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RESUMO 

 

Este trabalho revisita a teoria de eficiência de mercado e analisa o mercado de capitais 

brasileiros para um período mais recente a fim de verificar se a melhora apontada no estudo 

feito por Bonomo (2002) persiste, ou seja, se a redução da ineficiência no decorrer do tempo é 

robusta. Foram selecionadas 15 ações brasileiras que compunham o IBOVESPA de Maio 

2016 e o período de análise compreende Janeiro de 2000 a Maio 2016. A existência de 

autocorrelação pode ser um indício de retornos anormais caso as estratégias adotadas 

explorem essa correlação e consigam gerar um retorno anormal. Os testes de autocorrelação 

adotados na literatura de passeio aleatório, em sua maioria, não levam em conta a 

característica de Heterocedasticidade dos ativos financeiros e, por isso, este trabalho busca 

aplicar a fórmula de Bartlett para processos não lineares a fim de verificar se a existência de 

autocorrelação entre os papéis brasileiros analisados e se esta é suficiente para gerar um 

retorno extraordinário. Testes estatísticos tradicionais e de correlação foram aplicados 

juntamente a testes de random walk para verificar se o mercado de capitais brasileiro é 

eficiente na sua forma fraca. 

 

Palavras-chaves: Eficiência de mercado. Passeio aleatório. Mercado de capitais brasileiro. 

Autocorrelação e hipótese de passeio aleatório. Bartlett para processos não lineares. 
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ABSTRACT 

 

This paper revisits the theory of market efficiency and analyzes the Brazilian capital market 

for a more recent period in order to verify if the improvement pointed out in the study by 

Bonomo (2002) persists, that is, if the reduction of inefficiency in the course of the Time is 

robust. The existence of autocorrelation may be an indication of abnormal returns if the 

strategies adopted exploit this correlation and generate an abnormal return. The 

autocorrelation tests adopted in the random walk literature, for the most part, do not take into 

account the Heteroscedasticity characteristic of financial assets and, therefore, this work seeks 

to apply Bartlett’s formula for non-linear processes in order to verify if existence Of 

autocorrelation between the Brazilian papers analyzed and if this is enough to generate an 

extraordinary return. Traditional statistical and correlation tests were applied together with 

random walk tests to verify if the Brazilian capital market is efficient in its weak form. 

 

Keywords: Market Efficiency. Random walk. Brazilian capital market. Autocorrelation and 

random walk hypothesis. Bartlett for non-linear processes.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A eficiência de mercado é um tema amplamente analisado. Inicialmente estudada por 

Paul Samuelson e a posteriori analisada por Eugene Fama do ponto de vista estatístico.   

Em finanças, um mercado de capitais eficiente é aquele que incorpora toda informação 

disponível na determinação do preço do ativo transacionado nesse mercado. O objetivo deste 

presente trabalho é investigar em que medida o mercado brasileiro é eficiente, ou seja, em que 

medida um determinado conjunto de informações está incorporado aos preços ou não. 

O estudo da previsibilidade dos retornos tem recebido bastante atenção principalmente 

por causa da sua relação com a forma fraca de eficiência de mercado de acordo com as 

hipóteses de mercado eficiente na qual os preços refletem completamente toda a informação 

disponível nos preços (históricos). A maioria dos trabalhos empíricos assume a hipótese de 

mercado eficiente para a América Latina que é testada em sua forma absoluta. Campbell 

(1997) defende que o conceito de eficiência absoluta é limitado e é mais relevante analisar a 

eficiência relativa, ou seja, a eficiência de um mercado comparativamente a outro. 

Na forma fraca de eficiência de mercado, a mudança dos preços é considerada 

aleatória o que implica que os retornos sejam independentes e identicamente distribuídos. 

Contudo, essa hipótese se torna muito restritiva do ponto de vista empírico e para o mercado 

de ações a hipótese de Martingale é mais apropriada para esse tipo de estudo por ser menos 

restritiva (CAMPBELL; LO ; MACKINLAY, 1997). Essa hipótese permite que os retornos 

sejam independentes e que tenham dependência de ordem superior como 

heterocedasticidade condicional, o que permite uma generalização do passeio aleatório. 

 A política monetária adotada por um país interfere no desempenho do seu mercado de 

capital. A alteração na taxa de juros pode provocar um incentivo à migração dos 

investimentos de mercado de capitais para outros investimentos como títulos do governo, por 

exemplo, no cenário de alta da taxa de juros ou uma migração para o mercado de capitais, 

caso contrário. Taxas de juros elevadas estimulam os investidores a se desfazerem da sua 

posição no mercado de renda variável e investir em renda fixa. Dentre as razões para esse 

comportamento pode-se citar duas principais: a taxa de juros determinada pelo Banco Central 

impacta diretamente a capacidade das empresas de contrair empréstimos bem como o apetite 

dos investidores. Taxas reduzidas de juros faz com que estes aceitem uma rentabilidade 

menor das ações e caso a taxa de juros seja elevada, os investidores irão requerer uma 

rentabilidade maior tendo em vista o maior risco associado à renda variável; além disso, a 
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taxa de juros determinada pelo Banco Central afeta diretamente a taxa de desconto das 

empresas e, consequentemente, o seu valor e o preço da sua ação. A importância do mercado 

de capitais no cenário mundial, sob a ótica de desenvolvimento, vem crescendo e com isso os 

bancos centrais tendem a corrigir possíveis falhas nesse mercado.  A taxa básica de juros no 

Brasil, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), é definida pelo Banco Central e 

é nessa taxa que os bancos se baseiam para realizar suas operações e, consequentemente, esta 

influencia todas as taxas de juros da economia brasileira. O Brasil possui uma das maiores 

taxas de juros do mundo e no período analisado houve uma redução da taxa Selic que passou 

do patamar de 19,04% a.a., em janeiro de 2000, a 14,15% a.a., em maio de 2016. Vale 

ressaltar que o nível máximo da taxa Selic foi de 26.32% a.a. em Janeiro de 2003. Diante 

deste cenário, observa-se que o nível da taxa de juros é bem diferente do período analisado 

por Bonomo compreendido entre 1986 e 1998. Este presente trabalho deseja revisitar a 

hipótese de passeio aleatório a fim de verificar se houve alguma melhora no mercado 

acionário brasileiro no que se refere à eficiência fraca considerando um cenário de taxas de 

juros mais baixas comparativamente ao período analisado por Bonomo, ou seja, maiores 

investimentos e nível de consumo. 

 Várias mudanças regulatórias e inovações tecnológicas recentes possibilitaram o 

surgimento de uma nova forma de negociação denominada Negociação em Alta Frequência 

(NFA) ou High Frequency Trading (HFT), o que também afetou o mercado de capitais. 

Apesar de NFA ser a forma dominante de negociação nos Estados Unidos, esta forma de 

negociação ainda está em expansão em mercados emergentes, como o brasileiro. HFT pode 

ser definida como a utilização de algoritmos computacionais para executar estratégias de 

trading que visam capturar oportunidades disponíveis por um curtíssimo período de tempo e 

em sua maioria bem pequenas. Esse tipo de negociação tende a lucrar através da variação de 

preço causada pelas atividades de grandes investidores que transacionam um grande volume 

fazendo com que o nível de preço praticado naquele mercado oscile antes de se estabilizar 

novamente. Ao longo do dia, as grandes ordens oriundas, principalmente, de investidores 

institucionais causam um padrão irregular nos preços e os HFTs, por sua vez, lucram ao 

capturar essa oscilação de preço, comprando quando o preço está abaixo da tendência e 

vendendo quando este está acima. Consequentemente, esse padrão provoca uma redução na 

flutuação dos preços e a grande diferença está na velocidade com que essas transações são 

feitas, sendo estas da ordem de nanossegundos. Sendo assim, a velocidade com que os HFTs 

operam é crucial para o seu sucesso. Um recente estudo publicado pelo Banco Central 
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Europeu (2013), sobre os preços da Nasdaq
1
, sugere que os HFTs impõem custos adversos de 

seleção sobre outros investidores. Simultaneamente, a existência de eficiência informacional 

permite que os HFTs contribuam para a eficiência no preço, uma vez que, estes operam na 

direção oposta aos erros dos preços transitórios e na mesma direção dos movimentos futuros 

de preços eficientes. Além disso, os HFTs são capazes de fornecer liquidez em momentos de 

estresse como períodos de alta volatilidade ou de anúncios macroeconômicos importantes. 

 Bekaert e Harvey (2002) argumentam que há diferenças entre o comportamento do 

mercado acionário em economias desenvolvidas e emergentes. A literatura sobre a seleção de 

ações em mercados não desenvolvidos mostra que a distribuição do retorno não é 

normalmente distribuída e nem simétrica, além de apresentar caudas mais pesadas. Há 

algumas implicações em decorrência dessas características como, por exemplo, a modelagem 

da volatilidade para ativos desses mercados. Observa-se elevada autocorrelação na série de 

retornos dos mercados emergentes comparativamente aos dos desenvolvidos. Essa correlação 

serial é consequência do baixo volume de negociações (frequência) e baixo ajuste/aderência 

às informações disponíveis no mercado. Os retornos dos mercados emergentes estão menos 

suscetíveis a serem impactados por informações específicas de empresas comparado aos 

mercados desenvolvidos. Evidências sugerem que “Insider trading” ocorrem antes que a 

informação tenha se tornado pública em mercados emergentes e evidências empíricas 

encontradas sugerem que os mercados emergentes são menos eficientes do que os mercados 

desenvolvidos do ponto de vista informacional. 

O objetivo deste trabalho é testar a hipótese de Martingale utilizando os preços de 

alguns papéis brasileiros a fim de identificar se a maturidade do mercado acionário brasileiro 

e as mudanças no panorama brasileiro já permitem classificá-lo como eficiente em sua forma 

fraca. Assume-se, então, a hipótese de que o mercado acionário brasileiro é eficiente e será 

realizado um estudo sobre a correlação serial nas séries de retorno diário, semanal e mensal 

para 15 ativos que compunham o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) de maio 

de 2016 incluindo os 5 mais líquidos, o qual foi dado um maior enfoque. Os testes de Ljung-

Box, BDS, ADF, Variance Ratio (Razão de Variância) foram então refeitos para um período 

mais recente e o caráter inovador deste trabalho consiste na aplicação do teste de ACF robusto 

o qual analisa a autocorrelação da série levando em conta a existência de heterocedasticidade 

- até o presente momento este tese não foi realizado para ativos brasileiros. 

                                                           
1
NASDAQ ‒ acrônimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotations. É um mercado 
norte americano automatizado de ações [disponível em: <http://www.nasdaq.com/>].  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A ideia inicial da hipótese de eficiência nos mercados teve origem com Luis Bachelier 

(1900) o qual apresentou a primeira noção do comportamento aleatório dos preços dando um 

suporte matemático importante no que se refere à aleatoriedade. Mais tarde, a pesquisa 

empírica de Cowles (1933) se confrontou com a “impossibilidade” sistemática da previsão 

futura dos preços. Contudo, a literatura moderna começa em 1965 com Paul Samuelson. Em 

1970, Fama resume essa ideia no clássico “A market in which prices always fully reflect 

available information is called efficient”. De acordo com o trabalho de Fama, há três formas 

de eficiência: a fraca na qual se assume que a informação disponível aos agentes é o histórico 

dos preços, a semiforte onde há acesso à informação pública incluindo o preço histórico e a 

eficiência forte na qual toda informação é conhecida por todos os participantes incluindo 

aquela não pública. Diz-se que um mercado é eficiente na forma fraca se não for possível 

obter retornos esperados anormais para qualquer ativo do mercado com base nos retornos 

passados desse ativo. 

 Há uma vasta literatura americana sobre testes em modelos de passeios aleatórios ou 

random walk. Os primeiros testes não eram capazes de rejeitar a hipótese de random walk, 

mas os testes univariados, desenvolvidos posteriormente, foram capazes de indicar rejeição 

desse modelo – havia então indício de que os mercados não seriam eficientes de forma fraca 

como proposto por Fama. Dentre esses testes podemos citar Lo e Mackinlay (1988), no qual 

foi encontrado evidência de que os retornos semanais persistiam e havia correlação serial 

estatística e economicamente não significativa. Famma e French (1988) evidenciaram 

reversão à média na ordem de aproximadamente -30% para os retornos de três a cinco anos. 

Para ativos individuais, French e Roll (1986) identificaram correlação serial negativa e 

retornos diários não significativos o suficiente para produzir ganhos anormais.  

 Estudos brasileiros nesse âmbito mostraram evidências De previsibilidade de retorno. 

Testes de autocorrelação serial, realizados por Brito e Manazes (1981), mostraram 

predominância de reversão à média nos retornos com nível de significância de 1% a 5% para 

dados de ações diárias no período de 1973 a 1980, essa reversão pode estar relacionada a 

problemas de liquidez dos dados analisados. Em 1997, Correa e Pereira realizaram um estudo 

sobre a não linearidade e a previsibilidade do Ibovespa. Foram constatadas evidências de não 

linearidade dos retornos diários através do teste de McLeod-Li (1983) e houve rejeição da 

hipótese de linearidade na média através do teste de Hsieh (1989). Neste trabalho foi 
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evidenciado que os modelos não lineares, como por exemplo, GARCH (1,1), geram melhores 

previsões de retornos comparativamente aos modelos lineares. O termo ecnonom;etrico  

GARCH foi desenvolvido por Engle (1982) para estimar a volatilidade em mercados 

financeiros e na seção 5.16.2 pode-se encontrar uam revisão sobre esse modelo 

autoregressivo. 

 Bonomo (2002) verificou também a existência de efeito de sazonalidade, que o 

retorno de segunda-feira é significativamente menor que os dos outros dias da semana, e não é 

estatisticamente diferente dos retornos de terça-feira. Torres, Bonomo e Fernandes (2002) 

testaram duas versões do modelo de passeio aleatório (random walk) para preços de carteira 

do mercado brasileiro. A conclusão obtida foi de que há de fato indícios de ineficiência maior 

do que os do mercado americano visto que o mercado acionário no Brasil é emergente e que a 

ineficiência é reduzida ao longo do tempo – há perda de significância da autocorrelação dos 

retornos diários e semanais para períodos mais recentes. 

 

Smith e Dyakova (2016) analisaram a previsibilidade do retorno diário de sete 

mercados de capitais latino-americanos (Argentina, Brasil, Equador, México, Peru e 

Venezuela) utilizando os mercados canadense e americano para balizar as mudanças na 

previsibilidade através de testes de Variance Ratios e identificaram que o nível de 

previsibilidade difere bastante entre os mercados. Os resultados obtidos indicaram Chile e 

Peru como os mais previsíveis enquanto que Argentina e Brasil foram apontados como os 

menos previsíveis. Evidenciou-se também uma redução na previsibilidade com o passar do 

tempo, indicando uma potencial melhoria na eficiência desses mercados exceto para Equador 

e Estados Unidos. 
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3 EFICIÊNCIA DE MERCADO 

 

 A concepção de mercado eficiente foi primeiramente apontada por Paul Samuelson 

(1965) em um trabalho intitulado “Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly”. 

Neste trabalho, o autor defende que em um mercado informacionalmente eficiente os preços 

são imprevisíveis caso estes incorporem toda informação disponível bem como as 

expectativas dos participantes. A principal motivação do autor eram os modelos de 

apreçamento temporal de commodities armazenáveis que são colhidas e estão sujeitas à 

decomposição. O interesse do autor pela mecânica e cinemática dos preços, com e sem 

incerteza, possibilitou pesquisas que contribuíram para a solução da dinâmica de alocação de 

ativos, o problema de economia do consumo, a falácia de diversificação do tempo e política 

de investimento ótima, análise de apreçamento de opções bem como o modelo de Black and 

Scholes (1973) and Merton (1973). 

 Em contrapartida, o interesse de Fama (1965) pela eficiência de mercado era voltado 

às propriedades estatísticas dos preços das ações e o embate entre as análises técnicas, à qual 

se caracteriza por técnicas gráficas baseadas nos movimentos históricos dos preços dos ativos 

a fim de sugerir padrões de comportamento para os ativos voláteis, e a fundamentalista que 

faz uso de fundamentos contábeis além de macro e microeconômicos para tentar mensurar o 

valor justo da empresa/ativo. 

 Famma foi o primeiro a utilizar a terminologia de mercado eficiente [Random walks in 

stock market prices] e um dos primeiros a empregar a computação digital para conduzir 

pesquisas na área de finanças. O autor foi responsável por modelar as Hipóteses de Mercado 

Eficiente (EMH) que pode ser resumida em: “os preços refletem totalmente toda informação 

disponível”. A contribuição do autor e seus discípulos foi bastante significativa 

principalmente nas metodologias e testes dos modelos econométricos de único e múltiplo 

fatores lineares (single-multi factor) para apreçamento e em modelos empíricos para descrever 

regularidades e anormalidades nos mercados de ação, bonds e commodities. O conceito de 

EMH pode soar contraintuitivo uma vez que quanto mais eficiente um mercado mais aleatória 

será a sequência de mudança de seus preços, e em um mercado totalmente eficiente a 

mudança dos preços será completamente aleatória e imprevisível. 

 Por muitos anos, matemáticos, economistas, estatísticos e professores de finanças 

buscaram descrever o comportamento de preços do mercado acionário. O modelo de random 

walk ou passeio aleatório ficou bastante conhecido após o trabalho de Fama (1970). Os 
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defensores dessa teoria defendem que um mercado eficiente é aquele onde há um grande 

número de agentes racionais que querem maximizar seus lucros através de uma competição na 

qual cada agente tenta prever o preço futuro do papel em análise assumindo que toda 

informação está publicamente disponível a um custo simbólico. Considerando um mercado 

eficiente, na média, a competição entre os agentes fará com que toda informação disponível 

seja instantaneamente e completamente refletida no preço. 

Essa teoria de eficiência de mercado desenvolvida por Samuelson (1965) e Fama 

(1965a) foi extensivamente aplicada aos modelos teóricos e estudos empíricos sobre o 

comportamento dos preços de ativos financeiros. Ainda há controvérsias com relação à 

análise de movimentação dos preços. A principal crítica vem dos economistas 

comportamentais os quais alegam que a hipótese de mercado eficiente, defendida por Fama, é 

frágil uma vez que uma descrição mais verossímil de mercado financeiro inclui informação 

imperfeita e racionalidade limitada, o que incorre em riscos maiores nas transações. Esse 

ramo da economia procura então investigar o processo através do qual os agentes tomam suas 

decisões. A teoria de finanças comportamentais visa aperfeiçoar os modelos de finanças 

considerando aspectos comportamentais e irracionalidade humana através da aplicação de 

conceitos de outras áreas como psicologia e sociologia. Essa linha visa então analisar como os 

erros cognitivos e emoções podem afetar as decisões dos investidores no mercado financeiro. 

Existem algumas anomalias do mercado financeiro como o efeito semana, efeito mês do ano 

(ou efeito janeiro), o efeito momento, o efeito otimismo e pessimismo exagerados, o efeito do 

tamanho da empresa e, por fim,  a aversão à perda.  

 Em finanças para medir o desempenho de um ativo ou mensurar o risco de uma 

carteira é comum utilizar a variação de preço do ativo financeiro. Na prática utilizamos os 

retornos ao invés dos preços, pois, além destes serem isentos de problemas relacionados à 

escala, eles possuem características estatísticas interessantes como estacionariedade e 

ergodicidade.  O retorno simples de um ativo é definido pela variação relativa de preços, ou 

seja: 𝑅𝑡 =
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 . Caso haja pagamento de dividendo, este precisa ser considerado e o 

retorno ajustado. Sendo assim, o retorno utilizado neste trabalho foi o retorno composto 

continuamente ou log retorno: 𝑟𝑡 = ln( 1 + 𝑅𝑡) = ln (
𝑃𝑡+𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
) = ln(𝑃𝑡 + 𝐷𝑡) − ln (𝑃𝑡−1). O 

preço utilizado deve ser o preço de fechamento e não o preço médio, pois este pode gerar 

autocorrelação não presente nas séries originais de Working (1960). 
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4 METODOLOGIA 

  

 A metodologia proposta neste trabalho visa verificar se as séries de retornos são 

independentes e identicamente distribuídas, se há presença do efeito GARCH que justifique a 

escolha de modelos não lineares para a análise da existência de autocorrelação e a respectiva 

significância. A autocorrelação também é utilizada para verificar a adequação dos modelos 

aplicados, ou seja, se tanto a modelagem da média quanto da variância foram devidamente 

capturadas. Além disso, foram executados testes de passeio aleatório ou random walk a fim de 

verificar a eficiência fraca do mercado brasileiro em conjunto coma análise dos demais testes. 

