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RESUMO 

 
O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como 

modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente 

eventos de grande turbulência e volatilidade no mercado, nos últimos anos. Atualmente, os 

modelos de riscos de carteiras de mercado baseiam-se no Value-at-Risk e, em alguns casos, o 

uso do Expected Shortfall. Contudo, esses modelos não apresentam bons resultados em 

eventos de baixa probabilidade ou fat-tails. A TVE, desenvolvida na década de 40, é utilizada 

para eventos raros, tem impacto em larga escala, tais como acidentes naturais. 

Apresentaremos a TVE e sua comparação em diferentes níveis de alocações de carteiras com 

as métricas usuais, através de backtesting. A justificativa reside no mercado brasileiro que 

possui características de alta volatilidade em curto prazo, além de ser contaminado por 

eventos externos que podem levar a crises de liquidez em bancos, fundos e demais instituições 

financeiras.  

 
Palavras-chave: Gerenciamento de Risco; Value at Risk; Teoria do Valor Extremo; Risco de 
Mercado; Fat-Tails; Backtesting. 
  



 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to demonstrate the superiority of the Extreme Value Theory (EVT) as 

a risk model in Brazilian asset portfolios to properly capture events of great turbulence and 

market volatility in recent years. Currently, the portfolio risk models are based on Value-at-

Risk and in some cases the use of Expected Shortfall. However, these models do not show 

good results in low-probability events or fat-tails. The EVT developed in the 1940s is used for 

rare events that have large-scale impact, such as natural accidents. We will present the EVT 

and compare it at different levels of portfolio allocations with the usual metrics through 

backtesting. The justification lies in the Brazilian market that has characteristics of high 

volatility in the short term, besides being contaminated by external events that can lead to 

liquidity crises in banks, funds and other financial institutions. 

 
Keywords: Risk management, Value at Risk; Extreme Value Theory; Market Risk; Fat-Tails; 
Backtesting. 
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1 Introdução 
 

 

O mundo sempre foi permeado de incertezas e, desde o início das relações comerciais, 

o risco foi a medida de delinear e afastar essa nuvem de incertezas. A análise de riscos trouxe 

o benefício de prover ferramentas para atenuar o impacto de perdas na sociedade. No passado, 

as avaliações de riscos se baseavam em narrativas e na relação de confiança entre os agentes. 

Contudo, com o desenvolvimento da matemática e consequente nascimento da ciência 

estatística, os números ofereceram uma alternativa à narrativa utilizada. Nesse mundo 

ambíguo, números oferecem uma métrica de precisão e objetividade.  

Temos 2 conceitos distintos que são a incerteza e o risco: basicamente, a incerteza é a 

indefinição dos acontecimentos futuros e mais importante o seu impacto; já no risco tem-se 

uma ideia do impacto, mas é desconhecida a sua ocorrência. Para entender melhor como se 

afastar da incerteza, temos a noção de risco que é definido como a probabilidade de um 

evento adverso ocorrer durante um período de tempo determinado. 

A relação risco e retorno sempre balizou a tomada de decisão em investimentos, desde 

as grandes navegações no século XV, onde se investia um grande montante de recursos com a 

finalidade da obtenção de uma alta margem de lucro, através da venda das especiarias. 

Entretanto, a probabilidade das embarcações não chegarem ao destino era altíssima!  Na 

época, somente os reis e a nobreza podiam arcar com os recursos para tais empreitadas. 

Já no século XVI, com o surgimento da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, 

os holandeses já captavam recursos para as navegações através de emissões de títulos de 

dívidas ao portador, que poderiam ser vendidas a terceiros.  Um prenúncio do que seria uma 

bolsa de valores moderna: os comerciantes já tinham clara a noção de risco-retorno. 

Com a virada do século XX, o mundo já dispunha de entidades financeiras 

multinacionais com aplicações de recursos em países pobres para a construção de 

infraestrutura de cidades e transportes. Desta forma, foram desenvolvidas práticas de 

gerenciamento de risco que consistem na redução deste, na esperança ou expectativa de 

mitigá-lo. Atualmente, as empresas utilizam uma série de ferramentas e processos decisórios 

nas avaliações de risco, que são documentados e padronizados de forma a obter uma 

homogeneidade, pois as percepções de riscos são muito influenciadas pela experiência 

individual. 
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Com as crises bancárias, decorrentes da virada do século XX, foram criados os 

primeiros bancos centrais nos Estados Unidos da América, FED (1913) 1 e no Brasil, o 

BACEN (1964) 2. Contudo, já existia a SUMOC3, desde 1945, que fazia o controle do 

mercado monetário brasileiro. Todas essas ações foram criadas pelos Estados com a 

finalidade de garantir uma confiança nos mercados financeiros e regular a atividade de 

empréstimo. 

Com o aumento dos fluxos de capitais entre países e a introdução de derivativos nos 

mercados a partir da década de 70, a volatilidade dos ativos aumentou, consideravelmente, e, 

por sua vez, os riscos atrelados às perdas de grande impacto. Desde então, o nível de 

internacionalização da economia global demandou a utilização de organismos internacionais 

para regular fluxos de capitais e cooperação interbancária, principalmente, após o fim do 

sistema de Bretton Woods e a crise do petróleo. Na época, o Comitê de Supervisão Bancária 

da Basiléia (BIS4), já existente, desenvolveu uma série de regulações financeiras a serem 

utilizadas de forma global, resultando no Basel Capital Accord5, em 1998 e, mais 

recentemente, nas suas revisões, Basel II (2006) e Basel III (2010). 

Todas essas ações nas últimas décadas tiveram como objetivo uniformizar as métricas 

de risco de instituições financeiras para que as mesmas possam ser supervisionadas por seus 

reguladores e evitar, no pior caso, que entrem em default6. Contudo, vemos que a criação de 

regulações não pôde evitar a crise hipotecária americana em 2008. Obviamente, em vários 

casos de instituições financeiras na época, haviam sinais claros de ganância e venda de 

produtos financeiros com alta alavancagem feitos de créditos podres, ações essas não éticas 

para o consumidor que não dispunha de tais informações. 

O que define a segurança das instituições financeiras, de modo simplificado, é a razão 

entre o capital emprestado e o capital líquido no caixa do banco. Desta forma, no 

acontecimento de uma crise de crédito ou uma forte correção nos preços das empresas, é de 

suma importância uma boa previsão do estoque de liquidez em instituições financeiras, como 

forma de atenuar as flutuações de mercado que, por vezes, atingem um nível desproporcional.  

Nesse estudo, examinaremos, de forma mais precisa, a questão do risco de mercado e 

seus impactos no caixa das empresas. Risco de mercado também pode ocasionar um risco de 

                                                
1 Abreviação utilizada em inglês para denominar os bancos centrais americanos (Federal Reserve System). 
2 Abreviatura para Banco Central. 
3 Abreviatura para Superintendência da Moeda e do Crédito. 
4 Abreviação utilizada em inglês para denominar Banco de Transações Internacionais (Bank for International 
Settlements). 
5 Termo em inglês para denominar Acordo da Basiléia. 
6 Termo em inglês para falência. 
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liquidez. Dessa forma, o que se busca é uma antecipação dos efeitos das flutuações dos preços 

dos ativos e, nesse caso, temos o conceito de volatilidade que é a medida de dispersão dos 

preços sendo considerada uma métrica de risco e, também, uma métrica de oportunidade 

(ganho financeiro). Obviamente, o foco de atenção está perdas financeiras. 

A pergunta que se faz é: como medir o risco? Risco nos remete a probabilidades e 

estas mesmas só podem ser mensuradas ex-ante. O preço de um produto amanhã pode ser 

qualquer um, ou seja, aleatório por definição. Ao utilizarmos premissas de dados históricos 

como alicerce para a mensuração da volatilidade futura ou comportamento dos preços 

estamos realizando uma previsão. A previsão por vezes pode ter baixa correlação com os 

dados passados e, logo, o modelo poderá falhar. Modelos de previsão falham, de forma geral. 

contudo, se utilizarmos más premissas esses modelos falhos persistirão, por um longo tempo, 

causando danos até que tenhamos uma revisão de conceitos. 

Nas últimas cinco décadas, a volatilidade vem dominando os modelos de 

gerenciamento de risco na indústria financeira. Cabe ressaltar que a facilidade de 

movimentação de fluxo de capitais internacionais e a velocidade das transações, ou seja, a 

globalização, trouxe esse novo “risco”. Ao longo deste período, houve a contribuição de 

acadêmicos e agentes do mercado financeiro que transformaram a volatilidade em algo que 

pode ser fatiado, empacotado e vendido como qualquer ativo. Essa atividade, somada a alta 

correlação em vários ativos, aumentou a complexidade a um nível potencialmente alarmante, 

como visto na crise americana do subprime em 2008. Logo, os modelos de riscos têm que se 

atualizar para as novas demandas. O novo padrão de volatilidade dos mercados trará, cada vez 

mais, altas e baixas de forma mais abruptas.  

Na figura a seguir, vemos as perdas anuais (vermelho) no índice americano S&P 500, 

desde a Grande Depressão até os dias atuais. A crise do subprime em 2008 só é comparável às 

perdas decorrentes da falência de centenas de bancos americanos após o crash, na década de 

30. 
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Figura 1 - Representação de Riscos Anuais S&P 500 

 
Perdas em vermelho que correspondem a perdas anuais do índice americano S&P 500. 

 

O Value-at-Risk (VaR) 7 proposto por Duffie & Pan (1997) e Jorion (1997) é o modelo 

amplamente utilizado e adotado como regra pelo BIS. O conceito por trás do VaR é o cálculo 

de máxima perda diária em bancos, fundos e demais instituições financeiras. Esse cálculo leva 

em conta o pior cenário, dado a um nível de significância em um horizonte de tempo (dias, 

semanas ou meses); dessa forma, esse valor informa ao gestor financeiro o capital mínimo 

necessário em caixa. Adicionalmente, houve contribuições de características de métricas de 

risco proposto por Artzner et al (1999). 

O desempenho do modelo VaR e demais métricas de riscos como Stress Test e 

Expected Shortfall8, vem apresentando uma série de deficiências em momentos de crise de 

confiança dos mercados. Existem muitas críticas quanto ao uso de tais modelos, por exemplo, 

Danielsson & De Vries (2000), como veremos a seguir. Em defesa deles, a argumentação é, 

em especial, a de que o VaR é relativamente simples de ser medido, acompanhado e 

amplamente disseminado. A grande falha nesses modelos apresentados é a ignorância da 

presença de riscos de caudas, que são difíceis de mensurar. O termo “caudas gordas”, ou o 

análogo em inglês fat-tails denota riscos de baixa probabilidade, porém de grandes impactos 

também chamados de Black Swans9. Uma contribuição a mais seria a incorporação de tais 

riscos nas premissas dos modelos de risco. O VaR pode ser dividido em diversas técnicas 

como: paramétrica, por simulação histórica e simulação de Monte Carlo, dentre as 

preponderantes. A principal fragilidade do modelo VaR reside na sua aparente ignorância em 

captar eventos de baixa probabilidade que geram grandes perdas no mercado financeiro. 

O interessante, é que em todo o documento da autoridade reguladora bancária BIS, 

(2019) não há nenhuma menção quanto ao tratamento de eventos de baixa probabilidade: fat-

                                                
7 Abreviação utilizada em inglês para denominar Valor em Risco (Value at Risk). 
8 Para maiores informações ver, respectivamente por: Berkowitz (2000) e Artner (1999). 
9 Termo em inglês para cisne negro disseminado por Nassim N. Taleb. 
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tails10, parametrização de cauda e etc. Existe uma grande preocupação do regulador na 

apresentação das correlações entre ativos na crise de 2008, porém, o que de fato contaminou 

os mercados foi a alta correlação de ativos imobiliários que detinham os CDS11 nas carteiras 

das instituições financeiras. 

Portanto, os modelos de riscos têm que ser aperfeiçoados para nos protegerem dos 

enormes choques de preços. Uma das críticas da manutenção dos modelos de riscos VaR pelo 

BIS, é a não compreensão da fragilidade deste modelo frente ao risco de cauda, que é 

ignorado. Uma das razões para sua sobrevivência é a facilidade e disseminação do VaR nos 

mercados financeiros e a premissa na qual os retornos financeiros são ergódicos. Infelizmente, 

a realidade é a de que, cada vez mais, o sistema financeiro produz crises que apresentam 

quebras de simetrias nos mercados, seja por: excesso, falta de regulação ou fraudes, esses 

efeitos não são capturados nos modelos de riscos, pois são de natureza não ergódicas. 

