de câmbio e sim um conjunto de 

fatores ou relações econômicas que devem ser consideradas na determinação da 

formação dos preços e no estudo da relação das taxas de câmbio e indicadores 

econômicos para se fazer previsões. 

Para as taxas de câmbio, portanto, há dois caminhos possíveis: o entendimento da 

formação do câmbio dentro dos sistemas econômico-financeiros, bem como os 

fatores que influenciam esta formação; e a concepção de um ferramental, baseado 

em modelos econométricos, o qual pode ser utilizado em estudos para previsão das 

taxas de câmbio e/ou sua volatilidade 

Para a primeira frente, comenta-se a respeito dos trabalhos de Meese e Rogoff 

(1983) e Meese (1990), nos quais afirmam que os modelos apresentados no pós 

Bretton Woods para predição da taxa de câmbio apontavam para um fracasso 

empírico, colocando as teorias econômicas sobre o câmbio em relativa crise de 

confiança. Justificavam ainda que esses modelos eram questionáveis em algum 

ponto, devido ao baixo poder explanatório, que chegavam próximos a zero. Não 
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houve contra argumentação aos autores nem estudos que confirmassem as ideias 

de Meeze e Rogoff (1983) em horizontes curtos de tempo, porém o estudo colocou 

um peso de pessimismo em modelagens futuras segundo apontam Frankel e Rose 

(1995). 

Flood e Rose (1995), afirmaram que a solução para a questão não era simples e 

direta e que os determinantes da volatilidade da taxa de câmbio não eram baseados 

em dados macroeconômicos. No entanto, se não eram suportados por taxa de juros, 

oferta e procura por moeda e balança comercial, por qual (is) agente (s) seriam 

formados? Esta pergunta deteve a atenção da comunidade científica. 

Muito se estudou a respeito desses fatores “fora” da macroeconomia, pesquisadores 

afirmaram em seus estudos que os determinantes das taxas de câmbio eram 

formados por variáveis modeladas por bolhas racionais especulativas, segundo 

Dornbusch (1982), Meese (1986) e Evans (1986).  

Há ainda os autores que defenderam que a bolha especulativa não é convincente 

(Hodrick, 1989 e Lyons, 2002). Motivo que não será discorrido em profundidade 

sobre esta frente, uma vez que não é o objetivo do presente trabalho.  

Para a outra linha, das previsões das taxas de câmbio/volatilidade e modelos 

propostos ao longo dos anos em estudos econométricos, foco desta dissertação, a 

literatura mostra como as taxas de câmbio assumem papel relevante dentro de um 

sistema financeiro. O papel do câmbio ganha destaque quando observado sob a 

ótica das economias emergentes. A taxa de câmbio é uma das mais importantes 

variáveis de países emergentes ou em transição, afetando diretamente a inflação, as 

exportações e importações e as atividades econômicas de uma maneira geral, 

segundo Edwards (2006, p. 28). 

A volatilidade da taxa de câmbio passa então a ser um dos pontos centrais 

presentes em grande parte da teoria de finanças e dos processos de tomada de 

decisão financeira.  Esta ideia permeia o trabalho de Markowitz (1952) e fez 

Bollerslev, Chou e Kroner (1992) afirmarem que ela é a peça chave na maioria dos 

instrumentos financeiros, atuando com papel principal em diversas áreas de 

finanças.  
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No entanto, no rol das volatilidades, uma pressuposição que foi dominante em 

muitas publicações científicas e financeiras era a de que a volatilidade deveria ser 

considerada constante ao longo do tempo, diferentemente do alerta postulado por 

Mandelbrot (1963) e Fama (1965), de que essa volatilidade variava ao longo do 

tempo e os modelos deveriam capturar esse efeito. Merton (1980) enfatizou em seu 

estudo sobre a necessidade de se ter modelos com maior acurácia de estimação de 

variância onde fossem considerados os erros de estimativas passadas. 

A partir de Merton (1980), uma série de estudiosos se lança às implicações da 

volatilidade, Engle (1982) propôs uma classe nova dentro dos modelos estocásticos, 

os chamados modelos de heteroscedasticidade condicional auto-regressiva (auto 

regressive conditional heteroskedasticity - ARCH), na qual a variância da série se 

modifica com o passar do tempo condicionalmente aos erros de previsão 

observados no passado. 

Diversos outros estudos foram divulgados, desde meados de 1980, objetivando 

elucidar as projeções das taxas de câmbio e projeções para a volatilidade, com 

objetivo de encontrar modelos de previsibilidade mais acurados. Alguns desses 

estudos foram conduzidos por Frenkel & Froot (1985, 1987, 1989 e 1990), os quais 

se basearam na análise dos erros dos modelos para avaliá-los e aprimorá-los. Chinn 

& Frankel (1994), por sua vez, buscaram ampliar o universo das moedas 

pesquisadas justificando que ao se trabalhar com apenas poucas moedas, 

geralmente das grandes potências econômicas, poderiam ter um viés nas 

conclusões, ao passo que trabalhar com um conjunto de moedas maior, englobando 

as dos países menores, poderia acarretar na descoberta de novos e interessantes 

padrões e consequentemente trazer melhorias aos modelos. 

Paralelamente a essa gama de estudos que passaram a ser publicados, surge a 

generalização para a nova classe de modelos proposta por Engle (1982), vinda 

através de Bollerslev (1986) com a generalização da variância em uma classe de 

modelos denominada heteroscedasticidade condicional auto-regressiva generalizada 

(generalized auto regressive conditional heteroskedasticity - GARCH), na qual a 

variância em um tempo t não depende somente dos erros de previsão do passado 

mas também da variância condicional observada no passado. 
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Aos modelos originais ARCH e GARCH seguiram-se várias derivações com o 

objetivo de melhorar a representatividade deles e descrever de forma mais precisa o 

comportamento dos ativos no mercado financeiro; tais modelos se apresentaram por 

vezes mais complexos do ponto de vista matemático e mesmo sob a ótica de sua 

implementação/automatização, levando muitos a adotarem simplificações ou proxies 

que poderiam conduzi-los a descaracterização dos princípios básicos dos modelos 

originais. Nesta simplificação, surgiram os modelos EWMA (médias móveis 

ponderadas exponencialmente) que funcionam como casos especiais dos modelos 

integrados GARCH (I-GARCH), com ampla aceitação no mercado financeiro, 

segundo Alexander (1998).  

Voltando-se no âmbito da América Latina, a partir da década de 90, observou-se que 

diversos países promoveram um conjunto de reformas estruturais, com uma maior 

integração financeira e abertura comercial, influenciando assim o comportamento da 

volatilidade macroeconômica, segundo Kose, Prasad e Terrones (2003, 2004). 

Essas mudanças estruturais observadas também foram registradas em estudo por 

Singh (2006) onde apresentaram, em números, os casos de hiperinflações, inflações 

altas, crises bancárias e cambiais, renegociação de dívidas, argumentando que os 

países dessa região se mantiveram estagnados por um longo período, salvo as 

interrupções por recessões, instabilidades financeiras e crises, apresentando assim 

cenários de volatilidade mais alta e crescimento médio abaixo do esperado. 

Nesse momento, o Brasil sofreu profundas modificações, após a década de baixo 

crescimento e inflação acelerada da década de 90. O plano Real em 1994 veio com 

o intuito de combater a inflação exagerada e diminuir a participação do Estado na 

economia, promovendo maior abertura do país, conforme descrito no trabalho de 

Lavínia Barros de Castro em Giambiagi et al. (2005). O novo plano tinha como uma 

de suas medidas “a âncora cambial do real com o dólar e a adoção de uma política 

monetária ativa com a utilização dos juros para evitar a aceleração da inflação e 

atrair capitais estrangeiros” segundo relata Valente (2006) em seu trabalho. 

A essa mudança no caso brasileiro somam-se paralelamente a própria crise cambial 

brasileira (1999) e as crises estruturais advindas de outros países como a crise 

Mexicana (1994), a Asiática (1997), Russa (1998) e a da Argentina (2001). Nesse 

cenário discorrido por Valente (2006) é pontuada a primeira desvalorização do Real, 
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que tinha como pilar a âncora cambial, não mantido pelas autoridades econômicas 

da época. Surge daí uma nova fase para o país sendo conhecido o regime de metas 

de inflação e a adoção do regime de câmbio flutuante e um maior ajuste fiscal.  

Em termos práticos, após a entrada do plano Real o Brasil passou por períodos de 

diferentes comportamentos da taxa de câmbio, seja o regime semifixo1 utilizado com 

propósitos de estabilização, seja o regime flutuante vigente desde 1999, ora sendo 

mais próximo do totalmente flutuante ora do flutuante sujo2. Neste sentido, Calvo e 

Reinhart (2000) apontam a questão da intervenção no câmbio como sendo “Fear of 

floating” (tradução livre: medo da flutuação) no qual os países embora dissessem 

praticar a livre flutuação, atuavam em seus câmbios, de maneira direta, para evitar 

indesejáveis efeitos de suas variações. O estudo dos autores comparou o 

comportamento das taxas de câmbio, reservas, agregado monetário, e taxas de 

juros em 154 acordos de intercâmbio para avaliar se os “rótulos oficiais” realmente 

forneciam uma representação adequada do país, concluindo que a grande maioria 

seguia a linha adotada pelo Brasil, de que mais valia controlar as variações e evitar 

efeitos insatisfatórios para suas economias locais.  

Portanto, após 1999, o Brasil passou a operar em regime de câmbio flutuante, no 

entanto, mesmo após essa mudança, o país não ficou livre de certa instabilidade 

cambial (BRUM e MULLER, 2008), marcada ora por eventos externos, conforme já 

comentado, ora por eventos internos.  

O gráfico a seguir mostra a trajetória da taxa de câmbio no período de janeiro de 

1999 a janeiro de 2008, sob o regime de flutuação livre. 

                                                           
1 Semi-Fixo ou Crawling peg é um regime de flutuação cambial, geralmente visto como uma forma parcial de 
câmbio fixo, onde se permite depreciar ou apreciar a taxa de câmbio de forma gradual. 
2  Processo no qual a taxa de câmbio de um país sofre intervenções no mercado pelas autoridades monetárias. 
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A política de câmbio flutuante atuou no cenário nacional como um mecanismo de 

ajuste aos desequilíbrios externos, uma vez que desde 1999 o dueto política 

monetária e fiscal estavam alinhadas na tarefa de controle da inflação. Pelo gráfico 

acima é possível observar que o ano de 2000 pontua um cenário estável, onde a 

taxa de câmbio oscilou pouco (7%) passando de R$1,82/US$ em janeiro para R$ 

1,95/US$ em dezembro de 2000, segundo consta no panorama da economia 

brasileira do IBGE, 2008. 