Por fim será apresentado o resultado do teste de ACF Robusto, o qual incorpora a presença de 

heterocedasticidade na análise da presença de autocorrelação. 

 

4.1 TESTE BDS 

  

Brock, Dechert and Scheinkman (1987) desenvolveram o teste de portmanteau capaz 

de detectar estruturas não lineares em séries de tempo através da análise de sua dependência 

serial. O teste original de BDS foi motivado pelos problemas encontrados ao se designar um 

teste em séries de tempo para se detectar se os dados eram oriundos de processos aleatórios. 

Além da sua empregabilidade em detectar possíveis desvios de independência como 

dependência linear e não linear e caos determinístico, este é bastante utilizado para testar a 

qualidade do ajuste de modelos estimados através da análise dos resíduos para verificar se 

estes são Independentes e Identicamente Distribuídos (IID). 

Este teste é baseado na integral de correlação 𝐶𝑚(𝛿) entre dois vetores de séries 

temporais introduzidos por Grassberger e Procaccia (1983). Essa seria uma medida de 

frequência com a qual um determinado padrão temporal se repete nos dados analisados. Este 

teste de independência é bastante poderoso pois não considera que a série analisada tenha sido 

gerada por uma distribuição específica. A hipótese nula a ser testada é a de que a série de 

tempo analisada é IID, ou seja, 𝐶𝑚(휀) = ( 𝐶1(휀)𝑚) sendo “m” o número de dimensões. Neste 

trabalho, o teste foi realizado simultaneamente para várias dimensões “m” e diferentes valores 

de 휀. Conforme sugerido por Brock et al. (1996), os valores adotados para 휀 foram 0.5𝜎, 

1.0 𝜎, 1.5 𝜎 e 2 𝜎. O valor do parâmetro 휀 estabelece um limite superior para a máxima norma 

entre dois pontos da série: ‖𝑥𝑡
𝑚 − 𝑥𝑠

𝑚‖ ≤ 휀  sendo 𝑥𝑡
𝑚 = (𝑥𝑡, 𝑥𝑡+1, … , 𝑥𝑡+𝑚−1) e “t”, “s”, 

instantes de tempo tal que s=t+1.  
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4.2 TESTE DE LAGRANGE MULTIPLIER ARCH  

 

Este teste de multiplicadores de Lagrange desenvolvido por Engle (1982) é bastante 

empregado para verificar se há presença de heterocedasticidade. Sendo 𝑥𝑡 uma série de tempo 

e assumindo que esta é condicionada à variância não constante, então 𝑥𝑡 tem uma forma 

ARCH(p) e pode ser descrita por 𝑥𝑡 = 𝜖𝑡𝑣𝑡, 𝑣𝑡~𝐼𝐼𝐷 𝑁(0,1) e  

𝜖𝑡
2 = 𝜂 + 𝛽1𝜖𝑡−1

2 + ⋯ 𝛽𝑝𝜖𝑡−𝑝
2  com 𝜂 e  𝛽 estacionários e não negativos. 

O teste então se define por 𝐿𝑀 = 𝑇𝑅2  
𝐷
→ 𝜒2(𝑝) onde 𝑅2 é o coeficiente de 

determinação da regressão de 𝑥𝑡
2 𝑒𝑚 1, 𝑥𝑡−1

2, … , 𝑥𝑡−𝑝
2 , T é o número de observações 

utilizado na regressão e p é a ordem do modelo ARCH. A hipótese nula a ser testada é 

𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0, ou seja, que não há presença de efeito ARCH. Esse teste é 

compatível com o emprego do teste F sobre a hipótese nula 𝐻0 descrita. 

O efeito ARCH também pode ser identificado através da análise do correlograma das 

funções de autocorrelação parcial e total sobre a série em análise 𝑥𝑡 e o quadrado desta  𝑥𝑡
2. 

Através da análise gráfica de 𝑥𝑡 é  possível identificar a autocorrelação enquanto que se  𝑥𝑡
2 

apresentar picos para ambos os correlogramas, tem-se indícios de que há alguma dependência  

e, portanto, de que o efeito ARCH está presente. Através deste teste pode-se identificar a 

possível ordem do modelo ARCH o qual deve ser confirmado através do teste de hipóteses.  

Além do LM ARCH teste, é possível identificar heterocedasticidade através do teste 

de Ljung-Box sobre o quadrado da série de retornos, ou seja, através da existência de 

autocorrelação desses. Essa análise é um teste alternativo para identificar heterocedasticidade. 

 

4.3 TESTE DE ESTACIONARIDADE OU TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

 

Um processo estacionário 𝑋𝑡 se caracteriza por média, variância e autocovariância 

constantes e independentes do tempo: 𝐸(𝑋𝑡) =  𝜇, 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝜎2 𝑒 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡−𝑠) = 𝛾𝑠, 

enquanto que os processos não estacionários essas medidas dependem do tempo. A principal 

vantagem teórica em se trabalhar com processos estacionários é que estes permitem que se 

aplique a Lei dos Grandes Números e o Teorema do Limite Central, os quais em conjunto nos 

permitem fazer inferências. 

Um teste para verificar a estacionaridade de uma série bastante utilizado é o teste 

KPSS; contudo, este teste é válido apenas se 𝑋𝑡 puder ser caracterizado por um modelo 
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autoregressivo de ordem 1, AR(1), com erros white noise. Muitas séries financeiras, 

entretanto, têm uma estrutura mais complexa que não podem ser capturadas por um modelo 

tão simples. 

 O teste empregado neste trabalho para corroborar a estacionaridade foi o teste de 

Dickey-Fuller [DF] (DICK; FULLER, 1981). Said e Dickey (1984) estenderam então o teste 

de raiz unitária para acomodar modelos gerais do tipo ARMA(p,q) e esse teste ficou 

conhecido como Augmented Dickey-Fuller teste (ADF). A hipótese nula desse teste é que a 

série de tempo analisada 𝑋𝑡 é 𝐼(1) contra a hipótese alternativa de que 𝑋𝑡 é 𝐼(0) assumindo-se 

que a dinâmica dos dados tenha uma estrutura do tipo ARMA. 

𝑋𝑡 = 𝛽′𝐷𝑡 + 𝜚𝑋𝑡−1 + ∑ 𝜓𝑖Δ

𝑞

𝑖=1

𝑋𝑡−𝑖 + 휀𝑡 

Alternativamente, pode-se estimar a regressão como: a fórmula abaixo está no manual 

do GARCH do Ox metrics. 

Δ𝑋𝑡 = 𝛽′𝐷𝑡 + 𝜃𝑋𝑡−1 + ∑ 𝜓𝑖Δ

𝑞

𝑖=1

𝑋𝑡−𝑖 + 휀𝑡 

Sendo 𝐷𝑡 um vetor de termos determinísticos (constante e tendências), “q” a ordem de 

diferenças incluída na regressão para o ADF tal que 휀𝑡 seja não correlacionado. A hipótese 

nula do teste ADF, na formulação alternativa da fórmula acima, considera que Δ𝑋𝑡 é 𝐼(0), ou 

seja,  𝜃 = (1 − 𝜚) = 0. 

A estatística de teste ADF normalizada é dada por: 

𝐴𝐷𝐹𝑛 =
𝑇𝜃

(1 − 𝜓1 − ⋯ − 𝜓𝑞)
 

Hipóteses do teste: 𝐻0: 𝜃 = 0, ou seja, não estacionário e 𝐻𝑎: 𝜃 < 0, ou seja, 

estacionário. 

 As raízes características da equação são capazes de determinar se a série é convergente 

(estável) ou divergente (instável). Para os testes de ADF executados sobre os resíduos das 

séries, observamos que houve rejeição da hipótese nula para todos os ativos nas três 

frequências o que indica que as séries de resíduos são estacionárias para todos os casos. Uma 

propriedade importante de processos estacionários é que os processos obtidos a partir de 

combinações lineares de processos estacionários serão também processos estacionários. 
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4.4 HIPÓTESES DE RANDOM WALK 

 

Martingale process: Duas variáveis são ditas randômicas se 𝑐𝑜𝑣[𝑓(𝑥𝑡), 𝑔(𝑥𝑡+𝑘)] = 0 

para todo e qualquer t, com k <> 0. Sendo f(.) e g(.) funções lineares, a condição de 

ortogonalidade implica que os retornos não são serialmente correlacionados (RW3). Se a 

restrição de linearidade se aplicar apenas à função g(.), temos que os incrementos são IID, ou 

seja, é um processo de Martingale. Caso não haja restrição e a condição de ortogonalidade 

seja válida, teremos então um modelo de passeio aleatório (random walk) com retornos 

mutuamente independentes. 

Modelo de Martingale: um dos primeiros modelos de apreçamento de ativos 

financeiros foi o modelo de Martingale cuja origem está relacionada à teoria dos jogos e da 

probabilidade. A noção de jogo justo, aquele em que não é nem a seu favor nem a favor do 

seu oponente representa a essência de um processo de Martingale. O processo estocástico de 

Martingale {𝑃𝑡} se caracteriza por satisfazer 𝐸[𝑃𝑡+1 − 𝑃𝑡|𝑃𝑡 , 𝑃𝑡−1, … ] =  0 , em palavras 

significa que um jogo é justo quando os ganhos incrementais em qualquer estágio é nulo 

condicionado ao resultado obtido historicamente. Sendo assim, assumindo a hipótese de 

Martingale a melhor estimativa para o preço em t+1 seria simplesmente o preço hoje. Por 

muito tempo a hipótese de Martingale foi considerada uma condição necessária para se ter um 

mercado eficiente, ou seja, um mercado em que a informação sobre preços passados são 

refletidos completamente e instantaneamente no preço atual do ativo. A eficiência de um 

mercado implica que não é possível obter lucros excessivos (anormais???) em operações 

baseadas em tendências históricas de preços, sendo assim, a expectativa condicional de que 

mudança do preço futuro está condicionado ao preço histórico, não pode ser nem positiva nem 

negativa (assumindo a possibilidade de venda a descoberto) e deve ser zero. A definição de 

mercado eficiente é contra intuitiva ‒ quanto mais eficiente o mercado, mais randômica será a 

sequência de movimento dos preços e o mercado mais eficiente de todos será aquele em que 

os preços são totalmente aleatórios e imprevisíveis. 

 De acordo com a economia financeira moderna há um custo de oportunidade entre 

risco e retorno esperado e apesar da hipótese de Martingale representar uma restrição sobre os 

retornos esperados, este não leva em conta o risco incorrido. Apesar do apelo intuitivo da 

ideia de jogo justo, apenas o modelo de Martingale não é condição necessária nem suficiente 

para a determinação racional dos preços. Contudo, o modelo de Martingale se tornou uma 
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ferramenta poderosa na análise estatística e probabilística e tem aplicações importantes na 

teoria moderna de apreçamento. 

 

4.5 THE RANDOM WALK: Incrementos independents e identicamente distribuídos. 

 

Conforme abordado por CAMPBELL; LO; MACKINLAY, 1997, a versão mais 

simples da hipótese de random walk possui incrementos independentes e identicamente 

distribuídos e a variável de preços {𝑃𝑡} segue o modelo:𝑃𝑡 =  𝜇 + 𝑃𝑡−1 + 𝜖𝑡 , onde 

𝜖𝑡  ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2); sendo 𝜇 a expectativa de mudança de preço, o drift ou tendência. Portanto, o 

incremento 𝑟𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 = 𝜇 + 𝜖𝑡 , 𝜖𝑡  ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2). Para o mais simples dos modelos temos 

𝜇 = 0. Esse modelo implica que o passeio aleatório seja um jogo justo em um sentido mais 

forte do que a hipótese de Martingale. A independência implica não somente que os 

incrementos não são correlacionados, bem como que, qualquer função não linear dos 

incrementos é não correlacionada (RW1). Apesar de inverossímil, esse modelo fornece uma 

boa intuição sobre o comportamento de passeio aleatório (random walk). 

 

 

4.6 THE RANDOM WALK: Incrementos Independentes 

 

Apesar da elegância e simplicidade do modelo RW1 anterior, a hipótese de 

incrementos identicamente distribuídos não é plausível para preço de ativos financeiros para 

longo período. Para ser factível com a realidade, é necessário que as hipóteses sejam mais 

realistas, ou seja, que incrementos sejam independentes, mas não necessariamente 

identicamente distribuídos. O modelo RW1 é, portanto, um submodelo de RW2 o qual 

contempla casos mais gerais. O modelo RW2, modelo de RANDOM WALK com incrementos 

independentes, engloba heterocedasticidade nos incrementos. Apesar de RW2 ser mais fraco 

do que RW1 as propriedades econômicas desses modelos são mais interessantes na 

modelagem de séries financeiras. Sendo assim, esse modelo satisfaz: Cov(f(rk), g(rh)) =

0 para qualquer f(.) e g(.) como h < > k. 

 

4.7 THE RANDOM WALK: Incrementos não correlacionados. 
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Uma versão ainda mais generalizada da hipótese de random walk pode ser obtida ao se 

flexibilizar a hipótese de independência de RW2 e permitir processos com incrementos 

dependentes, mas não correlacionados. Esse é o modelo mais fraco dentre as hipóteses de 

random walk e tem RW1 e RW2 como casos especiais. No RW3, modelo de random walk com 

incrementos não correlacionados, para cada par de incrementos distintos 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑘 , 𝑟ℎ) = 0, mas 

a função dos seus incrementos não será 0, por exemplo, 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑘
2, 𝑟ℎ

2) = 0. 

Apesar de possuir diferentes premissas, os três modelos de random walk descritos 

acima compartilham algumas propriedades:𝐸[𝑋𝑡|𝑋0] =  𝑋0 + 𝜇𝑡 e Var[𝑋𝑡|𝑋0] = 𝜎2𝑡 . 

Portanto, este processo é não estacionário com média condicional e variância lineares no 

tempo. 

 

4.8 Run tests 

 

 Este é um teste de RW1, já foi utilizado pela primeira vez por Fama (1965). Também 

conhecido como Wald-Wolfowitz este é um teste não paramétrico que verifica a hipótese de 

aleatoriedade de duas ou três variáveis não sendo necessária nenhuma suposição de 

distribuição normal ou estacionária. É considerado um “run”, uma sequência de elementos 

adjacentes iguais. Seja 𝑞𝑡 o sinal do retorno 𝑟𝑡 ·, 𝑞𝑡  será -1,0 ou 1 para valores negativos, nulos 

ou positivos de  𝑟𝑡 , respectivamente. Assim sendo, adotando 𝑐𝑡 = 1 se 𝑞𝑡 ≠ 𝑞𝑡+1, e zero, caso 

contrário. O total de “runs” será obtido por: 𝐶 = 1 + ∑  𝑐𝑡
𝑛−1
𝑡=1 . Supondo que tenhamos 𝑛1 

retornos positivos, 𝑛2 retornos nulos e 𝑛3 retornos negativos para uma série de “n” retornos, a 

média e a variância de C podem ser obtidas por: 

𝐸(𝐶) = 𝑛 + 1 − 1
𝑛⁄ ∑ 𝑛𝑖

2

3

𝑖=1

 

 e 𝑉𝑎𝑟(𝐶) =
∑ 𝑛𝑖

2(𝑛+𝑛23
𝑖=1 +∑ 𝑛𝑖

23
𝑖=1 )−𝑛3−2𝑛 ∑ 𝑛𝑖

33
𝑖=1

𝑛3−𝑛
 , 

As fórmulas acima são válidas quando 𝑞𝑡 são gerados por variáveis IID. Para valores 

grandes de “n”, a estatística C terá aproximadamente uma distribuição normal. A estatística de 

tese a ser analisada é: 𝐾 = (𝐶 − 𝐸(𝐶)) √𝑉𝑎𝑟(𝐶)⁄  e a hipótese nula a ser testada é 𝐻0: a 

sequência foi produzida de maneira aleatória em contrapartida a hipótese alternativa 𝐻𝑎: a 

sequência não foi produzida de maneira aleatória. Vale ressaltar que o Runs test ignora 
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problemas relacionados à heterocedasticidade condicional e, contudo, a tendência nos preços 

pode resultar em número menor de runs.  

 

4.9 COEFICIENTES DE AUTOCORRELAÇÃO 

 

 Dado uma série estacionária de covariância de uma série de tempo {𝑟𝑡}, a k-ésima 

ordem de covariância e coeficiente de correlação, 𝛾(𝑘) e  𝜌(𝑘) respectivamente, são definidos 

por: 

𝛾(𝑘) ≡ 𝐶𝑜𝑣[𝑟𝑡 , 𝑟𝑡+𝑘]  e  𝜌(𝑘) ≡
𝛾(𝑘)

𝛾(0)
 , sendo 𝐶𝑜𝑟𝑟[𝑥, 𝑦] ≡

𝐶𝑜𝑣[𝑥,𝑦]

√𝑉𝑎𝑟[𝑥]√𝑉𝑎𝑟[𝑦]
 

Para uma amostra {𝑟𝑡 }𝑡=1
𝑇  a auto covariância e o coeficiente de autocorrelação podem 

ser  estimados ao substituirmos o momento populacional pelo momento amostral. Segue 

resultado obtido: 

𝛾(𝑘) =
1

𝑇
∑ (𝑟𝑡 − 𝑟 𝑏𝑇)(𝑇−𝑘

𝑡=1 𝑟𝑡+𝑘 − 𝑟 𝑏𝑇)   com 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑇; 𝜌𝑘(𝑘) =
�̂�(𝑘)

�̂�(0)
 e 𝑟𝑏𝑇 ≡

1

𝑇
∑ 𝑟𝑡

𝑇
𝑡=1  

 

4.10 CLUSTER DE VOLATILIDADE 

 

Esse fenômeno foi primeiramente observado por Mandelbort (1963) ao afirmar que 

“[...] grandes mudanças tendem a ser seguidas por grandes mudanças, qualquer que seja o 

sinal, e pequenas mudanças tendem a ser seguidas por pequenas mudanças [...]”. Sendo assim, 

períodos de grande volatilidade tendem a ser seguidos por períodos com elevadas oscilações 

assim como períodos de baixa volatilidade tendem a ser seguidos por períodos com pequena 

variação nos preços (CAMPBELL; LO; MACKINLAY, 1997). Cluster de volatilidade é um 

dos principais fatos estilizados presentes na volatilidade. Muitas séries de tempo financeiras 

tendem a apresentar essa característica e os modelos GARCH(p,q) e ARCH(p,q) são modelos 

capazes de modelar esse fenômeno. Através da análise gráfica dos retornos diários no período  

podemos observar a presença de clusters de volatilidade, veja a seguir: 
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Figura 1 ‒ Análise gráfica dos retornos diários 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Graficamente pode-se observar que no período de setembro de 2008 a dezembro de 

2008 há um fenômeno principal de cluster de volatilidade, conforme demarcado. Esse período 

de instabilidade se refere à crise financeira de 2008 desencadeada pela bolha imobiliária 

americana. 

 

 

4.11 TESTE DE LJUNG-BOX 

 

Os testes portmanteau padrões, como o Box Pierce ou Ljung-Box testes, são testes que 

verificam a hipótese nula de que a série temporal analisada é um ruído branco. Uma sequência 

{εt} é dita um ruído branco se a média de cada valor da série for zero, sua variância constante, 

e não apresentar correlação serial. Esses testes são geralmente empregados para testar a 

hipótese de que não há autocorrelação. Sendo assim, havendo heterocedasticidade , a 

distribuição assintótica dessas séries não mais se caracteriza por uma 𝜒2. 

Os testes de autocorrelação são utilizados para testar a hipótese de que os retornos são 

uma série de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (IID). A hipótese 

de IID pode ser testada através dos portmonteau testes, como Box Pierce (1970) e Ljung-Box 
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(1978), sendo este uma versão modificada do teste de Box-Pierce chi-squared statistic 

desenvolvido em 1970. 

Box-Pierce (1970) desenvolveu uma estatística Q baseada na soma dos quadrados das 

autocorrelações. A estatística de Box Pierce, 𝑄 = 𝑇 ∗ ∑ 𝜌𝑘
2𝑞

𝑘=1 , é comparada à distribuição 𝜒2 

com “q” graus de liberdade. Caso o resíduo seja um ruído branco, a estatística Q definida 

segue uma distribuição qui-quadrado com “q” graus de liberdade.  