A teoria do valor extremo (TVE) proposta por Gnedenko (1943), traz um reforço 

teórico para identificar as características dos retornos e, por sua vez, os eventos extremos que 

fogem da média de uma distribuição. Portanto, esse estudo trata da contribuição de uma 

ferramenta já existente e pouco utilizada comercialmente, e muito menos cobrada pelos 

reguladores bancários. A TVE12 já tem amplos exemplos de uso em finanças na literatura 

acadêmica. As principais contribuições remetem a McNeil (1999), Longin (1996, 1997, 

1999), Embrechts et al (1997), Seymour & Polakow (2003), Gençay & Selçuk (2004) e 

Danielsson & de Vries (2000). Os autores utilizaram o modelo da TVE para determinar as 

características das distribuições extremas principalmente nos retornos dos índices de bolsas e 

ações americanas.  

Em todos os casos, a técnica da TVE apresentou resultados superiores às técnicas 

usadas no cálculo do VaR. Entretanto, cabe ressaltar que a TVE quando acoplada ao VaR, 

gera uma distribuição com características específicas que ressaltam os outliers, porém, ainda 

assim, é suscetível a erros como qualquer previsão baseada em eventos históricos. O que torna 

de fato interessante esta aplicação é o uso da técnica com a finalidade de parametrização de 

uma distribuição ajustada para uma distribuição de retornos financeiros. Além disso, temos a 

contribuição do uso da TVE em âmbito nacional por meio de Panzieri (2001) e Caritá et al 

(2015), que ressalta a TVE como métrica de risco superior as técnicas paramétricas, 

simulação histórica e simulação de Monte Carlo. 

                                                
10 Expressão em inglês para denominar as caudas “gordas” das distribuições de probabilidade. 
11 Expressão em inglês Credit Default Swaps ou Contratos de Créditos Inadimplentes. 
12 Abreviação da Teoria do Valor Extremo. 
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A contribuição deste trabalho é a de fomentar técnicas mais robustas de análise de 

riscos em instituições financeiras, a partir da utilização da Teoria do Valor Extremo, que tem 

como finalidade enriquecer e contribuir para a análise de riscos nos ativos brasileiros. Todos 

os autores supracitados só analisaram o uso da técnica do TVE em índices de bolsas, ações de 

empresas e moedas. Esse trabalho propõe algo além, que é a aplicação da comparação das 

métricas de riscos em carteiras mistas, contendo ativos brasileiros como renda fixa (títulos de 

dívida públicos) e renda variável (ações negociadas na bolsa de valores e taxa de câmbio real 

x dólar). Desta forma, pode-se demonstrar as diferentes métricas de risco em carteiras com 

alocações muito similares com a prática profissional. 

No estudo, pôde ser constatado que a técnica de distribuições extremas aplicadas aos 

ativos nacionais com distintas alocações, obteve desempenho superior aos demais modelos de 

risco utilizados no meio profissional. O trabalho está estruturado em 5 partes: na primeira 

parte trataremos dos modelos de riscos existentes no VaR seus congêneres e deficiências; em 

seguida, a formalização da Teoria do Valor Extremo e sua aplicação. A terceira parte traz um 

resumo dos testes de validação dos modelos que foram utilizados, e a quarta parte trata-se da 

metodologia e composição das carteiras de ativos. Na quinta e última parte, apresentará os 

resultados da comparação dos modelos de riscos VaR nas carteiras definidas em uma janela 

de 13 anos. 
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2 Valor em Risco 
 

O Value-at-Risk (VaR) foi desenvolvido pelo banco americano J.P. Morgan, no início 

da década de 90, juntamente com o seu sistema de gerenciamento de riscos, a Riskmetrics 

com o objetivo de obter uma métrica de risco de fácil captura e entendimento. A definição do 

VaR é a pior perda esperada sob um horizonte de tempo que não excederá a um dado nível de 

confiança, Jorion (2003). Basicamente, é um percentil de uma distribuição de perdas e ganhos 

de um ativo ou uma carteira, durante uma janela de observações ao longo do tempo. A origem 

do VaR surgiu da necessidade da alta gerência dos bancos terem um valor em risco 

atualizado, diariamente, para a tomada de decisões. A simplicidade no cálculo foi o que 

determinou a sua disseminação no mercado financeiro e entre os agentes reguladores. 

 

Figura 2 – Representação do VaR numa distribuição 

 
Representação do VaR em uma distribuição 

 

Nesta representação matemática, o VaR13 é definido como um valor positivo,  α  o 

nível de significância e L é a perda da carteira. A perda e o VaR são demonstrados em um 

horizonte de tempo que pode ser em dias, semanas ou meses. 

 

! " > $%& 	≤ )	 − 	+		 	 (1)	

 

A mensuração de risco é realizada, majoritariamente, no período diário, isso permite 

ao gestor ter a atualização da carteira. Além disso, como explicado no capítulo anterior, o 

Basel III utiliza o horizonte diário como modelo de cálculo para a determinação de reservas 

                                                
13 Para um maior aprofundamento do modelo VaR, ver Duffie & Pan (1997) e Jorion (1997). 
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mínimas de capitais.  Também, podemos considerar o VaR como um valor negativo para 

associar o valor à perda, que é considerada contabilmente como negativa. 

O VaR para risco de mercado pode ser calculado a partir de diversos métodos. Os mais 

utilizados pelos agentes e com ampla referência na literatura acadêmica são: VaR Paramétrico 

ou Analítico, VaR com Simulação Histórica, VaR com Modelos Autoregressivos e VaR com 

Simulação de Monte Carlo.  

O VaR é um quantil de uma distribuição e normalmente é presumido que os retornos 

sejam independentes e identicamente distribuídos segundo uma normal. Jorion (2003) 

comenta que esta afirmação, variáveis i.i.d., é consistente com a hipótese de mercados 

eficientes, em que o preço corrente contém todas as informações relevantes sobre um 

determinado ativo. Ou seja, os retornos comportam-se como um passeio aleatório. 

Os dados adquiridos, normalmente, são diários e seus retornos podem ser calculados 

de forma aritmética ou geométrica. Além disso, como toda métrica de risco, o VaR tem que 

obedecer a algumas propriedades ou axiomas para haja coerência no seu uso, como visto por 

Artzner et al (1999), tais como: 

 

• Monotonicidade: Se uma carteira produz um resultado pior que outra carteira 

em qualquer lugar, a sua medida de risco deverá ser maior. 

/ 0 	≥ 	2 3 	45	0 ≤ 3 

 

• Homogeneidade: Ao mudar o tamanho da carteira por um fator F qualquer, 

mantendo diferentes valores de itens na carteira, o mesmo deverá resultar na 

medida de risco / exposição multiplicada por esse fator F. 

/ 60 = 6/ 0  

 

• Invariância de Translação: Se um valor em dinheiro S é somado a carteira, sua 

medida de risco deveria cair por S. 

 

• Subaditividade: A medida de risco de duas ou mais carteiras após a sua fusão 

não deverá ser maior que a soma das medidas de risco antes da fusão.  

																									/ 0 + 3 	≤ 	/ 0 +/	(3) 
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Essa última propriedade pode ser violada no modelo VaR e é razão de críticas que 

serão vistas mais adiante. 

2.1 VaR Paramétrico 
 

O VaR Paramétrico, também chamado de método analítico ou método variância-

covariância, é um cálculo que utiliza os retornos estimados. Se a distribuição dos retornos for 

parametrizável, teremos uma distribuição com características semelhantes a uma distribuição 

normal. Os principais parâmetros capturados dessa distribuição são: a média e o desvio 

padrão14.. No entanto, é conhecido na literatura acadêmica que, os retornos financeiros 

apresentam características leptocúrticas e que a hipótese i.i.d15 não é realista.  

Para obtenção ou previsão de volatilidade futura, a maneira mais conhecida é o cálculo 

do desvio padrão dos retornos históricos, onde temos:  

 

$%&	!%9%:é<9=>?	 + = 	− @	(+) ∗	 BC. E	.B	 	 (2)	

 

Onde W é uma matriz com as exposições aos fatores de riscos, G é a matriz de 

variância-covariância dos fatores de risco e z (α) é o valor inverso da distribuição normal em 

um dado nível de significância z (α) do VaR. A matriz de variância-covariância ou, mais 

comumente chamada, matriz de volatilidades pode ser calculada através de várias técnicas: 

média móvel simples, média móvel exponencial ponderada ou EWMA16, GARCH17 e 

Simulação de Monte Carlo . 

2.2 Simulação Histórica 
 

A simulação histórica é um método que não avalia a distribuição dos retornos, consiste 

no uso dos dados históricos passados como modelo de previsão. A simulação histórica foi 

introduzida por Boudoukh et al. (1998) and Barone-Adesi et al. (1998, 1999). O VaR, por 

simulação histórica, é construído a partir da distribuição dos retornos divididos por seus 

quantis, também chamados de percentis, que são definidos como o valor de corte c da função 

de distribuição de probabilidade. Sendo o quantil a área do gráfico da função de densidade de 

                                                
14 Considera que o leitor esteja familiarizado com a distribuição normal e os níveis de significância. 
15 Abreviatura em inglês para variável aleatória que seja independente e identicamente distribuída. 
16 Abreviatura em inglês para Exponential Weighted Moving Average. 
17 Abreviatura em inglês para Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic. 
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probabilidade à direita representada pela probabilidade α, ou nível de significância, como 

afirmado por Jorion (2003). A expressão do quantil usada na simulação histórica é: 

 

> = I9?J	 K ≥ 	−+ = 	 L(K)MK
NO

P+
	 	 	 (3)	

 

Onde R  é o quantil, i=1,2,..., S(T) distribuição normal, T é a variável aleatória de 

média zero e desvio padrão unitário e α é o nível de significância. 

Segundo Alexander (2008), o VaR, por simulação histórica, não precisa fazer qualquer 

suposição paramétrica, em vez disso, a evolução dinâmica e as dependências dos fatores de 

risco são inferidas diretamente do histórico de observações.  

Existem duas maneiras de simulação: a mais simples, se atribui a cada evento o 

mesmo peso para o cálculo do VaR, onde o passado representa o futuro imediato (Jorion, 

2003): a outra técnica, mais complexa é desenvolvida com a simulação de n cenários 

realizados para um histórico de t observações. Esta última técnica é ainda mais completa que 

o VaR Paramétrico, por avaliar uma maior combinação de eventos. 

2.3 Críticas ao Modelo VaR 
 

Após a disseminação do modelo VaR em toda a indústria financeira e, principalmente, 

pela aceitação e chancela dos reguladores, começaram as críticas ao modelo baseadas em suas 

falhas causadas por turbulências do mercado financeiro que levaram a grandes prejuízos, 

como por exemplo, o caso do LTCM18. 

Com a moratória da Rússia em 1994, o LTCM, um fundo hedge, foi a falência com 

perdas superiores a 100 bilhões de dólares. Já no Brasil, afetado tanto por crises internas 

quanto pela contaminação da crise de confiança das dívidas dos Tigres Asiáticos, o governo 

brasileiro anunciou a maxidesvalorização do real em 1998, gerando enormes perdas para os 

setores com contratos de câmbio. Nos últimos 30 anos, existiram vários exemplos de crises 

financeiras, além da crise mobiliária americana em 2008, em que o VaR foi subestimado. 

Nesses eventos, os preços dos ativos tiveram forte correções que não foram captadas pelos 

modelos de riscos. Em situações como essas, todos os ativos são afetados pelo risco sistêmico, 

logo a distribuição característica dos retornos apresentam padrões com “caudas gordas” com 

índices de curtose elevados, e assimetria positiva. 

                                                
18 Abreviação utilizada em inglês para denominar o fundo americano Long Term Capital Management. 
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Mandelbrot (1963) mencionou em seu artigo que, através da análise dos retornos de 

ativos de equity americanos em uma ampla base histórica, estes apresentaram caudas mais 

pesadas que a distribuição normal. O autor utiliza a distribuição generalizada de Pareto, como 

uma melhor proxy para a distribuição dos retornos financeiros. Já é sabido que os retornos 

financeiros apresentam distribuições com características leptocúrticas, com alta curtose e a 

presença de outliers ou fat-tails na distribuição.  

Desta forma, houve várias contribuições acadêmicas pioneiras de McNeil (1999), 

Longin (1997, 1999) em busca de novas soluções, por exemplo, através de estatística 

avançada de forma a capturar a distribuição dos retornos financeiros. Um maior rigor 

regulatório e a presunção de ocorrências de eventos de baixa probabilidade e de alto impacto. 

