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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo estudar a estimação de risco de mercado pela 

metodologia  conhecida como valor em risco – do inglês “Value at Risk” - para o 

caso concreto da indústria de fundos de investimento em ações do mercado 

brasileiro sendo delimitado o espaço temporal em análise julho de 1999 e março de 

2012. Tomada amostra representativa do mercado brasileiro os fundos terão seu 

risco estimados pelos métodos de cálculo estudados, métodos paramétricos 

amostral e com suavizamento exponencial e o método histórico. Os resultados serão 

avaliados pelo teste de verossimilhança de Kupiec. 

 

Palavras-chave: Backtesting, Valor em Risco, Value at Risk, Teste de 

verossimilhança de Kupiec. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to study the estimation of market risk by the method known as value 

at risk for the case of industry funds in the stock market being defined timeline under 

review July 1999 and March 2012. Taking a representative sample of the Brazilian 

market funds will have their risk estimated by the calculation methods studied, 

parametric sampling methods and exponential smoothing and the historical method. 

The results will be evaluated by the likelihood ratio test of Kupiec. 
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1 INTRODUÇÃO 

O termo investimento em teoria econômica conceitua a inversão de recursos 

realizada pelo agente econômico na ampliação da capacidade produtiva. Na 

linguagem popular, entretanto, costuma designar a inversão de recursos com o 

objetivo de auferir renda. Assim definido o investimento na língua popular é mais 

abrangente que o conceito científico de investimento, pois, engloba além da 

aquisição de novas máquinas, novos equipamentos, construção de edificações e 

aumento de estoque de produção também a aquisição de ativos que não ampliam a 

capacidade produtiva da economia como, por exemplo, imóveis prontos, títulos 

públicos, ações, etc. 

Em ambos os casos encontramos a possibilidade de frustração das 

expectativas do agente investidor. É possível que não exista demanda para a 

capacidade produtiva ampliada, que os rendimentos auferidos sejam inferiores aos 

esperados ou que resulte em perda do capital investido. Logo, todo investimento 

envolve a aceitação de riscos. 

Este trabalho está interessado no conceito de investimento popular. Mais 

precisamente, no investimento em uma classe especial de ativos financeiros, os 

fundos de investimento em ações. O fundo de investimento em ações é um ativo 

financeiro que permite ao investidor mitigar o risco de seu investimento com a 

diversificação das ações que constituem o patrimônio do fundo. Ainda assim, a 

tomada de decisão de investir em um fundo é dependente do risco associado ao 

fundo. 

Disto resulta a importância de avaliar o risco associado ao fundo de 

investimento em ações. 

Este trabalho tem por objetivo estudar três métodos de estimação de risco de 

mercado para o caso concreto de fundos de investimento em ações do mercado 

brasileiro sendo delimitado o espaço temporal em análise entre julho de 1999 e 

março de 2012. Estes métodos procuram avaliar exposição que o fundo possui a 

redução do seu patrimônio em razão de oscilações do valor de seus ativos, sendo 

chamados “valor em risco” – do inglês “Value at Risk”. 
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Por fim este trabalho está assim organizado: O próximo capítulo define fundos 

de investimento em ações e descreve a indústria de fundos de investimento em 

ações brasileira. O terceiro capítulo conceitua o risco de mercado, as técnicas 

utilizadas neste trabalho para sua mensuração e o método utilizado para avaliação 

destas técnicas. O quarto capítulo descreve os dados utilizados. O quinto capítulo 

apresenta os resultados obtidos. E o último as conclusões. 
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2 O MERCADO BRASILEIRO DE FUNDOS DE AÇÕES 

Fundo de investimento é uma entidade organizada sob a forma de condomínio 

destinada à aplicação em ativos financeiros sob a responsabilidade de um 

administrador. A propriedade do fundo é representada por cotas podendo ser 

adquiridas e vendidas conforme o regulamento do fundo, em geral livremente tendo 

como contraparte o próprio fundo. O valor da cota é apurado periodicamente 

conforme a rentabilidade dos ativos que pertencem ao patrimônio do fundo. 

No Brasil, a indústria de fundos é regulada e fiscalizada pela Comissão de 

Valores Mobiliários – a partir de agora CVM – cuja atuação é complementada pela 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – 

ANBIMA – instituição formada pelos próprios agentes do mercado financeiro e de 

capitais com o objetivo de estabelecer regramento de melhores práticas a serem 

adotadas pelo mercado. 