Ljung-Box (1978), também conhecido como teste de Box-Pierce modificado, também 

é utilizado para verificar se há falha de ajuste em um modelo temporal. O teste é aplicado aos 

resíduos de uma série de tempo uma vez que os dados tenham sido ajustados a um modelo 

ARMA(p,q). O teste examina as “n” primeiras autocorrelações dos resíduos e, caso estas 

sejam pequenas, há indício de que não há falha no ajuste. A hipótese nula desse teste 

considera que as autocorrelações até o lag “n” é igual a zero e a estatística do teste é dada por: 

𝑄∗ = 𝑇 ∗ (𝑇 − 2) ∑
𝜌𝑘

2

𝑇 − 𝑘

𝑛

𝑘

 

Sendo 𝜌𝑘 a autocorrelação estimada dos resíduos na defasagem “k” e “n” o número de 

lags testado. O teste irá rejeitar a hipótese nula caso 𝑄∗ > 𝜒1−𝛼;𝑞
2  sendo 𝜒1−𝛼;𝑞

2   uma 

distribuição qui-quadrado com “q” graus de liberdade e nível de significância 𝛼. O teste de 

Box-Ljung é mais robusto do que o de Box-Pierce e quando os resíduos forem um ruído 

branco, ambas as estatísticas terão a mesma distribuição, sendo assim, optou-se por utilizar 

apenas esse teste. Em Q* podemos observar que as autocorrelações não possuem o mesmo 

peso e há uma correção no peso das autocorrelações para as amostras pequenas. Vale 

ressaltar, que por serem portmanteau tests, estes testes têm tendência a serem rejeitados para 

modelos mal ajustados e, sendo assim, não se deve confiar exclusivamente no resultado 

desses testes para se aceitar um determinado modelo. 

 

4.12 ROBUST ACF NA SÉRIE DE DADOS 

 

A função de autocorrelação desempenha um papel importantíssimo para identificar 

problemas em análises de séries temporais. Bartlett (1946) derivou uma fórmula explícita para 

a covariância assintótica entre duas autocorrelações. Contudo, essa fórmula se aplica apenas a 

processos lineares e, por isso, os resultados obtidos para séries que apresentam 

heterocedasticidade, ou qualquer outra não linearidade, não são válidos. A grande maioria das 
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séries de tempo, em particular os retornos do mercado acionário, apresentam dinâmicas que 

não podem ser bem representadas/replicadas por um modelo ARMA com ruídos 

independentes e identicamente distribuídos e por isso os modelos não lineares são cada vez 

mais empregados. A fórmula padrão de Bartlett’s depende apenas da função de autocorrelação 

do processo, mas é restrito a processos lineares, X = Xt e conforme demonstrado por Kokoska 

and Politis (2008), essa fórmula não se justifica para processos do tipo ARCH ou de 

volatilidade estocástica. A extensão da fórmula padrão de Bartlett para processos não lineares 

sob certas condições de simetria envolve a curtose da perturbação linear(ϵt) do processo X e a 

função de  autocorrelação ρϵ2  de ϵt
2. 

 

 

4.12.1 Bartlett para Processos Lineares 

 

Seja um processo linear Xt = ∑ ϕl ∈t−l
∞
l=−∞ , sendo ∈t ~IID(0, σ2) e ∑ ϕl

2 <l ∞. ∈t é 

o processo de inovação de Xt . Assumindo que K(∈t
4) = kσ4 < ∞ e  ∑ |ϕl|

∞.
l=−∞. < ∞. Os 

vetores √n(γ̂m − γm) e √n(ρ̂m − ρm) são assintoticamente normalmente distribuídos com 

média zero e variância dada pela fórmula de Bartlett: 

limn→∞ nCov{ γ̂x(i), γ̂x(j)} =  ϑi,j , limn→∞ nCov{ ρ̂x(i), ρ̂x(j)} =  ωi,j , com i, j > 0 e 

ρx(. ) =
γx(.)

γx(0)
  a função de autocorrelação  e  γx(i) = Cov(Xt,Xt+i) para todos os inteiros t, i. 

ϑi,j = (k − 3)γx(i) γx(j) + ∑ γx(l){γx(l + j − i)

∞

l=−∞

+ γx(l − j − i)}, 

 

ωi,j = ∑ ωi(l)ωj(l)∞
l=1  sendo ωi(l) = {2ρx(i)ρx(l) − ρx(l + i) − ρx(l + i)}. 

 

Vale salientar que a hipótese de IID sobre o processo de inovação é muito restritivo 

fazendo com que a fórmula seja válida apenas para os modelos do tipo ARMA com ruído 

independente e identicamente distribuído. Sendo assim, conforme a decomposição de Wold, 

ao assumir uma hipótese mais branda de ∈t ~ 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒(0, σ2) será possível cobrir a 

maioria dos processos estacionários não lineares. 
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4.12.2 Bartlett para Processos Não Lineares 

 

   Relaxando na hipótese de ∈t ~IID(0, σ2) e assumindo-se a simetria E∈t1∈t2∈t3∈t4
= 0 

quando t1 ≠ t2, t1 ≠ t3 e t1 ≠ t4, então ρ∈2 = ∑  ρ∈2(h) existe e temos a fórmula 

generalizada de Bartlett para auto covariâncias: 

limn→∞ nCov{ γ̂x(i), γ̂x(j)} =  ϑi,j + ϑ∗
i,j  e  limn→∞ nCov{ ρ̂x(i), ρ̂x(j)} =  ωi,j + ω∗

i,j  sendo 

ϑ∗
i,j e ω∗

i,j definidos por: 

ϑ∗
i,j = (k − 1){( ρ∈2 − 3)γx(i) γx(j) + ∑ γx(l − i){γx(l − j)

∞

l=−∞

+ γx(l + j)ρ∈2(l)}, 

ω∗
i,j = (k − 1) ∑ ρ∈2(l)ωi(l)ωj(l)∞

l=1 . 

 Vale salientar que para defasagens muito grandes, mesmo para processos não lineares, 

os coeficientes padrão de Bartlett ϑi,j e ωi,j fornecem uma boa aproximação de 

√nCov(γ̂x(i), γ̂x(j)) e √nCov(ρ̂x(i), ρ̂x(j)) quando i, j → ∞ pois ϑ∗
i,j, ω∗

i,j → 0. 

 Sendo assim, a banda de autocorrelação para a fórmula generalizada de Bartlett com 

95% de probabilidade é dada por ρx(i) ± 1,96√(ωi,i + ω∗
i,i) n⁄   , enquanto que a fórmula 

padrão utiliza-se de ρx(i) ± 1,96√ωi,i n⁄  , ou seja, a fórmula padrão de Bartlett subestima a 

variabilidade das autocorrelações da amostra. 

 

5.13 TESTE DE RAZÃO DA VARIÂNCIA (VARIANCE RATIO TEST) 

 

Uma propriedade importante da hipótese de random walk é que a variância dos 

incrementos devem ser funções lineares do tempo. Um teste de razão de variância bastante 

conhecido é o teste de Lo e Mackinlay (1988) o qual é poderoso quando se trata da alternativa 

de tendência nos preços ou reversão à média dos preços.  

 Segundo Campbell (1997), a hipótese nula do modelo de random walk com 

incrementos independentes e identicamente distribuídos sugere que variância de um período 

com “q” incrementos seja “q” vezes a variância de um período.  Sendo assim, Lo e Mackinlay 

(1988) sugeriram que a estatística de razão de variância entre dois instantes diferentes pode 

ser definido por: 
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𝑉𝑅̅̅ ̅̅ (𝑞) =
�̅�𝑐

2

�̅�𝑎
2
 

�̂� =
1

𝑛𝑞
(𝑋𝑛𝑞 − 𝑋0) 

�̅�𝑎
2 =

1

𝑛𝑞 − 1
∑(𝑋𝑘 − 𝑋𝑘−1 − �̂�)2

𝑛𝑞

𝑘=1

 

�̅�𝑐
2 =

1

𝑚
∑(𝑋𝑘 − 𝑋𝑘−1 − 𝑞�̂�)2

𝑛𝑞

𝑞

 

𝑚 = 𝑞(𝑛𝑞 − 𝑞 + 1)(1 −
𝑞

𝑛𝑞
) 

Onde �̅�𝑎
2 e �̅�𝑐

2 são estimadores não viesados para a variância de incrementos 

sobrepostos. A sequência possui n+1 pontos. Para amostras grandes, a  distribuição do teste é 

assintoticamente normal e por conveniência podemos utilizar a estatística do teste escalonada 

normal: 

Ψ(𝑞) ≡ √𝑛𝑞(𝑉𝑅̅̅ ̅̅ (𝑞) − 1) (
2(2𝑞 − 1)(𝑞 − 1)

3𝑞
)

−
1
2

~𝑁(0,1) 

 

A relação entre o VR ratio e a autocorrelação não é deduzida diretamente das fórmulas 

acima, mas através de alguns artifícios matemáticos pode-se provar que 𝑉𝑅(𝑞) é a soma 

ponderada das primeiras q-1 coeficiente de autocorrelação com pesos decrescentes:  

 

𝑉𝑅(𝑞) ≡
𝑉𝑎𝑟[𝑟𝑡(𝑞)]

𝑞. 𝑉𝑎𝑟[𝑟𝑡]
= 1 + 2 ∑(1 −

𝑘

𝑞
)𝜌(𝑘)

𝑞−1

𝑘=1

 

 Sendo  𝜌(𝑘) o k-ésimo coeficiente de correlação e 𝑟𝑡(𝑘) ≡ 𝑟𝑡 + 𝑟𝑡−1 + ⋯ + 𝑟𝑡−𝑘+1.  

Assim sendo, temos que o VR(q) é uma combinação particular dos k-1 primeiros  coeficientes 

de correlação de {𝑟𝑡}. Para o caso de RW1, temos que VR(q)=1 para qualquer “q” uma vez 

que 𝜌(𝑘)=0 para k>1. 

Incluindo a presença de  heterocedasticidade: 

 Para permitir uma forma mais generalizada de heterocedasticidade utilizaremos a 

abordagem de White (1980) e White (1984). Essa abordagem não requer que os incrementos 
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sejam mais gaussianos e, portanto, permite uma classe mais ampla de log preços {𝑝𝑡}. 

Especificamente neste caso, sendo 𝑟𝑡 = 𝜇 + 𝜖𝑡 considera-se a hipótese nula composta (𝐻0
∗): 

H1. Para todo t, 𝐸(𝜖𝑡) = 0, e 𝐸(𝜖𝑡 , 𝜖𝑡−𝜏) = 0 , 𝜏 ≠ 0. 

H2. {𝜖𝑡} é 𝜙-mixing* com coeficientes 𝜙(𝑚) de tamanho 𝑟/(2𝑟 − 1) ou 𝛼-mixing* 

com coeficientes  𝛼(𝑚) de tamanho 𝑟/(𝑟 − 1) sendo 𝑟 > 1 tal que todo t e qualquer 𝜏 ≥ 0, 

existe algum 𝛿 > 0 para o qual 𝐸(|𝜖𝑡𝜖𝑡−𝜏|2(𝑟+𝛿)) <  ∆< ∞. 

 H3. lim𝑛𝑞→∞
1

𝑛𝑞
∑ 𝐸[𝜖𝑡

2] =  𝜎2𝑛𝑞
𝑡=1 <  ∞. 

H4. Para todo t ,𝐸[𝜖𝑡𝜖𝑡−𝑗𝜖𝑡𝜖𝑡−𝑘] = 0 para qualquer j e k não nulos tal que 𝑗 ≠ 𝑘. 

A condição H1 indica que os incrementos não são correlacionados na hipótese de 

randon walk que se deseja testar. As condições H2 e H3 são restrições quanto ao máximo 

grau de dependência e heterogeneidade permitida de modo a garantir a validade da Lei dos 

Grandes Números e o Teorema do Limite Central (vide trabalho de White 1984 para a 

definição de 𝛼-mixing* e 𝜙-mixing*). Condição H4 implica a autocorrelação de 𝜖𝑡 é 

assintoticamente não correlacionada. Consequentemente, 𝐻0
∗ assume que {𝑝𝑡} é um processo 

com incrementos não correlacionados, mas que permite formas gerais de heterocedasticidade 

incluindo mudanças determinísticas na variância e processos do tipo ARCH. 

Mesmo sob a hipótese H0
∗ , VR̅̅ ̅̅ (q) tende a 1. Para fazermos inferências padrões será 

necessário calcular a variância assintótica 𝜃(𝑞). Um estimador consistente dessa variância é 

dado por: 

𝜃(𝑞) ≡ 4 ∑ (1 −
𝑘

𝑞
)

2𝑞−1

𝑘=1

𝛿𝑘 

 

Um estimador consistente com heterocedasticidade para 𝛿𝑘é dado por: 

 

�̂�𝑘 =
𝑛𝑞 ∑ (𝜌𝑗 − 𝜌𝑗−1 − �̂�)2𝑛𝑞

𝑗=𝑘+1 (𝜌𝑗−𝑘 − 𝜌𝑗−𝑘−1 − �̂�)2

[∑ (𝜌𝑗 − 𝜌𝑗−1 − �̂�)2𝑛𝑞
𝑗=1 ]

2  

 

 A estatística do teste em presença de heterocedasticidade para o teste da hipótese nula 

𝐻0
∗ é dado por: 

Ψ∗(𝑞) =
√𝑛𝑞(𝑉𝑅̅̅ ̅̅ (𝑞) − 1)

√𝜃
~𝑁(0,1) 



31 
 

4.14 RESCALED RANGE ANALYSIS 

 

 

É uma técnica estatística utilizada para avaliar a natureza e a magnitude da variância 

de séries de tempo. Esse teste foi introduzido por Harold Edwin Hurst (1951) e foi 

desenvolvido no campo de hidrologia na tentativa de prever a inundação do rio Nilo antes da 

construção da barragem de Aswan. A barragem precisava atender a diferentes objetivos como 

ser uma reserva de água para os agricultores durante o período das secas além de servir como 

proteção para os mesmos durante as típicas inundações anuais. Apesar dos níveis de chuva 

anuais na região parecerem aleatórios, o fluxo do rio demonstrava uma certa autocorrelação, 

ou seja, a precipitação em um período influenciava as do período subsequente. O objetivo 

então era identificar se havia uma tendência oculta a longo prazo nos dados de precipitação do 

rio que pudesse auxiliar na construção de uma melhor represa. Essa tendência oculta é 

conhecida estatisticamente por processos de memória de longo prazo. A importância de 

persistência de longo prazo em mercado financeiro foi primeiramente estudada por 

Mandelbrot (1971) o qual propôs utilizar R/S statistic desenvolvida por Hurst para estudar 

esse efeito. Essa técnica foi refinada em trabalhos posteriores, por Barkoulas e Baum (1996), 

Mandelbrot (1972; 1975), Mandelbrot e Wallis (1969) e Lo (1991). 

 Na década de 80, os economistas evidenciaram que esses processos são capazes de 

descrever os ativos econômicos como taxas de juros além de auxiliar na modelagem da 

volatilidade dos ativos financeiros. Processos de memória de longo prazo podem ser definidos 

como processos estacionários cuja função de autocorrelação decresce hiperbolicamente para 

zero, ou seja, ρj~ Cj
α, j →∞, C > 0 e 0 < α < 1.  

 O modelo clássico da estatística de rescaled-range , �̃�𝑛  é definida por: 

�̃�𝑛  ≡
1

𝑠𝑛

[𝑀𝑎𝑥1≤𝑘≤𝑛 ∑(𝑟𝑗 − 𝑟�̅�) − 𝑀𝑖𝑛1≤𝑘≤𝑛 ∑(𝑟𝑗 − 𝑟�̅�)

𝑘

1

𝑘

1

] 

 E 𝑠𝑛é a variância amostral: 𝑠𝑛 ≡ [
1

𝑛
∑

1

𝑛
(𝑟𝑗 − 𝑟�̅�)

2
𝑗 ]

1/2
 

A análise de R/S é superior a alguns outros métodos mais convencionais para 

determinação de processos de longa memória como a análise de autocorrelação, variance 

ratio e decomposição spectral. Mandelbrot e Wallis (1969b) demonstraram através de 

simulações de Monte Carlo que a estatístca R/S é capaz de detectar esse tipo de dependência 
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em séries não Gaussianas com elevada assimetria ou curtose. Mandelbrot (1972;1975) 

demonstrou a convergência da estatística R/S para processos estocásticos com variância 

infinita (ruído branco) o que representa uma vantagem sobre os outros métodos 

convencionais. A principal vantagem da análise de R/S é de ser capaz de detectar ciclos não 

periódicos e até mesmo ciclos cujo período é igual ou superior à amostra, enquanto que a 

análise spectral permite apenas identificar ciclos periódicos. A principal falha dessa estatística 

é a sua robustez com relação à dependência de curta memória. Notando essa falha, Lo (1991) 

propôs substituir �̃�𝑛  por: 

�̃�𝑇 (q)  ≡
1

𝜎𝑇(𝑞)
[𝑀𝑎𝑥1≤𝑘≤𝑛 ∑(𝑟𝑗 − 𝑟�̅�) − 𝑀𝑖𝑛1≤𝑘≤𝑛 ∑(𝑟𝑗 − 𝑟�̅�)

𝑘

1

𝑘

1

] 

Sendo 𝜎𝑇(𝑞)2 = 𝑠𝑇
2(1 +

2

𝑇
∑ 𝑤𝑞𝑗𝜌𝑗

𝑞
𝑗=1 )  e 𝑤𝑞𝑗 = 1 − 𝑗 (𝑞 + 1)⁄  e 𝜌𝑗, as 

autocorrelações amostrais de {𝑃𝑡 }. Caso o processo {𝑃𝑡 } não tenha memória longa, a 

estatística R/S converge para o range de uma ponte Browniana em um intervalo unitário. A 

hipótese nula a ser testada é de que não há memória longa.  

Dentre as sugestões disponíveis em Lo (1991) para a escolha de “q” neste trabalho 

empregou-se a sugestão abaixo: 

𝑞 = [(
3𝑛

2
)

1/2

(
2𝜌

1 − 𝜌2
)

2/3

] 

Sendo “n” o número de elementos da série, �̂� é o coeficiente estimado de 

autocorrelação de primeira ordem.  

 Apesar da estatística R/S modificada (LO, 1991) apresentar uma melhora conceitual 

sobre a estatística clássica de R/S, não se deve considerar esse teste isoladamente para 

determinar se uma série possui memória longa ou não. Conforme reportado por Teverosky, 

Taqqu e Willinger (1999), a aplicação desse teste requer atenção e há alguns problemas, 

sendo o principal deles, a forte dependência entre o resultado do teste e a seleção correta de 

defasagens. Foi evidenciado que há um viés em aceitar a hipótese nula de não haver 

dependência de longa duração para elevados valores de “q”. Neste trabalho recomendou-se 

utilizar valores diferentes de “q” para a análise de R/S (LO, 1991), bem como o auxílio de 

análises gráficas.  

O crescente interesse no tema se justifica pela busca de um melhor entendimento da 

dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos. Processos de memória longa implicam 
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mudanças significativas na modelagem teórica e econométrica como no caso dos modelos de 

Martingale para apreçamento de ativos, testes estatísticos para avaliação dos modelos de 

equilíbrio, adequação do modelo e, consequentemente, a avaliação da eficiência. Esse âmbito 

de pesquisa interessa também aos reguladores e gestores de risco, pois é importante para estes 

saberem da existência de mercados persistentes e, consequentemente, ineficientes o que 

possibilita a obtenção de retornos anormais. 

 

4.15 MODELO LINEAR ARMA 

 

Uma vez que a volatilidade como medida de incerteza e risco é o parâmetro mais 

analisado pelos estudiosos e operadores do mercado financeiro, encontrar um modelo capaz 

de prever o preço do ativo em análise é um objetivo comum para a maioria dos participantes. 

Para a análise de séries de tempo lineares, os modelos lineares com média condicionada 

Autoregressive moving-average model (ARMA) eram amplamente utilizados. Bollerslev et al. 

(1992) propôs uma metodologia para modelar a dependência linear dos retornos de séries 

financeiras. 