As principais críticas do modelo VaR residem na sua fragilidade em capturar outliers, 

principalmente, em níveis de significância abaixo de 1%. Eventos raros com perdas diárias 

superiores a 6%, ultrapassam vários desvios padrões que são subestimados no VaR. 

Além dos exemplos de fortes quedas citados nos mercados financeiros, temos um caso 

recente no mercado brasileiro de mercado de capitais de eventos de baixa probabilidade, black 

swans19 ou fat-tails: o dia da revelação do grampo no presidente Michel Temer20 é um 

exemplo de evento recente no qual o índice Bovespa acumulou mais de 10% de perda de 

valor em apenas 1 dia. Adicionalmente, o mercado brasileiro é caracterizado com alto prêmio 

de risco, historicamente, por conta da taxa de juros dos títulos de dívida pública. Como um 

mercado emergente, o Brasil tem em conjunto com demais países as mesmas características, 

possuindo nos ativos alta volatilidade e altos índices de curtose. Segundo Gençay & Sekuk 

(2004), os modelos VaR para os índices de equity de países emergentes não conseguem 

desempenhar bons resultados em seu backtesting, sendo superados pelo uso da TVE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                
19 Expressão em inglês que significa cisnes negros associado a algo raríssimo. 
20 Expressão em inglês para denominar o dia 17/05/17 com a notícia do envolvimento do Presidente Michel 
Temer em escândalos de corrupção e delatado pelo empresário Joesley Batista. 
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Figura 3 – Distribuições com diferentes níveis de curtose 

 
Nota: Distribuição de probabilidade de média µ com diferentes níveis de curtose 

 

Vemos na figura 3, uma série de distribuições com diferentes níveis de curtose, onde a 

distribuição do tipo leptocúrtica, em azul, mais se assemelha a distribuição de ativos 

financeiros. A figura 4 detalha um perfil do histograma dos retornos apurados do índice 

Bovespa, com a sobreposição de uma curva normal de média zero. Podemos observar a 

discrepância entre o histograma de retornos e uma distribuição normal (vermelho). Os 

retornos positivos e negativos do Bovespa denotam uma característica muito similar a de uma 

distribuição com características leptocúrticas. Cabe ressaltar, que a distribuição normal é mais 

conhecida de todas as distribuições e, portanto, é alvo de comparações. Podemos concluir que 

a distribuição dos retornos financeiros tem inúmeras diferenças com a distribuição normal. 

 

Figura 4 – Histograma dos retornos do Bovespa (azul) com uma distribuição normal 
(vermelho) 

 
Nota: Histograma do índice Bovespa (01/2003 - 05/2019) com a curva gaussiana com média zero e 

desvio padrão da amostra ajustada Fonte: Elaboração própria. 
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Como afirmado por Acerbi et al (2018), o “VaR sempre vem tarde quando o dano já 

está feito”. Como o VaR é calculado por meio de suas técnicas usuais (paramétrico, histórico 

e Monte Carlo) a partir de dados passados, na ocorrência de um dia turbulento na véspera, os 

parâmetros não serão capazes de captar o choque de volatilidades recente, logo o VaR 

apresentará um valor subestimado, e somente dias depois o valor será atualizado, quando for 

tarde demais. Em parte, o VaR é um modelo suscetível a falhas e, uma maneira de diminuí-

las, é com o uso de técnicas de previsão de volatilidade GARCH. Entretanto, como observado 

por Caritá et al (2015), a análise de risco do índice Bovespa no período de 2008, os modelos 

VaR paramétrico e VaR com volatilidade GARCH apresentaram resultados inferiores ao VaR 

calculado a partir da TVE. 

Desta forma, temos um segundo elemento de fragilidade no modelo VaR. O modelo 

não provê informação sobre a probabilidade condicional; em outras palavras, o VaR não 

enxerga o montante de perdas além do dele em um evento extremo, o que torna a ferramenta 

falha em perdas diárias acima de 10%, por exemplo. Tais perdas são comuns em eventos 

como a crise do subprime21 e Maio de 2017. Esta fragilidade leva as instituições financeiras a 

recorrem ao Expected Shortfall (ES) como forma de conhecer as perdas que podem superar o 

VaR em determinadas situações. 

Retornando ao tema das propriedades de coerência das métricas de risco, como 

proposto por Artner et al (1999), o VaR não obedece a propriedade de subaditividade em 

situações de distribuições com fat-tails. Adicionalmente, Danielsson et al (2012) afirma que 

mesmo com essa deficiência, os setores da indústria financeira e reguladores tem uma clara 

preferência pelo VaR sobre outras métricas de risco que possuem a propriedade de 

subaditividade, tal como o Expected Shortfall. O VaR nada nos diz além do quantil limite. O 

ES obedece a propriedade da subaditividade. Para maiores detalhes, ver em Acerbi et al 

(2018). O mesmo autor demonstra a superioridade do ES perante o VaR como métrica de 

risco. 

 Em situações onde ocorre a violação da subaditividade pelo VaR, a mesma poderá 

levar em casos extremos onde, o risco de uma carteira de 2 ativos distintos pode ser maior que 

que o risco somado dos ativos individuais: uma violação da diversificação. Danielsson et al 

(2012) demonstra a violação à propriedade de subaditividade do VaR e apresenta, como 

alternativa, o uso da Teoria do Valor Extremo que atende a todas propriedades de risco 

supracitadas e aponta melhores resultados. Ainda nesse artigo apresenta testes com o índice 

                                                
21 Termo em inglês para crédito de risco das hipotecas americanas ocorrido em 2008. 
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S&P 500, onde o VaR com simulação histórica, tem maior possibilidade de violar o critério 

de subaditividade que as demais técnicas, como a Teoria do Valor Extremo. 

Todas essas críticas ao modelo VaR, a partir das técnicas usuais, levou a ascensão do 

uso da teoria do Valor Extremo. 
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3 Teoria do Valor Extremo 
 

 

A Teoria do Valor Extremo (TVE), desenvolvida na década de 40, é utilizada para 

eventos raros que têm impacto em larga escala, tais como acidentes naturais, com a sua 

aplicação na construção de diques na Holanda após uma inundação que ultrapassou todos os 

recordes anteriores. O resultado chave foi provado por Gnedenko (1943). 

Esta teoria já é amplamente utilizada para previsão pluviométrica, marés e demais 

fenômenos naturais. No entanto, o uso e a utilização da TVE para o cálculo de risco de 

mercado vem sendo aplicada de forma pioneira, desde o final da década de 90, por McNeil 

(1999) e seguida por Longin (1999), Danielsson & Vries (2000), Tsay (2002), Gençay & 

Selçuk (2004), Danielsson et al (2012) e Seymour & Polakow (2015) na comparação dos 

modelos de risco baseados no VaR e nas distribuições extremas. 

A contribuição singular desse estudo detém-se na aplicação de uma métrica que seja 

de fácil utilização em instituições financeiras na mensuração de risco, pois uma das 

dificuldades do pouco uso da TVE, no passado, reside na complexidade matemática. 

Opostamente, o modelo VaR (técnicas já vistas) tem uma aplicação muito mais prática; isso 

deve-se a isso a sua disseminação como padrão de análise de riscos.  

Na literatura acadêmica Gençay & Selçuk (2004) já examinaram os comportamentos 

do índice Bovespa e demais bolsas de valores de países emergentes, e tiveram bons resultados 

quando testados em comparação ao modelo VaR, condicionais e não-condicionais. Os autores 

indicam que o uso de distribuições extremas é indispensável para o gerenciamento de risco, 

principalmente em quantis acima de 99%. O mercado brasileiro de capitais é um excelente 

estudo de caso para a utilização da TVE aplicado a riscos financeiros.  

3.1 Modelagem por Exceções sobre um Limite  
 

A avaliação dos extremos não envolve toda a análise das observações, somente 

observando a cauda da distribuição. A cauda é determinada a partir de um limite de 

observação ou threshold. Desta forma, é avaliado somente o comportamento das observações 

que excedem esse limite, o modelo POT22. 

 

 

                                                
22 Abreviação utilizada em inglês para denominar Peaks over Threshold. 
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Figura 5 – Peaks of Threshold 

 
Os círculos em vermelho indicam valores que superaram o limite definido de uma amostra. 

 
Obviamente, a distribuição resultante das observações não é exatamente a distribuição 

generalizada de Pareto (DGP)23, mas uma distribuição ajustada similar a DGP. Poderá ocorrer 

um viés do estimador. O método POT foi concebido originalmente por Pickands (1975) e tem 

como vantagem de coletar de todas as observações que excederam o limite estabelecido.  

3.2 Método do Bloco Máximo 
 

  A abordagem do método de bloco máximo na teoria de valores extremos, consiste em 

dividir o período de observação em períodos não sobrepostos, de igual tamanho e restringir a 

atenção à observação máxima em cada período. As novas observações assim criadas seguem, 

sob condições extremas, uma distribuição com valores extremos. A parametrização da 

distribuição é aplicada a essas observações máximas de cada período. A sua vantagem é a 

aplicação em condições onde as observações não são exatamente (i.i.d.) ou que haja alguma 

sazonalidade das observações extremas que podem ser capturadas nos blocos. Como 

desvantagem, algumas observações extremas podem ser descartadas, caso haja duas ou mais 

em cada período. Portanto, pode ocorrer perda de informação dos eventos extremos em cada 

bloco selecionado.  

Analogamente ao método POT pode surgir um viés do estimador, Coles (2001) afirma 

que os blocos que, em média, são muito grandes podem gerar poucos eventos de máxima, o 

que pode ocasionar uma alta variância nas estimativas do modelo. Por outro lado, pequenos 

blocos podem violar as propriedades assintóticas que suportam o modelo levando a um viés 

na estimação. 
                                                
23 Abreviação utilizada em inglês para denominar Generalized Pareto Distribution. 
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3.3 Distribuição Extrema  
 

Considerando uma função de distribuição U 0 = V	 0W ≤ X , sendo 01, 02, …0[ e as 

variáveis aleatórias i.i.d., a distribuição das perdas que excedem o limite \ estabelecido é 

definida por: 

] ^ = 	!	 _ − ` ≤ ^	 _ > ` 	 	 (4)	

 

Para 0 ≤ c < Xe − \, onde Xe ≤ −∞ é o ponto à direita de F. A distribuição das 

observações que excederam representam a probabilidade de que uma perda exceda o limite \ 

por uma quantidade c, dada a informação de que excede o limite. Logo, teremos uma função 

F que é descrita como: 

] ^ =
] `+^ −](`)

)−](`)
	 	 (5)	

 

Para uma grande classe de distribuições subjacentes de U(c), a função define a cauda 

direita da distribuição de probabilidade, que é a distribuição de probabilidade acumulada que 

em c excede \, dado que a função excede \. A distribuição de U(c) converge para uma 

distribuição generalizada de Pareto (DGP), que é: 

 

] ^ =	Gξ,β		(y)	 	 (6)	

 

Segundo McNeil (1999), a DGP é o modelo natural para uma distribuição 

desconhecida das variáveis que estão acima do limite estipulado. Esse fato é a essência da 

qual o método é construído. O modelo para um risco 0W tendo distribuição U(c) pressupõe 

que, para um certo \, a distribuição extrema acima desse limite pode ser exatamente a DGP 

em função das variáveis ξ e β. 

Assumindo as realizações de 01, 02, …0[ usamos estatísticas para tornar o modelo 

mais preciso a um dado \ e estimando os parâmetros ξ e β. Supondo que	m\ é o número de 

vezes que a distribuição excedeu o limite, a DGP é ajustada para atingir m\ por meio de 

métodos estatísticos de estimação de parâmetros por verossimilhança para obter ξ e β, onde os 

valores dos parâmetros são escolhidos para maximizar a densidade de probabilidade conjunta 

das observações.  

Ao definirmos uma expressão: X = 	\ + c e combinando as equações (5) e (6), temos 

a equação (7). 
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] n = () − ](`))Gξ,β(n − `) + 	](`)	 	 (7)	

 

Para X	 > 	\, a expressão acima é o modelo para a determinação do estimador da 

cauda da distribuição U(X) para X	 > 	\. Logo, poderemos construir um estimador para a 

função U(\) com as observações históricas das relações entre o número de observações [ e 

m\.  Portanto, com a estimação de U(\) e estimação de máxima verossimilhança para a 

definição dos parâmetros ξ e β, chega-se a um estimador de cauda na equação (8). 