Ainda focalizando o mercado nacional a oscilação cambial se torna visível em 2001, 

influenciada pela vizinha Argentina, quando o câmbio brasileiro salta de um 

R$1,95/US$ do início de 2001 para R$2,31/US$ ao final do mesmo ano, 

representando uma variação de 18,5% no ano. (IBGE). 

O ano de 2002, por sua vez é pontuado por uma influência das eleições nacionais, 

especialmente pela vitória de um candidato da oposição no país (Lula), e somado a 

isso o fato dos Estados Unidos estarem em ataque contra o Iraque, foram fatores 

fortes no câmbio onde se registrou depreciação do Real de aproximadamente 53%, 

em curto espaço de tempo, segundo os trabalhos de Gabriel e Oreiro, (2008) e Brum 

e Muller, (2008). 
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Fonte: Adaptado de BRUM e MULLER, 2008 - Bloomberg 

Figura 1: Gráfico - Taxa de Câmbio de jan./1999 a jan./2008 (Base: Dólar EUA) 
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Aos anos que se seguiram ainda houve momentos de incerteza que deixaram a 

moeda depreciada em relação ao dólar (R$ 3,44/US$ em 2003), porém aos poucos 

se notou uma apreciação significativa da moeda brasileira, culminando em janeiro de 

2008 com uma apreciação de quase 50% desde meados de 2003.  

 

Figura 2: Gráfico - Taxa de Câmbio de jan./2008 a mar./2014 (Base: Dólar EUA) 

Fonte: Elaboração própria - Bloomberg 

Voltando-se para mais recente da história econômica, onde se localizam a crise 

Subprime de 2008 e todo o período posterior a ela, pode-se dizer que a partir de 

2009 o país busca uma apreciação de sua taxa de câmbio, tentando um resgate do 

mecanismo de ajuste aos desequilíbrios, mantendo-se relativamente estável nos 

dois anos seguintes. Excetua-se nesta fase a crise de 2008, que mesmo não sendo 

sentida forte e diretamente no Brasil, indicou seus sinais através da depreciação do 

câmbio, cerca de 58%, quase igualando-se aos patamares de 2004. Já para o 

período mais recente, 2013, a depreciação vem devido a uma expectativa negativa 

para a economia brasileira. Somam-se a isto as avaliações de agências de rating 

que igualam o país àqueles de grau inferior, gerando assim desconfiança de 

investidores e consequentemente reduzindo a entrada de dólares no país. 

Cenários como este precisam ser cada vez mais previsíveis ou ao menos 

explicados, e neste sentido este trabalho objetiva realizar uma previsão da taxa de 

câmbio e uma análise de sua volatilidade visando a antecipação aos eventos de 
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depreciação. É importante também que sejam observados o contexto de outros 

países em relação ao Brasil, no que tange ao viés da internacionalização, propondo 

uma interpretação para as relações de câmbio internacional.  

Em termos de desenvolvimento quantitativo, voltando-se para modelagem no 

cenário brasileiro, alguns estudos têm aplicado os modelos de volatilidade 

desenvolvidos nos trabalhos de Markowitz (1952), Bollerslev, Chou e Kroner (1992) 

e Engle (1982) para estudar os diferentes assuntos da economia do país. Modelos 

de volatilidade multivariada podem ser aplicados em estudo para avaliar a hipótese 

de contágio em crises financeiras, caso não exista qualquer evidência de quebra 

estrutural na volatilidade, segundo afirma Valls e Marçal (2009) em seus trabalhos.  

Mesmo com um aumento importante nos estudos voltados aos modelos de 

volatilidade, há que se considerar a existência de um amplo campo de pesquisas 

principalmente no Brasil.  
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3. Conceitos Teóricos 

Os métodos e modelos de análise e previsão de séries temporais podem ser 

divididos em duas categorias:  

a) modelos automáticos: utilizados na aplicação direta através da computação; 

b) modelos não automáticos: necessitam da intervenção e análise de pessoal 

especializado. 

Das categorias acima, a segunda destacou-se em relação a primeira devido a sua 

ampla divulgação e utilização, segundo comenta Morettin e Toloi (2004). Exemplo 

típico desta categoria é a chamada modelagem ARIMA.  

3.1. Modelos ARIMA 

 

A classe de modelos mais amplamente utilizada, dada a relativa facilidade de 

aplicação, é a dos modelos ARIMA (autorregressivos integrados de médias móveis). 

Na chamada abordagem de Box e Jenkins (1970), estes modelos paramétricos são 

ajustados ao conjunto de dados disponíveis. Tais modelos, denotados ARIMA(p,d,q), 

podem conter componentes autorregressiva (ordem p) e de médias móveis (ordem 

q) bem como capturar a presença de raízes unitárias (integração – ordem d). Ver 

(MORETTIN e TOLOI, 2004).  

Os inteiros p, d e q dão as chamadas ordens de cada “componente” do modelo. O 

primeiro deles, p, dá a ordem da componente autorregressiva, q dá a ordem da 

componente de médias móveis e d, por sua vez, dá a ordem de integração do 

modelo. 

Comumente os modelo da classe ARIMA são assim referidos, podendo apenas ser 

um AR(p) , MA(q), ou ainda um ARMA (p,q). Neste trabalho não há a presença de 

médias móveis nem ordem de integração, ficando de fora as partes MA(q) e a 

Integração quando nos referimos a classe ARIMA. 
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Na metodologia de Box e Jenkins, o objetivo principal é encontrar o modelo ARIMA  

mais apropriado possível ao intuito de realizar previsões. O processo divide-se em 

seis passos:  

1) identificação a priori da ordem de diferenciação d; 

2) identificação das ordens p e q; 

3) estimação dos parâmetros; 

4) validação; 

5) escolha do melhor modelo; 

6) predição/previsão. 

Dada esta prescrição, os modelos da classe ARIMA podem ser utilizados de 

maneira total ou parcial, isto é, formado apenas pela parte MA(q), quando apenas os 

termos de média móvel são de interesse ou AR(p), quando apenas observações 

passadas são importantes para explicar o presente. 

Suponha que uma série temporal possa ser representada pela equação: 

𝑍𝑡 = 𝑓(𝑡) + 𝑎𝑡         𝑡 = 1,2,3, … ,𝑁 3.1.1 

na qual 𝑓(𝑡) é chamado de sinal da série e 𝑎𝑡 seu ruído. Sob os termos designados 

na equação 3.1.1 pode-se ter algumas classes de modelos tais como modelos de 

erros, modelos ARIMA, modelos estruturais e modelos não lineares.  

Para 𝑓(𝑡) pertencente a uma certa classe específica de funções, deve-se estimar 

esta função, para todo t. Além disso é necessário também estimar-se a variância do 

ruído {𝑎𝑡}. 

Importantes limitações são introduzidas ao conjunto de modelos representado pela 

equação 3.1.1, segundo a hipótese de erros não-correlacionados, para descrever o 

comportamento de séries econômicas, uma vez que os erros observados são 

autocorrelacionados e influenciam a evolução do processo (FRANCQ, 2010). 
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Os modelos da classe ARIMA cumprem a função de resolver estas limitações e são 

um caso particular do modelo de filtro linear. Ver Figura 3. 

 

Figura 3: Esquema de filtro Linear - Classe ARIMA 

 

Nesta representação 𝑎𝑡 é o ruído de entrada, 𝑍𝑡 a saída do processo e Υ(𝐵) a 

chamada função de transferência. 

Desta forma, temos formalmente a equação  

𝑍𝑡 = 𝜇 + 𝑎𝑡 + 𝜑1𝑎𝑡−1 + 𝜑2𝑎𝑡−2 +⋯+ 𝜑𝑘𝑎𝑡−𝑘 = 𝜇 + Υ(𝐵)𝑎𝑡 3.1.2 

na qual Υ(𝐵) representa a função de transferência como  

Υ(𝐵) = 1 + φ1𝐵 + φ2𝐵
2 +⋯ 3.1.3 

em que 𝜇 é um parâmetro que dá o nível da série. Das formulações acima, 

podemos resumir 

 

𝑍𝑡 = 𝜇 + Υ(𝐵)𝑎𝑡 3.1.4 

em que B é o operador de translação para o passado: 

𝐵𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−1
𝐵𝑘𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−𝑘

 3.1.5 

Em 3.1.2 𝑍𝑡 é um processo linear (discreto), tal que: 

FILTRO
LINEAR
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𝔼(𝑎𝑡) = 0, ∀𝑡

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑡) = 𝜎𝑎
2, ∀𝑡

𝔼(𝑎𝑡𝑎𝑠) = 0, 𝑠 ≠ 𝑡

 

Chamando �̃�𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝜇 tem-se que �̃�𝑡 = Υ(𝐵)𝑎𝑡. 

Uma maneira alternativa de representar �̃�𝑡 é reescrevendo-o como uma soma 

ponderada de valores passados �̃�𝑡−1, �̃�𝑡−2, …. mais um ruído 𝑎𝑡:  

�̃�𝑡 = 𝜋1�̃�𝑡−1 + 𝜋2�̃�𝑡−2 +⋯+ 𝑎𝑡 = ∑𝜋𝑗�̃�𝑡−𝑗 + 𝑎𝑡

∞

𝑗=1

 3.1.6 

a qual pode ser rearranjada na forma:   

(1 −∑𝜋𝑗𝐵
𝑗

∞

𝑗=1

) �̃�𝑡 = 𝑎𝑡 3.1.7 

ou simplificadamente 

𝜋(𝐵)�̃�𝑡 = 𝑎𝑡 3.1.8 

em que 𝜋(𝐵) é o operador 𝜋(𝐵) = 1 − 𝜋1𝐵 − 𝜋2𝐵
2 −⋯ . De 3.1.2 e 3.1.8 temos que: 

𝜋(𝐵)𝛾(𝐵)𝑎𝑡 = 𝑎𝑡
𝜋(𝐵) = [𝛾(𝐵)]−1

 
3.1.9 

A relação em 3.1.9 pode ser usada para obter os pesos 𝜋𝑗 em função dos pesos 𝛾𝑗 e 

vice-versa, segundo mostrado por Morettin & Toloi, (2004).  

Se em 3.1.6 𝜋𝑗 = 0, 𝑗 > 𝑝 pode-se derivar um caso particular que são os processos 

autoregressivos de ordem p, denotados por AR (p), com a seguinte forma: 
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�̃�𝑡 = 𝜙1�̃�𝑡−1 + 𝜙2�̃�𝑡−2 +⋯+ 𝜙𝑝�̃�𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 3.1.10 

Entretanto, os modelos desta classe não suprem a necessidade de todas as séries 

financeiras, uma vez que por serem modelos lineares, não trabalham com a 

heterocedasticidade condicional, isto é, variância condicional variando com o tempo. 