Para um modelo geral ARMA(p,q), usando lag-operators (operador linear 𝐿𝑖𝑦𝑡 ≡ 𝑦𝑡−𝑖) 

temos: 

(1 − ∑ 𝑎𝑖𝐿𝑖

𝑝

𝑖=1

) 𝑦𝑡 = 𝑎0 + ∑ 𝛽𝑖휀𝑡−𝑖

𝑞

0

 

Portanto, uma solução particular é: 

𝑦𝑡 = (𝑎0 + ∑ 𝛽𝑖휀𝑡−𝑖

𝑞

0

) (1 − ∑ 𝑎𝑖 𝐿𝑖

𝑝

𝑖=1

)⁄  

É interessante notar que a expansão da equação acima resultará em um processo 

MA(∞). 

A condição de estabilidade para a equação acima, é que a raiz do polinômio (1 −

∑ 𝑎𝑖𝐿𝑖) pertença ao círculo unitário. É demonstrado que se  𝑦𝑡 é uma equação linear 

estocástica de diferenças, a condição de estabilidade é uma condição necessária para que a 

série de tempo 𝑦𝑡  seja estacionária. 

Nos modelos econométricos convencionais, assume-se a variância da distribuição 

como constante. Entretanto, isso não condiz com o observado em séries de tempo financeiras, 
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uma vez que estas estão sujeitas a períodos de extrema volatilidade assim como a períodos 

mais estáveis. Sob essas circunstâncias, assumir que há homocedasticidade, ou seja, que a 

variância é constante, não é factível. Verifica-se então a necessidade de modelar não somente 

o retorno, mas, também, a variância. 

 

4.16 MODELOS NÃO LINEARES 

 

Engle (1982) desenhou um modelo paramétrico com a variância condicionada e 

designou de Autoregressive Conditional Regressive Heteroscedasticity (ARCH). 

 

4.16.1 Modelo ARCH(q) 

 

 A estratégia utilizada por Engle (1982) para modelar a variância não constante foi 

considerar a variância condicional como um processo auto regressivo de ordem “q” no 

quadrado dos resíduos, AR(q), vide formula de LM ARCH teste. 

O modelo ARCH(q) se caracteriza por: 

 

𝜎𝑡
2 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞

𝑗=1

휀𝑡−𝑗
2  

 

휀𝑡 = 𝜈𝑡√𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖휀𝑡−𝑖
2

𝑞

𝑖=1

 

 

 Sendo εt uma distribuição gaussiana normal,  νt um ruído branco, νte 

εt−i independentes entre si e β constantes com β0  > 0  e 0 ≤ βi ≤ 1. A principal 

característica de um modelo ARCH é que os termos de erro, εt, não são independentes, uma 

vez que eles estão relacionados de certa maneira através do segundo momento. Contudo, vale 

ressaltar que a sequência {εt} não é serialmente correlacionada uma vez que para todo  e 

qualquer 𝑖 ≠ 0, 𝐸[εtεt−s] = 0. 

 A diferença fundamental entre utilizar os modelos ARCH ou GARCH na análise de 

séries financeiras é que no segundo o rendimento depende também da volatilidade observada 

no passado além de erros associados ao passado, enquanto que no primeiro o rendimento 

depende apenas de rendimentos anteriores. Bollerslev (1986) generaliza o trabalho de Engle 
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(1982), com uma família de modelos,a qual inclui a família ARCH como caso particular 

(BOLLERSLEV, 1986). 

 

4.16.2 Modelo GARCH(p,q) 

 

Bollerslev et al. (1992) propuseram um modelo mais flexível e, portanto, mais 

abrangente do que o modelo ARCH(p). Seja 휀𝑡 = 𝜎𝑡𝑧𝑡, 𝑧𝑡 uma variável aleatória IID com 

média zero e variância igual a um e independente das realizações passadas de 휀𝑡−𝑖. O modelo 

GARCH(p,q) define-se então por: 

𝜎𝑡
2 = 𝛽0 + ∑ 𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

𝜎𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞

𝑗=1

휀𝑡−𝑗
2  

 O modelo acima é o modelo autoregressivo de heterocedasticidade condicional 

generalizado de ordem (p,q), GARCH (p,q), sendo p e q coeficientes GARCH e ARCH 

respectivamente e q > 0. Vale salientar que se p=0, o modelo acima se reduz a um processo 

ARCH(q). 

A fim de garantir  𝜎𝑡
2 > 0 é suficiente que , 𝛽0 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0 , ( i=1,...,p) e 𝛽𝑗 ≥ 0, 

(j=1,...,q). 

Segundo Bollerslev (1986), para que o modelo tenha uma variância incondicional 

estacionária é necessário que:  

∑ (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖)

max (𝑝,𝑞)

𝑖=1

< 1 

É suficiente para garantir que a variância condicionada de εt seja finita e que εt seja 

estacionário. 

Um dos modelos mais usado na literatura de finanças é o GARCH(1,1), pois consegue 

capturar a variabilidade das séries de financeiras para muitos ativos de maneira satisfatória. 

Outro fator que contribuiu para a sua difusão é a sua simplicidade, já que a equação da 

variância condicional desse modelo possui apenas três parâmetros a serem estimados. Neste 

trabalho não temos o objetivo de analisar detalhadamente o ajuste de cada modelo e por não 

termos limitação computacional, utilizou-se diferentes modelos da família GARCH na análise. 
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5 BASE DE DADOS 

 

  A base de dados foi composta pelos preços de fechamento das ações corrigidas por 

dividendos e proventos para 15 ações do índice Bovespa válido no período de Maio ‒ Agosto 

de 2016. A carteira do Ibovespa é uma carteira teórica de ativos elaborada de acordo com 

critérios e metodologias específicas. O objetivo do Ibovespa é ser um bom indicador do 

desempenho médio das cotações dos ativos mais negociados e de maior representatividade no 

mercado acionário brasileiro. Essa carteira teórica é atualizada quadrimestralmente com o 

intuito de manter a representatividade da amostra atualizada.  

  O período analisado foi de 3 de janeiro de 2000 a 3 de maio de 2016, pois nesse 

período tem-se uma quantidade significativa de papéis e dados suficientes para a análise do 

retorno mensal. Dentre os 59 ativos da carteira teórica válida neste período, 15 papéis 

atenderam a esse critério e dentre estes, as 5 ações mais líquidas foram selecionadas para uma 

análise mais detalhada dos retornos diários (4045 observações), retornos semanais (806 

observações) e retorno mensal (197 observações). O critério de seleção dentre os 59 possíveis 

candidatos foi a liquidez, ou seja, os contratos com maior número de negociações no período 

analisado foram selecionados. No anexo, é possível encontrar o resultado dos testes para as 10 

ações restantes. A fonte de consulta para obtenção dos preços foi o Economática. 

 

Quadro 2 ‒ As Cinco Ações Mais Líquidas 

Código da Ação Nome da Ação Descrição da Ação 

VALE5 Vale PNA Vale S/A 

CSNA3 Sid Nacional ON Companhia Siderúrgica Nacional 

PETR4 Petrobras PN Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras 

ITSA4 Itaúsa PN Itaúsa - Investimentos Itaú S/A 

USIM5 Usiminas PNA Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas 

Fonte: Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/index.htm>. 
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Abaixo temos o volume de ações negociado em milhares, no período de 2 janeiro de 

2000 a 3 de maio de 2016, e podemos observar que dentre as ações analisadas neste período, 

as mais líquidas são PETR4, ITSA4, VALE5, USIM5 e CSNA3, respectivamente. 

 

Gráfico 1 ‒  O Volume de Ações Negociado em Milhares 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Uma medida de risco bastante comum ao mercado financeiro é a volatilidade. Essa 

medida é amplamente utilizada para alocação de risco e apreçamento de ativos.  Para 

representar a dinâmica da volatilidade das séries temporais financeiras, o modelo GARCH de 

Engle (1982) e Bolleslerv (1986) é amplamente utilizado na literatura mais recente pois 

modelos lineares do tipo Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) não são 

suficientes para capturar a evolução da volatilidade dessas séries no tempo. Até a década de 

80, a maioria dos estudos sobre séries financeiras utilizava-se dos modelos lineares com 

média condicionada do tipo ARMA. Os modelos do tipo GARCH lidam muito bem com duas 

caraterísticas comuns às séries de tempo financeiras: a leptocurtose e o cluster de volatilidade. 
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6 DADOS TEÓRICOS 

 

Para a simulação dos modelos foi-se utilizado o OxMetrics 7.0, um software 

econométrico desenvolvido por Jurgen Doornik e David Hendry cujo foco principal é atender 

as necessidades dos econometristas e estatísticos. Esse software originou-se do Pc Give, um 

dos primeiros softwares econométricos para computadores pessoais, desenvolvido por  David 

Hendry, na  London School of Economics, em 1980. 

OxMetrics baseia-se na linguagem de programação Ox de Jurgen Doornik, 

desenvolvido na Universidade de Oxford, e é uma família de pacotes de software que provê 

uma solução integrada para análises econométricas e financeiras de séries de tempo, previsão 

e seleção de modelos econométricos  bem como  análises estatísticas de dados transversais ou 

em painel. O módulo utilizado na simulação dos modelos foi o módulo GARCH cujo 

principal responsável foi Sébastien Laurent. Este é um módulo dedicado à estimação e 

previsão de modelos do tipo ARCH tanto univariados quanto multivariados. Utilizando-se 

esse módulo foi possível estimar vários modelos da família GARCH sem grandes problemas. 

Alguns trabalhos empíricos da literatura fizeram seleção de modelos baseados em limitações 

matemáticas ou computacionais, por não serem capazes de estimar, determinamos modelos 

mais complexos e essa limitação não se fez presente neste trabalho por estarmos utilizando o 

OxMetrics. 

Para modelar os retornos em análise, foi-se utilizado a análise comparativa dos 

critérios de informação na seleção do modelo. Foram utilizados três critérios de informação: 

Critério de Informação de Akaike (AIC), o Critério de Informação de Hannan-Quinn (HQ) e o 

Critério Bayesiano de Schwarz (BIC ou SC).Estes testes de critério de informação foram 

aplicados para os modelos GARCH (1,1), GARCH (1,2), GARCH (2,1), GARCH (2,2), 

FIGARCH (1,1), IGARCH (1,1), FIEGARCH (1,1), EGARCH (1,1) e GJR (1,1) para as três 

frequências de retorno. O resultado para todos os demais ativos pode ser visto nos Anexos. 

O modelo GARCH exponencial, EGARCH, proposto por Nelson (1991) é capaz de 

capturar os efeitos de alavancagem na variância condicional. No modelo EGARCH(p,q) 

choques recentes podem resultar em impactos diferentes comparativamente ao modelo 

GARCH devido à modelagem da alavancagem utilizando a curva exponencial ao invés da 

quadrática como no modelo GARCH original.   

O modelo Glosten, Jangannathan and Runkle (GJR, 1993) assim como o modelo 

EGARCH é também um modelo assimétrico desenhado para identificar a correlação negativa 

entre retorno e volatilidade, ou seja, alavancagem. Diferentemente do modelo EGARCH, no 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hendry
https://en.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
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modelo GJR os coeficientes de alavancagem são modelados por variável booleana. Contudo, 

os modelos EGARCH(p,q) são únicos por incluir a padronização das inovações (ENGLE, 

1986). 

O modelo Integrated GARCH [IGARCH] (ENGLE; BOLLERSLEV, 1986) considera 

que um impacto passado sobre a variância ou série temporal  irá ter influência  sobre futuras 

variâncias por um longo período. O modelo IGARCH(p,q) é similar ao modelo GARCH(p,q) 

com raízes unitárias. Esse modelo é bastante utilizado na literatura empírica para modelagem 

de dados de alta frequência devido à persistência da variância condicional. 

O modelo Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Contionally 

Heteroskedastic [FIGARCH] (BAILLIE; BOLLERSLEV; MIKKELSEN, 1996) é um modelo 

bastante utilizado na modelagem de processos com memória longa e comportamento 

persistente para séries de volatilidade e retornos de dados em alta frequência.  

Já o modelo Factionally Integrated EGARCH [FIEGARCH] (BAILLIE; 

BOLLERSLEV; MIKKELSEN, 1996) é uma generalização do modelo EGARCH incluindo a 

característica de processos de longa memória.  

 

Tabela 2 ‒ Teste de critério de informação ‒ Retorno Diário 

AÇÃO TESTE 
GARCH 

(1,1) 

GARCH 

(1,2) 

GARCH 

(2,1) 

GARCH 

(2,2) 

FIGARCH 

(1,1) 

IGARCH 

(1,1) 

FIEGARCH 

(1,1) 

EGARCH 

(1,1) 
GJR (1,1) 

VALE5 

SC -4,8005 -4,798 -4,7982 -4,7961 -4,7995 -4,7985 -4,746 -4,7605 -4.8074< 

HQ -4,8045 -4,803 -4,8032 -4,8022 -48046 -4,8015 -4,753 -4,7666 -4.8125< 

AIC -4,8067 -4,8058 -4,8059 -4,8055 -4,8073 -4,8032 -4,7569 -4,7699 -4.8152< 

CSNA3 

SC -4,329 -4,3272 -4,3271 -4,3252 -4,326 -4,3284 -4,2808 -4,292 -4.3305< 

HQ -4,3330 -4,3322 -4,3321 -4,3312 -4,3311 -4,3315 -4,2878 -4,2981 -4.3355< 

AIC -4,3353 -4,335 -4,3349 -4,3346 -4,3338 -4,3331 -4,2917 -4,3014 -4.3383< 

ITSA4 

SC -4,9077 -4,9056 -4,9053 -4,9038 -4,901 -4,9045 -4,8541 -4,8681 -4.9219< 

HQ -4.9117< -4,9107 -4,9103 -4,9099 -4,906 -4,9075 -4,8611 -4,8741 -4.9270< 

AIC -4.9139< -4,9134 -4,9131 -4,9132 -4,9088 -4,9092 -4,865 -4,8775 -4.9297< 

PETR4 

SC -4,7099 -4,7086 -4,7083 -4,7064 -4,7091 -4,7078 -4,6502 -4,6692 -4.7175< 

HQ -4,7139 -4,7136 -4,7133 -4,7124 -4,7141 -4,7108 -4,6572 -4,6752 -4.7225< 

AIC -4,7161 -4,7163 -4,7161 -4,7157 -4,7169 -4,7125 -4,6611 -46785 -4.7253< 

USIM5 

SC -4,1359 -4,1342 -4,134 -4,1323 -4,1344 -41346 -4,0844 -4,0955 -4.1400< 

HQ -4,1399 -4,1392 -4,139 -4,1383 -4,1394 -4,1376 -4,0914 -4,1015 -4.1450< 

AIC -4,1421 -4,142 -4,1418 -4,1416 -4,1422 -4,1393 -4,0953 -4,1048 -4.1478< 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para o retorno diário, podemos observar que o modelo mais indicado dentre os 

analisados é o modelo GJR (1,1) para todos os ativos considerados. Podemos observar que 

houve unanimidade na seleção deste modelo para os três critérios adotados. 
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Tabela 3 ‒ Teste de critério de informação ‒ Retorno Semanal 

AÇÃO TESTE 
GARCH 

(1,1) 
GARCH 

(1,2) 
GARCH 

(2,1) 
GARCH 

(2,2) 
FIGARCH 

(1,1) 
IGARCH 

(1,1) 
FIEGARCH 

(1,1) 
EGARCH 

(1,1) 
GJR (1,1) 

VALE5 

SC -3,0522 -3,0448 -3,0451 -3,0376 -3,0436 -3.0531< -2,9404 -2,9437 -3,0521 

HQ -3,0665 -3,0627 -3,063 -3,0591 -3,0615 -3,0639 -2,9655 -2,9652 -3.0701< 

AIC -3,0755 -3,0739 -3,0742 -3,0726 -3,0727 -3,0706 -2,9812 -2,9786 -3.0812< 

CSNA3 

SC -2,4141 -2,4049 -2,4054 -2,3971 -2,4071 -2,4172 -2,4045 -2,3791 -2.4198< 

HQ -2,4284 -2,4229 -2,4233 -2,4186 -2,4251 -2,428 -2,4296 -2,4006 -2.4378< 

AIC -2,4374 -2,4341 -2,4345 -2,432 -2,4362 -2,4347 -2,4452 -2,414 -2.4489< 

PETR4 

SC -2,8642 -2,8573 -2,8566 -2,8493 -2,8744 -2,858 -2,718 -2,7281 -2.8747< 

HQ -2,8786 -2,8753 -2,8745 -2,8708 -2,8924 -2,8688 -2,7431 -2,7496 -2.8926< 

AIC -2,8875 -2,8864 -2,8857 -2,8842 -2,9036 -2,8755 -2,7587 -2,7631 -2.9038< 

ITSA4 

SC -3,1979 -3,1886 -3,1895 -3,1812 -31788 -31872 -30962 -30974 -3.2311< 

HQ -3,2123 -3,2065 -3,2075 -3,2027 -31967 -3,1979 -3,1213 -3,1189 -3.2490< 

AIC -3,2212 -3,2177 -3,2186 -3,2161 -3,2079 -3,2046 -3,137 -3,1323 -3.2602< 

USIM5 

SC -2,2737 -2,2666 -2,2665 -2,2582 -2,2636 -2,2724 -2,2873 -2,275 -2.2986< 

HQ -2,2881 -2,2845 -2,2845 -2,2797 -2,2816 -2,2831 -2,3124 -2,2965 -2.3165< 

AIC -2,2970 -2,2957 -2,2956 -2,2932 -2,2928 -2,2898 -2.3280< -2,3099 -2,3277 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o retorno semanal, também houve predominância na seleção do modelo GJR 

(1,1) para todos os ativos. Podemos observar na tabela acima que para os ativos VALE5 e 

USIM5 os testes SC e AIC sinalizaram respectivamente os modelos IGARCH (1,1) e 

FIEGARCH (1,1) como os modelos mais indicados. O critério de  escolha do modelo superior 

foi a predominância na obtenção de resultados favoráveis de determinado modelo em 

detrimento do outro indicando haver consistência nos resultados obtidos. 
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Tabela 4 ‒ Teste de critério de informação ‒ Retorno Mensal 

AÇÃO TESTE 
GARCH 

(1,1) 
GARCH 

(1,2) 
GARCH 

(2,1) 
GARCH 

(2,2) 
FIGARCH 

(1,1) 
IGARCH 

(1,1) 
FIEGARCH 

(1,1) 
EGARCH 

(1,1) 
GJR 
(1,1) 

VALE5 

SC -1,7351 -1,7081 -1,7087 -1,6817 -1,7031 -1.7497< -1,6641 -1,6663 -1,746 

HQ -1,7747 -1,7576 -1,7583 -1,7413 -1,7527 -1,7795 -1,7335 -1,7258 -1.7956< 

AIC -1,8017 -1,7914 -1,792 -1,7817 -1,7864 -1,7997 -1,7808 -1,7663 -1.8293< 

CSNA3 

SC -0,92891 -0,92993 -0,90626 -0,90633 -0.92509 -0.95119< -0.89457 -0.88802 -0.90829 

HQ -0,9686 -0,97953 -0,95586 -0,96585 -0.97469 -0.98094< -0.96400 -0.94754 -0.95789 

AIC -0,9956 -1.0133< -0,98959 -1,0063 -1,0084 -1,0012 -1,0112 -0.98802 -0.99162 

PETR4 

SC -1,4539 -1,431 -1,4349 -1,4055 -1,4319 -1.4771< -1,3589 -1,3416 -1,4285 

HQ -1,4935 -1,4806 -1,4845 -1,465 -1,4815 -1.5068< -1,4284 -1,4011 -1,478 

AIC -1,5205 -1,5143 -1,5182 -1,5055 -1,5153 -1.5271< -1,4756 -1,4416 -1,5118 

ITSA4 

SC -2,0025 -1,9862 -1,986 -1,9703 -1,9941 -2.0421< -1,9599 -1,9782 -1,993 

HQ -2,0422 -2,0357 -2,0356 -2,0299 -2,0437 -2.0719< -2,0293 -2,0377 -2,0426 

AIC -2,0692 -2,0695 -2,0693 -2,0703 -2,0774 -2.0921< -2,0765 -2,0782 -2,0763 

USIM5 

SC -0,81591 -0,81173 -0,79818 -0,78941 -0.81066 -0.83939< -0.79661 -0.79082 -0.81929 

HQ -0,8556 -0,86133 -0,84778 -0,84893 -0.86026 -0.86915< -0.86605 -0.85034 -0.86889 

AIC -0,8826 -0,89506 -0,88151 -0,88941 -0.89399 -0.88939 -0.91327< -0.89082 -0.90262 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O resultado para o retorno mensal foi diferente das demais frequências. Para esses 

retornos os modelos que apresentaram melhores ajustes foram o GJR (1,1) para VALE5 e o 

IGARCH (1,1) para os demais ativos. Novamente não se observou unanimidade no resultado 

dos testes sendo necessário utilizar o mesmo critério de escolha adotado para os retornos 

semanais. 