 

](n)	=	) −	
p`

q
	 ) + r	

nP`

s

P)/r

	 	 (8)	

 

Onde ξ é um parâmetro da forma da cauda ou índice de cauda e β é um parâmetro 

escalar. O estimador somente é válido quando X	 > 	\. A distribuição pode ser vista como 

uma simulação histórica dentro da perspectiva da TVE.  

No início da formalização consideramos as variáveis i.i.d. para os retornos. McNeil 

(1999) utiliza modelos autoregressivos como GARCH para um tratamento da distribuição 

extrema de forma a obter variáveis i.i.d. para atingir um processo estacionário.  Contudo, na 

TVE não necessitamos da condição i.i.d.. Danielsson (2000, 2011) diferentemente de McNeil 

utiliza um modelo de dependência extremo, onde podemos afirmar que os estimadores da 

TVE são consistentes e não viesados.  Se considerarmos um índice extremo de um processo 

de média móvel simples MA(1): 

 

v<	=	_< + 	+_< − ), + < )		 (9)	

Se 06 e 06 − 1 forem i.i.d., tal que a probabilidade de 06 > X 	X	 → 	yXPz como 	X	 → 	∞. 

Logo, pela equação (9): 

Pr {36 ≥ X} 	≈ (1 + ~z)	yXPz como 	X	 → 	∞. 

 

A dependência tem linearidade a partir do coeficiente ~z, mas o formato da cauda é 

inalterado. A afirmação acima sugere que a dependência temporal tem o mesmo efeito de uma 

pequena amostra de variáveis i.i.d. com poucas observações. Portanto, a dependência aumenta 

a probabilidade de que a variável extrema esteja abaixo de um limite X. 

O índice de cauda é independente da frequência, ou seja, estável ao longo do tempo e 

define diretamente a forma da cauda, conforme mencionado por Longin (2000). O resultado é 
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que o comportamento estatístico de eventos extremos pode ser modelado a partir das 

distribuições de famílias, como a curva de Fréchet, Weibull e Gumbel, que são famílias de 

distribuições de Pareto. A estatística é assintótica e consistente com vários modelos de 

retornos financeiros.  

Coles (2001) menciona que, nas aplicações iniciais da teoria, era comum adotar uma 

das 3 distribuições e, posteriormente, estimar os parâmetros da distribuição. Mas o autor 

comenta que esta abordagem pode ser falha porque pressupõe que a decisão de uma das 

famílias é mais apropriada que as demais e, uma vez que esta decisão foi tomada, as 

inferências posteriores presumem que esta escolha esteja correta. 

Conforme demonstrado e testado por Longin (1999) e Panzieri (2001), os ativos norte-

americanos testados na teoria clássica do valor extremo apresentaram compatibilidade com a 

distribuição Fréchet em longos períodos. A distribuição da família Fréchet é obtida de 

distribuição de “caudas gordas” dos retornos. Ressalta-se que a distribuição Fréchet é um caso 

particular da Distribuição Generalizada de Pareto (DGP) quando o parâmetro ξ for maior que 

zero. Nos artigos mencionados anteriormente, os índices de caudas estimados a partir das 

amostras, situam entre 0,1 a 0,4. No estudo foram encontrados valores de ξ negativos e 

positivos. Contudo, em regiões estáveis da distribuição os valores encontrados foram 

similares aos testados por Longin (1999). 

 

Figura 6 – Família de Distribuições Extremas 

	

Fonte: Elaborado por Tsay (2002). 

 

Uma maneira fácil de visualizar a aplicação dos valores extremos é o gráfico de 

quantil-quantil da distribuição investigada com a comparação uma distribuição exponencial 

com ξ = 0, para medir o índice de cauda. Na presença de uma curva côncava indica uma 
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distribuição com caudas gordas e, de modo contrário, uma curva convexa indica uma “cauda 

magra” ou thin tail.  

Segundo Danielsson (2011), o uso de distribuições extremas requer alguns cuidados 

no seu uso, a sua utilização só é efetiva caso a distribuição dos dados investigados apresentem 

fat-tails ou, mais objetivamente, por uma regra prática, se a curtose da distribuição estiver 

acima de 3, já indica o seu uso. A sua eficácia apenas é verificável em níveis de significância 

altos, ou seja, acima de 95%. A hipótese de que os dados da distribuição devam ser i.i.d. não é 

uma premissa necessária para a TVE. Desde que, os estimadores de cauda sejam consistentes 

e não viesados.  

3.3 VaR pela TVE 
 

Como já mencionado, podemos utilizar a TVE no modelo VaR de forma a obter uma 

distribuição de valores extremos que excedam um limite estipulado através da estimação dos 

parâmetros de cauda pelo método da máxima verossimilhança. Portanto, para uma 

probabilidade α > U(\), teremos a equação (9) definida por McNeil (1999): 

 

$%&�$Ä(+)	=	` +
s

r
	 	

p`

q
) − +

Pr

− ) 	 	 	(10)	

 

Onde \ é o limite ou threshold adotado, ξ e β são os parâmetros de cauda, m\ é o 

número de exceções ou violações para uma probabilidade (1 – α) e [ é o número total de 

observações. Designaremos o VaR derivado da teoria do valor extremo, como VaR da 

distribuição generalizada de Pareto ou VaRTVE. 

Existem outros métodos de cálculo do VaR a partir da TVE, como o estimador de Hill. 

O estimador de Hill, que utiliza a distribuição de Frèchet em sua aplicação. Se usássemos o 

VaR via estimador de Hill não poderíamos utilizar em todo o histórico, pois esta técnica só 

permite o tratamento para as distribuições extremas que assumem valores de ξ positivos. 

Conforme afirmado por Caritá et al (2015), diferentemente, a técnica demonstrada por 

McNeil não faz distinção dos valores de ξ. Através do método POT já apresentado, elimina-se 

este inconveniente porque o método permite todos os tipos de distribuições com diferentes 

níveis de ξ.  
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4 Backtesting 
 
  

Backtesting é um conjunto de técnicas estatísticas que consistem na verificação das 

perdas apuradas dos P&L24 realizados estão em conformidade com as perdas previstas nos 

modelos de risco, Jorion (2013). O backtesting pode ser entendido como um processo de 

validação do modelo de risco investigado. Jorion (2013) afirma que os testes são 

confirmações da realidade25, portanto, o que define a qualidade do modelo são os resultados 

do backtesting. Os testes são mais importantes que os valores em si; caso a métrica de risco 

não apresente precisão, logo, o modelo deverá ser revisado. 

Adicionalmente, a escolha dos níveis de significância é uma maneira de representar a 

aversão ao risco do gestor. Escolhendo uma amostra a 95%, o VaR será menor, o que 

resultará em menor volume de recursos reservados para a liquidez do fundo ou banco e, 

portanto, maior possibilidade de investimento do montante. Contudo, o fundo estará mais 

exposto ao risco. Contrariamente, ao escolher um nível de significância alto, por exemplo, 

99%, o gestor estará menos exposto aos choques e, consequentemente, com um volume de 

recursos de curta liquidez “aprisionado”. O BIS exige o nível de significância a 99% para o 

backtesting. Muitas instituições utilizam níveis de significância ainda mais conservadores, por 

exemplo, de 99,5 a 99,7%. 

4.1 Métodos de Backtesting  
 
 

Existem diferentes métodos de backtesting para os modelos de risco, a definição 

qualitativa destes testes dirá se os modelos apresentados são consistentes e estatisticamente 

significantes. Apresentaremos desde os testes mais simples até os mais completos utilizados 

pelas instituições financeiras e na academia. 

 

4.1.1 Razão de Violação 

 

O teste mais simples é a razão de violação (VR26), contudo, este é um método que 

pode ocultar falhas no modelo. A seguir trataremos de mais testes estatísticos para validação 

dos modelos. Uma maneira prática de avaliar a precisão dos modelos, reside na avaliação das 
                                                
24 Abreviatura para em inglês designar Profits & Losses ou em português Lucros & Perdas. 
25 A expressão em inglês usada é reality checks. 
26 A expressão em inglês usada é violation ratio. 
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violações ou exceedances do VaR para cada modelo, ou seja, o número de vezes da amostra 

que as perdas ultrapassaram o VaR diário em um dado nível de significância. Já o VR é a 

relação entre as violações observadas [ sob as violações esperadas m, eventos multiplicados 

pela probabilidade em níveis diferentes de significância.  

 

$& =	
q

+	.p
	 	 (11)	

 

A estatística de teste é realizada a partir da distribuição binomial, onde [ é comparado 

ao número da amostra m em um nível de significância. O que se espera de um modelo de 

risco consistente é que a VR tenha razão próxima a 1, porém, esse método é bem simples. 

Através do uso de uma heurística, Danielsson (2011) afirma que podemos considerar pelos 

intervalos da VR, os seguintes resultados: 

 

• VR�[0,8, 1,2] modelo é bom; 

• VR�[0,5, 0,8] ou VR�[1,2, 1,5] modelo é aceitável; 

• VR�[0,3, 0,5] ou VR�[1,5, 2] modelo é ruim; 

• VR < 0,5 ou VR > 2 o modelo é inútil. 

 

4.1.2 Teste do Semáforo - Traffic Light 

 

O acordo regulatório de Basiléia, Basel III (2019) adota como método de teste, o 

critério do semáforo ou traffic light para um VaR de um horizonte de 10 dias, em um nível de 

significância a 1%, numa janela de comparação de 250 dias de negociação (aproximadamente 

1 ano). A acurácia do modelo é avaliada pelo número de violações neste período. A estatística 

de teste é realizada e, a partir da distribuição binomial, podemos examinar a precisão do 

modelo VaR. No entanto, ao realizar um teste estatístico que aceite ou rejeite uma hipótese 

nula (do modelo ser "bom"), há uma compensação entre dois tipos de erros. O erro tipo 1 

refere-se à possibilidade de rejeitar um modelo correto e o erro tipo 2 aponta para a 

possibilidade de não rejeitar um modelo incorreto. Um teste estatisticamente poderoso 

minimizaria eficientemente essas duas probabilidades, conforme afirmado por Jorion (2003). 
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Tabela 1 – Método de Backtesting - Traffic Light 

 
Fonte: Elaboração própria com base no Basel III (2019) 27 

 

Basicamente a zona verde é definida como a probabilidade de aceitação de um modelo 

impreciso ser muito baixa, a zona amarela há maior chance de o modelo ser impreciso, mas é 

aceitável pelo BIS. No entanto, há possibilidade de rever alguns parâmetros em prol da 

melhoria do modelo e a zona vermelha indica um problema real no modelo de risco, nesse 

caso o BIS considera uma rejeição automática do modelo. Interessante ressaltar, que esse 

método é uma variação do VR e a crítica a esses tipos de testes vêm da ausência de qualquer 

informação sobre a independência das violações. Logo, esse método é considerado de baixa 

efetividade. Como os dados avaliados são diários, em vez do horizonte do regulador de 10 

dias, aplica-se a tabela 1, onde temos a probabilidade acumulada para uma determinada 

amostra.  

 

4.1.3 Testes de Kupiec 

 

O teste estatístico mais utilizado é com base na proporção de falhas (POF28), foi 

sugerido por Kupiec (1995). De acordo com Kupiec (1995), o teste é melhor conduzido via 

teste de razão de verossimilhança29. 

                                                
27 A probabilidade acumulada é a probabilidade de obter um dado número de violações quando o modelo está 
correto (cobertura de 99%). Os números são baseados numa amostra de 250 observações. 
28 Abreviatura em inglês para designar proportion of failures. 
29 O teste da razão de verossimilhança é um teste estatístico que calcula a razão entre as probabilidades máximas 
de um resultado sob duas hipóteses alternativas. A probabilidade máxima observada sob hipótese nula é definida 
no numerador e a probabilidade máxima do resultado observado sob a hipótese alternativa é definida no 
denominador. A decisão é então baseada no valor desta relação. Quanto menor a proporção, maior será a 
estatística da razão. Se o valor ficar muito grande quando comparado ao valor crítico da distribuição χ², a 
hipótese nula é rejeitada. O teste de razão de verossimilhança é o teste mais poderoso de sua classe (Jorion, 
2003). 