O foco do presente estudo está centrado nos fundos de investimento em 

ações. Estes são definidos e regulamentados pela instrução 409 de agosto de 2004 

da CVM. Conforme a classificação dada pela instrução 409, os fundos de 

investimento em ações “... deverão ter como principal fator de risco a variação de 

preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou 

entidade do mercado de balcão organizado.” sendo que, no mínimo, 67% de seu 

patrimônio líquido deve ser composto por ações, recibos de subscrição e certificados 

de depósito de ações, cotas de fundos de ações e/ou Brazilian Depositary Receipts. 

Conforme dados do Investment Company Institute (2012), o Brasil ocupa a 

sexta posição dos países com maiores recursos aplicados em fundos de 

investimento, apresentando ao fim de 2011 um total de 997 bilhões de dólares em 

patrimônio líquido, como pode ser conferido na tabela 2.1, que discrimina os países 

com os maiores volumes de recursos. 

A ANBIMA por sua vez, com dados mais atualizados, calcula o total do 

patrimônio líquido dos fundos de investimentos brasileiros no valor de 2.092 bilhões 

de reais em abril de 2012. Destes, 9,3% ou 195 bilhões de reais pertenciam ao 

patrimônio líquido dos fundos de investimento em ações. Em abril de 2012 a 

quantidade de fundos de ações totalizou 1882. 
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Tabela 2.1 – Países com maior 
volume de recursos 
administrados em Fundos de 
Ações* ** 

País 

 Total do 
patrimônio 
líquido dos 
fundos* **  

Estados 
Unidos 11.621.595 

Luxemburgo 2.277.465 

Austrália 1.440.128 

França 1.382.068 

Irlanda 1.061.051 

Brasil 997.891 

Reino Unido 816.537 

Canadá 753.606 

Japão 745.383 

China 339.037 

Alemanha 293.011 
*Data base dezembro de 2011. 

**Valores em milhões de dólares. 

Fonte: ICI - Investment Company Institute (2012)  

 

No gráfico 2.1 podemos ver a evolução do patrimônio líquido dos fundos de 

ações de janeiro de 2000 a dezembro de 2012 – o patrimônio líquido foi ajustado a 

preços de dezembro de 2012. É perceptível que a partir de 2005 existe uma 

tendência forte no crescimento deste tipo de investimento, ao fim de 2008 ocorre 

uma quebra desta tendência, mas que se recupera no início de 2009, ainda que de 

forma não tão acentuada. 

A indústria de fundos de ações cresceu em termos reais 319% de janeiro de 

2000 a dezembro de 2012. Este crescimento, segundo a ANBIMA (2012), deve se 

manter já que a participação dos fundos de ações na indústria de investimento 

costuma girar em torno de 50% do total nos países com sistema financeiro mais 

desenvolvido. A mesma instituição identificou a queda da taxa de juros como a 

principal razão para este crescimento, relação esta passível de ser visualizada no 

gráfico 2.1. 

Este crescimento da indústria também é representado pelo aumento na 

quantidade de fundos. Dos fundos ativos em dezembro de 2011, 58,7% foram 
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criados após janeiro de 2008. O gráfico 2.2 demonstra a distribuição dos fundos 

ativos em dezembro de 2011 em relação ao ano de criação. 

 

 

Patrimônio Líquido dos fundos de ações em bilhões de reais a preços de dezembro de 2012. Inflacionado pelo IPCA. 
Taxa do CDI mensal anualizada. 

Cálculos do autor 
Fonte: Banco Central do Brasil – DEPEC – para o Patrimônio Líquido dos fundos de ações e taxa do CDI acumulada ao mês. 
IBGE para o IPCA.  

 

 

Fundos ativos em dezembro de 2011. O ano de 1999 agrupa todos os fundos criados antes de janeiro de 2000. 

Cálculos do autor 
Fonte: Economática.  
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Gráfico 2.1 : Patrimônio Líquido dos fundos de 
Ações e taxa do CDI 
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Os fundos de ações realizam seus negócios na gestão de seus ativos quase 

que exclusivamente via bolsa de valores de São Paulo, a Bovespa. Esta empresa 

realiza a intermediação das negociações de compra e venda de ações, derivativos 

de ações, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, derivativos financeiros, 

moedas à vista e commodities agropecuárias. Até o momento não possuindo 

concorrentes, ela centraliza as negociações de ações da totalidade das empresas de 

capital aberto. 

Em complemento à sua função, a Bovespa calcula índices representativos de 

diversos segmentos do mercado acionário, sendo o principal o Ibovespa – índice 

que procura captar o movimento conjunto do mercado acionário brasileiro. O índice 

Ibovespa será usado neste trabalho quando for necessária uma representação da 

volatilidade associada aos fundos de ações. 
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3 AVALIAÇÃO DE RISCO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Definindo risco como “a volatilidade de resultados inesperados”1 torna-se claro 

o fato de que toda atividade humana está cercada de risco uma vez que o futuro não 

é conhecido. Ainda tomando esta definição, o investidor, quando busca um fundo de 

ações, está interessado em correr o risco de ter uma rentabilidade maior do que em 

outros investimentos como, por exemplo, fundos de renda fixa. O risco em si não é 

algo ruim, podendo ser desejado. 