Sumário dos modelos a serem adotados: 

 

Quadro 1 ‒ Modelo Selecionado 

MODELO SELECIONADO 

FREQUÊNCIA VALE5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

Retorno Mensal GJR (1,1) IGARCH (1,1) IGARCH (1,1) IGARCH (1,1) IGARCH (1,1) 

Retorno Semanal GJR (1,1) GJR (1,1) GJR (1,1) GJR (1,1) GJR (1,1) 

Retorno Diário GJR (1,1) GJR (1,1) GJR (1,1) GJR (1,1) GJR (1,1) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

  

 Inicialmente foi feita uma análise das medidas de tendência central e de dispersão das 

séries de tempo de mesma natureza para que se tenha uma visão global sobre o conjunto de 

dados a serem analisados.  

 De acordo com a Tabela 5, as séries diárias indicaram leptocurtose, ou seja, há indício 

de que os extremos (caudas longas) da distribuição são mais importantes do que a variância 

habitual. A estatística de Jarque-Bera (1980) indicou rejeição hipótese nula de que a série 

segue uma distribuição normal para todos os ativos. Com relação à assimetria, apenas a 

distribuição do retorno de VALE5 e PETR4 podem ser consideradas simétricas. Para os 

demais ativos temos predominância de assimetria positiva o que indica valores mais altos com 

baixa frequência. 

 

Tabela 5 ‒ Estatística Descritiva dos Retornos Diários (4045 observações)  

Ação Mínimo Média Máximo 
Desvio 

padrão 
Assimetria Curtose Jarque-Bera p-valor 

VALE5 -0.1644 0.00049 0.12566 0.02424 -0.01400 6.0678 1586.3 0.0000 

CSNA3 -0.2295 0.00077 0.19628 0.03121 0.18486 7.1617 2942.1 0.0000 

PETR4 -0.148 0.00030 0.15086 0.02578 0.02624 6.3545 1897 0.0000 

ITSA4 -0.1228 0.00073 0.22432 0.02259 0.38650 7.6617 3763.4 0.0000 

USIM5 -0.1705 0.00018 0.30089 0.03303 0.28413 7.0535 2823.7 0.0000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 

 Assim como o retorno diário, temos que as séries apresentam característica de 

distribuição leptocurtica comum às séries de retornos financeiros conforme Tabela 6. 

Novamente temos a rejeição do teste de normalidade de Jarque-Bera para todas as séries e 

ação VALE5 permanece como uma distribuição simétrica e a um nível de significância de 

5%. 

 

Tabela 6 ‒ Estatística Descritiva dos Retornos Semanais (806 observações) 

Ação Mínimo Média Máximo 
Desvio 

padrão 
Assimetria Curtose Jarque-Bera p-valor 

VALE5 -0.2758 0.00263 0.40078 0.0564 0.09187 8.46 1002.3 0.0000 

CSNA3 -0.3572 0.00403 0.45913 0.07716 0.21276 6.1998 349.92 0.0000 

PETR4 -0.3379 0.00152 0.36036 0.06094 -0.26616 6.5888 442.06 0.0000 

ITSA4 -0.3525 0.00370 0.49038 0.05262 0.51894 14.671 4610.8 0.0000 
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USIM5 -0.2766 0.00098 0.4838 0.07816 0.39972 5.5858 246.02 0.0000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  

Com relação ao retorno mensal,  o papel ITSA4 não apresentou indício de não rejeição 

à distribuição normal, conforme observado pelo teste de Jarque-Bera abaixo. De acordo com a 

tabela 7, os retornos mensais de todos os ativos são simétricos uma vez que não há evidência 

de rejeição à hipótese nula. Com relação à curtose, mais uma vez temos indícios de uma 

distribuição leptocúrtica já que o coeficiente de momento de curtose excede o valor 3 para os 

demais ativos (VALE5, CSNA3, PETR4, USIM5). 

 

Tabela 7 ‒ Estatística Descritiva dos Retornos Mensais (197 observações) 

Ação Mínimo Média Máximo 
Desvio 

padrão 
Assimetria Curtose Jarque-Bera p-valor 

VALE5 -0.3283 0.01076 0.29974 0.10016 0.02498 3.95733 7.5433 0.0230 

CSNA3 -0.3693 0.01647 0.57623 0.15044 0.20767 3.68822 5.3039 0.0705 

PETR4 -0.4109 0.00623 0.45387 0.11953 -0.17534 4.5332 20.306 0.0000 

ITSA4 -0.2018 0.01515 0.24524 0.08451 -0.12311 2.92174 0.5479 0.7604 

USIM5 -0.4193 0.00399 0.69344 0.16081 0.01644 4.1895 11.623 0.0030 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Através da análise gráfica, pode-se observar que as séries são estacionárias em torno 

das suas respectivas médias conforme valores da tabela (Tabela de estatística descritiva) e  

sem tendência. Para corroborar se as séries são estacionarias, será utilizado o teste de ADF. 
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Figura 2 ‒ Retornos diários e seus respectivos resíduos padronizados 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 3 ‒ Retornos semanais e seus respectivos resíduos padronizados 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 4 ‒ Retornos mensais e seus respectivos resíduos padronizados 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Como era de se esperar, através de uma inspeção gráfica, podemos observar que as 

séries se apresentam estacionárias visto que essa é uma das principais características comum 

aos retornos e justificam a sua ampla empregabilidade nas análises estatísticas. As séries 

dispostas são os retornos e seus respectivos resíduos padronizados. Os resíduos padronizados 

são bastante empregados em análises estatísticas, pois estes facilitam a identificação de 

valores atípicos visto que são a razão dos resíduos em relação ao desvio padrão estimado, ou 

seja, eles quantificam o quão grande são os resíduos obtidos na sua regressão em unidades de 

desvio padrão.  
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8 RESULTADO DO RUN  TEST 

 

 O resultado do run test para ações analisadas evidencia que para a frequência diária, 

apenas PETR4 e ITSA4 são séries aleatórias e para as demais se rejeita a hipótese nula de que 

a sequência do retorno tenha sido produzida de maneira aleatória, conforme resultados da 

Tabela 1. Já na análise do retorno semanal não temos nenhuma evidência de rejeição da 

hipótese nula indicando que as séries são aleatórias e para o retorno semanal temos evidência 

de rejeição da hipótese de aleatoriedade com um nível de significância de 1% apenas para 

USIM5. Estes resultados têm caráter meramente ilustrativo, pois os ativos financeiros, 

conforme explicado anteriormente, estão suscetíveis a heterocedasticidade e esta característica 

compromete a robustez do teste. Contudo, esse teste nos fornece uma boa intuição sobre o 

comportamento aleatório além de ter sido um dos primeiros testes elaborados para o estudo 

desse comportamento. 

 

 

Tabela 1 ‒ Run Test 

Retorno Diário Semanal Mensal 

VALE5 -2.49896 0.938827 -1.21705 

 

[0.0124559]* [0.3478197] [0.2235861] 

CSNA3 -3.32324 0.935027 -1.63902 

 
[0.0008898]** [0.3497742] [0.1012098] 

PETR4 -1.73427 -0.530613 -0.779133 

 
[0.0828710] [0.5956873] [0.4359013] 

ITSA4 0.305718 1.07618 0.647918 

 
[0.7598193] [0.2818452] [0.5170382] 

USIM5 -4.41628 -0.742472 -2.62566 

 
[0.0000100]** [0.4578013] [0.0086482]** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

  

9 RESULTADO DO TESTE DE LAGRANGE MULTIPLIER ARCH 

 

Podemos observar na Tabela 8 que o teste LM ARCH detectou heterocedasticidade 

condicional ou efeito ARCH nos resíduos de todas as regressões para o retorno diário. 

Resultado similar foi obtido para os retornos semanais e mensais com exceção de ITSA4. Para 

essa ação não houve evidência de efeito ARCH em nenhuma defasagem. 
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Tabela 8 ‒ Efeito ARCH nos resíduos de todas as regressões para o retorno  

 diário 

Testing for error ARCH VALE5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

ARCH 1-2 F(2,4040)= 224.01** 209.86** 185.53** 239.76** 61.043** 

ARCH 1-5 F(5,4034)= 130.08** 102.74** 103.94** 126.51** 81.039** 

ARCH 1-10 F(10,4024)= 81.658** 67.05** 72.382** 90.484** 50.679** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Legenda: **=>p-valor <0.01 

 

Tabela 9 ‒ Efeito ARCH nos resíduos de todas as regressões para o retorno  

 semanal 

Testing for error ARCH VALE5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

ARCH 1-2 F(2,801) = 51.198** 39.947** 19.649** 71.805** 6.5532** 

ARCH 1-5 F(5,795) = 22.839** 21.422** 15.696** 29.227** 3.5802** 

ARCH 1-10 F(10,785) = 13.518** 11.828** 7.976** 14.602** 2.9468** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Legenda: **=>p-valor <0.01 

 

Tabela 10 ‒ Efeito ARCH nos resíduos de todas as regressões para o retorno  

 mensal 

Testing for error ARCH VALE5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

ARCH 1-3 F(2,192) = 10.694** 12.632** 13.283** 1.2781 20.375** 

ARCH 1-6 F(5,186) = 5.7031** 5.38** 6.3631** 0.48748 9.7978** 

ARCH 1-12 F(10,176) = 5.1046** 3.7129** 3.5163** 0.54618 5.5235** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Legenda: **=>p-valor <0.01 
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10 RESULTADO DO TESTE DE BDS 

 

 

 Foi realizado o teste de BDS nas três séries de retornos. Conforme Tabela 11, para o 

retorno diário a rejeição da hipótese nula de que os retornos observados são IID foi altamente 

significante para todos os cenários. Houve evidência similar para os retornos semanais, 

conforme Tabela 12, na qual evidenciasse a rejeição da hipótese nula de independência dos 

retornos. Vale salientar que as evidências continuam altamente significantes havendo 

amenização apenas para USIM5, que passou a ser estatisticamente significante. Já para os 

retornos mensais, a rejeição da hipótese de independência se torna ainda mais branda e 

observa-se que os retornos de ITSA4 não se apresentam IID com significância de 5% apenas 

para m=5 e 6. Para verificar a aderência do modelo utilizado, foi executado o teste de BDS 

nas séries de resíduos, conforme Tabelas 14, 15, 16. 

 

Tabela 11 ‒ Teste de BDS ‒ Retorno Diário 

BDS Test 
 

m ε/σ VALE 5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

2 

0.5 0.006396** 0.006964** 0.006341** 0.003127** 0.005052** 

1 0.015224** 0.016491** 0.015131** 0.009032** 0.012693** 

1.5 0.015937** 0.017438** 0.015779** 0.011781** 0.014243** 

2 0.011906** 0.012652** 0.011653** 0.010147** 0.010465** 

3 

0.5 0.006117** 0.006281** 0.006793** 0.003319** 0.00431** 

1 0.026046** 0.026013** 0.028446** 0.015899** 0.019694** 

1.5 0.035051** 0.035799** 0.038278** 0.025191** 0.029023** 

2 0.029964** 0.029952** 0.032107** 0.02438** 0.02486** 

4 

0.5 0.004047** 0.004277** 0.00461** 0.002189** 0.002526** 

1 0.029787** 0.030229** 0.033566** 0.018116** 0.021117** 

1.5 0.050216** 0.052634** 0.057068** 0.035602** 0.040525** 

2 0.047940** 0.049630** 0.053332** 0.038099** 0.039744** 

5 

0.5 0.002271** 0.002349** 0.002623** 0.001188** 0.001293** 

1 0.028741** 0.029076** 0.033349** 0.017092** 0.019517** 

1.5 0.060512** 0.063893** 0.071171** 0.042066** 0.048001** 

2 0.064091** 0.067524** 0.073688** 0.049844** 0.052985** 

6 

0.5 0.001164** 0.001223** 0.001356** 0.000573** 0.000617** 

1 0.025773** 0.025828** 0.030140** 0.014561** 0.016652** 

1.5 0.068294** 0.070958** 0.080725** 0.045679** 0.052456** 

2 0.080562** 0.083834** 0.092360** 0.060666** 0.065622** 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: Legenda: **=>p-valor <0.01 
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Tabela 12 ‒ Teste de BDS ‒ Retorno Semanal 

BDS Test 

 m ε/σ VALE 5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

2 

0.5 0.003048 0.004562** 0.007067** 0.003843** 0.002111 

1 0.009901** 0.013393** 0.015723** 0.008343** 0.004157 

1.5 0.014161** 0.017655** 0.015837** 0.010326** 0.006734* 

2 0.012845** 0.014267** 0.012263** 0.008362** 0.007461** 

3 

0.5 0.002681* 0.003873** 0.005933** 0.003584** 0.002073* 

1 0.012162* 0.019994** 0.025317** 0.014545** 0.006926 

1.5 0.02425** 0.034061** 0.033896** 0.022022** 0.012265* 

2 0.025146** 0.032545** 0.029062** 0.019108** 0.014508 

4 

0.5 0.001991** 0.002126** 0.002932** 0.002404** 0.001176* 

1 0.014617* 0.019830** 0.024921** 0.017703** 0.00729 

1.5 0.034618** 0.044149** 0.045428** 0.033182** 0.016223* 

2 0.038644** 0.046707** 0.04485** 0.032198** 0.021135 

5 

0.5 0.001108** 0.001078** 0.001266** 0.001292** 0.0005* 

1 0.014031** 0.017577** 0.021607** 0.017595** 0.006575* 

1.5 0.041013** 0.050179** 0.052091** 0.04289** 0.019262* 

2 0.051274** 0.059356** 0.058582** 0.045799** 0.027764 

6 

0.5 0.000642** 0.000499** 0.000537** 0.000574** 0.000158 

1 0.013516** 0.014572** 0.017910** 0.014553** 0.005478* 

1.5 0.048271** 0.054288** 0.055002** 0.047599** 0.021024* 

2 0.066793** 0.073617** 0.070240** 0.057411** 0.033815* 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Legendas: *=>p-valor <0.05, **=>p-valor <0.01. 
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Tabela 13 ‒ Teste de BDS ‒ Retorno Mensal 

BDS Test 
 

m ε/σ VALE 5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

2 

0.5 0.004528 0.00005 0.004316 0.000362 0.002373 

1 0.010946 0.003441 0.013497 -0.002013 0.004918 

1.5 0.013362* 0.00364 0.015788* -0.001997 0.003733 

2 0.007831 0.000919 0.008223 0.002173 0.005081 

3 

0.5 0.003519 0.00163 0.002143 0.000615 0.002629* 

1 0.013312 0.011848 0.016405 0.001759 0.014386* 

1.5 0.020922* 0.016566 0.023026 0.000802 0.011441 

2 0.016666 0.010966 0.010615 0.008018 0.008419 

4 

0.5 0.002452* 0.001191 0.001044 0.000131 0.002197** 

1 0.008746 0.014135* 0.018001* 0.005036 0.021025* 

1.5 0.017486 0.022157* 0.039376* 0.006544 0.029233* 

2 0.017396 0.012426 0.033373* 0.015825 0.028513* 

5 

0.5 0.001577** 0.000938** 0.000421 0.000187 0.001066** 

1 0.005335 0.015848*** 0.012858* 0.004466 0.019828** 

1.5 0.009423 0.03446** 0.03884* 0.011592 0.030242* 

2 0.003235 0.027595* 0.030556* 0.024106* 0.027131 

6 

0.5 0.000719** 0.000466** 0.000343* 0.000001 0.000232 

1 0.005764 0.010808** 0.010948** 0.001894 0.015465** 

1.5 0.017053 0.030949** 0.047364*** 0.009453 0.027942* 

2 0.014272 0.02732* 0.048162** 0.025191* 0.024598 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Legendas: *=>p-valor <0.05, **=>p-valor <0.01, ***=>p-valor<0.001. 
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Tabela 14 ‒ BDS nos Resíduos ‒ Retorno Diário 

BDS Test 

 M ε/σ StdRes_VALE 5 StdRes_CSNA3 StdRes_PETR4 StdRes_ITSA4 StdRes_USIM5 

2 

0.5 0.0000757 0.000547 -0.000778 -0.001126 0.000517 

1 0.00038 0.000595 -0.001657 -0.00246 0.001205 

1.5 0.000569 0.000677 -0.001679 -0.002112 0.00135 

2 0.000326 0.000378 -0.000971 -0.000998 0.000985 

3 

0.5 0.000142 0.000107 -0.000154 -0.000469 0.000296 

1 0.000967 0.00012 -0.000539 -0.001628 0.00109 

1.5 0.001806 0.000447 -0.000771 -0.001822 0.00139 

2 0.001526 0.000332 -0.000495 -0.000881 0.001083 

4 

0.5 0.000128 0.000765 -0.00000226 -0.000162 0.000129 

1 0.001327 0.000885 0.000148 -0.001116 0.000799 

1.5 0.003096 0.001884 0.00036 -0.001794 0.001366 

2 0.003192 0.001408 0.000297 -0.00096 0.001227 

5 

0.5 0.0000575 0.000461 -0.00000258 -0.0000657 0.0000323 

1 0.00103 0.000571 0.000256 -0.000802 0.000383 

1.5 0.003104 0.001872 0.000858 -0.002182 0.001015 

2 0.003662 0.00134 0.000823 -0.001943 0.001116 

6 

0.5 0.0000238 0.000432* 0.0000109 -0.0000258 0.0000174 

1 0.00093 0.000584 0.000243 -0.000546 0.000367 

1.5 0.003287 0.002056 0.00111 -0.002213 0.001132 

2 0.004398 0.001266 0.001257 -0.002471 0.00142 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Legendas: *=>p-valor <0.05, **=>p-valor <0.01, ***=>p-valor<0.001. 
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Tabela 15 ‒ BDS nos Resíduos ‒ Retorno Semanal 

BDS Test 
 

M ε/σ StdRes_VALE5 StdRes_CSNA3 StdRes_PETR4 StdRes_ITSA4 StdRes_USIM5 

2 

0.5 -0.000744 0.001098 0.001098 -0.001104 -0.000411 

1 0.000173 0.00225 0.00225 -0.002793 -0.001343 

1.5 0.001868 0.001355 0.001355 -0.002721 -0.00148 

2 0.002303 0.000431 0.002402 -0.000636 0.00000246 

3 

0.5 -0.000754 0.000634 0.000634 -0.000482 0.000303 

1 -0.002278 0.003691 0.003691 -0.002378 -0.000554 

1.5 0.0000546 0.00279 0.00279 -0.003473 -0.001439 

2 0.002028 0.001109 0.00395 -0.000869 0.000163 

4 

0.5 -0.000266 0.00017 0.00017 -0.000132 0.000041 

1 -0.001618 0.001854 0.001854 -0.001029 -0.000287 

1.5 -0.000127 0.00165 0.00165 -0.002758 -0.002274 

2 0.002313 -0.00000243 0.004867 -0.000268 -0.000651 

5 

0.5 -0.000126 0.000103 0.000103 -0.0000906 -0.0000607 

1 -0.001417 0.0009 0.0009 -0.0000962 -0.000356 

1.5 -0.000635 0.000701 0.000701 -0.000985 -0.003022 

2 0.002134 -0.001644 0.005247 0.001984 -0.001262 

6 

0.5 -0.0000181 -0.0000095 -0.0000095 -0.0000655 -0.0000689 

1 -0.000737 0.000722 0.000722 -0.000315 -0.000194 

1.5 0.000507 0.000749 0.000749 -0.001691 -0.003117 

2 0.003547 -0.001882 0.005233 0.001052 -0.001804 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Legendas: *=>p-valor <0.05, **=>p-valor <0.01, ***=>p-valor<0.001. 