Zonas Número de Violações Probabilidade Acumulada
0 8,11%
1 28,58%
2 54,32%
3 75,81%
4 89,22%
5 95,88%
6 98,63%
7 99,60%
8 99,89%
9 99,97%

Zona Vermelha 10 ou mais 99,99%

Backtesting Traffic Lights

Zona Verde

Zona Amarela



 

 24 

 

!Å] = −ÇÉ?Ñ	
()PI)pÖnIn

()P
n

p
)pÖn(

n

p
)n
	 	 (12)	

 

Onde p é a probabilidade de falha a um dado nível de significância, N é o número de 

observações e x é o número de violações. A distribuição é também binomial. A hipótese nula 

do teste é: 

Ü?: I = I′ = 	
n

�
	 	 (13)	

 
Onde p é a probabilidade de falha a um dado nível de significância, p’ é o estimador 

da probabilidade de falha e x é o número de violações. Na ocorrência da hipótese nula o 

modelo está correto. Contudo, o teste é melhor conduzido a partir da distribuição qui-

quadrado com 1 grau de liberdade. Caso haja uma rejeição do teste de hipótese, o modelo é 

considerado impreciso. 

Segundo Nieppola (2009) e Kupiec (1995) o teste é estatisticamente fraco dentro de 

uma janela adotada pelo regulador (250 dias). O POF considera somente a frequência de 

perdas e não em que tempo ocorre. Desta forma, o teste poderá falhar na rejeição de um 

modelo que produza agrupamento de violações. 

Um segundo teste proposto por Kupiec (1995) é o teste de TUFF30 (tempo até a 

primeira falha / violação), o mesmo mede o tempo que leva para a primeira falha dentro de 

uma amostra, o teste é realizado via razão de verossimilhança eé análogo ao teste POF com 

distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade.  
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Analogamente p é a probabilidade de falha a um dado nível de significância e n é o 

número de dias até a primeira violação. Caso o teste produza um valor abaixo da estatística de 

teste o modelo é aceito, caso contrário é rejeitado. 

De acordo com Nieppola (2009) este teste não é tão poderoso quando comparado aos 

de Christofferson. É visto apenas como um teste preliminar do POF, em casos que à amostra 

                                                
30 Abreviatura em inglês para designar time until first failure. 
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disponível seja insuficiente. Os que foram apresentados, até então, são os testes de cobertura 

não condicionais. 

 

4.1.4 Teste de Christofferson 

 

O teste de cobertura condicional traz complementações à qualidade do backtesting, 

uma vez que, há clara deficiência do teste do VR, traffic light (regulador) e dos testes POF e 

TUFF, os quais abordam somente o número de violações.  Segundo Christofferson (1998), um 

bom modelo de VaR é capaz de evitar agrupamentos de violações. Como resultado, apresenta 

uma rápida mudança nas matrizes de volatilidades e correlações, de forma a corrigir os 

valores em risco, ou seja, as violações devem ser espalhadas na amostra e, independentes 

entre elas. No caso específico do VaRTVE, a reação se dará a partir da mudança dos 

parâmetros de cauda e formato.  

O teste de independência de cobertura condicional (CCI) foi proposto por 

Christofferson (1998) e é o mais abrangente para backtesting. Utiliza a mesma estrutura 

estatística de Kupiec, com a adição da probabilidade da violação de que qualquer dia dependa 

do resultado do dia anterior. Portanto, um modelo com boa precisão terá como característica 

que o resultado de hoje sem depender do resultado do dia anterior. O teste relevante para a 

independência das violações é uma razão de verossimilhança.  

 

ääã = −ÇÉ?Ñ	
()På)qççéq)çåqç)éq))
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Onde nij são os números de dias quando a condição j ocorre, assumindo a condição i 

no dia anterior.  Por exemplo, n00 é o número de períodos sem falha seguido por um período 

sem falhas. Analogamente, n01	 é o número de períodos sem falha seguido por um período 

com falhas. Onde π, π0	e	π1 são respectivamente: 

 

í	=	n01	/	(n00	+	n01)	

íç	=	n11	/	(n10	+	n11)	

í)	=	(n01	+	n11	/	(n00	+	n01	+	n10	+	n11)	

 

De forma simples, a hipótese nula das probabilidades	ì0 e ì1	devem ser iguais para 

que o modelo seja consistente.  



 

 26 

 

4.1.5 Teste de Kupiec – Christofferson (Cobertura Condicional) 

	
O teste de previsão de intervalo de Christofferson é útil ao estudar a independência de 

violações do VaR, mas, infelizmente, é incapaz de capturar a dependência em todas as formas 

porque considera apenas a dependência de observações entre dois dias consecutivos. É 

possível que a probabilidade de violação do VaR hoje, não dependa de uma violação que 

ocorreu ontem, mas se a violação ocorreu, por exemplo, há uma semana atrás. 

Nieppola (2009) menciona que o teste de previsão de intervalo por Christoffersen é 

muito fraco para produzir resultados viáveis. O autor, portanto, menciona o teste de Haas 

(2001) como um teste melhorado para independência e cobertura, usando as ideias de 

Christoffersen e Kupiec. Haas (2001) propõe uma mistura do POF e TUFF, que mede o tempo 

entre as exceções, em vez de observar apenas se uma exceção hoje depende do resultado do 

dia anterior. Então, o teste CC é potencialmente capaz de capturar formas mais gerais de 

dependência. 

Combinando o teste POF com o CCI teremos um segundo teste em conjunto, que 

examina as propriedades de um bom modelo de risco, que é o teste de cobertura condicional 

(CC). 

ää = !Å] + ääã	 	 	(16)	

 

Onde CC é uma distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade, uma vez que são 

2 testes estatísticos separados. Segundo Nieppola (2009), é interessante analisar os testes 

separadamente, pois podem ocorrer casos do teste CC ser aceito, mesmo na ocorrência de 

uma violação nos testes de CCI. Campbell (2005) lembra que, em alguns casos, é possível que 

o modelo passe no teste de conjunto, enquanto o teste de independência ou teste de POF 

tenham falhas. Portanto, é aconselhável executar os testes separados mesmo quando o teste 

combinado produza um resultado positivo.  

Outra forma de avaliar a consistência do backtesting, e presente neste trabalho, é a 

análise em diferentes níveis de significância. Um bom modelo é capaz de apresentar 

consistência nestes diferentes níveis quanto ao número de violações. Segundo Campbell 

(2005), a vantagem deste tipo de teste em diferentes níveis de significância é que ele fornece 

poder adicional na identificação modelos imprecisos. Neste trabalho faremos um backtesting 

dos modelos com o uso dos testes estatísticos: VR, Traffic Light, POF, TUFF, CCI e CC. 
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5 Metodologia do Estudo 
 

5.1 Base de Dados 
 

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos da base de dados da Bloomberg e 

Economática, no período de 2 de janeiro de 2006 a 21 de maio de 2019 (3274 observações). 

Foram coletados os dados diários dos preços de fechamento dos ativos: IDkA2A31 (2 anos), 

índices Bovespa à vista e futuro, contrato de dólar futuro e taxa de câmbio USD/BRL. Todos 

os dados foram examinados pelo software Matlab, que detém funções e pacotes de 

modelagem de estatística e de risco. Foram desconsiderados os preços dos ativos nos feriados 

em São Paulo, quando ocorre somente a negociação de títulos e câmbio. Para o cálculo de 

exposição foi considerado um valor total da carteira de R$ 10.000.000,00. 

 

5.2 Seleção dos Ativos   
 

A escolha dos ativos procurou obedecer alguns critérios que correspondessem aos 

ativos que pudessem ter forte variação em momentos de crise, e utilizados nas alocações de 

fundos de investimentos e demais instituições financeiras. Ao avaliar a formação de uma 

carteira de renda fixa, optou-se pelo índice que incluísse títulos pós-fixados. O intuito do uso 

de um índice para renda fixa, ao invés de uma carteira de títulos com diferentes datas de 

vencimento, foi a obtenção de 2 objetivos: simplificação no cálculo dos retornos e uma 

alocação de títulos que fosse perseguida pelos gestores, ao invés de uma carteira arbitrária. 

O índice escolhido trata-se do índice IDkA de duration de 2 anos da Anbima. O IDkA 

é calculado a partir dos vértices definidos na Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ, 

curvas zero cupom) calculadas pela Anbima, a partir das taxas de juros indicativas de títulos 

públicos prefixados e indexados ao IPCA. Por representar ganhos e perdas oriundos dos 

movimentos nas curvas de juros, constituem novas ferramentas para diversificação de 

estratégias e parâmetro de referência aos investidores que, devido às características de seu 

passivo, procuram adequar suas carteiras a determinados prazos/indexadores, Anbima, (2013). 

O índice IDkA é visto como uma carteira sintética com duração constante. A Anbima 

produz vários índices com diferentes durações, por exemplo, 2, 3, 5, 10, 15, 20 e 30 anos. O 

índice IDkA2A, que é o de duração de 2 anos, foi avaliada pelo critério de maior quantidade 

                                                
31 Abreviatura para designar Índice de Duração Constante Anbima 2 anos. 
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de títulos públicos emitidos com respectivo o vencimento. Majoritariamente, o governo 

brasileiro emitiu títulos com duração média de 2 a 5 anos para taxas pós-fixadas. O IDkA foi 

lançado em 2011, mas a Anbima calculou os valores retroativos desde o início de 2006. 

Para uma melhor compreensão da forma como é calculado o índice, segue a sua 

expressão: 

ã<ã!äî 	= ã< − )
ã!äî	×	

(�%n%	Ä��ñ<−)N))q/ÇóÇ

(�%n%	Ä��ñ<N))qÖ)/ÇóÇ
	×	

$pî<

$pî<−)
		 	 (17)	

 

Onde [ = Vértice ou prazo da ETTJ, expresso em dias úteis, òôXô	öòòõ6 expressa em 

% ao ano, do vértice ou prazo [ da ETTJ indexada ao IPCA calculada pela Anbima na data t e 

úmy6 é o valor nominal atualizado das NTN-B com data-base igual a 15/7/2000 na data t.  

Pode-se observar que os fatores de risco desse índice são as taxas de juros da ETTJ e a 

taxa de inflação IPCA, visto que, por definição, o fator de risco em títulos de dívida são as 

taxas de juros. Para exprimir o índice em termos de fator de risco somente pela ETTJ, foi 

expurgada do índice, a variação mensal do IPCA, através da série histórica do IBGE. A 

correção da indexação do IPCA foi realizada a partir de todos os meses, no dia 10 ou dia útil 

posterior em toda a amostra, uma vez que, o IPCA é divulgado entre os dias 10 a 15 de cada 

mês. 

O índice Bovespa é o indicador médio de desempenho do mercado de ações brasileiro, 

sendo composto por um conjunto das ações de maior negociabilidade no mercado brasileiro e 

por uma metodologia de rebalanceamento, que acompanha o volume financeiro dos ativos 

negociados no mercado. Para a composição cambial foi utilizada a taxa de câmbio dólar x 

real, do mesmo período dos demais índices. Normalmente, o uso de alocações de pequenas 

parcelas de moeda estrangeira, tem como objetivo obter uma proteção ou hedge. Neste 

trabalho, foram utilizadas somente posições à vista, logo, as posições em derivativos foram 

desconsideradas. 

 

5.3 Construção das Carteiras 

 

As carteiras foram estruturadas com a finalidade de alcançar uma aproximação com a 

alocação de capitais brasileiros. Desta forma, foram estipuladas carteiras de perfil agressivo 

(carteiras 1, 2 e 3) e perfil mais conservador (carteiras 4 e 5). Perfil agressivo foi considerado 

como uma alocação que tenha mais de 50% em ativos de renda variável e igualmente para 

perfil conservador em ativos de renda fixa. Todas as carteiras têm os ativos comprados, com 
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exceção da carteira 5, que tem ativos de renda variável vendidos em todo o período. Para 

atingir diferentes níveis de aversão ao risco, foram modelados os pesos da seguinte maneira: 

 

Tabela 2 – Alocações das carteiras	

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela 2, temos as alocações dos ativos por carteira. Como premissa, os pesos dos 

ativos nas 5 carteiras permanecerão fixos ao longo de todo o período. Portanto, considera-se 

que ao final do dia, haverá um balanceamento automático das carteiras para atingir o peso 

fixado por ativo e, desta forma, foram desconsiderados os custos de transação para o 

rebalanceamento diário. 

 

5.4 Modelos Selecionados 

 

Os modelos de risco selecionados para a análise e comparação das carteiras foram: 

VaR paramétrico com volatilidade histórica calculada a partir da média móvel simples 

(VaRPAR), VaR com simulação histórica (VaRHIST), VaR paramétrico com volatilidade 

calculada pelo método EWMA (VaREWMA) e VaR calculado a partir da modelagem da 

cauda pela distribuição generalizada de Pareto (VaRTVE), derivado da Teoria do Valor 

Extremo. 