Do outro lado desta moeda está a possibilidade – risco – de obter prejuízos 

como seu investimento. O investidor ao realizar uma aplicação estará exposto a uma 

infinidade de riscos que podem reduzir seu patrimônio. Estes riscos podem ser 

divididos conforme sua natureza e assim permitir um maior controle sobre cada um. 

Como principais, estão o risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional, risco 

legal e risco de mercado. 

Risco operacional é aquele decorrente de erro dos sistemas internos da 

empresa ou das pessoas que os operam. Por exemplo, uma administradora de 

fundos que pode por erro e falha em seus controles precificar incorretamente os 

ativos de um fundo e com isto transferir recursos entre cotistas. 

Risco legal se refere ao risco de certos ítens de um contrato não serem 

cumpridos pela contraparte. Exemplificando, um gestor de um fundo pode assumir 

riscos não permitidos em seu estatuto. 

Risco de crédito é a possibilidade de perdas decorrentes da contraparte não 

desejar ou ser incapaz de honrar os pagamentos prometidos. Por exemplo, um 

fundo pode adquirir debêntures de uma empresa que decreta falência antes de 

quitar a dívida. 

Risco de liquidez se refere ao custo de liquidação de uma posição quando 

não existe condição no mercado de demandar aquela posição no montante que se 

deseja ofertar. Neste caso, existe o risco de ter que pagar um prêmio para encontrar 

outro agente disposto. 

Risco de mercado é o risco de perdas decorrentes de movimentos nos preços 

dos ativos. 

                                            
1 Jorion (2003) 
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Este trabalho está focado especificamente na apresentação e comparação de 

métodos de mensuração do risco de mercado. Logo, procura estudar qual das 

metodologias apresentadas melhor quantifica o risco de mercado a que um 

determinado fundo de ações está exposto. Esta informação é importante para a 

tomada de decisão de investimento, já que para se comparar as possibilidades de 

aplicações é desejada uma avaliação do risco de mercado destas que seja 

consistente e que permita uma comparação.  

Assim, o presente capítulo está organizado com o primeiro subcapitulo 

esclarecendo em linhas gerais do que se trata o valor em risco, conceito que permite 

a mensuração do risco de mercado, os dois subcapítulos seguintes apresentam as 

metodologias de cálculo do valor em risco utilizadas neste trabalho e por último o 

método de avaliação utilizado. 

3.1 AVALIAÇÃO DE RISCO DE MERCADO DE FUNDOS DE AÇÕES 

Em outubro de 1994 o Riskmetrics – então divisão de análise de risco do banco 

J.P. Morgan – tornou pública sua metodologia de gestão de risco de mercado. 

Baseada na estimação de perda potencial de toda a carteira do banco, esta 

metodologia logo se tornou a referência pela simplicidade de seu conceito já que 

resume em um número toda a exposição da instituição ao risco de mercado. 

Seguindo definição de Jorion (2003), o Valor em Risco – “Value at Risk” no 

original em inglês e a partir de agora VAR – “sintetiza a maior (ou pior) perda 

esperada dentro de determinado período de tempo e intervalo de confiança.”. De 

outra forma, pode-se descrever o VAR como o percentil da distribuição de retornos 

esperada. Matematicamente: 

Para um determinado horizonte de tempo, seja      a função de probabilidade 

dos retornos   e a função de probabilidade acumulada         
 

  
     , o VAR 

será o retorno   que iguale             
 

  
        para o nível de confiança 

 , com probabilidade de haver perdas maiores que   igual a   . 

Ilustrando o conceito, num fundo com VAR de -2% com horizonte de 1 dia e 

99% de confiança, a probabilidade deste fundo obter um retorno diário inferior a -2% 

será de 1%. 
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Note que para o cálculo do VAR é necessário definir um horizonte de tempo, e 

um nível de confiança. Estes devem ser definidos conforme o uso que se faz do 

VAR. 