Para estes casos são utilizados modelos mais específicos, os chamados modelos 

não-lineares.  

Estes modelos foram introduzidos por Engle (1982) em um artigo com foco em 

dados macroeconômicos e mais tarde tornou-se uma das principais ferramentas no 

campo das finanças. A partir deste momento o mercado financeiro conheceu os 

modelos ARCH/GARCH.   

3.2. Modelos ARCH/GARCH 

A classe de modelos ARCH (autoregressive conditional heteroscedasticity) 

introduzida por Engle, e mais tarde generalizada por Bollerslev (1986) traziam como 

conceito principal a variância condicional, isto é, a variância condicionada ao 

passado. Estes podem ser generalizados para dar origem aos modelos GARCH 

(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) a variância condicional é 

expressa como uma função do quadrado dos valores passados da série financeira. 

Tal especificação permite capturar os fatos estilizados que caracterizam as séries: 

clusters de volatilidade, com maior ou menor variabilidade, caudas pesadas da 

distribuição, etc. 

 Nos modelos ARCH a ideia básica está no fato de que o retorno 𝑋𝑡 é não–

correlacionado serialmente, mas a variância condicional (ou volatilidade) depende 

dos retornos passados através de uma função quadrática. Portanto, um modelo 

ARCH é definido como: 

𝑋𝑡 = √ℎ𝑡𝜀𝑡, 3.2.1 
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ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡−1
2 +⋯+ 𝛼𝑟𝑋𝑡−𝑟

2 , 3.2.2 

Onde 𝜀𝑡  é uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. (independentes e 

identicamente distribuídas), com média zero, variância um e com 

𝛼0 > 0
𝛼𝑖 ≥ 0
 𝑖 > 0.

 

Segundo Francq (2010), na prática é usual supor que: 

𝜀𝑡 ~ 𝑁(0,1) ou 𝜀𝑡 ~ 𝑡𝑣 

Na qual 𝑡𝑣  é uma distribuição 𝑡 de Student com v graus de liberdade.  

A generalização dos modelos ARCH veio com Bollerslev (1986), no sentido de 

propor uma formulação mais parcimoniosa com ampliação do espectro de 

informação a se trabalhar, sendo assim um modelo GARCH pode descrever a 

volatilidade utilizando menos parâmetros do que um modelo ARCH e é definido por: 

𝑋𝑡 = √ℎ𝑡𝜀𝑡, 3.2.3 

ℎ𝑡 = 𝛼0 +∑𝛼𝑖𝑋𝑡−𝑖
2

𝑟

𝑖=1

+∑𝛽𝑖ℎ𝑡−𝑗

𝑠

𝑗=1

, 3.2.4 

Da mesma forma que no caso dos modelos ARCH, 𝜀𝑡 é i.i.d., com média zero, 

variância unitária e com  

𝛼0 > 0
𝛼𝑖 ≥ 0
𝛽𝑖 ≥ 0

∑ (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ) < 1
𝑞

𝑖=1

 𝑞 = max(𝑟, 𝑠) .

 

Aqui também se supõem que 𝜀𝑡 segue uma distribuição Normal ou t-Student.  
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Os modelos utilizados neste trabalho possuem uma especificação semelhante às 

apresentadas neste capítulo, onde foram tratados os dois primeiros momentos de 

uma série temporal (média e variância). O primeiro através de um ajuste da classe 

ARIMA e o segundo baseado em modelos de tratamento da volatilidade GARCH. 

3.3. Análise de Componentes Principais (ACP) 

A análise de componentes principais é uma técnica multivariada que consiste em 

transformar um conjunto de variáveis originais em outro, formado por fatores que 

são as componentes (CPs) propriamente ditas. Desta forma reduz-se a 

dimensionalidade de um grande conjunto de dados através da utilização de novas 

variáveis mantendo a menor perda possível da informação. O objetivo desta técnica 

é descrever os dados contidos num conjunto observações-variáveis numéricas, 

sendo p variáveis com n observações. 

A seleção de novas variáveis não é realizada pela simples seleção de algumas das 

variáveis originais senão pela construção, obtida pela combinação linear das 

variáveis iniciais (BOUROCHE, 1982).  

Segundo Regazzi (2000), apesar desta técnica ter sido desenvolvida para solucionar 

problemas específicos no campo da biologia e psicologia, tem sido utilizada 

amplamente em outras áreas do conhecimento, como por exemplo, finanças. 

Uma das características importantes das componentes principais é o fato delas 

serem não correlacionadas entre si e ordenadas no sentido de que a primeira 

componente retém a maior parcela da variação presente em todos os dados 

originais. Isto garante que cada componente construída poderá ser modelada 

univariadamente, tornando a aplicação mais robusta.  

As principais etapas para a construção das componentes principais, segundo 

Regazzi (2000), constituem-se de: 

a) cálculo da matriz de variância-covariância (∑), ou a matriz de correlação (R); 

b) determinação dos autovalores (λ) desta matriz; 
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c) determinação dos autovetores (𝒍) desta matriz; 

d) definição das novas variáveis, que são construídas através de combinação 

linear de todas as variáveis originais; 

O desenho esquemático abaixo ilustra as etapas descritas: 

 

Figura 4: Esquema de determinação das Componentes Principais. (Fonte: SOUZA, A. M., p.25 – 
2000) 

Então, sejam p vetores de variáveis aleatórias 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝 com seus valores dados 

por (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝, 𝑖 = 1,2, … , 𝑝) e com matriz de variância-covariância ∑ ou 

correlação 𝑅. Algebricamente as componentes principais vem de combinações 

lineares desses p vetores de variáveis aleatórias e dependem somente da matriz de 

variância-covariância ∑̂ ou da matriz de correlação �̂� estimados, segundo Johnson e 

Wichern (1998).  

De uma maneira simplificada, seja:  

𝑨 = [

𝑋1
𝑋2
⋮
𝑋𝑝

]  para encontrar a matriz de covariância faz-se 𝑨𝒕𝑨 e  

𝐶𝑂𝑉(𝑿)̂ = ∑̂  =  

[
 
 
 
 𝑉𝑎𝑟𝑋1̂ 𝐶𝑜𝑣(𝑋1𝑋2)̂ … 𝐶𝑜𝑣(𝑋1𝑋𝑝)

̂

𝐶𝑜𝑣(𝑋2𝑋1)̂ 𝑉𝑎𝑟𝑋1̂ …𝐶𝑜𝑣(𝑋2𝑋𝑝)
̂

⋮

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑝𝑋1)
̂

⋮

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑝𝑋2)
̂

⋱ ⋮
… 𝑉𝑎𝑟𝑋𝑝̂ ]

 
 
 
 

 

A determinação dos autovalores de ∑̂,  �̂�1 ≥ �̂�2 ≥ ⋯ �̂�𝑝 será realizada através da 

diagonalização da matriz 𝑨: 

p - variáveis a)

Matriz
ou R

Determinar

Auto

valores

Determinar

Auto

vetores

Construção

Novas

variáveis

b) c) d) p – componentes 
principais

Análise de Componentes Principais
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𝑨 = [

𝑋1
𝑋2
⋮
𝑋𝑝

] =  [

𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑝 
𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑝
⋮
𝑥𝑝1

⋮
𝑥𝑝2

⋱ ⋮
… 𝑥𝑝𝑝

] ⟹ 𝐷 =

[
 
 
 
 
�̂�1 0 … 0 

0 �̂�2 … 0

⋮
0

⋮
0

⋱ ⋮
… �̂�𝑝]

 
 
 
 

   

O termo da diagonal principal da matriz D são os autovalores (raízes características) 

da matriz A, que são dados, segundo Valentin (2000), pelas soluções da equação 

𝐴𝑥𝑗 = �̂�𝑗𝑋𝑗    ou     |𝐴 − �̂�𝑗𝐼|𝑋𝑗 = 0 

Para cada autovalor �̂�𝑗 existe um autovetor 𝑙𝑗 correspondente sendo que 𝑗 𝜖 (1, 𝑝). 

Na sequência, considere as combinações lineares: 

{
 

 
𝑌1 = 𝑙1

′𝑋 = 𝑙11𝑋1 + 𝑙12𝑋2 +⋯+ 𝑙𝑝1𝑋𝑝
𝑌2 = 𝑙2

′𝑋 = 𝑙12𝑋1 + 𝑙22𝑋2 +⋯+ 𝑙𝑝2𝑋𝑝
⋮

𝑌𝑝 = 𝑙𝑝
′ 𝑋 = 𝑙1𝑝𝑋1 + 𝑙2𝑝𝑋2 +⋯+ 𝑙𝑝𝑝𝑋𝑝

  

em que  

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝑙𝑖
′∑𝑙𝑖       𝑖 = 1,2, … , 𝑝  

𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑖, 𝑌𝑘) = 𝑙𝑖
′∑𝑙𝑘     𝑖, 𝑘 = 1,2, … , 𝑝  

Portanto, os componentes principais são as combinações lineares não 

correlacionadas 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑝 com máxima variância. A primeira componente principal 

é a combinação linear 𝑙1
′𝑋 que maximiza a variância var(𝑙1

′𝑋) sujeito a 𝑙1
′ 𝑙1 = 1.3 

(𝑣𝑎𝑟(𝑙1
′𝑋) = 𝑣𝑎𝑟(𝑌1) = 𝑙1

′∑𝑙1). Para evitar que a variância seja multiplicada por uma 

constante, restringe a atenção ao vetor de coeficientes de componente unitário. 

O segundo componente principal será a combinação linear 𝑙2
′𝑋 que maximiza 

var(𝑙2
′𝑋) sujeito a 𝑙2

′ 𝑙2 = 1 𝑒 𝐶𝑜𝑣(𝑙1
′ , 𝑙2

′𝑋) = 0. E assim sucessivamente, isto é, para o i-

ésimo componente principal saberemos que este maximiza var(𝑙i
′𝑋) sujeito a 𝑙i

′𝑙𝑖 =

1 𝑒 𝐶𝑜𝑣(𝑙i
′, 𝑙k

′𝑋) = 0 para qualquer 𝑘 < 𝑖. 
                                                           
3 Se essa restrição não é imposta, pode-se fazer a variância tão grande quanto desejar. 
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As restrições impostas garantem que a soma das variâncias das variáveis originais 

seja igual à soma das variâncias dos componentes principais e que sejam não 

correlacionados, segundo Lousada-Neto, 2006. 

3.4. Seleção de modelos 

A partir da especificação de alguns modelos, deve-se tomar uma abordagem para 

selecionar aquele(s) que melhor se adequam ou representam o conjunto dos dados 

a ser analisado. Neste sentido utiliza-se a ideia dos critérios de informação, que 

levam em conta a premissa de parcimônia na seleção da quantidade de parâmetros 

a serem utilizados penalizando os modelos com maior quantidade de parâmetros. 