 

 
  



56 
 

Tabela 16 ‒ BDS nos Resíduos ‒ Retorno Mensal 

BDS Test 
      

M ε/σ StdRes_VALE5 StdRes_CSNA3 StdRes_PETR4 StdRes_ITSA4 StdRes_USIM5 

2 

0.5 -0.002575 -0.004423* -0.001463 0.000654 -0.003397 

1 -0.003768 -0.010252* -0.004768 -0.002464 -0.006294 

1.5 -0.003996 -0.010727 -0.004416 -0.003922 -0.009408* 

2 -0.003137 -0.008883** -0.001823 0.000654 -0.005919 

3 

0.5 -0.0031** -0.001376 -0.001918 0.002585 0.00037 

1 -0.005914 -0.006054 -0.008684 -0.000634 -0.00478 

1.5 -0.01057 -0.006778 -0.011691 -0.003632 -0.01251 

2 -0.008083 -0.0099 -0.008999 0.002585 -0.015445 

4 

0.5 -0.000477 -0.000241 -0.00080 0.007571 0.001013 

1 -0.007364 -0.004997 -0.007049 0.000882 0.000585 

1.5 -0.0165 -0.007957 -0.011846 5.70E-05 -0.003887 

2 -0.016143 -0.014668 -0.008562 0.007571 -0.009543 

5 

0.5 1.53E-05 0.000121 -0.000408 0.012827 0.000503 

1 -7.56E-03 -0.000635 -0.008233 0.000563 0.000363 

1.5 -0.023762 -0.000745 -0.018107 0.004112 -0.002771 

2 -0.030608** -0.01176 -0.020967 0.012827 -0.007742 

6 

0.5 0.0000739 0.000101 0.000005 0.010301 0.0000573 

1 -4.20E-03 -0.001715 -0.005129 -0.0013 0.000275 

1.5 -0.018887 -0.001933 -0.012886 0.000641 -0.002265 

2 -0.03033* -0.015867 -0.017607 0.010301 -0.008218 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Legendas: *=>p-valor <0.05, **=>p-valor <0.01. 
 

 Através do teste de BDS sobre os resíduos, podemos observar que estes se apresentam 

como IID o que indica que a modelagem foi eficaz já que toda dependência foi capturada no 

modelo. 
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11  ANÁLISE DOS CORRELOGRAMAS 

 

Análise gráfica dos resíduos 

 

Figura 5 ‒ Correlograma dos resíduos diários padronizados e resíduos diários padronizados
2
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através da análise do correlograma dos resíduos dos modelos utilizados podemos 

observar que não há evidência de autocorrelação até defasagem 7, em outras palavras, o 

resultado da modelagem da média foi satisfatório uma vez que não há evidência de correlação 

serial para as menores defasagens. Para o resíduo ao quadrado, também não há evidência de 

correlação para as defasagens pequenas. Sendo assim, o modelo adotado para cada ativo 

conseguiu capturar a estrutura da correlação serial tanto na variância condicional quanto para 

a média condicional de modo satisfatório. A variância condicional foi modelada de maneira 

adequada; ou seja, a variância condicional se tornou estacionária. Conforme Anexo, observa-

se que não houve rejeição da hipótese nula para o teste de Ljung-Box sobre os resíduos que 

indica que os testes são independentes e identicamente distribuídos. Já para o quadrado do 

retorno, o teste de Ljung-Box demonstrou evidência de autocorrelação a um nível de 

significância de 5% apenas para a defasagem 4 do ativo CSNA3. Esse resultado não contradiz 

o obtido através da análise do correlograma, pois o teste de Ljung-Box testa as n primeiras 
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autocorrelações são em conjunto zero, enquanto que o correlograma verifica a autocorrelação 

de maneira isolada para cada defasagem. 

 

Figura 6 ‒ Correlograma dos resíduos semanais padronizados e resíduos semanais 

padronizados 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com os gráficos acima, observa-se que a modelagem da média e da 

variância foram mais uma vez satisfatórias para os modelos GARCH adotados. Conforme 

corroborado pelo teste de Ljung-Box, não houve evidência de autocorrelação visto que não há 

evidência de rejeição da hipótese para nenhum valor de significância. 
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Figura 7 ‒ Correlograma dos resíduos mensais padronizados e resíduos mensais 

padronizados 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o retorno mensal os resultados obtidos foram similares ao diário e semanal. 

Através da inspeção gráfica, observa-se evidência de autocorrelação na defasagem 9 de 

VALE5 para o resíduo ao quadrado e na defasagem 12 para os resíduos, mas isso não se 

confirmou com o teste de  Ljung-Box ao se analisar a correlação conjunta. 
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12 RESULTADO DO TESTE DE LJUNG-BOX 

 

 

 O teste de Ljung-Box foi aplicado nas séries de resíduos dos retornos diário, semanal e 

mensal para se verificar a existência de autocorrelação conjunta. De acordo com os resultados 

obtidos nas Tabelas 17, 19 e 21 podemos observar que não houve evidência de 

autocorrelação. Além disso, foi executado os mesmos testes sobre o quadrado dos resíduos a 

fim de se verificar também a  existência de autocorrelação conjunta. Conforme os resultados 

expostos nas Tabelas 18, 20 e 22 podemos verificar que não houve indícios da existência 

autocorrelação o que é um indício de que a modelagem da variância, assim como a da média, 

foi satisfatória.   

 

Tabela 17 ‒ Ljung-Box no Resíduo ‒ Retorno Diário 

Ljung-Box no Resíduo 
 

 
VALE5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

Q(1)= 0.227753 0.485689 0.126567 0.224628 0.0742939 

 

[0.6331947] [0.4858567] [0.7220180] [0.6355357] [0.7851846] 

Q(2)= 0.525188 0.76356 0.4609 0.235075 0.224132 

 

[0.7690539] [0.6826451] [0.7941762] [0.8891072] [0.8939852] 

Q(3)= 0.802563 0.967796 3.30069 0.259561 4.99549 

 

[0.8488539] [0.8090438] [0.3475465] [0.9674454] [0.1721278] 

Q(4)= 1.39231 0.971411 3.36968 0.266385 5.07902 

 

[0.8455308] [0.9140996] [0.4979688] [0.9918795] [0.2792849] 

Q(5)= 4.11213 3.37241 3.88732 2.13762 5.08674 

 

[0.5333883] [0.6427749] [0.5657505] [0.8297930] [0.4053858] 

Q(6)= 4.30001 7.87941 4.06956 3.75576 6.90315 

 

[0.6361475] [0.2470716] [0.6672639] [0.7096880] [0.3298971] 

Q(7)= 4.52091 7.89543 4.12236 9.74869 7.30656 

 

[0.7181977] [0.3419053] [0.7655813] [0.2032678] [0.3976742] 

Q(8)= 4.838 9.02105 4.20246 9.78973 7.8531 

 

[0.7747426] [0.3405235] [0.8384103] [0.2800957] [0.4479496] 

Q(9)= 4.89271 9.13842 4.24492 9.81135 9.1801 

 

[0.8435593] [0.4245964] [0.8945658] [0.3659723] [0.4208184] 

Q(10)= 10.4788 10.3648 6.1826 10.7439 10.6579 

 

[0.3995350] [0.4090878] [0.7996960] [0.3778175] [0.3847844] 

Q(15)= 24.1709 11.3012 13.603 14.4207 15.1669 

 

[0.0622476] [0.7309674] [0.5558226] [0.4938886] [0.4394660] 

Q(20)= 26.0799 19.8522 14.9104 19.8548 20.3222 

 

[0.1631895] [0.4672097] [0.7815088] [0.4670422] [0.4379437] 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 



61 
 

  



62 
 

Tabela 18 ‒ Ljung-Box no Resíduo^2 ‒ Retorno Diário 

Ljung Box no Resíduo ^2 
 

 
VALE5^2 CSNA3^2 PETR4^2 ITSA4^2 USIM5^2 

Q(1)= 0.307662 0.385542 1.60614 1.0935 0.410873 

 

[0.5791185] [0.5346522] [0.2050351] [0.2956970] [0.5215268] 

Q(2)= 2.82543 0.448541 3.75704 3.6811 1.34887 

 

[0.2434814] [0.7990991] [0.1528160] [0.1587302] [0.5094431] 

Q(3)= 5.06524 3.06479 3.97279 3.69169 1.35053 

 

[0.1670818] [0.3817440] [0.2644173] [0.2967381] [0.7171705] 

Q(4)= 6.52384 10.4835 3.97307 3.8234 2.07641 

 

[0.1632943] [0.0330252]* [0.4096623] [0.4304326] [0.7217078] 

Q(5)= 6.99291 10.8023 3.98233 4.4096 2.23988 

 

[0.2211679] [0.0554432] [0.5519634] [0.4920694] [0.8150551] 

Q(6)= 10.0211 10.87 4.26187 5.47925 2.25017 

 

[0.1237658] [0.0924784] [0.6412857] [0.4839677] [0.8953127] 

Q(7)= 10.153 11.2134 4.31879 5.64041 3.27829 

 

[0.1800696] [0.1295780] [0.7424134] [0.5823061] [0.8581204] 

Q(8)= 11.485 13.9925 4.40375 5.64066 4.12097 

 

[0.1757053] [0.0819607] [0.8189840] [0.6874114] [0.8460476] 

Q(9)= 11.5667 16.9128 4.82845 7.51345 4.75549 

 

[0.2388516] [0.0500998] [0.8489988] [0.5838201] [0.8550805] 

Q(10)= 12.0685 17.441 5.03982 8.40946 7.34629 

 

[0.2804956] [0.0651578] [0.8885021] [0.5889073] [0.6923980] 

Q(15)= 18.1635 25.7645 11.3677 14.2176 13.5941 

 

[0.2541677] [0.0405722]* [0.7261208] [0.5090937] [0.5565115] 

Q(20)= 21.28 26.869 20.2129 16.7714 23.2847 

 

[0.3808170] [0.1389896] [0.4446843] [0.6677635] [0.2750323] 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 19 ‒ Ljung-Box no Resíduo ‒ Retorno Semanal 

Ljung-Box no Resíduo 
 

 
VALE5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

Q(1)= 0.6149 0.0495 0.0494974 0.00656313 0.5803 

 

[0.4329408] [0.8239401] [0.8239401] [0.9354315] [0.4462102] 

Q(2)= 0.6573 0.0638 0.0638429 0.232067 0.7012 

 

[0.7198821] [0.9685827] [0.9685827] [0.8904453] [0.7042777] 

Q(3)= 0.8548 1.0303 1.0303 0.282927 1.8140 

 

[0.8363261] [0.7939213] [0.7939213] [0.9632068] [0.6118885] 

Q(4)= 1.0087 1.1010 1.10096 0.349597 2.7853 

 

[0.9084678] [0.8941194] [0.8941194] [0.9863916] [0.5943764] 

Q(5)= 1.5313 1.2279 1.22785 1.43183 5.9284 

 

[0.9094358] [0.9421777] [0.9421777] [0.9207999] [0.3132477] 

Q(6)= 2.7708 1.8632 1.86324 1.55683 7.0753 

 

[0.8370204] [0.9318371] [0.9318371] [0.9556305] [0.3139428] 

Q(7)= 5.6451 2.4089 2.40886 4.4014 7.2822 

 

[0.5817397] [0.9338025] [0.9338025] [0.7325558] [0.4001060] 

Q(8)= 6.0271 2.4961 2.4961 4.46856 8.0547 

 

[0.6441913] [0.9619128] [0.9619128] [0.8125704] [0.4281415] 

Q(9)= 7.9872 3.6185 3.61853 4.76316 8.0729 

 

[0.5354399] [0.9346816] [0.9346816] [0.8544461] [0.5268209] 

Q(10)= 8.2644 9.9780 9.97796 4.92854 9.1261 

 

[0.6030257] [0.4424293] [0.4424293] [0.8959004] [0.5201756] 

Q(15)= 11.3261 15.2098 15.2098 9.61786 13.0486 

 

[0.7291567] [0.4364115] [0.4364115] [0.8430646] [0.5985457] 

Q(20)= 14.0083 17.8510 17.851 10.7519 20.0484 

 

[0.8300767] [0.5972218] [0.5972218] [0.9524042] [0.4549052] 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 20 ‒ Ljung-Box no Resíduo^2 ‒ Retorno Semanal 

Ljung-Box no Resíduo^2 
 

 
VALE5^2 CSNA3^2 PETR4^2 ITSA4^2 USIM5^2 

Q(1)= 1.10058 0.1746 0.174627 0.0573982 0.0153 

 

[0.2941396] [0.6760320] [0.6760320] [0.8106565] [0.9014979] 

Q(2)= 4.61962 0.7459 0.745888 0.0619217 0.0179 

 

[0.0992800] [0.6887040] [0.6887040] [0.9695135] [0.9910699] 

Q(3)= 4.63817 3.1995 3.19949 0.0792275 0.0655 

 

[0.2002923] [0.3618787] [0.3618787] [0.9942079] [0.9956237] 

Q(4)= 4.7516 4.4260 4.426 1.7895 0.4605 

 

[0.3137472] [0.3514125] [0.3514125] [0.7744030] [0.9772319] 

Q(5)= 5.17899 4.8917 4.89165 1.90704 0.4682 

 

[0.3944289] [0.4292462] [0.4292462] [0.8618525] [0.9932428] 

Q(6)= 8.83561 4.8933 4.89326 4.2129 1.4974 

 

[0.1830364] [0.5575744] [0.5575744] [0.6478899] [0.9596669] 

Q(7)= 8.99636 4.8952 4.89521 4.54944 2.3469 

 

[0.2529178] [0.6727499] [0.6727499] [0.7147559] [0.9381763] 

Q(8)= 19.6228 5.1611 5.16107 7.74511 4.1311 

 

[0.0118611]* [0.7402307] [0.7402307] [0.4587566] [0.8451078] 

Q(9)= 19.8483 5.3109 5.31086 8.63142 4.1636 

 

[0.0188719]* [0.8064117] [0.8064117] [0.4719687] [0.9003155] 

Q(10)= 20.2545 5.3130 5.313 14.1812 4.9370 

 

[0.0269350]* [0.8693130] [0.8693130] [0.1648874] [0.8953444] 

Q(15)= 21.9437 18.8375 18.8375 19.85 9.1719 

 

[0.1092893] [0.2211910] [0.2211910] [0.1777616] [0.8683610] 

Q(20)= 27.1605 20.9254 20.9254 28.4707 12.6824 

 

[0.1308091] [0.4015331] [0.4015331] [0.0987175] [0.8905927] 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 21 ‒ Ljung-Box no Resíduo ‒ Retorno Mensal 

Ljung Box no Resíduo 
 

 
VALE5 CSNA3 PETR4 ITSA4 USIM5 

Q(1)= 0.707132 0.140656 0.265301 0.0766876 0.607782 

 

[0.4003977] [0.7076300] [0.6065017] [0.7818375] [0.4356240] 

Q(2)= 3.51794 1.85596 0.490722 0.142054 1.13049 

 

[0.1722218] [0.3953512] [0.7824221] [0.9314367] [0.5682212] 

Q(3)= 3.80091 2.75492 0.725304 0.143933 1.13876 

 

[0.2837803] [0.4309755] [0.8672367] [0.9860882] [0.7677257] 

Q(4)= 4.22661 3.32076 1.01829 0.384417 1.13972 

 

[0.3762047] [0.5056495] [0.9070102] [0.9837327] [0.8879197] 

Q(5)= 4.24571 3.44045 1.15814 1.47243 1.14429 

 

[0.5146090] [0.6324166] [0.9488299] [0.9162294] [0.9501089] 

Q(6)= 4.4553 4.15965 1.35437 1.94106 2.41505 

 

[0.6153091] [0.6550809] [0.9685753] [0.9250389] [0.8778507] 

Q(7)= 4.473 4.21711 1.3993 2.77938 2.4414 

 

[0.7239656] [0.7544584] [0.9855926] [0.9046343] [0.9314449] 

Q(8)= 4.52368 4.23641 4.21832 2.78584 2.45211 

 

[0.8070597] [0.8351883] [0.8369083] [0.9470697] [0.9639267] 

Q(9)= 4.67797 4.72017 9.09589 3.42835 3.2014 

 

[0.8614287] [0.8579879] [0.4284704] [0.9448708] [0.9557717] 

Q(10)= 5.63514 4.75423 10.3744 3.42835 3.3281 

 

[0.8449295] [0.9069793] [0.4082863] [0.9694753] [0.9726154] 

Q(15)= 9.54834 15.1086 14.9385 7.68102 12.202 

 

[0.8471485] [0.4436220] [0.4558587] [0.9359335] [0.6636829] 

Q(20)= 11.353 22.7728 20.1209 9.36711 16.2288 

 

[0.9365482] [0.3000881] [0.4503896] [0.9782519] [0.7023296] 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 22 ‒ Ljung-Box no Resíduo^2 ‒ Retorno Mensal 

Ljung Box no Resíduo^2 
   

 
VALE5^2 CSNA3^2 PETR4^2 ITSA4^2 USIM5^2 

Q(1)= 0.436762 0.451246 0.335299 0.00843407 3.3981 

 

[0.5086893] [0.5017437] [0.5625552] [0.9268274] [0.0652715] 

Q(2)= 1.75055 1.30104 0.341015 1.13787 4.37354 

 

[0.4167484] [0.5217756] [0.8432367] [0.5661283] [0.1122791] 

Q(3)= 2.42663 1.68187 0.361747 1.31876 4.55106 

 

[0.4886962] [0.6409711] [0.9480261] [0.7246828] [0.2077812] 

Q(4)= 2.44889 1.77966 1.37955 1.48903 4.56522 

 

[0.6538107] [0.7762021] [0.8477418] [0.8285826] [0.3348840] 

Q(5)= 2.57233 2.10592 2.31349 3.94929 6.49657 

 

[0.7655655] [0.8343030] [0.8042842] [0.5567395] [0.2608516] 

Q(6)= 6.61476 2.19954 10.8079 3.99544 7.56109 

 

[0.3579464] [0.9004624] [0.0944985] [0.6772930] [0.2720534] 

Q(7)= 6.73906 3.04065 10.948 6.5078 7.58936 

 

[0.4565453] [0.8812167] [0.1409012] [0.4818575] [0.3701915] 

Q(8)= 7.12901 3.33293 11.7265 7.01705 7.65925 

 

[0.5227800] [0.9117619] [0.1638319] [0.5347944] [0.4674428] 

Q(9)= 9.65829 3.87963 13.0064 8.45668 8.34524 

 

[0.3788498] [0.9191547] [0.1623174] [0.4888574] [0.4997637] 

Q(10)= 11.1397 4.9417 13.043 9.51804 8.95138 

 

[0.3467348] [0.8950386] [0.2212765] [0.4837436] [0.5367237] 

Q(15)= 14.3436 9.41638 15.0822 12.4982 11.4293 

 

[0.4996468] [0.8547602] [0.4455090] [0.6409976] [0.7216137] 

Q(20)= 16.1492 10.8726 18.977 20.8652 14.5571 

 

[0.7073269] [0.9494602] [0.5233223] [0.4051021] [0.8011663] 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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13 RESULTADO DO TESTE DE RESCALED RANGE ANALYSIS 

  

 De acordo com os resultados demonstrados acima, apenas para o papel USIM5 temos 

evidência fraca de rejeição da hipótese nula para um nível de significância de 5% para a 

estatística de Lo R/S. Contudo, não devemos nos limitar ao resultado deste teste 

exclusivamente para confirmar a existência de memória longa para a série temporal analisada. 