Seguindo Jorion (2003), para a comparar da relação risco e retorno entre vários 

mercados estas definições não possuem relevância importando apenas que deve-se 

comparar equivalentes. Para o gerenciamento da perda potencial a escolha deverá 

ser adequada à natureza da carteira, sendo o horizonte temporal definido pelo 

período de liquidação, enquanto que o nível de confiança será dependente da 

aversão ao risco do administrador. No caso da avaliação da metodologia empregada 

no cálculo do VAR, é recomendado um horizonte curto, já que a avaliação consiste 

em comparar sistematicamente os retornos obtidos com os cálculos de VAR para o 

mesmo período, e horizontes temporais longos resultam em menor quantidade de 

observações a serem comparadas. Da mesma forma, o nível de confiança será 

definido para que ocorra uma maior quantidade de exceções – retornos menores 

que o VAR calculado – afim de que gere testes poderosos. 

Para este trabalho que procura avaliar métodos de cálculo de VAR foi 

escolhido um nível de confiança de 90%, resultando um percentual de exceções 

esperadas de 10% e com 35 exceções em amostras de VAR de 350 observações. E 

o horizonte temporal de 1 dia, por ser este o período padrão de divulgação das 

cotações dos fundos, não havendo interesse em aumentar este horizonte. 

Pela definição acima o cálculo do VAR envolve apenas um problema 

probabilístico, uma vez que estamos supondo conhecida a distribuição dos retornos 

da carteira. Na prática, a mensuração do VAR envolve também um problema de 

inferência, pois a única informação disponível é a realização do processo estocástico 

gerador dos retornos. As diversas técnicas se diferenciam, basicamente, no modo 

como tratam o problema do desconhecimento do verdadeiro processo estocástico 

gerador dos dados. 

Para tratar dos métodos de cálculo de VAR, antes cabe uma definição da 

variável aleatória retorno utilizada pelos mesmos. Em séries financeiras o retorno de 

um ativo é costumeiramente apresentado como retorno aritmético que é calculado 

da seguinte forma: 

   
       

    
 



15 
 

Outra forma de ser calculado seria através do retorno geométrico – também 

chamado de retorno logarítmico: 

       
  
    

  

Este último possui propriedades que o torna preferível quando se realiza 

análise dos dados. Jorion (2003) destaca que o retorno geométrico possui maior 

significância econômica, pois, ao contrário do retorno aritmético, se os retornos 

geométricos forem normalmente distribuídos, a distribuição nunca levará a um preço 

negativo, já que a cauda esquerda, conforme                  , é atingida quando 

     . Se, por outro lado, na cauda esquerda da distribuição dos retornos 

aritméticos normalmente distribuídos                    , é alcançado quando 

    . 

A segunda vantagem é a facilidade de se realizar extensões para períodos 

múltiplos já que: 

         
  
  
      

  
  
     

  
  
       

  
    

              

O mesmo não poderia ser feito com o retorno aritmético que teria de ser 

rebalanceado a cada período. 

Por estas razões para a realização de estudos sobre o retorno dos ativos é 

normalmente utilizado o retorno geométrico e por isto este trabalho, quando falar em 

retorno, é ao retorno geométrico que se referirá.  

As técnicas de cálculo do VAR são divididas pelas características das 

distribuições utilizadas. Neste trabalho serão avaliados métodos que supõem que a 

distribuição dos retornos seja a distribuição normal, sendo tratados o método de 

estimação da variância não condicional – aqui chamado método amostral – e o 

método de estimação da variância condicional o método de suavizamento 

exponencial, proposto pelo RiskMetrics, além do método histórico que não realiza 

suposição de distribuição paramétrica. A seguir serão apresentados os métodos de 

calculo de VAR, seguindo a metodologia do RiskMetrics (1996) exceto quanto 

expresso o contrário. 

3.2 MÉTODOS PARAMÉTRICOS 

Os métodos paramétricos recebem este nome por suporem que a distribuição 

de probabilidade da variável retorno pode ser aproximada por uma distribuição 
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paramétrica. Este trabalho está restrito à suposição de que a distribuição de 

probabilidade da variável retorno pode ser aproximada por uma distribuição normal. 

Com a suposição de normalidade, podemos descrever a distribuição de 

probabilidade dos retornos com apenas dois parâmetros – a média ( ) e o desvio 

padrão ( ). E com isto calcular o VAR associando os parâmetros da distribuição de 

probabilidade dos retornos com a função quantil da distribuição normal. Desta forma, 

sendo      a função de distribuição da normal padrão, com   tendo média 0 e 

desvio padrão 1 e      a função de distribuição dos retornos, com média   e desvio 

padrão   encontrar o VAR com nível de confiança   equivale a resolver a equação: 

              
   

  

         
 

  

 

Resultando: 

           

Onde   é obtido pela função quantil da distribuição normal padrão. 

Isto leva à consideração da estimação dos dois parâmetros - média ( ) e 

desvio padrão ( ). A forma de estimação destes é que diferenciarão os métodos 

paramétricos aqui avaliados. Antes, porém, a estimação da variável média do 

retorno demanda uma consideração. 