Dentre os critérios mais utilizados encontram-se o AIC (Akaike information criterion), 

desenvolvido por Akaike (1973) e o BIC (bayesian information criterion), também 

conhecido como critério de Schwarz (SBIC), desenvolvido por Schwarz (1978). 

Modelos com menores valores para estes critérios são considerados os mais 

adequados. A diferença entre o AIC e o BIC está apenas no peso às penalizações 

pois o BIC penaliza mais os modelos que o AIC. O AIC é definido como 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑙𝑛�̂�2 +
2𝑑

𝑁
 

3.4.1 

onde 𝑑 é o número de parâmetros do modelo, 𝑁 o número de observações e �̂�2 a 

variância estimada. Já o BIC é prescrito como 

𝐵𝐼𝐶 = 𝑁 ln(𝜎𝑒
2̂) + 𝑑𝑙𝑛(𝑁) 3.4.2 

em que 𝜎𝑒2̂ é a variância do erro dada por 

𝜎𝑒
2̂ =

1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝑥�̂�)

2

𝑛

𝑖=1

 3.4.3 

e d e N são a quantidade de parâmetros e número de observações respectivamente. 
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4. Metodologia 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma aplicação para os modelos 

apresentados no capítulo anterior, considerando o tratamento dos dados utilizados e 

as suposições consideradas no seu desenvolvimento. Realiza-se um estudo dos 

modelos visando elaborar uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão com 

respeito ao cenário cambial brasileiro à luz dos modelos GARCH e também um 

esforço metodológico no sentido de predizer taxas de câmbio. 

Levando-se em conta a internacionalização na qual os países se encontram, é 

importante entender o cenário em que estão atuando, e isto, conforme comentado 

no capítulo 2, traz a necessidade de incorporar efeitos da globalização, a qual age 

silenciosamente no “modus operandi” de cada país. Portanto, esta aplicação toma 

como base um conjunto de moedas para avaliação, que por sua vez participam do 

levantamento trienal realizado pelo BIS4 (“The Triennial Central Bank Survey”), o 

qual coleta dados do mercado de câmbio internacional desde 1989. 

O levantamento mais recente realizado foi em abril de 2013 e contou com a coleta 

de informações em aproximadamente 1300 bancos e outros parceiros em sua área 

de atuação, mostrando as 20 moedas5 mais negociadas do mundo.  

De acordo com o BIS, a média de negociação global no mercado de câmbio vem 

apresentando um incremento desde 2007, apresentando aumento de 

aproximadamente 21% entre o primeiro triênio e 33% no segundo triênio registrado, 

conforme mostram os dados abaixo: 

 

 

 

                                                           
4 Bank of International Settlements, estabelecido em 1930 por um acordo intergovernamental entre Alemanha, 

Bélgica, França, Inglaterra, Irlanda do Norte, Itália, Japão, Estados Unidos e Suíça para facilitar a reparação 
imposta na Alemanha pelo tratado de Versailles no pós 1ª Guerra Mundial.   
5 Ranking completo no apêndice A1 
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Tabela 1 - Dados levantamento Trienal - BIS 

 

Fonte: 1 - BIS - abril/2013 

O estudo desenvolvido nesta dissertação foi baseado no conjunto das 11 primeiras 

moedas em termos de percentual de negociação internacional, excetuando-se as 

moedas da China, Hong Kong e Rússia por conta destas ainda sofrerem 

intervenções de seus governos e portanto não serem consideradas moedas de livre 

flutuação como as demais. Ver Tabela 2. 

Tabela 2 - Ranking BIS - Excetuando países sem flutuação livre da moeda 

 

Fonte: 2 - Elaboração própria, adaptada com base nos dados divulgados pelo BIS - abril 2013 

As 11 moedas presentes neste estudo foram consideradas com base no Real, para 

avaliação do comportamento dos mercados. 

Os dados de taxas de câmbio diárias foram obtidos do sistema de informações da 

Bloomberg para o período de janeiro de 2006 a março de 2014, onde foi 

considerado para a construção dos modelos o período de janeiro de 2006 a 

setembro de 2013 (amostra in-sample) e para validação/previsão o período que vai 

de outubro de 2013 a março de 2014 (amostra out-of-sample): 

Ano US$

2007 3,3

2010 4,0

2013 5,3

Média de Negociação 

Global

Trilhões US$ por dia

Posição no 

Ranking BIS
Moeda País

Share of 

trade  (%)

1 Dólar Norte EUA 87,0

2 Euro Europa 33,4

3 Yen Japão 23,0

4 Libra Inglaterra 11,8

5 Dólar Australiano Austrália 8,6

6 Franco Suíça 5,2

7 Dólar Canadense Canadá 4,6

8 Peso Mexicano México 2,5

10 Dólar Nova Nova Zelândia 2,0

11 Coroa Sueca Suécia 1,8

14 Coroa Noruega 1,4
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Figura 5: Desenho Esquemático dos períodos das amostras: Desenvolvimento e Previsão 

Fonte: Elaboração própria 

Um dos objetivos em finanças é avaliar os riscos de uma carteira de ativos ou 

instrumentos financeiros, e isto é realizado através das variações de preços destes 

ativos. (MORETTIN & TOLOI, 2004). Na prática é preferível trabalhar com os 

retornos, pois são livres de escala, em vez de se tratar diretamente com os preços, 

uma vez que os retornos possuem características estatísticas importantes em 

finanças, como por exemplo estacionariedade, mesmo quando os preços não são 

estacionários, segundo Morettin e Toloi, 2004. Portanto, as séries deste trabalho 

foram tratadas segundo a definição: 

 

 

A variação de preços entre os instantes 𝑡 − 1 e 𝑡 é dada por: 

∆𝑃𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1  

e a variação relativa de preços, ou retorno líquido simples, entre 𝑡 − 1 e 𝑡 será: 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

=
∆𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

  

Portanto, nota-se que:  

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1
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o que dá origem ao chamado retorno bruto simples  

1 + 𝑅𝑡 =
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

  

em que 𝑅𝑡 é expresso como percentual relativo ao período trabalhado (dia, mês, 

ano, etc.), também sendo chamado de taxa de retorno. Agora, a partir do logarítmo 

dos preços 

𝑝𝑡 = 𝑙𝑛𝑃𝑡   (4.1) 

chegamos na definição de retorno comumente utilizada em finanças 

𝑟𝑡 = 𝑙𝑛
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

= ln(1 + 𝑅𝑡 ) = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1  

𝑟𝑡 = ∆𝑙𝑛𝑃𝑡 (4.2) 

Este é o chamado log-retorno, muitas vezes chamado simplesmente de retorno. 

A expressão 4.2 resume algebricamente o procedimento aplicado aos dados de 

câmbio, onde foi tomado o logaritmo dos preços e depois a primeira diferença da 

série. 

Abaixo apresentamos as taxas de câmbio diárias consideradas no estudo tratadas 

pela transformação descrita, para o período do desenvolvimento. As séries foram 

inseridas na Figura 6, divididas em 3 gráficos, padronizadas no zero, no começo da 

janela de observação, para facilitar a comparação visual. 
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Figura 6: Gráfico - Taxa de câmbio das 11 moedas mais negociadas segundo BIS (Fonte: elaboração 

própria) 
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Na sequência, foi aplicado o tratamento de análise de componentes principais às 

séries em log-retorno. 

Para este tipo de análise não há a necessidade de suposição sobre a forma da 

distribuição das variáveis. Segundo Tabachnik e Fidell (2001), se existe normalidade 

nos dados, ou seja, se estes dados se adequam a uma estrutura de distribuição 

Normal, a análise é incrementada, caso contrário ainda poderá ser utilizada. 

Informações adicionais podem ser consultadas em Johnson e Wichern (1998) e 

Jolliffe (2002). 

Este trabalho propõem a seguinte sequência no tratamento dos dados: 

a) inicia-se com as taxas de câmbio originais de 11 moedas em relação ao Real; 

b) estas são transformadas, segundo a equação 4.1, nos logarítmos das taxas; 

c) calcula-se o log-retorno conforme a equação 4.2; 

d) procede-se normalização cada série de log-retornos por sua média e sua 

variância; 

e) aplica-se a análise de componentes principais; 

f) são realizados o ajuste e a simulação dos modelos para o conjunto de 

componentes principais selecionado; foram simulados neste passo 1.000 

cenários para os 250 dias subsequentes ao último dia da amostra de 

desenvolvimento (30/09/2013); 

g) coleta-se dos resultados das simulações das componentes principais;  

h) recompõe-se as 11 séries de log-retorno, ainda normalizado, para cada 

cenário simulado; 

i) faz-se a “desnormalização” dos log-retornos; 

j) recompõe-se o log preço para as taxas de câmbio; 

k) recupera-se os preços para as 11 taxas de câmbio simuladas para os 1.000 

cenários em 250 dias. 
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A dinâmica descrita acima está esquematizada na figura que segue: 

 

Figura 7: Desenho esquemático do processo de modelagem (Fonte: elaboração própria) 

Para a realização dos estudos, foram utilizados os softwares SAS 9.1, para o 

tratamento inicial dos dados e construção dos componentes principais e Matlab 

R2013a para a modelagem e previsão.  

4.1. Fatos Estilizados – Séries Financeiras 

 

Séries econômicas e financeiras apresentam características comuns às outras séries 

temporais, tais como: tendências, sazonalidades, pontos influentes (atípicos), 

heteroscedasticidade condicional e não linearidade. (MORETTIN & TOLOI, 2004). 

Esta última característica é avaliada como talvez a mais complicada de se definir 

segundo Morettin e Toloi (2004), que de uma maneira geral, sugere a série não ser 

linear quando responde de maneira contrária a um choque, seja este positivo ou 

negativo, grande ou pequeno. 

Por sua vez os retornos também possuem características específicas que os 

diferenciam de muitas outras séries financeiras. Eles, em geral, não apresentam 
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tendência tampouco sazonalidade6. Algumas séries de preços, taxas de câmbio e 

juros podem apresentar tendências que variam com o tempo (MORETTIN & TOLOI, 

2004). 