Os 3 primeiros modelos são comumente utilizados em gestão de risco, sendo o 

VaREWMA com melhor aderência e aceitabilidade pois, como explicado, a volatilidade 

passada possui um peso maior nos últimos eventos, e logo, possui uma rápida resposta aos 

choques de preços. 

O VaRTVE possui 2 parâmetros: o índice caudal (ξ) e índice de escala (σ). A partir 

deles, pode-se calcular o VaR, conforme a equação (9), apresentada através de formulação 

definida por McNeil (1999) & Tsay (2002). O método de cálculo dos parâmetros de cauda, 

foram efetuados a partir do método POT, no limite estabelecido de 10% da amostra dos P&Ls. 

A escolha do limite de 10% é aceitável quando a amostragem dos dados for maior que 2000 

Alocações x Carteiras 1 2 3 4 5
Renda Fixa (IDkA 2 anos) 20% 40% 60% 30% 140%
Renda Variável (Bovespa Futuro) 80% 60% 30% 60% -20%
Renda Variável (Dólar Futuro) 0% 0% 10% 10% -20%

Montagem de Carteiras
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observações, como afirmado por Alexander (2008). Portanto, utilizou-se da mesma prática 

para definição do limite de 10%. 

Para o teste dos modelos de riscos, foi utilizada uma janela de teste de 

aproximadamente 13 anos (3274 observações) dos preços diários de fechamentos dos ativos e, 

a janela de estimação adotada, foi de 504 dias (2 anos) para a estimação da volatilidade futura. 

As janelas de estimação para os 4 modelos foram construídas de forma dinâmica, com adição 

de um dia, com passo inicial de 504 dias para o cálculo do VaR. Desta forma, no último dia 

de teste, temos uma janela de estimação com o carregamento de todas as observações (n-1). 

 Para a análise dos modelos de risco, é recomendado, no mínimo, uma janela de teste 

com 1000 observações como em alguns artigos supracitados; já para a janela de estimação, 

usualmente, é utilizada de 250 a 750 dias. Os dados mais antigos do índice IDkA2A se 

iniciam em janeiro de 2006, logo, toda a amostra foi ajustada para esse período e a escolha da 

janela de estimação com 504 dias foi proposital de forma a testar todos os modelos, a partir do 

início de 2008, data essa perfeita para avaliação dos modelos de riscos, meses antes da fase 

aguda da crise do subprime no mercado brasileiro.  

O cálculo das matrizes de volatilidades do VaRPAR e VaREWMA, da simulação 

histórica para o VaRHIST e dos índices de cauda do VaRTVE foram atualizados de forma 

dinâmica. Na maneira convencional, utiliza-se a definição dos parâmetros de cauda para toda 

a amostra, ao invés da atualização dinâmica que é executada neste trabalho. 

Todos os modelos de risco analisados resultaram numa amostra de 2769 VaR diários 

de cada modelo citado que puderam ser comparados com os P&L realizados. Em resumo 

tivemos 5 carteiras com 4 modelos de risco analisados em 4 níveis de significância, que 

resultou numa análise de 55380 VaR diários. 

Como já afirmado no texto, todo o estudo foi comparado com uma janela de estimação 

móvel de 504 dias para todos os modelos de riscos analisados, a determinação da janela de 

504 dias foi adotada pelos autores Gençay & Selçuk (2004). Contudo, 2 simulações adicionais 

com janelas de estimação de 756 e 1008 dias foram executadas com finalidade de identificar 

quaisquer mudanças nos resultados dos modelos de risco investigados. 
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6 Resultados 
 
  

Primeiramente foram avaliadas algumas características dos ativos selecionados, como 

por exemplo, testes de autocorrelações dos retornos, com a finalidade de identificar alguma 

causalidade entre os dias na amostra. Foi analisada toda a amostra disponível de retornos. 

Como pode ser visto na figura 8, não há, de forma significativa, correlação com o dia anterior 

para o índice IDkA de 2 anos (com exceção da primeira defasagem), os demais ativos: 

Bovespa Futuro e Dólar Futuro apresentaram resultados semelhantes para maiores detalhes, 

ver Figura 12 e 13 - Anexo. Pode-se concluir, de forma sucinta, que para uma amostra grande 

(maior que 10 anos), os retornos comportam-se aproximadamente como passeios aleatórios. 

 

Figura 7 – Teste de Autocorrelação – IDkA 2 anos	

 

Nota: Teste de Autocorrelação ACF. Fonte: Elaboração própria. 

6.1 Avaliação das Carteiras 
 

A partir das alocações em cada ativo com uma exposição total de R$ 10.000.000,00, 

os P&L diários foram realizados e puderam ser testados com os testes de normalidade Jarque-

Bera, no nível de significância de 1%, em todas as carteiras, nelas o p-valor resultou em 

valores muito menores que 0.001, validando a não normalidade dos retornos com 

significância estatística. Logo, a hipótese nula de normalidade dos P&L foi rejeitada no teste. 
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Tabela 3 – Teste de Normalidade das Carteiras	

 
Nota: Teste de Jarque-Bera ao nível de significância de 1%. Fonte: Elaboração própria. 

Com o intuito de validar e corroborar o Teste de Jarque-Bera acima foi elaborado um 

gráfico quantil-quantil, mais conhecido como QQplot com os 3 ativos.  É uma forma de 

visualização gráfica do comportamento da distribuição. No gráfico quantil-quantil compara-se 

a distribuição exponencial (objeto de estudo) contra a distribuição normal que é visualizada 

como uma reta com inclinação positiva. Dessa forma, pode-se observar os efeitos das caudas 

na distribuição, principalmente, nos extremos da distribuição. A presença de uma concavidade 

na curva indica a existência de caudas “gordas”. 

 

Figura 8 – Quantil-Quantil dos retornos entre ativos 

 

Nota: Distribuição dos Retornos dos índices IDKA-2A, Bovespa Futuro e Dólar Futuro. Fonte: 

Elaboração própria. 

Vemos na figura 8, um deslocamento com relação a reta da curva normal em todos os 

ativos, porém o do índice Bovespa é o mais acentuado e, consequentemente, tem a maior 

concavidade.  Na região central das distribuições, os retornos se comportam similarmente a 

distribuição normal. À medida em que a distribuição aproxima dos extremos, vemos uma 

dispersão onde a curva gaussiana seguiria. 

As distribuições dos retornos das 5 carteiras analisadas, obviamente, são similares aos 

resultados apresentados na figura 8 e todas as carteiras têm como característica as 

P&L (Carteiras) 1 2 3 4 5
P-valor <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Teste de Jarque-Bera a 1%
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distribuições leptocúrticas. Entretanto, as carteiras 1, 2 e 4 têm maior afastamento em seus 

extremos por terem um maior componente variável (Bovespa), seguidos das carteiras 3 e 5 

com componentes de câmbio e renda fixa. 

Os retornos das carteiras de 1 a 5 foram calculados de forma linear, conforme 

demonstrado na tabela a seguir com dados estatísticos. 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva dos retornos entre carteiras	

  
Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se na tabela 4 uma volatilidade anual mais alta nas carteiras 1, 2 e 4, que 

detêm as maiores alocações no índice Bovespa. De acordo com as estimativas de curtose dos 

retornos diários das diferentes carteiras, os retornos estão bem longe de serem normalmente 

distribuídos, sendo o menor valor de 6,52 indo até 7,25. Logo, podemos afirmar que as 

distribuições contêm fat-tails em sua distribuição. Os coeficientes de assimetria estimados, 

como no caso das carteiras 1, 2, 3 e 4, apresentam-se valores próximos de zero. Cabe 

ressaltar, que as carteiras 3 e 5 têm maior peso em renda fixa. A carteira 5 é a única que 

apresentou assimetria negativa e essa foi a carteira escolhida para ativos de renda variável em 

posições vendidas. 

6.2 Avaliação das Modelos de Riscos 
	

A partir da comparação dos P&L realizados com os modelos de risco, pode ser 

observado o número de violações de todas as carteiras e na Tabela 5 temos os resultados para 

a carteira 1. O VaRTVE apresenta o menor número de violações nos níveis de significância 

acima de 2,5%, para o nível de significância de 5%, que é pouco utilizado por apresentar 

maior exposição ao risco; o VaRHIST tem resultados melhores. As carteiras 2, 3 e 4 

Carteiras 1 2 3 4 5
Curtose 6,7545 6,8108 6,5203 6,567 7,2575
Assimetria 0,0742 0,0722 0,0949 0,0894 -0,0869
Média 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,07%
Mediana 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,07%
Mínimo -8,35% -6,31% -2,90% -5,99% -2,52%
Máximo 10,23% 7,82% 3,55% 7,16% 2,61%
Desvio Padrão 1,45% 1,10% 0,53% 1,05% 0,37%
Volatilidade Anual 23,08% 17,50% 8,39% 16,66% 5,90%

Estatística Descritiva dos Retornos Diários
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apresentam resultados similares aos da carteira 1, ver Tabela 10 - Anexo. A única carteira que 

teve resultados mais satisfatórios para o VaRPAR e VaRHIST foi a carteira 5, ver Tabela 10 - 

Anexo, que detêm ativos vendidos. Os resultados das carteiras 1, 2, 3 e 4 já demonstram a 

robustez do modelo VaRTVE perante os demais modelos apresentados. Os modelos VaRPAR 

e VaREWMA foram testados com p-valor acima de 0,01, indicando que não se rejeita a 

hipótese nula de que os modelos estimam corretamente as perdas geradas pelas carteiras. 

Contrariamente, os modelos VaRHIST e VaRVTE apresentaram p-valor abaixo de 0,01. 

 Uma característica do modelo VaRTVE é que sua eficácia, com relação a um menor 

número de violações, é preponderante em níveis altos de significância. Como já ressaltado, as 

análises do modelo VaRTVE foram realizados considerando a distribuição da cauda a partir 

da amostra de 10% pelo método POT. 

 Os resultados quanto ao número de violações do modelo VaRVTE perante os demais 

modelos, confirmam os resultados analisados por Regis (2017) na análise do Ibovespa. 

 
Tabela 5 – Número de Violações – Carteira 1	

 
 

Nota: Violação é quando em um determinado dia, a perda supera o valor previsto nos modelos 

de risco. Violações esperadas são dimensionadas com base no tamanho da amostra multiplicado pela 

probabilidade a um dado nível de significância. A hipótese nula é que o modelo não estima 

corretamente o número de violações. Janela de Estimação de 504 dias. Fonte: Elaboração própria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 155 138 137 157 138
2,5% 77 82 72 93 70
1% 31 42 33 42 28
0,5% 15 31 18 26 17

Modelos de RiscoCarteira 1
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Figura 9  – Comparação P&L com Modelos – Carteira 1	

	

Nota: Comparação dos P&L realizados da carteira 1 com os modelos de riscos ao nível de 5% de 

significância. Janela de Estimação de 504 dias. Fonte: Elaboração própria. 

Pela análise gráfica podemos observar a atualização dos diferentes modelos de risco 

com base nos dados da carteira 1. O VaREWMA é o que mais se adere ao comportamento da 

distribuição dos P&Ls, contudo, seu modelo não consegue captar as oscilações bruscas a 

frente, logo, o seu comportamento é defasado em relação às perdas. Os demais modelos de 

risco têm características semelhantes quanto a uma certa linearidade dos valores, com exceção 

da crise de 2008, onde ocorreu forte correção para baixo.  

Os modelos de risco VaRHIST e VaRTVE, apresentam valores que se comportam 

como degraus bem definidos, ao longo da amostra, com as correções dos valores feitas de 

modo gradual. 

 As demais carteiras 2, 3, 4 e 5 apresentam em geral a mesma configuração gráfica 

como demonstrada na figura 9. 
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Figura 10 – Carteira 1 – Comparação entre modelos VaRHIST e VaRTVE	

	

Nota: P&L realizados da carteira 1 com os modelos de VaRHIST e VaRTVE, ambos avaliados com os 

níveis de significância de 5% e 1%. Janela de Estimação de 504 dias. Fonte: Elaboração própria. 

 Neste trabalho foram capturados os valores diários dos índices de caudas ξ de cada 

carteira. Os valores variaram de -0,24 a 0,20, por exemplo, para a Carteira 1 (a 1%). Portanto, 

o índice de cauda em certos períodos apresentou valores negativos o que, de antemão, é um 

argumento para descartar o modelo VaRTVE a partir do uso do estimador de Hill, que só 

abrange a distribuição de Frèchet, que cobre somente os valores positivos de ξ. As demais 

carteiras 2, 3, 4 e 5 apresentaram valores similares de índice de cauda. 