A estimação da média aritmética dos retornos geométricos apresenta uma 

característica interessante: 

Sendo a média aritmética dos retornos logaritmos dada por: 

   
 

 
    

 

   

 

E o retorno logaritmo:  

       
  
    

  

Então com          
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Logo   depende apenas de  ,    e    – tamanho da amostra, preço final e 

preço inicial. Toda informação dos retornos entre o início e o fim é perdida, restando 

apenas o retorno do período da amostra. Como este estimador não depende dos 

números de preços da amostra, mas do tamanho desta, o seu erro padrão também o 

será. Para ilustrar a implicação disto realizei um exemplo baseado no exemplo dado 

pelo RiskMetrics (1996), porém recalculado com dados do mercado de ações 

brasileiro. 

Sendo a média de retornos diários do IBOVESPA do ano de 2011 - amostra de 

249 dias – igual a -0,08% e seu desvio padrão 1,56%. O erro padrão da média dos 

retornos será de          
        . Com um intervalo de confiança de 95%, a 

verdadeira média dos retornos diários daquele ano estará entre 0,83% e -0,24%. 

Outra consideração apontada por Jorion (2003) é na relação do tempo com os 

parâmetros média e variância. Segundo o autor a variância aumenta, ao ampliar o 

horizonte temporal, com a raiz do tempo enquanto que a média com o próprio tempo 

-                        , onde T é a razão entre os horizontes temporais a e b. 

Resultando que em horizontes temporais grandes a média domina a volatilidade 

enquanto que em horizontes temporais pequenos é a volatilidade que predomina. De 

forma que em horizontes temporais curtos como de 1 dia a volatilidade é muito mais 

importante na esperança dos retornos já que a média dos retornos é próxima de 

zero. 

Pelo acima exposto, o RiskMetrics desenvolve sua metodologia de cálculo do 

VAR com distribuição paramétrica supondo a média dos retornos igual a zero. Este 

trabalho não tem o objetivo de avaliar se esta suposição é aceitável do ponto de 

vista teórico – se representa uma violação importante nas características da 

distribuição de probabilidade dos retornos – ao contrário procura verificar se esta 

suposição gera uma estimativa de VAR adequada. Por isto, serão testados os 

métodos com ambas as suposições a de que a média dos retornos é igual a zero e a 

de que a média dos retornos é igual à média amostral. 

Como já explicitado o cálculo do VAR paramétrico está intimamente 

relacionado com a estimação dos parâmetros média ( ) e desvio padrão ( ). A 

seguir será apresentada a forma de estimação destes parâmetros para os métodos 

normal padrão e com suavizamento exponencial. 
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3.2.1 MÉTODO PARAMÉTRICO AMOSTRAL 

A estimação dos parâmetros com média amostral é dada pelas formulas abaixo 

calculados com uma janela móvel de   períodos: 

Média Desvio padrão 

    
 

 
      

 

   

 

 

     
 

 
           

 

 

   

 

 

A estimação do desvio padrão com média zero é dada por: 

Desvio padrão 

     
 

 
        

 

 

   

 

 

Como é visível, a determinação destes parâmetros tem relação com o tamanho 

da amostra   ainda que sua definição seja arbitrária, devemos dispor uma 

consideração. 

O gráfico 3.1 mostra os retornos do índice Ibovespa de janeiro de 2000 até 

março de 2012 com o desvio padrão dos retornos com horizonte temporal de 252 

dias. Nele pode-se observar que a volatilidade dos retornos do Ibovespa pode variar 

repentinamente – como se destaca no período do fim de 2008 e começo de 2009. A 

janela móvel do desvio padrão, no entanto, leva tempo para se ajustar à medida que 

saem observações com menor volatilidade e entram observações com maior 

volatilidade, o inverso também ocorre o que pode ser visualizado com a demora do 

desvio-padrão em se reaproximar dos retornos diários. 
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Fonte: cálculos realizados pelo autor sobre o numero índice do IBOVESPA obtido via Economática. 

Levando este efeito em consideração, neste trabalho é utilizado o horizonte 

temporal mais usual na análise de retornos financeiros - 252 retornos - e utiliza 

também um horizonte temporal menor com 126 retornos para tornar possível uma 

avaliação do resultado com a mudança deste parâmetro. 

3.2.2 MÉTODO PARAMÉTRICO COM SUAVIZAMENTO EXPONENCIAL 

Com a divulgação de sua metodologia de controle de risco em 1994 o 

RiskMetrics divulgou também o método criado para estimação de volatilidade. 