De maneira geral, podem-se resumir os fatos estilizados dos retornos da seguinte 

forma: 

a) são não auto correlacionados; 

b) apresentam agrupamentos de volatilidade ao longo do tempo; 

c) sua distribuição incondicional dos retornos apresenta caudas mais pesadas 

do que uma distribuição normal, embora aparentemente simétrica é em geral 

leptocúrtica7, A seguir são mostrados, a título de ilustração, os principais fatos 

estilizados descritos acima para o caso da taxa de câmbio Européia, no par 

de moeda Euro/Real: 

Tabela 3: Descritiva Estatística dos dados em retorno 

 USDBRL EURBRL JPYBRL GBPBRL AUDBRL CHFBRL 

Média -2,67 X 10-5 4,2 X 10-6 6,7 X 10-5 -5,7 X 10-5 9,54 X 10-6 1,64 X 10-4 

Desvio- Padrão 0,0108 0,1003 0,0139 0,0104 0,0094 0,0118 

Assimetria 0,3466 0,1288 0,4385 0,2724 -0,1254 0,0095 

Curtose 6,4731 6,3296 7,5206 5,0493 7,8424 6,7897 

Nº obs. 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 

Período 
observado 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

 CADBRL MXNBRL SEKBRL NZDBRL NOKBRL 

Média 3,53 X 10-6 -1,32 X 10-4 8,24 X 10-6 7,34 X 10-5 3,27 X 10-6 

Desvio- Padrão 0,0093 0,0085 0,0104 0,0101 0,0102 

Assimetria 0,1577 -0,4575 0,2635 -0,1506 0,1830 

Curtose 5,6889 10,3420 6,2049 4,3226 5,4235 

Nº obs. 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 

Período 
observado 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

01/01/2006 
a 

30/09/2013 

Fonte: Elaboração própria 

                                                           
6 A exceção dos retornos intra-diários 
7 Diz-se para as distribuições com caudas pesadas ou mais “afunilada” e concentrada que a distribuição Normal 
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Figura 8: Gráfico - Distribuição dos Retornos e Quantil-Quantil 

Fonte: Elaboração própria 

 Através da Tabela 3, em que são apresentadas as estatísticas descritivas das 

moedas do trabalho e da Figura 8, onde tomamos como exemplo o Euro, podem-se 

verificar os pontos característicos comentados: pequena assimetria (0,12) em 

relação a distribuição normal, apesar de ligeiramente acreditar que há assimetria na 

distribuição e curtose de 6,3. O gráfico quantil-quantil confirma a leptocurtose 

(caudas pesadas) na medida em que os retornos para o par Euro/Real foram um “S” 

invertido evidenciando a forma de uma distribuição mais “afilada” que a Normal.  
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5. Resultados 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos neste trabalho analisando as 

estimativas obtidas para cada um dos fatores das componentes principais 

adequando-os ao modelo final e mostrando um intervalo de confiança com os dados 

simulados. Para efeito de avaliação, os intervalos criados para cada série de câmbio 

foram comparados com uma amostra fora do período de desenvolvimento (out-of-

sample). O item 5.1 apresenta as análises realizadas para a definição dos 

componentes principais, o item 5.2 mostra o ajuste dos modelos econométricos e o 

item 5.3 a etapa de criação dos intervalos de confiança usando as simulações. 

5.1. Análise de Componentes Principais 

A partir do conjunto de dados contendo 1.965 observações diárias das cotações de 

câmbio para o par moeda-país/Real para as 11 séries selecionadas seguiu-se a 

análise de componentes principais. Tal análise considerou um ponto de corte de 

95% para a explicabilidade da variância.  

Em relação ao ponto de corte, há na literatura algumas medidas, como o critério de 

Kaiser, o qual indica extrair apenas componentes com autovalor maior do que um. 

Hair et al. (2006) sugere que essa extração deve continuar até a captura de, pelo 

menos, 60% da variância. No presente estudo, a primeira componente extraída 

apresentou um autovalor de aproximadamente 7,85 e carregou 71,3% da variância 

das variáveis originais. A Figura 9 ilustra a dispersão das componentes (detalhes 

dos autovalores no apêndice A2): 
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Figura 9: Dispersão dos Componentes Principais – Scree Test. (Fonte: elaboração própria) 

A Tabela 4 sumariza as informações apresentando os coeficientes das componentes 

principais: 

Tabela 4: Matriz de carregamento - coeficientes dos Componentes Principais 

Moedas (Países) 
Matriz de Carregamento – Coeficientes – Componentes Principais 

(1) (2) (3) (4) 

México 0,262455 0,052163 0,681977 -0,571186 

Austrália 0,275014 0,533575 0,056476 0,289625 

Nova Zelândia 0,279370 0,475299 0,079866 0,406055 

Japão 0,287629 -0,471143 0,019460 0,297763 

EUA 0,298194 -0,378319 0,285153 0,192695 

Noruega 0,310513 0,112748 -0,390572 -0,346440 

Suécia 0,310723 0,125642 -0,382536 -0,380025 

Canadá 0,316453 0,096896 0,217827 -0,013440 

Suíça 0,316978 -0,233795 -0,238049 0,071213 

Inglaterra 0,323022 -0,081769 0,016123 0,150078 

Europa 0,328419 -0,149444 -0,200977 -0,083512 

% Variação 71,3% 9,1% 5,6% 3,9% 

Moedas (Países) 
Matriz de Carregamento – Coeficientes – Componentes Principais 

(5) (6) (7) 

México 0,354689 -0,023189 0,065771 

Austrália 0,003182 0,185230 -0,249801 

Nova Zelândia 0,323223 0,008456 0,170308 

Japão 0,176244 0,204472 0,418070 

EUA -0,216097 0,158917 -0,441482 

Noruega -0,078468 -0,118291 0,289642 

Suécia -0,058310 0,164424 -0,163975 

Canadá -0,749421 0,159718 0,335168 

Suíça 0,317271 0,097797 0,210201 

Inglaterra -0,087189 -0,898055 -0,090589 

Europa 0,111803 0,124147 -0,508990 

% Variação 2,1% 1,8% 1,6% 

 

Variabilidade Total 95,3% 

Fonte: Elaboração própria 
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A decisão de se trabalhar com 7 componentes foi baseada na representatividade da 

variação total obtida, uma vez que a variabilidade média após a 7ª componente seria 

de 1,2% e os ganhos em incluir mais componentes não incrementariam o resultado 

final acarretando desta maneira em um número maior de modelos a estimar. 

Condizente com a definição do método, seção 3.3, observa-se na Tabela 4 que a 

primeira componente explica a maior parcela da variabilidade dos dados, capturando 

cerca de 71,3% da variabilidade. Por este resultado é considerado o fator dominante 

do conjunto. Em termos econômicos representa uma espécie de índice médio de 

desempenho das moedas em relação ao Real, visto ser “flat” assumindo valor em 

torno de 0,30. 

A segunda componente, por sua vez, captura 9,1% da variabilidade dos dados. 

Se a primeira componente nos fornece um índice a segunda, por sua vez, pode nos 

informar mais sobre esses países. Ordenando os valores dos coeficientes ou 

“pesos” (ver Apêndice A2) podemos dividir o conjunto dos países em 4 grupos, 

conformando-os segundo a força de suas respectivas moedas.  

Para o primeiro grupo temos Japão, Estado Unidos, Suíça, Europa e Inglaterra; em 

que apresentam coeficientes com sinal negativo, mostrando que estes países 

situam-se no outro extremo em termos de taxas de câmbio, isto é, são países ou 

conjunto de países com moedas estáveis e economias fortes. 

Isoladamente figura o México com um coeficiente de 0,05, provavelmente indicando 

uma característica de moeda latina, próxima às apresentadas pelo Real. 

O terceiro grupo é composto pelo Canadá, Noruega e Suécia. A similaridade dos 

coeficientes e indícios de uma política cambial organizada sem grandes flutuações 

mostra um comportamento mais sólido. 

Finalmente o quarto grupo é formado pela Nova Zelândia e Austrália, que são parte 

do Novíssimo mundo e economicamente estão nas adjacências do mercado 

financeiro. 

Ainda em relação à Tabela 4, temos que a partir da terceira componente, as análises 

econômicas ficam mais difíceis de serem interpretadas visto que estas componentes 
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explicam variabilidades cada vez menores e por vezes similares entre 2% e 6% 

aproximadamente, no entanto, no cômputo geral ainda agregam valor estatístico.  

Uma vez definidos os componentes que explicarão a conjunto dos dados, o passo 

seguinte foi a escolha e ajuste dos modelos, envolvendo análises de determinação 

destes ajustes. 

5.2. Ajuste dos modelos simulações e previsão 

As etapas seguintes foram de avaliação, identificação e estimação dos modelos. 

Nesta parte de avaliação e identificação dos possíveis candidatos a modelos finais 

foram geradas estatísticas e análises gráficas que podem ser consultadas no 

apêndice A3 e A4 ao final deste trabalho.  

Dos modelos avaliados foram selecionados aqueles que obtiveram menores valores 

para as estatísticas de AIC e BIC: 

Tabela 5: Modelos propostos selecionados 

Componentes 
Principais 

Modelos Selecionados AIC BIC 

1ª CP 
AR(1) com GARCH(1,1) 

Constante = 0 
8.279,5 8.757,4 

2ª CP 
AR(1) com GARCH(1,1) 

Constante ≠ 0 
4.722,1 4.750,0 

3ª CP GARCH(1,1) 4.325,5 4.342,2 

4ª CP 
AR(1) com GARCH(1,1) 

Constante = 0 
3.491,4 3.519,3 

5ª CP GARCH(1,1) 2.497,5 2.519,9 

6ª CP 
AR(1) com GARCH(1,1) 

Constante ≠ 0 
1.762,7 1.790,6 

7ª CP 
AR(1) com GARCH(1,1) 

Constante = 0 
1.509,7 1.537,6 

    

Fonte: Elaboração própria 

Todas as componentes principais tiveram modelos similares na forma, com o 

primeiro momento podendo apresentar um termo autorregressivo do tipo AR (p) de 

ordem não superior a um e variância apresentando característica de processo 

GARCH também com ordens não superior a um em ambos os parâmetros do 

conjunto GARCH (r, s). Os modelos se apresentam conforme as equações exibidas 

em 3.1.10, 3.2.3 e 3.2.4. Os modelos propostos na Tabela 5 são estimados 

utilizando o software Matlab, apresentando os parâmetros conforme a Tabela 6. 
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Todos os modelos foram avaliados em termos de seus respectivos ajustes, e para 

tal foram utilizados seguintes testes: 

1. KS e Jarque-Bera: para verificação de normalidade dos resíduos, indicando 

que as componentes principais 3, 4 e 5 tem seus resíduos seguindo uma 

distribuição Normal enquanto que os demais não o seguem; 

2. Ljung-Box Pierce: para a avaliação da autocorrelação serial dos dados. Este 

teste é útil para checar, através dos resíduos, se o modelo proposto está 

adequado à série modelada. Neste caso, todos os componentes principais 

tiveram seus resultados satisfatórios, no sentido de que não há 

autocorrelação serial dos resíduos; 

3. Teste de Multiplicadores de Lagrange: visa comprovar o teste de Ljung-Box 

Pierce em relação a presença ou não de autocorrelação residual. 

Confirmando o teste anterior de que os 7 modelos construídos estão 

adequados. 