 

Tabela 23 ‒ Teste de Rescaled Range Analysis ‒ Retorno Diário 

Ação 
Hurst-Mandelbrot 

R/S Test statistic 

Lo R/S Test 

statistic 

Valores críticos, 

90% 

Valores críticos, 

95% 

Valores críticos, 

99% 

VALE5 1.7691 1.78267 [0.861, 1.747] [0.809, 1.862] [0.721, 2.098] 

CSNA3 1.8452 1.75217 [0.861, 1.747] [0.809, 1.862] [0.721, 2.098] 

PETR4 1.72766 1.70593 [0.861, 1.747] [0.809, 1.862] [0.721, 2.098] 

ITSA4 1.20539 1.19345 [0.861, 1.747] [0.809, 1.862] [0.721, 2.098] 

USIM5 2.01281 1.90037 [0.861, 1.747] [0.809, 1.862] [0.721, 2.098] 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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14 RESULTADO DO TESTE DE RAZÃO DE VARIÂNCIA 

 

Neste trabalho foram realizados ambos os testes de Razão de Variância para RW1 

(Homocedástico) e RW3 (Heterocedástico). Abaixo temos os resultados obtidos: 

 

Tabela 24 ‒ Testes de Razão de Variância para RW1 (Homocedástico) e RW3 

(Heterocedástico) ‒ Retorno Diário 

 
HOMOCEDÁSTICO 

 
HETEROCEDÁSTICO 

 

VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

 

VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

 VALE5 
1.05 0.98 0.90 0.88 

 

1.01 1.02 1.05 1.11 

(0.0269) (0.6799) (0.1225) (0.2254) 

 

(0.6131) (0.5593) (0.3234) (0.1234) 

CSNA3 
1.09 1.11 1.12 1.15 

 

1.01 1.02 1.03 1.07 

(0.0008) (0.0184) (0.1010) (0.1513) 

 

(0.4697) (0.4504) (0.5708) (0.2837) 

PETR4 
1.05 1.03 0.99 1.00 

 

1.01 0.99 0.97 0.99 

(0.0274) (0.5502) (0.9277) (0.9940) 

 

(0.7032) (0.6522) (0.5416) (0.8591) 

 ITSA4 
1.03 0.99 0.88 0.76 

 

1.01 1.02 1.06 1.13 

(0.1926) (0.7671) (0.1036) (0.0313) 

 

(0.7204) (0.5350) (0.2034) (0.0599) 

USIM5 
1.11 1.12 1.13 1.17 

 

1.00 1.01 0.98 0.96 

(0.0000) (0.0029) (0.0463) (0.0768) 

 

(0.9454) (0.7786) (0.6735) (0.5483) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O teste de razão de variância homocedástico para os retornos diários demonstrou haver 

evidência de previsibilidade nos retornos dos ativos CSNA3 e VALE5 para o horizonte de 

dois dias e com relação a USIM5 houve evidência de previsibilidade mais significativa para 

os horizontes de dois a oitos dias e menos significativa para 16 dias, conforme demonstrado 

pelos baixos p valores encontrados para os testes RW1 o que indica a rejeição da hipótese 

nula de random walk. Para o horizonte de 16 dias tem-se que ITSA4 também apresenta ser 

estatisticamente previsível Adotando-se o modelo RW3, o qual leva em consideração a 

heterocedasticidade, USIM5 que apresentou evidência de previsibilidade não apresenta mais 

indícios de rejeição da hipótese nula de que VR é estatisticamente igual a 1. Podemos 

observar que o modelo RW3 apresentou uma melhora nos resultados corroborando que a 

existência de heterocedasticidade  precisa ser levada em conta nessas análises. A razão de 

variância para CSNA3 e ITSA4 é levemente superior à unidade para todos os ativos indicando 

haver persistência do retorno nos dias analisados, mas estes não são economicamente 

significativos. 
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Tabela 25 ‒ Testes de Razão de Variância para RW1 (Homocedástico) e RW3 

Heterocedástico) ‒ Retorno Semanal 

 

HOMOCEDÁSTICO 
 

HETEROCEDÁSTICO 

 

VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

 

VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

 VALE5 
0.86 0.8 0.79 0.8 

 

0.97 0.95 0.95 1.05 

(0.0382) (0.0788) (0.1878) (0.3142) 

 

(0.4616) (0.4219) (0.6460) (0.7229) 

CSNA3 
0.98 0.96 1.05 1.04 

 

1.03 1.07 1.20 1.35 

(0.7227) (0.6442) (0.7088) (0.8394) 

 

(0.3467) (0.2641) (0.0588) (0.0250) 

PETR4 
0.94 0.91 0.95 0.9 

 

0.99 1.01 1.05 0.98 

(0.2166) (0.3183) (0.7265) (0.6364) 

 

(0.8295) (0.9099) (0.6370) (0.9067) 

 ITSA4 
0.86 0.71 0.66 0.57 

 

1.00 0.99 0.99 0.95 

(0.1219) (0.0432) (0.0752) (0.0820) 

 

(0.9846) (0.8498) (0.9585) (0.7645) 

USIM5 
1.04 1.08 1.24 1.34 

 

1.03 1.06 1.22 1.39 

(0.3964) (0.3343) (0.0493) (0.0558) 

 

(0.4566) (0.3314) (0.0313) (0.0109) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Comparativamente ao retorno diário, a evidência mais significativa de previsibilidade 

para o ativo VALE5 permaneceu apenas para o horizonte de 2 dias considerando a hipótese de  

RW1. Para os demais horizontes têm-se indícios de aleatoriedade uma vez que não há 

evidência de rejeição da hipótese nula. Para subperíodos intermediário, USIM5 e ITSA4 

apresentaram branda evidência de previsibilidade ao rejeitar hipótese de passeio aleatório para 

8 e 4 semanas, respectivamente, a um nível de significância de 5%. Para os demais horizontes 

e ativos não houve indícios de previsibilidade conforme demonstrado na Tabela 25.  Levando-

se em conta a presença de heterocedasticidade temos evidência de previsibilidade no 

horizonte de 8 e 16 semanas  para USIM5 e no subperíodo de 16 semanas para CSNA3 

também. Diferentemente dos testes de razão de variância para os retornos diários, observou-se 

sob a hipótese de RW3 houve uma redução na previsibilidade para os ativos VALE5, PETR4 

e ITSA4 comparativamente ao resultado obtido para RW1, enquanto que para CSNA3 o 

comportamento observado foi o oposto. 
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Tabela 26 ‒ Testes de Razão de Variância para RW1 (Homocedástico) e RW3 

Heterocedástico) ‒ Retorno Mensal 

 
HOMOCEDÁSTICO 

 
HETEROCEDÁSTICO 

 

VR(3) VR(6) VR(12) 

 

VR(3) VR(6) VR(12) 

 VALE5 
0.99 1.04 1.12 

 

1.13 1.21 1.36 

(0.9453) (0.8375) (0.6793) 

 

(0.2055) (0.1861) (0.1581) 

CSNA3 
1.07 1.04 1.00 

 

1.05 1.07 1.01 

(0.5302) (0.8377) (0.9875) 

 

(0.6277) (0.6949) (0.9795) 

PETR4 
0.93 0.87 0.75 

 

1.02 1.05 1.10 

(0.6219) (0.5755) (0.4449) 

 

(0.8675) (0.7681) (0.7006) 

 ITSA4 
0.91 0.84 0.83 

 

1.02 1.07 1.21 

(0.4088) (0.3810) (0.5437) 

 

(0.8769) (0.6812) (0.4359) 

USIM5 
1.20 1.33 1.28 

 

1.08 1.20 1.28 

(0.1199) (0.0911) (0.3352) 

 

(0.4132) (0.2309) (0.2849) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Conforme esperado, os resultados obtidos para os testes de razão de variância para os 

retornos mensais não demostraram evidência de rejeição da hipótese nula indicando não haver 

evidências de que o VR (Razão de Variância) não é estatisticamente igual a 1. Os resultados 

apontados na Tabela 26 demonstram que os indícios de aleatoriedade são assintoticamente 

robustos uma vez que a estatística de teste adotada foi consistente sob a hipótese de variância 

não constante.   

 Em um estudo realizado por Marco Bonomo, em seu livro Finanças Aplicadas, os 

resultados obtidos para retornos individuais estão alinhados com os obtidos acima para os 

retornos mensais. O estudo de Variance Ratio foi feito tanto sobre carteiras agrupadas quanto 

sobre ativos individuais para retornos diários, semanais e mensais. As carteiras analisadas 

foram agrupadas sob os seguintes critérios: Carteiras EW ‒ estabelece uma ponderação igual 

para as ações que compõe a carteira enquanto que a Carteira VW estabelece uma ponderação 

proporcional ao valor da empresa ao final de cada respectivo ano na carteira de mercado. Os 

dados analisados foram as séries diárias de ações dentre o período de 4 de março de 1986 a 15 

de abril de 1998, os quais foram divididos em 3 subperíodos. No estudo do Bonomo, para a 

análise das carteiras concluiu-se que havia indícios de previsibilidade dos retornos diários de 

curto prazo até o horizonte de 16 dias e até o horizonte de 8 semanas para os retornos 

semanais. Observou-se também uma melhora no último subperíodo analisado, pois as 

evidências de rejeição da hipótese nula de aleatoriedade foram inexistentes ou menos 

significativas. Para os ativos individuais, as razões de variâncias obtidas também foram 

superiores à unidade, mas em grandezas inferiores às observadas nas carteiras.  
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15 RESULTADO DO TESTE DE ACF ROBUSTO 

 

Graficamente observa-se que a fórmula generalizada de Bartlett para processos não 

lineares apresentou melhora nos resultados de VALE5 para os lags 1, 2, 3 e 10 e PETR4 nos 

lags 1 e 3conforme demonstrado na Figura 8 . Com relação ao ativo PETR4, pode-se dizer 

que a um nível de significância de 5% os resíduos não apresentam correlação serial quando se 

leva em conta a heterocedasticidade visto que esse valor antes era de 1%. Houve melhora 

significativa também para VALE5 em alguns lags, mas o aumento da banda não foi o 

suficiente para excluir a correlação serial no lag 3 assim como ocorreu para ITSA4 no lag 3. 

Para CSNA3 e USIM5 o aumento da banda não foi suficiente para que a série fosse 

considerada um ruído branco visto que a correlação no lag 1 ainda permanece bastante 

significativa. Caso as autocorrelações não ultrapassassem a banda da fórmula generalizada de 

Bartlett, a série pode ser considerada um ruído branco. De acordo com a Tabela 27, podemos 

verificar as melhorias incorporadas nos lags que apresentaram autocorrelação significativa 

para a fórmula padrão de Bartlett através da comparação do p-valor da fórmula padrão e o do 

p-valor da fórmula generalizada, referenciado na tabela como Rob p-valor. 

  

 

Figura 8 ‒ Teste de ACF Robusto ‒ Retorno Diário 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 27 ‒ Teste de ACF Robusto ‒ Retorno Diário 

Ativo ACF Var Rob Var p-valor Rob p-valor 

VALE5: 

1 0.0479 0.01572 0.02166 0.23% 2.70% 

2 -0.0538 0.01572 0.02468 0.06% 2.93% 

3 -0.06643 0.01572 0.02315 0.00% 0.41% 

10 0.04981 0.01572 0.02197 0.15% 2.34% 

14 -0.04299 0.01572 0.02024 0.63% 3.37% 

CSNA3: 

1 0.08514 0.01572 0.02552 0.00% 0.09% 

3 -0.03181 0.01572 0.02305 4.31% 16.76% 

6 0.02693 0.01572 0.02240 8.68% 22.94% 

10 0.03471 0.01572 0.02193 2.73% 11.35% 

16 0.03221 0.01572 0.02120 4.05% 12.87% 

20 0.02947 0.01572 0.02103 6.09% 16.11% 

PETR4: 
1 0.05036 0.01572 0.02266 0.14% 2.63% 

3 -0.05037 0.01572 0.02251 0.14% 2.52% 

ITSA4: 

1 0.03089 0.01572 0.02364 4.95% 19.13% 

2 -0.03162 0.01572 0.02723 4.43% 24.55% 

3 -0.05833 0.01572 0.02358 0.02% 1.34% 

5 -0.03149 0.01572 0.02414 4.52% 19.21% 

6 -0.03378 0.01572 0.02454 3.17% 16.87% 

7 -0.06935 0.01572 0.02645 0.00% 0.88% 

18 -0.02728 0.01572 0.02246 8.27% 22.46% 

21 -0.0523 0.01572 0.02053 0.09% 1.09% 

USIM5: 

1 0.1067 0.01572 0.02092 0.00% 0.00% 

3 -0.04331 0.01572 0.01967 0.59% 2.77% 

6 0.02779 0.01572 0.02034 7.71% 17.18% 

15 0.03446 0.01572 0.02042 2.84% 9.16% 

16 0.0345 0.01572 0.01834 2.82% 6.00% 

19 -0.03479 0.01572 0.01920 2.69% 7.00% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na figura 9 , vemos o resultado do teste para o retorno semanal. Pode-se observar que 

a fórmula generalizada de Bartlett não apresentou melhoras significativas apenas para USIM5 

uma vez que a banda fornecida pela fórmula padrão de Bartlett já era suficiente para que a 

série fosse considerada não correlacionada serialmente. Para VALE5, observa-se que houve 

melhora no resultado obtido através da inspeção gráfica. Considerando-se a Tabela 28 

podemos observar que o nível de significância que era de 1% passou a ser 5% para o lag 1. Já 

para CSNA3, podemos observar graficamente que o aumento da banda para os lags 4, 8 e 10 

possibilitaram um aumento no nível de significância indicando que a série não é 

correlacionada há um nível de significância de 10% para os dois primeiros lags conforme 

Tabela 28, comparativamente à fórmula padrão que indicou um nível de significância de 5%. 

Para o ativo ITSA4, pode-se observar que ao se considerar a presença de heterocedasticidade, 

o aumento da banda é suficiente para que a série seja não correlacionada a um nível de 

significância de 5%. 

 

Figura 9 ‒ Teste de ACF Robusto ‒ Retorno Semanal 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 28 ‒ Teste de ACF Robusto ‒ Retorno Semanal  

Ativos ACF Var Rob Var p-valor Rob p-valor 

VALE5: 1 -0.13579 0.03522 0.06621 0.01% 4.03% 

CSNA3: 

4 0.07327 0.03522 0.0495 3.75% 13.88% 

8 0.06072 0.03522 0.03878 8.48% 11.74% 

10 -0.08085 0.03522 0.03809 2.17% 3.38% 

15 -0.06565 0.03522 0.03801 6.23% 8.41% 

16 -0.07009 0.03522 0.03807 4.66% 6.57% 

PETR4: 

1 -0.06334 0.03522 0.05183 7.22% 22.17% 

10 -0.08 0.03522 0.03954 2.31% 4.30% 

11 0.07611 0.03522 0.03673 3.07% 3.83% 

21 -0.08194 0.03522 0.0412 2.00% 4.67% 

ITSA4: 

1 -0.13868 0.03522 0.0891 0.01% 11.96% 

2 -0.09747 0.03522 0.05312 0.57% 6.65% 

7 -0.06274 0.03522 0.03759 7.49% 9.51% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisar os gráficos para retorno mensal, figura 10, podemos observar que a 

fórmula generalizada de Bartlett representou uma melhora no nível de significância para a 

autocorrelação dos retornos de CSNA3 que passou  de 5% para 10%. Para USIM5, o aumento 

da banda não foi capaz de rejeitar a autocorrelação uma vez que o nível de significância 

permaneceu 1% para o lag 1, conforme tabela abaixo. Para defasagens maiores que 10 houve 

uma redução apenas para o lag 12 de USIM5, mas estas autocorrelações não são relevantes.  

Para os demais ativos, a fórmula generalizada de Bartlett não teve grande relevância uma vez 

que essas séries já eram consideradas não correlacionadas para a fórmula padrão. 
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Figura 10 ‒ Teste de ACF Robusto ‒ Retorno Mensal 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Tabela 29 ‒ Teste de ACF Robusto ‒ Retorno Mensal  

Ativos: ACF Var Rob Var p-valor Rob p-valor 

VALE5: 
2 0.12532 0.07125 0.09505 7.86% 18.74% 

12 0.16583 0.07125 0.07957 1.99% 3.71% 

CSNA3: 

1 0.15138 0.07125 0.07996 3.36% 5.83% 

12 0.15156 0.07125 0.08173 3.34% 6.37% 

17 -0.16142 0.07125 0.07730 2.35% 3.68% 

30 0.12711 0.07125 0.07504 7.44% 9.03% 

PETR4: 

2 -0.12616 0.07125 0.09986 7.66% 20.65% 

9 -0.12976 0.07125 0.07628 6.86% 8.89% 

11 0.13196 0.07125 0.07968 6.40% 9.77% 

17 -0.15368 0.07125 0.071400 3.10% 3.14% 

23 0.10417 0.07125 0.05899 14.37% 7.74% 

USIM5: 

1 0.22529 0.07125 0.08273 0.16% 0.65% 

11 0.16322 0.07125 0.07357 2.20% 2.65% 

12 0.17718 0.07125 0.06786 1.29% 0.90% 

17 -0.09941 0.07125 0.05740 16.29% 8.33% 

Fonte: O Elaborado pela autora. 
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16 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho investigou empiricamente a eficiência na forma fraca no mercado 

acionário brasileiro. A análise compreendeu a utilização de modelos univariados para cada um 

dos 15 ativos selecionados no índice do Ibovespa de maio de 2016. Foram executados os 

testes comuns à análise de eficiência de mercado como os de Razão de Variância 

considerando-se a série homocedástica e heterocedástica  e testes para verificar a existência de 

autocorrelação além da adequação da modelagem utilizada. Para a verificação da modelagem, 

utilizou-se o teste de Ljung-Box para verificação da autocorrelação no resíduo e no quadrado 

do resíduo a fim de analisar a modelagem da média e da variância respectivamente, o teste de 

BDS foi empregado para verificar que os retornos são uma distribuição independente e 

identicamente distribuída e o teste de Lagrange Multiplier ARCH sobre os resíduos foi 

utilizado para testar a existência de heterocedasticidade e, consequentemente, necessidade de 

se empregar um modelo GARCH. Os demais testes utilizados para a modelagem univariada e 

a verificação dos critérios de estacionaridade, modelagem da média e da variância foram 

satisfatórios conforme demonstrado no trabalho. O modelo GARCH mais empregado foi o 

GJR e a utilização do programa OxMetrics foi fundamental para viabilizar a simulação de 

tantos modelos e a execução dos testes de maneira sistêmica.  

O caráter inovador deste trabalho consistiu na aplicação do teste Robust ACF no qual a 

fórmula de Bartlett para processos não lineares leva em consideração a heterocedasticidade 

dos ativos financeiros; afinal, assumir que um ativo tem volatilidade constante não é 

verossímil. Por ser um mercado emergente, esperava-se encontrar indícios de ineficiência no 

mercado acionário brasileiro, conforme já demonstrado em alguns trabalhos, como do 

Bonomo (2002). Contudo, os resultados obtidos neste trabalho são consistentes com a 

eficiência na forma fraca proposta por Campbell (1997) uma vez que não houve evidência de 

rejeição da hipótese nula para o modelo RW3 sobre os retornos diários, semanais e mensais 

para os ativos analisados.  

Do exposto, pode-se dizer que no mercado de capitais brasileiro não é mais 

estrategicamente vantajoso ter posições que se baseiam em previsão de retornos de ações que 

utilizam preços passados a fim de se obter ganhos acima do equilíbrio, ou seja, o mercado se 

tornou informacionalmente eficiente. Com relação à presença de autocorrelação, a qual pode 

indicar a existência de retornos anormais, podemos observar que a fórmula generalizada de 

Bartlett apresentou uma melhora nos resultados obtidos para as cinco ações mais líquidas no 

período analisado, contudo o aumento da banda não foi suficiente para evidenciar a ausência 
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de autocorrelação das outras 10 ações analisadas conforme Tabelas 1, 2, 3 dos Anexos. Com 

relação ao teste de ACF robusto, comparando-se os p-valores obtidos, pode-se observar que a 

inclusão da heterocedasticidade se faz importante nesta análise, pois os p- valores obtidos 

através da fórmula de Bartlett foram, em sua maioria, superiores aos p-valores das funções de 

autocorrelação indicando uma redução no nível de significância. Seria interessante fazer os 

mesmos testes em carteiras para verificar a persistência da eficiência na forma fraca, como um 

exercício, pois desta maneira estaríamos removendo a interferência do erro idiossincrático 

presente nos ativos individuais. 
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Tabela 1 ‒ As Cinco Ações Mais Líquidas 

Código da Ação Nome da Ação Descrição da Ação 

VIVT4 Telef Brasil PN TELEFÔNICA BRASIL S.A 

TBLE3 TRACTEBEL ON TRACTEBEL ENERGIA S.A 

ITUB4 Itaú Unibanco PN ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 

CPLE6 Copel PNB CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 

EMBR3 Embraer ON EMBRAER S.A. 

PETR3 Petrobras ON PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 

GGBR4 Gerdau PN GERDAU S.A. 

TIMP3 Tim Part S.A. ON TIM PARTICIPACOES S.A. 

CMIG4 Cemig PN CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 

GOAU4 Gerdau Met PN METALURGICA GERDAU S.A. 

Fonte: Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/index.htm>. 