6.3 Resultados do Backtesting 
 

De maneira geral, avaliando os modelos com base em um dos testes mais básicos que 

é a razão de violação, mais uma vez, os modelos VaR por simulação histórica e VaR pelo 

TVE, tiveram bons resultados situados na faixa de 0,85 a 1,16, o que pela heurística de 

Danielsson (2011), um bom modelo deveria se situar na razão entre 0,8 a 1,2. Os modelos de 

risco VaRPAR e VaREWMA apresentaram resultados diversos para a razão de violação indo 

de 0,45 a 2,13 em seus piores resultados, o que demonstra modelos que não são consistentes 

quanto ao número de violações em diferentes níveis de significância. Na tabela 11 – Anexo 

encontram os dados de razoes de violação para os 4 níveis de significância usados neste 

trabalho para todas as carteiras. 
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Tabela 6 – Teste da Razão de Violação	

	

Nota: A VR é calculada a partir da razão do número de violações observadas pelas violações 

esperadas a um dado nível de significância, neste caso a 5% e 1%. Janela de Estimação de 504 dias. 

Fonte: Elaboração própria. 

No teste do regulador bancário ou traffic light temos um novo resultado satisfatório 

para o VaRHIST e VaRTVE e ambos desempenham bons resultados em relação as demais 

técnicas. Conclui-se que os modelos de riscos VaR Paramétrico de Média Móvel e o VaR 

Paramétrico com volatilidade EWMA, apresentam imprecisões nos parâmetros dos modelos, 

resultando em sinalizações amarelas. 

 
Tabela 7 – Teste do Semáforo	

	

Nota: O teste do semáforo é feito a partir da análise do modelo de risco em um horizonte de 10 

dias, em um nível de significância a 99%, numa janela de comparação de 250 dias de negociação. 

Como os dados são diários, aplica-se um fator de escala que o regulador fornece para o cálculo. O 

resultado verde denota um modelo preciso, o amarelo denota um modelo que tem de ser revisado e o 

Modelos VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
Carteira 1 0,89 0,88 1,01 0,89
Carteira 2 0,86 0,88 1,00 0,89
Carteira 3 0,73 0,86 0,85 0,85
Carteira 4 0,81 0,87 0,98 0,90
Carteira 5 0,54 1,02 0,61 1,00

Modelos VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
Carteira 1 1,36 1,06 1,36 0,90
Carteira 2 1,39 1,03 1,32 0,90
Carteira 3 1,48 1,10 1,32 1,03
Carteira 4 1,39 1,10 0,39 0,29
Carteira 5 1,00 1,06 1,16 1,16

Razão de Violação ao nível de significância de 5%

Razão de Violação ao nível de significância de 1%

Carteiras x Modelos VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
Carteira 1 Amarelo Verde Amarelo Verde
Carteira 2 Amarelo Verde Amarelo Verde
Carteira 3 Amarelo Verde Amarelo Verde
Carteira 4 Amarelo Verde Verde Verde
Carteira 5 Verde Verde Verde Verde

Teste do Semáforo ao nível de 99%
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vermelho deve ser descartado por se tratar de um modelo com alta probabilidade de apresentar falhas. 

Janela de Estimação de 504 dias. Fonte: Elaboração própria. 

 Os testes mais avançados de Kupiec e Christofferson foram executados para todas as 

carteiras, de maneira geral, os testes de Kupiec ao nível de significância de 5% foram aceitos 

para todos os modelos de risco, já ao nível de significância de 1% temos rejeição nos modelos 

VaRPAR e VaREWMA. No caso da rejeição, a hipótese nula dos testes de Kupiec indicam 

que os modelos não preveem, de forma consistente, a taxa de proporção de falhas (POF) e 

quando ocorre a primeira falha (TUFF). Nos testes de Christofferson, o mais importante CCI 

– Teste de Independência Condicional, temos somente uma rejeição para o modelo VaRPAR 

na carteira 2, ao nível de 5%. A hipótese nula é que existe dependência dos retornos em dias 

consecutivos na amostra.  

 
Tabela 8  – Resultados do Backtesting – Carteiras 1 e 2 

 
Nota: Testes de Kupiec (POF – Taxa de Proporção de Falhas & TUFF – Tempo até a Primeira 

Falha) e Christofferson (CC - Cobertura Condicional & CCI - Independência de Cobertura 

Condicional), AC – Aceito e RJ – Rejeitado em diferentes níveis de significância (5% e 1%). Janela de 

Estimação de 504 dias. Fonte: Elaboração própria. 

Para as demais carteiras 3, 4 e 5 os resultados foram satisfatórios para os níveis de 

significância acima de 99%, com exceção das carteiras 3 e 4 que apresentaram algumas 

rejeições nos testes para maiores detalhes, ver Tabela 12 e 13 – Anexo. Os testes de Kupiec 

(POF e TUFF) foram aceitos na maioria dos modelos de risco. Entretanto, para níveis de 

significância acima de 1% os modelos VaRPAR e VaREWMA apresentaram rejeições nos 

testes das carteiras 1, 3 e 4. Já os modelos VaRTVE e VaRHIST foram aceitos, de maneira 

geral, nos níveis de significância testados.  

Com relação aos testes de Christofferson (CCI), foram obtidos resultados satisfatórios 

para todos os modelos com algumas rejeições nos modelos VaRPAR e VaREWMA. E por 

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,05 AC AC AC AC VaRPAR 0,05 AC AC AC RJ
VaRHIST 0,05 AC AC AC AC VaRHIST 0,05 AC AC AC AC
VaREWMA 0,05 AC AC AC AC VaREWMA 0,05 AC AC AC AC
VaRTVE 0,05 AC AC AC AC VaRTVE 0,05 AC AC AC AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,01 RJ AC RJ AC VaRPAR 0,01 RJ AC RJ AC

VaRHIST 0,01 AC AC AC AC VaRHIST 0,01 AC AC AC AC
VaREWMA 0,01 RJ AC RJ AC VaREWMA 0,01 RJ AC RJ AC
VaRTVE 0,01 AC AC AC AC VaRTVE 0,01 AC AC AC AC

Carteira 1 Kupiec Christofferson Carteira 2 Kupiec Christofferson

ChristoffersonCarteira 1 Kupiec Christofferson Carteira 2 Kupiec
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último, o teste (CC) é o teste em conjunto de Kupiec e Christofferson que apresentou falhas 

nos modelos VaRPAR e VaREWMA e não apresentaram resultados satisfatórios nos testes, 

de forma geral. Os testes apresentaram falhas nos modelos na carteira 5 para os níveis de 

significância: 95% e 97,5%, que tem posições vendidas, onde às perdas foram maiores. Na 

carteira 2, no nível de significância de 5%, ocorreu uma rejeição do teste CCI, enquanto que o 

teste em conjunto foi aceito. Portanto, é de suma importância realizar os testes em separado. 

Para complementar o estudo, foram feitas simulações com diferentes janelas de 

estimação para o cálculo das volatilidades futuras. Neste trabalho, apresentamos os resultados 

para a primeira janela de estimação de 504 dias. Além disso, foram simuladas novas janelas 

de estimação com 756 e 1008 dias, para maiores detalhes ver Tabelas 14 e 15 - Anexo. Os 

resultados corroboram os já apresentados sobre a superioridade do VaRTVE. Contudo, o VaR 

de simulação histórica também apresentou bons resultados, os demais modelos apresentaram 

resultados similares. Uma característica observada do VaRTVE é que sua eficácia como 

modelo de risco situa-se no nível de significância menor que 2%. Portanto, esse intervalo é 

justamente onde o modelo captura as características de cauda. 

 
Figura 11  – Carteira 1 – Comparação entre modelos de risco (Janela de Estimação de 

1008 dias)	

	

Nota: P&L realizados da carteira 1 com os modelos de risco a 1% com uma janela de estimação inicial 

de 1008 dias. Fonte: Elaboração própria. 

O gráfico acima foi construído a partir da simulação de janela de estimação de 1008 

dias, com todos os modelos de risco. Nesta simulação, todos os modelos foram aceitos no 

teste CCI, em todos níveis de significância mencionados anteriormente. Neste caso em 
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específico, rejeitou-se a hipótese nula para dependência de violações consecutivas. O 

VaRTVE teve somente 19 violações e o VaRHIST 21 violações ao nível de significância de 

1%. Portanto, o TVE é um modelo consistente mesmo em janelas de estimação de maior 

amplitude. Seria esperado que o VaR, por simulação histórica, apresentasse melhores 

resultados pelo tamanho da amostra. Podemos concluir que o VaRTVE, avaliado sob diversas 

variáveis de testes, apresentou resultados superiores ao VaRHIST, VaRPAR e VaREWMA. 

Com relação ao VaRTVE, todos os testes apresentados foram baseados em um limite 

POT no valor de 10%. Uma outra característica que normalmente se aplica é a investigação 

do limite POT para maximizar o menor número de violações a um dado quantil da 

distribuição. Existem métodos, através de estimadores de Hill, que auxiliam na determinação 

de um limite ótimo. Contudo, neste estudo não foram investigados meios estatísticos para essa 

otimização. A utilização do valor de 10% é uma prática ou heurística observada em demais 

artigos. Com uma base de 3274 de observações, poderíamos selecionar até um limite de 30%. 

Quando se adota um determinado limite (número de violações), seleciona-se uma 

maior ou menor amostragem da distribuição dos retornos para determinação dos parâmetros 

de cauda. Entretanto, existem trade-offs que, reduzidos ao limite, diminui-se o viés do 

estimador. Por outro lado, ao aumentar o limite reduz a variância do estimador. Um método 

mais prático é o eyeball method, que consiste na observação dos valores dos índices de cauda 

que apresentam maior estabilidade. Esse método é mais utilizado quando se analisa os 

parâmetros de cauda para uma amostragem grande. 

Na tabela 9 foi feita uma análise em diferentes níveis de threshold (30, 25, 20, 15, 10, 

5 e 4%) do VaRTVE para as carteiras 1 e 2. Os números de violações foram comparados em 

diferentes níveis de significância. Cabe ressaltar, que os testes realizados com os novos 

parâmetros de threshold não afetaram de forma expressiva os níveis de significância acima de 

1%. Muito embora haja para o nível de 2,5% há uma diferença significante para valores de 

POT acima de 10%, ocorre uma redução no número de violações, o que pode ser uma maneira 

de calibração do modelo dentro das restrições do erro do estimador.  
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Tabela 9 – Número de Violações no VaRTVE em diferentes níveis de POT	

 
Nota: As violações foram obtidas a partir da simulação de todos os modelos de risco, mudando 

somente o valor do POT para o modelo VaRTVE em diferentes níveis de significância (2,5%, 1% e 

0,5%) Janela de Estimação de 504 dias. Fonte: Elaboração própria. 
 

Portanto, a partir dos dados da tabela 9, podemos definir um limite ótimo entre 20 e 

25% da distribuição. Lembrando que os valores das demais carteiras se assemelham aos 

resultados apresentados para as carteiras 1 e 2. 

 

 
 

  

POT (%) Violações (2,5%) Violações (1%) Violações (0,5%)
30 62 28 16
25 63 27 16
20 65 28 16
15 68 28 16
10 70 28 17
5 70 29 17
4 72 31 17

POT (%) Violações (2,5%) Violações (1%) Violações (0,5%)
30 62 27 16
25 63 27 16
20 66 28 16
15 70 28 17
10 71 28 17
5 72 31 17
4 73 29 16

VaRTVE - Carteira 1

VaRTVE - Carteira 2
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7 Conclusões 
 

O objetivo do trabalho foi apresentar a superioridade da Teoria do Valor Extremo, ou 

no caso mais específico, o VaRTVE como modelo de risco perante os demais modelos 

apresentados. A TVE nos fornece uma ferramenta que pode ser utilizada em todos modelos de 

riscos para carteiras de fundos de investimentos e demais instituições financeiras. Os 

resultados apresentados confirmam o que a literatura acadêmica já dispunha. Entretanto, os 

artigos mencionados só realizaram testes em ativos variáveis, como: ações, índice de ações e 

moedas. Nesse trabalho, pôde ser observado o mesmo tipo de resultado em carteiras com 

renda fixa (pós-fixados) que podem ter fortes oscilações em períodos turbulentos.  