Todos os testes se mostraram satisfatórios para os 7 modelos ajustados. Os 

detalhes destes resultados podem ser consultados no apêndice A4. 

Tabela 6: Parâmetros Estimados 

Modelos Estimados 

Parâmetros 1ª CP 2ª CP 3ª CP 4ª CP 

∅0 - 
0,04 

- - 
(2,49) 

∅1 
-0,09 0,07 

- 
-0,05 

(-4,02) (-2,90) (-2,18) 

𝛼0 
0,17 0,01 0,04 0,01 
(3,56) (2,90) (1,88) (2,72) 

𝛼1 
0,13 0,09 0,03 0,05 
(6,87) (6,63) (4,60) (5,05) 

𝛽1 
0,85 0,90 0,96 0,93 

(41,24) (65,56) (106,71) (61,18) 

Parâmetros 5ª CP 6ª CP 7ª CP 

∅0 - 
-0,02 

- 
(-2,28) 

∅1 - 
0,05 -0,13 

(-2,05) (-6) 

𝛼0 
0,002 0,003 0,003 
(2,00) (2,93) (3,09) 

𝛼1 
0,03 0,06 0,06 
(4,38) (5,34) (5,18) 

𝛽1 
0,96 0,92 0,92 

(99,02) (66,29) (62,62) 

(*) Valores da estatística t de significâncias dos parâmetros 
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Para exemplificar os modelos tomamos como referência a primeira componente 

principal em que o modelo que representa os dados é formado por uma parte 

autoregressiva de ordem um - AR(1) -  que modela a média desta nova série e uma 

outra parte que captura os efeitos da volatilidade, representado pelo modelo 

GARCH(1,1). Neste caso a constante igual a zero é referente à parte do modelo 

AR(1). Portanto, para exemplificação, o modelo da primeira componente com as 

estimativas finais apresentadas na Tabela 6 segue da forma: 

Tabela 7: Exemplo de estrutura do modelo 

1ª Componente Principal 

AR(1) 𝑍𝑡 = −0,09�̃�𝑡−1 + 𝑎𝑡 

GARCH(1,1) 

𝑎𝑡 = √ℎ𝑡 + 𝜀𝑡 

ℎ𝑡 = 0,17 + 0,13𝑋𝑡−1
2 + 0,85ℎ𝑡−1 

 
Fonte: Elaboração própria 

As demais componentes terão seus modelos representados desta mesma maneira.  

Os 7 modelos foram utilizados como inputs na etapa de simulação dos valores para 

as taxas de câmbio, considerando que a informação está, de certa forma, codificada 

por componentes principais e normalizadas, Figura 7, itens e, f e g. 

Foram realizadas 1.000 simulações para cada um dos modelos construídos e após o 

processo de recomposição das séries e a partir das simulações foram criados os 

intervalos de confiança.  

Por fim, os intervalos foram validados utilizando-se os dados fora da amostra, como 

uma espécie de backtesting. Tal análise indicou que os modelos são adequados. 

Nas figuras 10 e 11, para efeito de ilustração, são exibidos os dados a partir de 

10/11/2011 até 07/03/2014 (582 observações), já considerando o período fora da 

amostra que se inicia em 01/10/2013 (109 observações). 

Para avaliar a intervalo de confiança gerado através das simulações, observamos os 

valores da amostra out-of-sample plotados nos gráficos que seguem.  
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A ideia é que tais valores estejam contidos dentro dos intervalos criados, 

confirmando que os modelos construídos conseguiram capturar o movimento das 

taxas de câmbio no sentido de suas previsões. 

A técnica é considerada bem sucedida se os valores da referida amostra estão 

dentro dos intervalos, neste caso, as Figura 10Figura 11 exibem os resultados para 

as 11 moedas em análise, no qual se notam que os modelos são adequados.  

Podemos comentar que a medida em que nos distanciamos do último dia contido na 

amostra in-time, a amplitude entre os limites superior e inferior dos intervalos 

gerados aumentam, indicando que ocorre, ao longo do tempo, um aumento do fator 

de incerteza associado às taxas de câmbio. Isto é natural, visto que estamos 

contando com modelo estáticos de previsão, ou seja, os intervalos foram gerados 

baseados em modelos construídos com uma fotografia do momento. 

Entretanto, cabe salientar que tais modelos podem ser reestimados de tempos em 

tempos, seja semanalmente, mensalmente, na tentativa de mitigar essa incerteza. 
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Figura 10: Gráfico - IC de 95% para Japão, Estados Unidos, Suíça, Europa e Inglaterra (Fonte: elaboração própria)
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Figura 11: Gráfico - IC de 95% para México, Canadá, Noruega, Suécia, Nova Zelândia e Austrália (Fonte: elaboração própria) 
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6. Conclusões 

Com o declínio de Bretton Woods, a internacionalização financeira e o surgimento 

do câmbio flutuante em detrimento às paridades fixas, aparecem também os 

fenômenos ligados às flutuações cambiais: os clusters de volatilidade em amplas 

variações cambiais seguido de períodos de tranquilidade ou também os períodos de 

alta cambial com persistência prolongada. 

A tomada de decisão em investimentos financeiros frequentemente exige uma 

habilidade crítica em relação aos movimentos do mercado financeiro, com especial 

atenção às taxas de câmbio, na qual sua variação contemporânea age de forma 

importante nas decisões atreladas ao risco nos investimentos.  

Dada a importância das taxas de câmbio estudamos uma modelagem incorporando 

uma dinâmica mais realista da volatilidade. Para tanto foram utilizadas técnicas de 

modelagem de séries temporais para o ajuste de modelos para as taxas de câmbio. 

Posteriormente estes modelos foram utilizados para, via método de Monte Carlo, 

gerar conjuntos de trajetórias para as taxas de câmbio. Finalmente medidas 

estatísticas, tais como médias e percentis, foram extraídas destes conjuntos de 

trajetórias. Tais medidas podem ser interpretadas como cenários limite para a 

flutuação das taxas de câmbio no horizonte de tempo definido pelo comprimento das 

trajetórias simuladas.  

Neste contexto, foram trabalhadas 11 séries de câmbio, elegidas entre as de maior 

volume em market share, segundo o estudo trienal do BIS, e baseadas no Real. 

As etapas foram, resumidamente, seleção das séries, transformação dos valores em 

retorno, análise de componentes principais, construção dos modelos GARCH, 

simulações via MC e recomposição das séries originais. 

Os modelos ajustados apresentaram em sua forma um termo de processo auto 

regressivo do tipo AR (1) com um termo GARCH(1,1) para a volatilidade. Nas 

simulações foram geradas 1.000 novas trajetórias contendo 250 observações para 

cada uma das 11 séries iniciais e assim uma banda de 95% de confiança foi 

construída para avaliar prováveis cenários para as taxas de câmbio futuras. 
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A funcionalidade desta ferramenta é fornecer subsídios adicionais no sentido de 

geração de cenários médios e extremos para investidores interessados em realizar 

negócios, seja adquirindo operações de alguma natureza financeira, servindo como 

auxílio na tomada de decisão, sem contudo, deixar de aliar esta a outros tipos de 

ferramentas e/ou análises. Os intervalos de confiança elaborados mostram os 

limites/fronteiras a serem considerados.  

Este trabalho cumpriu com o objetivo de concretizar uma aplicação da modelagem 

da família GARCH a séries reais do mercado financeiros mostrando o passo-a-passo 

deste desenvolvimento. Em termos mais práticos, pode fornecer informação para 

investidores interessados em realizar negócios que envolvam negociação em 

moedas estrangeiras. 

Ainda pode-se sugerir melhorias futuras para a continuidade deste trabalho 

aplicando modelos mais complexos como os modelos de previsão variantes no 

tempo (time varying) ou mesmo modelos de espaço de estados tentando introduzir 

componentes de choques para capturar efeitos mais refinados.   



54 
 

REFERÊNCIAS 

AKAIKE, Hirotogu. Information theory and an extension of the maximum likelihood 
principle. In: Selected Papers of Hirotugu Akaike. Springer New York, 1998. p. 199-
213. 
 
ALEXANDER, C., Risk Management and Analysis. Measuring and Modeling 
Financial Risk. West Sussex: v.1, John Wiley, 1998. 

ALMEIDA, Paulo R.; MAZUOLLI, V.; SILVA, R. L. O Brasil e os acordos econômicos 
Internacionais: perspectivas jurídicas e econômicas, p. 1 – 35, 2002. 

ARESTIS, P., PAULA, L. F., Financial Liberalization and Economic Performance in 
Emerging Countries. Palgrave Macmillan, 2008. 

BAILLIE, R.T. & BOLLERSLEV, T. The message in daily exchange rates: a 
conditional variance tale. Journal of Business and Economy Statistics, n.7, p. 297-
305, 1989. 

BELLUZZO, L.G. O declínio de Breton Woods e a emergência dos mercados 
‘globalizados’. Economia e sociedade. Editora Unesp, n.4, p.11-14, 17-18, 1995. 

BOLLERSLEV, T.; CHOU, R.; KRONER, K. ARCH modeling in finance: a review of 
the theory and empirical work. Journal of Econometrics. v. 52, p. 5-59, 1992. 
 
BOLLERSLEV, T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. 
Journal of Econometrics n.31, 307-327, 1986. 
 
BOUROCHE, J. M.; SAPORTA, G. Análise de dados. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 

BRESSER-PEREIRA, L. C. A crise financeira global e depois. Um novo capitalismo? 
Novos Estudos-CEBRAP, n.86, p. 51-72, 2010. 

BRUM, L. A.; MULLER, P. K. O Comportamento cambial brasileiro a partir da 
flutuação da moeda em 1999: apreciação ou depreciação? Journal of the Young 
Iberoamerican Group of Accounting and Business Administration. N.6, 2010.  
 
CALVO, G. A. , REINHART, C. M.; Fear of Floating; NBER working papers series; 
novembro de 2000. 
 
CASTRO, L. Esperança, frustração e aprendizado: a História da Nova República 

(1985-1989). In: Fábio Giambiagi et.al., Economia Brasileira Contemporânea. v. 

2004, 1945. 

CHAVES, R. V. (2011). Modelos alternativos de expectativas de taxa de câmbio no 
Brasil: Uma avaliação empírica. Dissertação de mestrado. Escola de Economia da 
Faculdade Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, Brasil. 



55 
 

CHINN, M., FRANKEL, J., Patterns in Exchange Rate Forecasts for Twenty-five 
Currencies. Journal of Money, Credit and Banking, v. 26, n. 4, p. 759-770, 1994. 

DORNBUSCH, R. Dollars, Debts and deficits, Cambridge, MA: MIT Press Books, v.1, 
1987. 