Normalmente apresentada já com a suposição de média zero aqui será apresentada 

também com média amostral. Com uma amostra de   retornos da data     até 

    a estimação dos parâmetros para   com média amostral é dada pelas fórmulas 

abaixo: 

Média Desvio padrão 

     
      

        

      
   

 
     

                  
 
   

      
   

 

 

Onde   chamado decaimento é uma valor entre 0 e 1. 

No suavizamento exponencial, as informações passadas são incorporadas na 

nova estimativa ponderadas pela constante   elevada pela distância entre a data da 

informação passada até a data a ser estimada. O gráfico 3.2 demonstra o percentual 

de participação das informações passadas para um decaimento igual a 0,94 com o 

-15% 
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Gráfico 3.1 : Retornos do IBOVESPA 

Retornos do IBOVESPA Desvio-Padrão dos retornos - 252d 
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eixo horizontal indicando a distância da observação e o eixo vertical o percentual de 

participação. 

 

Decaimento igual a 0,94. 

Fonte: Cálculo do autor. 

Percebe-se que quanto mais distante menor a importância da informação 

passada. Disto resulta que não é necessária a utilização de toda a amostra 

disponível para o cálculo dos estimadores, pois, a partir de determinada defasagem, 

a informação incorporada é muito pequena. Podemos calcular a defasagem fazendo 

       , onde   é a menor participação desejada. Para        e decaimento igual 

a 0,94 temos                sendo necessária a utilização de 112 observações 

para que a última defasagem participe com menos do que 0,1% do total. 

A determinação do parâmetro decaimento segue indicação dada pelo 

RiskMetrics (1996). Nele é sugerida a minimização da raiz do somatório do 

quadrado do erro de estimação da volatilidade: 

       
 

 
               

     
   

 

   

 

Desta forma foi calculado o fator de decaimento fazendo-se uso dos retornos 

do índice IBOVESPA como sendo este representativo dos retornos dos fundos de 

ações. Foram utilizadas as cotações de 1º de julho de 1999 a 17 de julho de 2002, 

calculados os retornos somaram 752 observações e destas, as últimas 252 
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Gráfico 3.2 : Percentual de participação das 
informações passadas 
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observações serviram para a minimização, as restantes 500 observações serviram 

de histórico para a estimação da variância. Foi utilizado o software Excel 2007 para 

todo o cálculo e por fim minimizada RSQE. Foi obtido um parâmetro   

                   com ele foi calculada a defasagem da observação relevante 

com 0,1% de participação mínima que resultou em                de forma que 

foi utilizada uma amostra mínima de 70 retornos para o cálculo do VAR dos fundos. 

Para o cálculo do método exponencial com suposição de média zero calcula-se 

apenas o desvio padrão com a seguinte função: 

Desvio padrão 

     
           

   
   

      
   

 

 

Como neste caso não é necessário recalcular a média para o cálculo de cada 

desvio padrão, esta função pode ser reescrita de forma a designar o cálculo da 

variância de forma recursiva: 

  
        

           
  

Esta função facilita a operacionalização do calculo do VAR já que podemos 

calcular a variância da primeira observação da amostra como    e as variâncias 

seguintes como função da variância passada e do retorno passado – respeitada a 

amostra mínima dada pelo decaimento para o cálculo do VAR. Além de tornar mais 

evidente a relação entre a volatilidade estimada e o último retorno, onde o parâmetro 

  concede maior peso ao último retorno quanto mais próximo de 0. 

Aqui também o parâmetro   é estimado com a minimização da RSQE, 

calculada da seguinte forma: 

       
 

 
            

   
 

   

 

A estimação do parâmetro decaimento foi realizada da mesma forma que o 

método anterior. Foi obtido um parâmetro                      e uma amostra 

mínima de                podendo ser utilizada uma amostra mínima para cálculo 

do VAR dos fundos de 146 dias, no entanto, como a fórmula recursiva representa 

uma forma mais prática de cálculo, esta foi utilizada fazendo uso para isto de todo o 

histórico disponível. 
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3.3 MÉTODO HISTÓRICO 

O método histórico é a abordagem mais direta e intuitiva de estimação do VAR. 

Para o cálculo do VAR com intervalo de confiança –    – de 90%, consiste em tomar 

o histórico de retornos, construir sua distribuição pela ordenação dos valores dos 

retornos e identificar seu percentil de 10% –      .  

Por exemplo, tomando um histórico de 1000 retornos o VAR calculado com 

90% de confiança é igual ao percentil de 10 % desta distribuição. 

               

O VAR calculado pelo método histórico seria então o 100º menor retorno desta 

amostra.  

Cabe então considerar o tamanho da amostra que servirá de histórico e o 

método de cálculo quando o percentil não é equivalente a uma quantidade discreta – 

por exemplo o percentil de 10% de um amostra de 252 é igual a 25,2. 