O modelo de risco VaRTVE apresentou na maioria dos casos resultados satisfatórios 

nos backtestings de todas as carteiras, a partir da análise em diferentes níveis de significância 

(0,5%, 1%, 2,5% e 5%). De fato, é interessante notar, que a eficácia do VaRTVE é mais 

efetiva em quantis mais altos como os níveis de significância acima de 3%, como ficou 

comprovado no estudo. Adicionalmente, o modelo foi executado de forma dinâmica com uma 

janela de estimação móvel, que traz uma melhor previsão para valores em risco. Foram 

realizadas múltiplas simulações das carteiras, com janelas de estimação de 504, 756 e 1008 

dias, que confirmaram a eficácia da técnica da TVE sobre outros modelos de risco utilizados 

no meio profissional.  

Os modelos de riscos que utilizam a TVE foram desenvolvidos para prever eventos 

raros e de alta severidade, podendo esses modelos ser utilizados para prever perdas potenciais 

em períodos de crise. Por considerar em sua distribuição somente eventos extremos, é 

necessária cautela no seu uso em períodos de comportamento normal do mercado, pois, os 

modelos podem gerar previsões extremamente conservadoras, o que pode ser inadequado para 

certas análises de risco.  

Uma demanda futura de investigação para próximos trabalhos, seria a inclusão de 

otimização do limite pela técnica POT, inclusão de ativos de dívida pública e privada, pré e 

pós-fixados, derivativos nacionais e índices estrangeiros, como o índice S&P, ou demais 

ativos não correlacionados com os ativos nacionais. Por último, pode ser utilizado o Expected 

Shortfall via TVE para um gestor ainda mais conservador quanto às perdas, em condições de 

mercados extremos, como o mercado segurador. Os resultados mostraram que o modelo 

VaRTVE pode ser muito útil na modelagem de risco financeiro, e principalmente, ser 

eficiente em condições de forte correção dos mercados. 
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9 Anexos 
 
 

Tabela 10	- Resultados das Violações nas Carteiras Testadas (Janela de Estimação de 
504 dias) 

 
 
  

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 155 138 137 157 138
2,5% 77 82 72 93 70
1% 31 42 33 42 28
0,5% 15 31 18 26 17

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 155 134 137 155 138
2,5% 77 83 71 91 71
1% 31 43 32 41 28
0,5% 15 33 18 28 17

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 155 113 134 131 132
2,5% 77 72 74 79 74
1% 31 46 34 41 32
0,5% 15 33 17 27 16

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 155 126 135 152 139
2,5% 77 80 76 89 73
1% 31 43 34 12 9
0,5% 15 10 6 7 5

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRDGP
5% 155 83 158 94 155
2,5% 77 51 80 56 79
1% 31 31 33 36 36
0,5% 15 21 18 20 22

Resultados das Violações

Carteira 4 Modelos de Risco

Carteira 5 Modelos de Risco

Modelos de RiscoCarteira 1

Carteira 2 Modelos de Risco

Carteira 3 Modelos de Risco
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Tabela 11	- Testes de Razão de Violação das Carteiras Testadas (Janela de Estimação de 
504 dias) 

	

 
 

Razão de Violação (VR) VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
Carteira 1 0,89 0,88 1,01 0,89
Carteira 2 0,86 0,88 1,00 0,89
Carteira 3 0,73 0,86 0,85 0,85
Carteira 4 0,81 0,87 0,98 0,90
Carteira 5 0,54 1,02 0,61 1,00

Modelos VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
Carteira 1 1,06 0,93 1,20 0,90
Carteira 2 1,07 0,92 1,17 0,92
Carteira 3 0,93 0,96 1,02 0,96
Carteira 4 1,03 0,98 1,15 0,94
Carteira 5 0,66 1,03 0,72 1,02

Modelos VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
Carteira 1 1,36 1,06 1,36 0,90
Carteira 2 1,39 1,03 1,32 0,90
Carteira 3 1,48 1,10 1,32 1,03
Carteira 4 1,39 1,10 0,39 0,29
Carteira 5 1,00 1,06 1,16 1,16

Modelos VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
Carteira 1 2,00 1,16 1,68 1,10
Carteira 2 2,13 1,16 1,81 1,10
Carteira 3 2,13 1,10 1,74 1,03
Carteira 4 0,65 0,39 0,45 0,32
Carteira 5 1,36 1,16 1,29 1,36

Razão de Violação ao nível de significância de 1%

Razão de Violação ao nível de significância de 0,5%

Razão de Violação ao nível de significância de 2,5%

Razão de Violação ao nível de significância de 5%
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Tabela 12 - Testes de Kupiec e Christofferson – Carteiras 1 a 4 (Janela de Estimação de 
504 dias) 

 
Nota: Testes de Kupiec (POF – Taxa de Proporção de Falhas & TUFF – Tempo até a Primeira 

Falha) e Christofferson (CC - Cobertura Condicional & CCI - Independência de Cobertura 

Condicional), AC – Aceito e RJ – Rejeitado em diferentes níveis de significância (5%, 2,5%, 1% e 

0,5%). Fonte: Elaboração própria. 

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,05 AC AC AC AC VaRPAR 0,05 AC AC AC RJ
VaRHIST 0,05 AC AC AC AC VaRHIST 0,05 AC AC AC AC
VaREWMA 0,05 AC AC AC AC VaREWMA 0,05 AC AC AC AC
VaRTVE 0,05 AC AC AC AC VaRTVE 0,05 AC AC AC AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,025 AC AC AC AC VaRPAR 0,025 AC AC AC AC
VaRHIST 0,025 AC AC AC AC VaRHIST 0,025 AC AC AC AC
VaREWMA 0,025 RJ AC RJ RJ VaREWMA 0,025 RJ AC RJ RJ
VaRTVE 0,025 AC AC AC AC VaRTVE 0,025 AC AC AC AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,01 RJ AC RJ AC VaRPAR 0,01 RJ AC RJ AC

VaRHIST 0,01 AC AC AC AC VaRHIST 0,01 AC AC AC AC
VaREWMA 0,01 RJ AC RJ AC VaREWMA 0,01 RJ AC RJ AC
VaRTVE 0,01 AC AC AC AC VaRTVE 0,01 AC AC AC AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,005 RJ AC RJ AC VaRPAR 0,005 RJ AC RJ AC
VaRHIST 0,005 AC AC AC AC VaRHIST 0,005 AC AC AC AC

VaREWMA 0,005 RJ AC RJ AC VaREWMA 0,005 RJ AC RJ AC

VaRTVE 0,005 AC AC AC AC VaRTVE 0,005 AC AC AC AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,05 RJ AC RJ AC VaRPAR 0,05 AC AC AC AC
VaRHIST 0,05 AC AC AC RJ VaRHIST 0,05 AC AC AC AC
VaREWMA 0,05 AC AC AC AC VaREWMA 0,05 AC AC AC AC
VaRTVE 0,05 AC AC AC AC VaRTVE 0,05 AC AC AC AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,025 AC AC AC RJ VaRPAR 0,025 AC AC AC AC
VaRHIST 0,025 AC AC AC AC VaRHIST 0,025 AC AC AC AC
VaREWMA 0,025 AC AC AC AC VaREWMA 0,025 RJ AC RJ RJ
VaRTVE 0,025 AC AC AC AC VaRTVE 0,025 AC AC AC AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,01 RJ AC RJ RJ VaRPAR 0,01 RJ AC RJ RJ
VaRHIST 0,01 AC AC AC AC VaRHIST 0,01 AC AC AC AC
VaREWMA 0,01 RJ AC RJ AC VaREWMA 0,01 RJ AC RJ AC
VaRTVE 0,01 AC AC AC AC VaRTVE 0,01 RJ AC RJ AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,005 RJ AC RJ AC VaRPAR 0,005 AC AC AC AC
VaRHIST 0,005 AC AC AC AC VaRHIST 0,005 RJ AC AC AC
VaREWMA 0,005 RJ AC RJ AC VaREWMA 0,005 RJ AC AC AC
VaRTVE 0,005 AC AC AC AC VaRTVE 0,005 RJ AC RJ AC

Christofferson

Carteira 3 Kupiec Christofferson Carteira 4 Kupiec Christofferson

Carteira 1 Kupiec Christofferson Carteira 2 Kupiec

Resultados dos Testes - Carteira 3 Resultados dos Testes - Carteira 4

Christofferson

Carteira 1 Kupiec Christofferson Carteira 2 Kupiec Christofferson

Carteira 1 Kupiec Christofferson Carteira 2 Kupiec

Kupiec Christofferson Kupiec ChristoffersonCarteira 1 Carteira 2

Christofferson

Carteira 3 Kupiec Christofferson Carteira 4 Kupiec

Carteira 3 Kupiec Christofferson Carteira 4 Kupiec

Christofferson
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Tabela 13 - Testes de Kupiec e Christofferson – Carteira 5 (Janela de Estimação de 504 
dias) 

 
 

Nota: Testes de Kupiec (POF – Taxa de Proporção de Falhas & TUFF – Tempo até a Primeira 

Falha) e Christofferson (CC - Cobertura Condicional & CCI - Independência de Cobertura 

Condicional), AC – Aceito e RJ – Rejeitado em diferentes níveis de significância (5%, 2,5%, 1% e 

0,5%). Fonte: Elaboração própria. 

Figura 12  – Testes de Autocorrelação - Bovespa Futuro	

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,05 RJ RJ RJ RJ
VaRHIST 0,05 AC AC RJ RJ
VaREWMA 0,05 RJ RJ RJ AC
VaRTVE 0,05 AC AC RJ RJ

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,025 RJ AC RJ AC
VaRHIST 0,025 AC AC RJ RJ
VaREWMA 0,025 AC AC AC AC
VaRTVE 0,025 AC AC RJ RJ

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,01 AC AC AC RJ
VaRHIST 0,01 AC AC AC AC
VaREWMA 0,01 AC AC AC AC
VaRTVE 0,01 AC AC AC AC

Modelos x Testes Nível POF TUFF CC CCI
VaRPAR 0,005 AC AC AC AC
VaRHIST 0,005 AC AC AC AC
VaREWMA 0,005 AC AC AC AC
VaRTVE 0,005 AC AC AC AC

Carteira 5 Kupiec Christofferson

Carteira 5 Kupiec Christofferson

Carteira 5 Kupiec Christofferson

Carteira 5 Kupiec Christofferson
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Figura 13  – Testes de Autocorrelação - Dólar Futuro	

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 14 - Resultados das Violações nas Carteiras Testadas (Janela de Estimação de 
756 dias) 

 

  

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 126 94 98 141 102
2,5% 63 59 52 83 50
1% 25 27 23 40 17
0,5% 12 17 12 24 9

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 126 93 97 139 98
2,5% 63 62 50 81 50
1% 25 29 23 39 18
0,5% 12 16 12 26 9

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 126 84 95 119 96
2,5% 63 53 54 72 55
1% 25 31 23 39 20
0,5% 12 18 11 26 8

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 126 89 94 138 95
2,5% 63 59 52 82 52
1% 25 25 22 11 4
0,5% 12 3 2 7 1

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 126 69 119 92 116
2,5% 63 38 55 55 62
1% 25 24 20 35 23
0,5% 12 19 10 19 11

Carteira 4 Modelos de Risco

Carteira 5 Modelos de Risco

Resultados das Violações (Janela de Estimação de 756 dias)

Carteira 1 Modelos de Risco

Carteira 2 Modelos de Risco

Carteira 3 Modelos de Risco
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Tabela 15 - Resultados das Violações nas Carteiras Testadas (Janela de Estimação de 
1008 dias) 

 
	

	

 

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 113 83 89 132 93
2,5% 56 47 43 75 42
1% 22 24 21 37 19
0,5% 11 16 10 21 7

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 113 83 88 130 94
2,5% 56 53 49 73 48
1% 22 28 23 36 19
0,5% 11 18 10 23 7

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 113 76 87 113 89
2,5% 56 46 50 68 47
1% 22 29 22 36 19
0,5% 11 18 8 24 7

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 113 81 89 129 89
2,5% 56 48 44 76 47
1% 22 24 21 9 5
0,5% 11 5 2 5 1

Nível de Significância Esperadas VaRPAR VaRHIST VaREWMA VaRTVE
5% 113 63 103 90 104
2,5% 56 37 53 54 54
1% 22 26 20 34 24
0,5% 11 15 8 19 11

Carteira 4 Modelos de Risco

Carteira 5 Modelos de Risco

Resultados das Violações (Janela de Estimação de 1008 dias)

Carteira 1 Modelos de Risco

Carteira 2 Modelos de Risco

Carteira 3 Modelos de Risco