EDWARDS, S.; Relationship Between Exchange Rates And Inflation Targeting 
Revisited; NBER Working Paper Series; Working Paper 12163; Abril 2006. 
 
ENGLE, R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the 
variance of United Kingdom inflation. Econometrica, v. 50, n. 4, p. 987-1007, 1982. 
 
ENGLE, R. F., BOLLERSLEV, T. Modelling the Persistence of Conditional Variance. 
Econometric Reviews. n.5, 1986. 
 
EVANS, G. A Test for Speculative Bubbles in the Sterling-Dollar Exchange Rate: 
1981-84. American Economic Review, v.76: p. 621-636, 1986. 
 
EVANS, M.D.D.; LYONS, R.K. Order Flow and Exchange Rate Dynamics, Journal of 
Political Economy, n.110(1), p.170-180, 2002.  
 
FAMA, E. The behavior of stock market prices. Journal of Business, n. 38, p. 34-105, 
1965. 

FLOOD, R.P.; ROSE, A.K. Fixing Exchange Rates: A Virtual Quest for 
Fundamentals. Journal of Monetary Economics n. 36, p. 3-37, 1995. 

FRANCQ, Christian; ZAKOIAN, Jean-Michel. GARCH models: structure, statistical 
inference and financial applications. John Wiley & Sons, 2011. 

FRANKEL, J.A. e ROSE, A.K. A Survey of Empirical Research on Nominal Exchange 
Rates, NBER Working Paper Series, Working Paper n. 4865, Cambridge, MA: 
NBER, 1994. 

FRENKEL, Jeffrey; KENNETH Froot. Using Survey Data to Test Some Standard 
Proposition Regarding Exchange Rate Expectations, NBER Working Paper Series 
no. 1672, julho 1985.  
  
__________, Using Survey Data to Test Standard Proposition Regarding Exchange 
Rate Expectations, America Economic Review no.77, 1987.   

__________, Exchange Rate Forecasting Techniques, Survey Data, and Implications 
For The Foreign Exchange Market, NBER Working Paper Series no. 3470, outubro 
1990. 

FROOT, Kenneth A.; JEFFREY A. Frenkel. Forward Discount Bias: Is It an Exchange 
Risk Premium? Quaterly Journal of Economics no. 416, p.139-161, fevereiro 1989.  
 



56 
 

Gabriel, L. F.; Oreiro, J. L. Fluxos de capitais, fragilidade externa e regimes cambiais 
– uma visão teórica. Revista de Economia Política, ed.34, p. 331-357, 2008. 
 
GIAMBIAGI, F. Estabilização, reformas e desequilíbrios macroeconômicos: os anos 

FHC. Economia Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, p.166-95, 2005. 

HAIR, Joseph F. et al. Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 
 
HODRICK, R.J., Risk, Uncertainty and Exchange Rates. Journal of Monetary 
Economics, n. 23, p. 433-459, 1989. 
 
JOHNSON, Richard A., WICHERN, Dean W. Applied Multivariate Statistical Analysis. 

4ª ed. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall, 1998. 

JOLLIFFE, Ian T. Principal Component Analysis, 2ª ed., John Wiley & Sons, Ltd, 

2002. 

KOSE, M. A.; PRASAD, Eswar S.; TERRONES, Marco E.; Financial Integration and 
Macroeconomic Volatility. IMF Working papers. março 2003. 
 
KOSE, M. A.; PRASAD, Eswar S.; TERRONES, Marco E.; How Do Trade and 
Financial Integration Affect the Relationship between Growth and Volatility. 
International Monetary Found. May 31, 2004. 

LIPSEY, Richard G. An introduction to positive economics. 4ª ed. [S.l.]: Weidenfeld & 
Nicolson, p. 683–702, 1975.  

MANDELBROT, B. The variation of certain speculative prices. Journal of Business, v. 
36, p. 394-419, 1963. 
 
MARKOWITZ, H., Portfolio Selection. The Journal of Finance, n.7 (1), 77-91, 1952. 
 
MARÇAL, Emerson Fernandes; VALLS PEREIRA, Pedro L. Testing the hypothesis 
of contagion using multivariate volatility models, 2009. 

MEESE, R. Testing for Bubbles in Exchange Markets, Journal of Political Economy, 
n. 94: 345 -373, 1986. 

MEESE, R.A. Currency Fluctuations in the Post-Bretton Wood Era, Journal of 
Economic Perspectives n. 4 p.117-34, 1990.  

MEESE, Richard A.; ROGOFF, Kenneth. Empirical Exchange Rate Models of 
Seventies: Do They Fit Out of Sample? Journal of International Economics, v.14, n. 
1, p.3-24, fevereiro 1983. 
 
MERTON, R. C. On estimating the expected return on market: an exploratory 
investigation. Journal of Financial Economics, v. 8, p. 323-361, 1980. 
 
MORETTIN, Pedro. A., TOLOI, Clélia, Análise de Séries Temporais, Bluncher, 2004. 



57 
 

NIARCHOS, N A; Granger, C W J. The Gold Sovereign Market in Greece-An 
Unusual Speculative Market. Journal of Finance, American Finance Association, vol. 
27(5), p. 1127-35, 1972. 

SCHWARZ, Gideon et al. Estimating the dimension of a model. The annals of 
statistics, v. 6, n. 2, p. 461-464, 1978. 

SILVA, César R. L.; LUIZ, Sinclair - Economia e Mercados: Introdução à Economia. 
Editora Saraiva. 15ª Ed., p. 138-139, 1996. 

SINGH, Anoop. Power sector reform in India: current issues and prospects, Energy 

Policy, v. 34 n.16, p. 2480-2490, 2006. 

SOUZA, A. M. (2000). Monitoração e ajuste de realimentação em processos 
produtivos multivariados. Tese de doutorado. Universidade Federal Santa Catarina, 
Santa Catarina, Brasil 2000. 
 
TABACHNIK, Barbara G et. al. Using Multivariate Statistics. 4ª ed, 2001. 

TAVARES, M.C., BELLUZZO, L.G.M. Uma reflexão sobre a natureza da inflação 
contemporânea. In: REGO, J.M., org. Inflação inercial, teorias sobre inflação e o 
plano cruzado. Rio de Janeiro, p. 47-71, 1986. 
 
VALENTE, P. O. (2006) Modelos de volatilidade aplicados ao câmbio no Brasil: Uma 
Análise Comparativa, Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 2006. 
 
VALENTIN, J. L. Ecologia numérica: uma introdução à análise multivariada de dados 
ecológicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2000. 
 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Panorama da economia 
brasileira, [Online], Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/referencia2000/
2005/comentario.pdf > [15 setembro 2008]. 
 

MEDEIROS, Otavio Ribeiro de. Determinação da Taxa de Cambio no Brasil: Um 
Enfoque Econômico-financeiro. Universidade de Brasília, [Online], Disponível em: 
<www.congressoeac.locaweb.com.br> [04 agosto 2008]. 

 

http://ideas.repec.org/a/bla/jfinan/v27y1972i5p1127-35.html
http://ideas.repec.org/a/bla/jfinan/v27y1972i5p1127-35.html
http://ideas.repec.org/s/bla/jfinan.html


58 
 

APÊNDICES 

Neste apêndice apresentamos os principais outputs, gráficos e tabelas estatísticas, 

utilizados para os resultados apresentados nos Caps. 4 e 5. 

APÊNDICE A1 

Ranking completo da última pesquisa divulgada pelo BIS: 

 

APÊNDICE A2 

Autovalores da matriz de correlação para as 11 variáveis com seus valores 

normalizados, indicando os percentuais de variabilidade alcançado com a adição de 

cada componente ao sistema: 

# Moeda País
Share of 

trade (%)

1 US Dollar USA 87.0

2 Euro Europe 33.4

3 Yen Japan 23.0

4 British Pound Great Britain 11.8

5 Aus Dollar Australia 8.6

6 Franc Switzerland 5.2

7
Canadian 

Dollar
Canada 4.6

8 Mexican Peso Mexico 2.5

9 Yuan China 2.2

10 NZ Dollar New Zealand 2.0

11 Krona Sweden 1.8

12 Rouble Russia 1.6
13 HK Dollar Hong Kong 1.4

14 Krone Norway 1.4

15
Singapore 

Dollar
Singapore 1.4

16 Lira Turkey 1.3

17 Won Korea 1.2

18 Rand South Africa 1.1

19 Real Brazil 1.1

20 Rupee India 1.0

Others 6.4
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Matriz de carregamento das componentes principais, com “pesos” ordenados segundo cada uma das 

componentes: 

 

 

 

 

 

Componentes Autovalor Diferença Variabilidade
Variabilidade 

Acumulada

1 7,845 6,848 71,3% 71,3%

2 0,997 0,381 9,1% 80,4%

3 0,616 0,188 5,6% 86,0%

4 0,428 0,196 3,9% 89,9%

5 0,232 0,038 2,1% 92,0%

6 0,194 0,024 1,8% 93,7%

7 0,170 0,004 1,6% 95,3%

8 0,166 0,018 1,5% 96,8%

9 0,148 0,030 1,4% 98,1%

10 0,118 0,031 1,1% 99,2%

11 0,087 0,8% 100,0%

Autovalores da matriz de correlação: Total para 11 variáveis

Moedas (Países) (1) Moedas (Países) (2) Moedas (Países) (3) Moedas (Países) (4)

México 0,262455 Japão -0,471143 Noruega -0,390572 México -0,571186

Australia 0,275014 USA -0,378319 Suécia -0,382536 Suécia -0,380025

Nova Zelandia 0,27937 Suíça -0,233795 Suíça -0,238049 Noruega -0,34644

Japão 0,287629 Europa -0,149444 Europa -0,200977 Europa -0,083512

USA 0,298194 Inglaterra -0,081769 Inglaterra 0,016123 Canadá -0,01344

Noruega 0,310513 México 0,052163 Japão 0,01946 Suíça 0,071213

Suécia 0,310723 Canadá 0,096896 Australia 0,056476 Inglaterra 0,150078

Canadá 0,316453 Noruega 0,112748 Nova Zelandia 0,079866 USA 0,192695

Suíça 0,316978 Suécia 0,125642 Canadá 0,217827 Australia 0,289625

Inglaterra 0,323022 Nova Zelandia 0,475299 USA 0,285153 Japão 0,297763

Europa 0,328419 Australia 0,533575 México 0,681977 Nova Zelandia 0,406055

Moedas (Países) (5) Moedas (Países) (6) Moedas (Países) (7)

Canadá -0,749421 Inglaterra -0,898055 Europa -0,50899

USA -0,216097 Noruega -0,118291 USA -0,441482

Inglaterra -0,087189 México -0,023189 Australia -0,249801

Noruega -0,078468 Nova Zelandia 0,008456 Suécia -0,163975

Suécia -0,05831 Suíça 0,097797 Inglaterra -0,090589

Australia 0,003182 Europa 0,124147 México 0,065771

Europa 0,111803 USA 0,158917 Nova Zelandia 0,170308

Japão 0,176244 Canadá 0,159718 Suíça 0,210201

Suíça 0,317271 Suécia 0,164424 Noruega 0,289642

Nova Zelandia 0,323223 Australia 0,18523 Canadá 0,335168

México 0,354689 Japão 0,204472 Japão 0,41807

Componentes Principais ordenadas - Matriz de carregamento (coef.)