Como já comentado, o mercado acionário apresenta mudanças bruscas em 

sua volatilidade. Como o método histórico dá o mesmo peso para a observação mais 

antiga que para a mais nova, uma amostra muito grande torna o método pouco 

flexível às mudanças de volatilidade. Uma amostra pequena, por outro lado, 

reduziria a representatividade da distribuição real dos retornos. Como no caso do 

método paramétrico amostral, este trabalho opta por testar o método histórico com 

uma amostra de 252 observações – dias úteis de um ano comercial – e um múltiplo 

menor deste com 126 observações. 

Para o cálculo do VAR, quando o percentil não é uma quantidade discreta da 

observação, costuma ser utilizada a interpolação linear dada pela fórmula: 

        
     

     
     

     

     
   

Onde    e    são os retornos imediatamente anterior e posterior ao percentil 

calculado,    e    são as posições dos retornos    e    na distribuição dos retornos e 

   é o percentil calculado. 

Como estabelecer um método de interpolação para o cálculo de posições 

intermediárias entre os retornos observados implica em pressuposição do formato 

da distribuição dos retornos, também foi testado o método de interpolação 

exponencial a fim de aferir o mais adequado. Como a interpolação exponencial 

calcula raiz dos retornos e estes tendem a ser negativos – já que são obtidos do 
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extremo esquerdo da distribuição dos retornos – são utilizados os valores absolutos 

destes com o sinal do resultado final invertido, conforme a fórmula: 

           
 
     
     

 
      

 
     
     

 
  

3.4 VALIDAÇÃO DOS MODELOS DE CÁLCULO DO VALOR EM RISCO 

Existe uma grande quantidade de técnicas estatísticas para avaliar a qualidade 

de modelos de estimação de uma variável. Por exemplo, ao realizar uma regressão 

pode-se testar se os resíduos são correlacionados e assim afirmar que o modelo 

proposto não é adequado caso os resíduos forem correlacionados. Por se tratar da 

estimação de um intervalo da distribuição da variável retorno e não da esperança do 

retorno o VAR não se candidata para ser testado da mesma forma. 

A previsão de um intervalo significa encontrar um subconjunto do espaço onde 

a variável toma valores associado a uma probabilidade de ocorrência. O VAR de um 

portfólio tem esta característica, pois ele nada mais é do que o limite de um intervalo 

de confiança que informa que perdas acima do VAR somente ocorrem com uma 

probabilidade    , sendo   o nível de confiança. A dificuldade de avaliar este tipo 

de previsão advém do fato de que a variável alvo – intervalo de retornos com 

probabilidade de ocorrência menor que     – não é observada e, portanto, não é 

possível nenhum tipo de comparação direta entre os valores realizados e previstos. 

Para suprir a necessidade de um teste próprio para estimadores de um 

intervalo Kupiec (1995) apresenta um teste de verossimilhança. Este teste é 

baseado na proporção de falhas, ou seja, deseja avaliar se o número de perdas que 

excederam o VAR em determinado tempo, e dado o nível de significância 

estabelecido, é significativo para comprometer o modelo. Para a descrição do teste 

se faz necessária a determinação de algumas variáveis. Logo, temos que: 

Numa amostra de VAR calculado, com probabilidade de exceções igual a 

     , para um período de   observações e retornos efetivos para o mesmo 

período –   –. Definimos   a quantidade de exceções do VAR. 

      

 

   

 

onde 
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Considerando independência entre as observações, a probabilidade de ocorrer 

  sucessos, será dada pela distribuição binomial com parâmetros   e  . 

              
               

Assumindo que o os elementos do conjunto              sejam independentes e 

identicamente distribuídos, Kupiec (1995) propõe então um teste de razão de 

máxima verossimilhança para testar: 

 
              

               
  

Sendo a estatística de teste dada por: 

        
      

       
        

          

                  
        

   

Esta estatística de teste de razão de máxima verossimilhança tem, 

assintoticamente, uma distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade. Para 

amostras grandes, rejeita-se H0 – o número de perdas esperadas é igual ao número 

de perdas observadas – se         
 . 

Usando um nível de confiança de 95% para o teste (      ) e 10% de 

exceções esperadas, foi calculado os limites de aceitação da hipótese nula para 

amostras de tamanhos diferentes – de 50 a 4000 observações – representados no 

gráfico 3.32. Ele apresenta no eixo horizontal o tamanho da amostra e no vertical o 

percentual de exceções com as linhas pretas delimitando a região de aceitação. 

É possível visualizar que o teste tem o inconveniente de possuir pouca 

potência em amostras pequenas tendendo a aceitar    quando deveria rejeitá-lo. 