 

Tabela 2 ‒ Estatística descritiva das demais ações ‒ Retorno Diário 

Ação Mínimo Média Máximo Desvio padrão Assimetria Kurtosis Jarque-Bera p-valor 

VIVT4 -0.2061 0.00043 0.12962 0.02019 -0.20863 5.0514 4330 0.0000 

TBLE3 -0.1278 0.00101 0.30608 0.0259 0.86789 9.0639 14354 0.0000 

ITUB4 -0.1294 0.00063 0.21004 0.02351 0.37812 4.0376 2844 0.0000 

CPLE6 -0.1823 0.00027 0.15556 0.02541 0.03474 2.276 873.92 0.0000 

EMBR3 -0.1823 0.00036 0.14552 0.02492 -0.20907 4.2401 3059.6 0.0000 

PETR3 -0.1491 0.00038 0.14966 0.02674 0.17498 3.1257 1667.3 0.0000 

GGBR4 -0.1614 0.00047 0.16887 0.02783 0.07453 2.44 1007.2 0.0000 

TIMP3 -0.2574 0.00023 0.26193 0.03229 -0.00729 5.561 5212.1 0.0000 

CMIG4 -0.2364 0.00039 0.13741 0.02525 -0.30542 4.7783 3911.1 0.0000 

GOAU4 -0.2096 0.00025 0.1767 0.0278 -0.03088 4.0924 2823.3 0.0000 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 3 ‒ Estatística descritiva das demais ações ‒ Retorno Semanal 

Ação Mínimo Média Máximo Desvio padrão Assimetria Kurtosis Jarque-Bera p-valor 

VIVT4 -0.3836 0.00218 0.23694 0.04438 -0.53890 10.9147 2142.8 0.0000 

TBLE3 -0.2449 0.00506 0.45469 0.04971 0.87866 12.6575 3235.9 0.0000 

ITUB4 -0.345 0.00321 0.43748 0.05406 0.28543 10.719 2011.9 0.0000 

CPLE6 -0.2388 0.00138 0.20966 0.05408 -0.08042 4.261 54.267 0.0000 

EMBR3 -0.3739 0.00187 0.1948 0.05585 -0.72366 8.7021 1162.3 0.0000 

PETR3 -0.3316 0.00195 0.29884 0.06243 -0.16559 5.6136 233.08 0.0000 

GGBR4 -0.3472 0.00239 0.33809 0.06805 -0.15694 5.315 183.28 0.0000 

TIMP3 -0.425 0.00121 0.31952 0.07071 -0.19642 6.8989 515.68 0.0000 

CMIG4 -0.2485 0.00203 0.39054 0.05578 0.26201 6.2652 367.27 0.0000 

GOAU4 -0.3761 0.00130 0.3575 0.06824 -0.31497 6.307 380.59 0.0000 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 4 ‒ Estatística descritiva das demais ações ‒ Retorno Mensal 

Ação Mínimo Média Máximo 
Desvio 

padrão 
Assimetria Kurtosis Jarque-Bera p-valor 

VIVT4 -0.4619 0.00894 0.5133 0.09234 0.41747 10.2864 441.52 0.0000 

TBLE3 -0.4769 0.02072 0.5847 0.10605 0.55383 9.5686 364.23 0.0000 

ITUB4 -0.2496 0.01313 0.22585 0.0884 -0.17718 3.20912 1.3896 0.4992 

CPLE6 -0.3293 0.00565 0.2763 0.09708 -0.21575 3.33155 2.4307 0.2966 

EMBR3 -0.6966 0.00766 0.68498 0.12779 -0.22699 11.1581 547.99 0.0000 

PETR3 -0.3891 0.00797 0.40016 0.12344 -0.03882 3.85638 6.0694 0.0481 

GGBR4 -0.4036 0.00977 0.66498 0.12577 0.60631 6.6007 118.49 0.0000 

TIMP3 -0.2796 0.00497 0.48454 0.11659 0.33821 4.0997 13.682 0.0011 

CMIG4 -0.3652 0.00832 0.41956 0.1033 -0.11531 4.4037 16.611 0.0002 

GOAU4 -0.5209 0.00532 0.69315 0.13425 0.08639 7.3942 158.74 0.0000 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Figura 1 ‒ Teste Robusto – ACF nos retornos diários 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 5 ‒ ACF, Bartlett e Robusta Assintótica Variância e p-valores (bicaudal) nos retornos 

diários 

Ativos ACF Var Rob Var p-valor Rob p-valor 

VIVT4: 

1 -0.03383 0.01572 0.0215 3.15% 11.57% 

5 -0.05214 0.01572 0.01748 0.09% 0.29% 

12 0.03674 0.01572 0.01816 1.95% 4.31% 

TBLE3: 

1 -0.06626 0.01572 0.02797 0.00% 1.78% 

3 -0.04012 0.01572 0.02431 1.07% 9.89% 

4 -0.07658 0.01572 0.02302 0.00% 0.09% 

10 0.03928 0.01572 0.01875 1.25% 3.62% 

18 -0.05304 0.01572 0.02171 0.07% 1.46% 

ITUB4: 

1 0.0522 0.01572 0.02225 0.09% 1.90% 

3 -0.05947 0.01572 0.02362 0.02% 1.18% 

7 -0.04585 0.01572 0.02471 0.36% 6.35% 

21 -0.05348 0.01572 0.02081 0.07% 1.02% 

CPLE6: 
1 -0.03902 0.01572 0.0193 1.31% 4.32% 

2 -0.03481 0.01572 0.02024 2.69% 8.55% 

EMBR3: 
11 -0.04195 0.01572 0.01997 0.76% 3.57% 

12 0.03311 0.01572 0.01941 3.52% 8.81% 

PETR3: 

1 0.04744 0.01572 0.02034 0.26% 1.97% 

2 -0.04091 0.01572 0.02331 0.93% 7.92% 

3 -0.05244 0.01572 0.02172 0.09% 1.58% 

GGBR4: 

1 0.06558 0.01572 0.02081 0.00% 0.16% 

3 -0.0512 0.01572 0.02232 0.11% 2.18% 

20 0.04272 0.01572 0.02144 0.66% 4.63% 

  21 0.04434 0.01572 0.02072 0.48% 3.24% 

TIMP3: 

1 -0.02968 0.01572 0.02093 5.91% 15.62% 

3 -0.04933 0.01572 0.01861 0.17% 0.80% 

8 -0.03374 0.01572 0.01909 3.19% 7.71% 

12 0.03486 0.01572 0.01758 2.66% 4.74% 

20 0.0307 0.01572 0.01733 5.09% 7.65% 

CEMIG4: 

2 -0.03841 0.01572 0.02036 1.46% 5.92% 

3 -0.04983 0.01572 0.02038 0.15% 1.45% 

4 -0.05653 0.01572 0.02174 0.03% 0.93% 

10 0.04213 0.01572 0.01817 0.74% 2.04% 

16 0.05582 0.01572 0.01894 0.04% 0.32% 

17 -0.03093 0.01572 0.01829 4.92% 9.08% 

18 -0.04516 0.01572 0.01866 0.41% 1.55% 

19 0.03185 0.01572 0.01675 4.28% 5.72% 

GOAU4: 

1 0.08771 0.01572 0.02326 0.00% 0.02% 

20 0.03677 0.01572 0.02517 1.94% 14.41% 

21 0.0441 0.01572 0.02359 0.50% 6.16% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 2 ‒ Teste Robusto – ACF nos retornos semanais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 6 ‒ ACF, Bartlett e Robusta Assintótica Variância e p-valores (bicaudal) nos retornos 

semanais 

Ativos ACF Var Rob Var p-valor Rob p-valor 

VIVT4: 

1 -0.10997 0.03522 0.04475 0.18% 1.40% 

7 -0.07826 0.03522 0.0414 2.63% 5.87% 

15 0.06760 0.03522 0.04174 5.50% 10.53% 

19 -0.07801 0.03522 0.04548 2.68% 8.63% 

TBLE3: 

1 -0.10771 0.03522 0.04802 0.22% 2.49% 

2 0.1142 0.03522 0.04099 0.12% 0.53% 

3 -0.07478 0.03522 0.04972 3.38% 13.26% 

12 -0.06595 0.03522 0.04116 6.12% 10.90% 

14 -0.06222 0.03522 0.0345 7.73% 7.13% 

16 -0.06954 0.03522 0.03379 4.84% 3.96% 

18 -0.06314 0.03522 0.03699 7.31% 8.79% 

CPLE6: 

1 -0.1482 0.03522 0.04311 0.00% 0.06% 

10 -0.07067 0.03522 0.03726 4.48% 5.79% 

12 -0.05949 0.03522 0.03976 9.12% 13.45% 

EMBR3: 7 -0.06116 0.03522 0.04294 8.25% 15.44% 

PETR3: 

10 -0.06558 0.03522 0.03957 6.26% 9.75% 

11 0.06581 0.03522 0.03777 6.17% 8.15% 

21 -0.08421 0.03522 0.0403 1.68% 3.67% 

GGBR4: 

1 -0.07872 0.03522 0.04624 2.54% 8.87% 

4 0.12706 0.03522 0.04397 0.03% 0.39% 

18 0.06058 0.03522 0.03154 8.55% 5.48% 

TIMP3: 

1 -0.13173 0.03522 0.04897 0.02% 0.72% 

3 -0.0798 0.03522 0.04254 2.35% 6.07% 

8 -0.09743 0.03522 0.05121 0.57% 5.71% 

14 0.06684 0.03522 0.03724 5.78% 7.27% 

CMIG4: 

1 -0.1313 0.03522 0.04142 0.02% 0.15% 

2 0.06071 0.03522 0.04639 8.48% 19.07% 

12 -0.08677 0.03522 0.03546 1.38% 1.44% 

15 -0.07643 0.03522 0.03663 3.00% 3.69% 

21 -0.08389 0.03522 0.03659 1.72% 2.19% 

GOAU4: 

4 0.16348 0.03522 0.04951 0.00% 0.10% 

9 0.06239 0.03522 0.04238 7.65% 14.10% 

18 0.06888 0.03522 0.03511 5.05% 4.98% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 3 ‒ Teste Robusto – ACF nos retornos mensais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 7 ‒ ACF, Bartlett e Robusta Assintótica Variância e p-valores (bicaudal) nos retornos 

mensais 

 
ACF Var Rob Var p-valor Rob p-valor 

VIVT4: 

1 -0.15116 0.07125 0.08566 3.39% 7.76% 

4 0.14861 0.07125 0.07402 3.70% 4.47% 

5 -0.18268 0.07125 0.11529 1.04% 11.31% 

9 -0.11773 0.07125 0.10582 9.85% 26.59% 

17 -0.13024 0.07125 0.07054 6.76% 6.48% 

TBLE3: 

1 -0.17661 0.07125 0.15505 1.32% 25.47% 

9 0.15477 0.07125 0.10449 2.98% 13.86% 

19 -0.14578 0.07125 0.07837 4.08% 6.29% 

ITUB4: 
1 -0.13321 0.07125 0.07683 6.15% 8.29% 

9 -0.13173 0.07125 0.07666 6.45% 8.58% 

EMBR3: 
10 -0.15536 0.07125 0.07007 2.92% 2.66% 

11 0.13444 0.07125 0.08037 5.92% 9.44% 

PETR3: 17 -0.12964 0.07125 0.07028 6.88% 6.51% 

GGBR4: 

4 0.16114 0.07125 0.06769 2.37% 1.73% 

9 -0.17265 0.07125 0.07479 1.54% 2.10% 

14 0.0906 0.07125 0.05332 20.35% 8.93% 

TIMP3: 
1 -0.14564 0.07125 0.07587 4.09% 5.49% 

10 0.1228 0.07125 0.07036 8.48% 8.09% 

CMIG4: 

3 -0.14871 0.07125 0.0788 3.69% 5.91% 

7 -0.13219 0.07125 0.07035 6.36% 6.03% 

12 0.13276 0.07125 0.06413 6.24% 3.85% 

GOAU4: 
1 0.23948 0.07125 0.09421 0.08% 1.10% 

14 0.09436 0.07125 0.04871 18.54% 5.27% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 
 

Tabela 8 ‒ Teste ADF  

 

Resíduo Retorno Diário Resíduos Retorno Semanal Resíduos Retorno Mensal 

Ativo t statistic Probabilidade t statistic Probabilidade t statistic Probabilidade 

StdRes_VALE5 -63.102 0.01% -29.18886 0.00% -13.12844 0.00% 

StdRes_CSNA3 -62.88 0.01% -27.49633 0.00% -13.42251 0.00% 

StdRes_PETR4 -63.547 0.01% -28.55489 0.00% -13.45402 0.00% 

StdRes_ITSA4 -63.233 0.01% -28.43207 0.00% -13.6825 0.00% 

StdRes_USIM5 -63.23 0.01% -27.5865 0.00% -13.23879 0.00% 

       Test critical values: 1% level -2.56553 5% level -1.9409 10% level -1.61562 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 9 ‒ Testes de Razão de Variância para RW1 (Homocedástico) e RW3 

(Heterocedástico) ‒ Retorno Diário 

 
HOMOCEDÁSTICO 

 
HETEROCEDÁSTICO 

Ativo VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

 

VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

VIVT4 
0.96 0.96 0.90 0.85 

 

1.00 0.96 0.90 0.85 

[0.0915] [0.3539] [0.1260] [0.1074] 

 

[0.8973] [0.9164] [0.2979] [0.1317] 

TBLE3 
0.93 0.88 0.74 0.72 

 

1.01 1.05 1.07 1.15 

[0.0181] [0.0207] [0.0006] [0.0085] 

 

[0.7236] [0.1291] [0.1616] [0.0305] 

ITUB4 
1.05 1.01 0.88 0.73 

 

1.00 0.95 0.86 0.78 

[0.0185] [0.8483] [0.0944] [0.0092] 

 

[0.9264] [0.8824] [0.1214] [0.0719] 

CPLE6 
0.96 0.89 0.79 0.70 

 

1.02 1.04 1.03 1.03 

[0.0430] [0.0032] [0.0002] [0.0003] 

 

[0.2736] [0.2273] [0.5244] [0.6679] 

EMBR3 
0.99 0.97 0.96 1.00 

 

1.00 0.99 0.97 0.99 

[0.6090] [0.3821] [0.5339] [0.9682] 

 

[0.9214] [0.8193] [0.5203] [0.8868] 

PETR3 
1.05 1.00 0.97 0.96 

 

1.01 0.98 0.97 0.98 

[0.0200] [0.906] [0.6352] [0.6675] 

 

[0.7084] [0.6009] [0.5654] [0.7923] 

GGBR4 
1.07 1.08 1.03 1.02 

 

1.00 1.01 0.96 0.94 

[0.0016] [0.0322] [0.6518] [0.8651] 

 

[0.7796] [0.7303] [0.4307] [0.4295] 

TIMP3 
0.97 0.92 0.87 0.79 

 

1.01 1.01 1.03 1.01 

[0.1579] [0.0475] [0.0283] [0.0196] 

 

[0.6041] [0.6801] [0.5164] [0.8695] 

CMIG4 
1.01 0.95 0.84 0.81 

 

1.01 0.97 0.89 0.88 

[0.7308] [0.2325] [0.0125] [0.0409] 

 

[0.5674] [0.298] [0.0178] [0.0879] 

GOAU4 
1.09 1.13 1.12 1.13 

 

1.01 1.02 0.99 0.99 

[0.0002] [0.0031] [0.1013] [0.212] 

 

[0.722] [0.5662] [0.7948] [0.9125] 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 10 ‒ Testes de Razão de Variância para RW1 (Homocedástico) e RW3 

(Heterocedástico) ‒ Retorno Semanal 

 
HOMOCEDÁSTICO 

 
HETEROCEDÁSTICO 

Ativo VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

 

VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

VIVT4 
0.89 0.86 0.78 0.74 

 

0.95 0.86 0.78 0.74 

[0.0150] [0.0906] [0.0752] [0.1562] 

 

[0.1134] [0.6430] [0.8437] [0.5983] 

TBLE3 
0.89 0.91 0.91 0.82 

 

0.89 0.91 0.91 0.82 

[0.0227] [0.3261] [0.5219] [0.3917] 

 

[0.1898] [0.2820] [0.2235] [0.8335] 

ITUB4 
0.86 0.69 0.61 0.50 

 

0.86 0.69 0.61 0.50 

[0.0585] [0.0119] [0.0205] [0.0254] 

 

[0.9994] [0.9585] [0.6335] [0.9426] 

CPLE6 
0.85 0.80 0.79 0.70 

 

0.85 0.80 0.79 0.70 

[0.0006] [0.0098] [0.0801] [0.0825] 

 

[0.7633] [0.9855] [0.6788] [0.9951] 

EMBR3 
1.03 1.06 1.06 0.86 

 

1.03 1.06 1.06 0.86 

[0.5765] [0.528] [0.6933] [0.5106] 

 

[0.7893] [0.5306] [0.4026] [0.8357] 

PETR3 
0.94 0.89 0.92 0.88 

 

0.94 0.89 0.92 0.88 

[0.2847] [0.2357] [0.5627] [0.5418] 

 

[0.9952] [0.9643] [0.7741] [0.8290] 

GGBR4 
0.92 0.86 0.97 0.95 

 

0.92 0.86 0.97 0.95 

[0.0896] [0.0909] [0.8021] [0.7645] 

 

[0.8596] [0.9206] [0.2112] [0.2263] 

TIMP3 
0.87 0.81 0.66 0.52 

 

0.87 0.81 0.66 0.52 

[0.0079] [0.0433] [0.0164] [0.0198] 

 

[0.8445] [0.5715] [0.1440] [0.0999] 

CMIG4 
0.87 0.85 0.89 0.89 

 

0.87 0.85 0.89 0.89 

[0.0015] [0.0663] [0.3854] [0.5259] 

 

[0.4325] [0.3123] [0.1643] [0.265] 

GOAU4 
0.97 0.96 1.18 1.33 

 

0.97 0.96 1.18 1.33 

[0.5987] [0.6744] [0.2039] [0.1168] 

 

[0.9369] [0.5587] [0.0170] [0.0031] 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 11 ‒ Testes de Razão de Variância para RW1 (Homocedástico) e RW3 

(Heterocedástico) ‒ Retorno Mensal 

 
HOMOCEDÁSTICO 

 
HETEROCEDÁSTICO 

Ativo VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

 

VR(2) VR(4) VR(8) VR(16) 

VIVT4 
0.82 0.73 0.62 0.51 

 

0.97 0.99 0.94 0.80 

[0.0399] [0.0995] [0.1870] [0.2964] 

 

[0.6335] [0.9533] [0.771] [0.5198] 

TBLE3 
0.83 0.73 0.57 0.51 

 

0.98 1.04 1.00 1.09 

[0.2673] [0.2721] [0.1847] [0.2762] 

 

[0.864] [0.7953] [0.996] [0.7818] 

ITUB4 
0.86 0.71 0.65 0.68 

 

1.02 1.00 1.07 1.21 

[0.0774] [0.0491] [0.1362] [0.3471] 

 

[0.7376] [0.9878] [0.7267] [0.4988] 

CPLE6 
0.99 0.88 0.80 0.79 

 

1.04 0.97 0.88 0.88 

[0.8798] [0.3603] [0.3694] [0.5389] 

 

[0.5695] [0.8385] [0.574] [0.6947] 

EMBR3 
0.86 0.75 0.63 0.50 

 

0.96 0.96 0.88 0.83 

[0.3042] [0.2342] [0.2029] [0.2358] 

 

[0.6438] [0.7766] [0.594] [0.6196] 

PETR3 
0.99 0.89 0.71 0.77 

 

0.96 0.89 0.83 0.98 

[0.9377] [0.5038] [0.252] [0.5285] 

 

[0.5342] [0.39] [0.4136] [0.9436] 

GGBR4 
1.04 1.05 1.24 1.28 

 

0.96 0.99 1.16 1.29 

[0.6944] [0.7814] [0.3866] [0.4827] 

 

[0.6144] [0.9507] [0.4703] [0.3783] 

TIMP3 
0.86 0.75 0.73 0.92 

 

1.02 1.00 1.07 1.38 

[0.0659] [0.0800] [0.2358] [0.8126] 

 

[0.7678] [0.9682] [0.7331] [0.2206] 

CMIG4 
0.96 0.99 0.92 0.74 

 

1.00 1.03 0.94 0.72 

[0.6379] [0.9517] [0.7161] [0.4242] 

 

[0.9516] [0.8139] [0.7628] [0.3651] 

GOAU4 
1.16 1.37 1.83 2.00 

 

0.95 0.88 0.96 1.05 

[0.1243] [0.0705] [0.0052] [0.0119] 

 

[0.4789] [0.3785] [0.849] [0.8771] 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 