Componentes Principais ordenadas - Matriz de carregamento (coef.)
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APÊNDICE A3 

Análises gráfica: 
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APÊNDICE A4 

Estatística descritiva para os dados já trabalhados em componentes principais e os 

principais testes para identificação de presença de fator ARCH e raiz unitária: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatísticas/testes
Série - 1ª CP 

(Diária)

Série - 2ª CP 

(Diária)

Série - 3ª CP 

(Diária)

Série - 4ª CP 

(Diária)

Série - 5ª CP 

(Diária)

Série - 6ª CP 

(Diária)

Série - 7ª CP 

(Diária)

Média -2,00 X 10-16 -4,84 X 10-17 2,52 X 10-16 2,61 X 10-16 6,79 X 10-17 -2,12 X 10-17 2,64 x 10-16

Desvio-Padrão 2,801 0,998 0,785 0,654 0,481 0,440 0,412 

Assimetria 0,251 -0,520 -0,326 0,487 -0,163 0,612 -0,222 

Curtose 9,535 10,649 5,958 11,100 5,028 8,978 11,591 

Jarque-Bera 3.517,19 4.878,55 751,17 5.449,90 345,42 3.048,53 6.059,62

p-valor <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Dickey-Fuller Aumentado -48,94 -48,42 -45,31 -48,90 -45,67 -45,41 -55,48

p-valor <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ARCH LM 385,35 343,70 146,78 280,09 32,56 168,01 442,48

p-valor <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000 <0.000

N° obs. 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965

Período observado
01/01/2006 a 

30/09/2013

01/01/2006 a 

30/09/2013

01/01/2006 a 

30/09/2013

01/01/2006 a 

30/09/2013

01/01/2006 a 

30/09/2013

01/01/2006 a 

30/09/2013

01/01/2006 a 

30/09/2013
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Comparativo das estatísticas AIC e BIC dos modelos sugeridos: 

 

 

AIC BIC AIC BIC AIC BIC AIC BIC

AR(1) com GARCH(1,1)

Constante ≠ 0
Gaussiano 8.809,97 8.832,30 4.784,95 4.807,28 - - - -

AR(1) com GARCH(1,1)

Constante = 0
Gaussiano - - - - - - 3.546,70 3.563,45

GARCH(1,1)

Constante = 0
Gaussiano 8.820,37 8.837,12 4.787,58 4.804,33 4.348,25 4.359,41 3.551,62 3.568,37

GARCH(2,2)

Constante = 0
Gaussiano 8.821,91 8.844,24 4.788,47 4.810,80 - - - -

AR(1) com GARCH(1,1)

Constante ≠ 0
t - Student - - 4.722,11 4.750,03 - - - -

AR(1) com GARCH(1,1)

Constante = 0
t - Student 8.729,52 8.757,44 4.728,29 4.756,20 - - 3.491,35 3.519,27

GARCH(1,1)

Constante = 0
t - Student 8.743,47 8.765,80 4.733,91 4.756,24 4.325,48 4.342,23 3.493,91 3.516,25

5º 6º

AIC BIC AIC BIC AIC BIC

AR(1) com GARCH(1,1)

Constante ≠ 0
Gaussiano - - - - - -

AR(1) com GARCH(1,1)

Constante = 0
Gaussiano - - 1.879,70 1.896,45 1.655,82 1.672,57

GARCH(1,1)

Constante = 0
Gaussiano 2.534,87 2.546,04 1.883,01 1.894,18 1.696,19 1.707,35

GARCH(2,2)

Constante = 0
Gaussiano - - - - - -

AR(1) com GARCH(1,1)

Constante ≠ 0
t - Student - - 1.762,71 1.790,63 - -

AR(1) com GARCH(1,1)

Constante = 0
t - Student - - - - 1.509,66 1.537,58

GARCH(1,1)

Constante = 0
t - Student 2.497,52 2.519,85 1.769,35 1.791,68 1.538,53 1.560,87

Modelos Avaliados Tipo

COMPONENTES PRINCIPAIS

COMPONENTES PRINCIPAIS

7º

Modelos Avaliados Tipo
1º 2º 3º 4º
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Avaliação dos Modelos estimados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 P-VALOR KS-STAT H2 P-VALOR JB-STAT

CP1 1 0,0059 0,0384 CP1 1 0,001 302,56

CP2 1 0,0043 0,0394 CP2 1 0,001 241,07

CP3 0 0,3215 0,0215 CP3 0 0,001 75,59

CP4 0 0,1470 0,0257 CP4 0 0,001 395,90

CP5 0 0,1935 0,0243 CP5 0 0,001 106,00

CP6 1 0,0027 0,0409 CP6 1 0,001 1137,64

CP7 1 0,0004 0,0463 CP7 1 0,001 1029,22

H3 P-VALOR STAT H4 P-VALOR STAT

CP1 0 0,6585 16,9142 CP1 0 0,7857 14,8354

CP2 0 0,8912 12,6673 CP2 1 0,0002 50,0406

CP3 0 0,5277 18,9099 CP3 1 0,0305 33,3966

CP4 0 0,5005 19,3301 CP4 1 0,0000 108,8557

CP5 0 0,6360 17,2612 CP5 1 0,0000 54,6338

CP6 0 0,7991 14,5954 CP6 0 0,0621 30,5016

CP7 0 0,4188 20,6367 CP7 0 0,0679 30,1197

COMPONENTES 

PRINCIPAIS

COMPONENTES 

PRINCIPAIS

COMPONENTES 

PRINCIPAIS

COMPONENTES 

PRINCIPAIS

LBQ - TEST (LJUNG-BOX)- H0 = Não há autocorrelação serial
LBQ - TEST (LJUNG-BOX) - RES2 - H0 = Não há 

autocorrelação serial

KS - H0 =Dist. Normal dos dados com média e desvio padrão
JARQUE-BERA - H0 = Dist. Normal com média e variância 

desconhecidas

LM P-VALOR LM P-VALOR LM P-VALOR LM P-VALOR

1 0,5630 0,4530 0,8848 0,3469 0,0006 0,9805 0,1077 0,7428

2 0,7666 0,6816 2,9973 0,2234 0,0048 0,9976 0,5021 0,7780

3 0,7847 0,8531 6,5701 0,0869 1,0144 0,7978 0,7704 0,8565

4 1,0526 0,9017 6,7268 0,1510 2,9484 0,5665 3,5967 0,4633

5 1,2192 0,9430 6,8669 0,2307 4,7060 0,4528 5,1673 0,3958

6 2,4885 0,8698 7,4629 0,2802 7,1899 0,3036 6,0275 0,4201

7 4,0552 0,7734 7,7065 0,3592 8,2204 0,3136 10,0537 0,1856

8 4,1092 0,8471 9,2041 0,3254 10,3016 0,2445 11,6161 0,1692

9 6,0254 0,7374 9,9743 0,3526 11,8433 0,2223 12,4393 0,1897

10 8,6388 0,5667 10,0904 0,4326 14,2404 0,1623 12,4599 0,2555

11 9,4161 0,5835 10,1004 0,5214 14,3465 0,2144 13,5986 0,2560

12 9,5291 0,6572 10,0907 0,6080 15,3466 0,2230 14,9490 0,2442

13 10,0247 0,6919 10,8623 0,6223 15,4452 0,2804 16,9630 0,2010

14 11,0563 0,6816 10,9100 0,6931 15,5392 0,3423 16,9912 0,2566

15 11,9342 0,6840 11,0816 0,7468 16,4041 0,3557 18,5116 0,2367

16 12,0389 0,7413 11,6882 0,7652 16,4459 0,4223 19,0168 0,2678

17 14,6558 0,6203 12,0889 0,7947 16,5289 0,4867 19,5441 0,2982

18 15,0395 0,6593 12,2453 0,8343 16,6200 0,5494 19,8221 0,3429

19 15,3935 0,6973 12,3371 0,8707 18,0751 0,5174 21,8823 0,2902

20 16,2407 0,7016 12,6601 0,8915 18,3024 0,5675 22,0230 0,3393

LAGS

LM-TEST (20 LAGS)

CP1 CP2 CP3 CP4

H5 P-VALOR STAT

CP1 0 0,3734 0,7924

CP2 0 0,1555 2,0174

CP3 1 0,0471 3,9421

CP4 1 0,0000 92,2419

CP5 1 0,0487 3,8861

CP6 1 0,0000 23,7232

CP7 1 0,0000 18,9320

COMPONENTES 

PRINCIPAIS

ARCH-TEST - H0 = Não há presença de efeito ARCH
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LM P-VALOR LM P-VALOR LM P-VALOR

1 0,2653 0,6065 0,1573 0,6916 1,7397 0,1872

2 0,2683 0,8745 2,3229 0,3130 2,6840 0,2613

3 0,5874 0,8993 3,6292 0,3044 3,0890 0,3781

4 5,7553 0,2182 5,3188 0,2561 3,5302 0,4733

5 6,7473 0,2401 8,9532 0,1109 5,3017 0,3802

6 6,7962 0,3401 9,0160 0,1727 5,7988 0,4461

7 7,6044 0,3688 9,1486 0,2422 6,0887 0,5294

8 7,5769 0,4759 9,1898 0,3265 6,1202 0,6338

9 7,8406 0,5503 10,0400 0,3473 9,0200 0,4354

10 9,9480 0,4451 10,6206 0,3878 11,3587 0,3303

11 9,9983 0,5305 10,6867 0,4699 14,9716 0,1838

12 9,9996 0,6160 10,7917 0,5469 17,0022 0,1495

13 10,1249 0,6837 10,9192 0,6176 18,3821 0,1435

14 10,9420 0,6906 11,1888 0,6711 18,6025 0,1807

15 11,3552 0,7270 11,1874 0,7392 18,6278 0,2311

16 11,4495 0,7809 12,1920 0,7307 18,8385 0,2771

17 11,5321 0,8276 13,0919 0,7300 19,1108 0,3222

18 12,9795 0,7928 13,2795 0,7747 19,1395 0,3833

19 14,7233 0,7400 13,1832 0,8291 20,4445 0,3683

20 14,6307 0,7971 14,1886 0,8208 21,2285 0,3838

LM-TEST (20 LAGS)

LAGS CP7CP5 CP6