Por esta razão este trabalho delimita uma amostra mínima para contagem de 

exceções de 350 observações de forma a restringir o erro de tipo II. Conforme a 

tabela 3.1 o método de cálculo do VAR para uma amostra deste tamanho será 

aceito se possuir um número de exceções entre 25 e 46. 

                                            
2 Para fins de visualização foram utilizados valores contínuos para a variável discreta exceções -  . 
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Fonte: Cálculo do autor. 

Tabela 3.1: Limites de 
aceitação da hipótese nula¹ 

Tam. 
Amostra 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

  %   %   

100 5,0% 5 16,0% 16 

150 6,0% 9 14,7% 22 

200 6,5% 13 14,0% 28 

250 6,8% 17 13,6% 34 

300 7,0% 21 13,3% 40 

350 7,1% 25 13,1% 46 

400 7,3% 29 13,0% 52 

450 7,6% 34 12,7% 57 

500 7,6% 38 12,6% 63 

550 7,6% 42 12,5% 69 

600 7,8% 47 12,3% 74 

650 7,8% 51 12,3% 80 

700 7,9% 55 12,3% 86 

750 8,0% 60 12,1% 91 

800 8,0% 64 12,1% 97 

850 8,1% 69 12,0% 102 

900 8,1% 73 12,0% 108 

950 8,2% 78 11,9% 113 

¹Com 10% de exceções esperadas e 95% de nível de 
confiança. 
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4 DESCRIÇÃO DOS DADOS 

Para a delimitação dos fundos a serem utilizados neste trabalho, primeiramente 

foram selecionados os fundos ativos no mercado brasileiro em dezembro de 2011 

classificados pela CVM como fundo de investimento em ações. 

Deste total de 1823 fundos foram obtidas as cotações diárias de 1º de julho de 

1999 a 30 de março de 2012 pelo banco de dados da Economatica. Esta delimitação 

teve por objetivo agregar toda informação disponível até o fim do mês anterior à 

coleta de dados e limitar a amostra ao período de vigência do regime monetário de 

metas de inflação. Este regime foi adotado no Brasil em 30 de junho de 1999 com a 

definição formal de meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central do Brasil 

como seu principal objetivo e adoção do regime de câmbio flexível. Por esta política 

estabelecer novos parâmetros definidores de expectativas e dinâmica de preços 

relativos vigentes até hoje, é sua adoção que define o início da amostra. 

Foram excluídas da amostra todas as observações das datas que não 

possuíram negociações na Bovespa, assim excluindo a volatilidade não decorrente 

da variação dos preços das ações3, logo além dos fins de semana e feriados 

nacionais, os feriados municipais de São Paulo que fecham a bolsa foram excluídos 

para não contaminar a amostra daqueles fundos que divulgaram cotações nestas 

datas. 

Um cuidado teve de ser tomado em razão de imperfeições na base de dados já 

que alguns fundos apresentaram lacunas em suas cotações. Para contornar tais 

faltas foram utilizadas todas as cotações do fim da amostra até a lacuna obtendo 

uma amostra contínua para o fundo. 

Por fim foram selecionados todos os fundos que apresentaram uma quantidade 

mínima de cotações. Embora esta definição tenha um alto grau de arbitrariedade é 

importante considerar que a potência do teste de validação dos modelos propostos 

para cálculo do valor em risco (VAR) - ver subcapítulo 3.4 - tem relação direta com o 

tamanho do histórico do VAR, uma amostra pequena reduz sua capacidade de 

rejeição da hipótese nula de que o modelo é adequado para avaliação do risco do 

                                            
3
 É pratica do mercado manter algum saldo em operações compromissadas – em geral em títulos públicos para 

liquidação no dia seguinte – para dar liquidez ao fundo no caso de haver resgates líquidos positivos, 
dispensando a obrigatoriedade de se desfazer de uma posição; também é comum manter saldos em operações 
compromissadas quando da alteração da estratégia de investimento. Quando não há negociações na bolsa são 
estas aplicações em operações compromissadas que alteram o valor da cota que, por ter retorno pequeno, não é 
representativo do risco associado à maior parte da carteira. 
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fundo, por outro lado, a definição de uma amostra mínima grande reduziria a 

quantidade de fundos avaliados, restringindo representatividade do presente 

trabalho para avaliação dos modelos propostos. 

Assim foi definida a amostra mínima de 603 cotações o que permitiu a 

utilização de 758 fundos relacionados na tabela, representando 41,58% da 

quantidade de fundos ativos em dezembro de 2011 e 61,8%4 do patrimônio líquido 

total administrado pela indústria de fundos de ações na mesma data. Desta amostra 

mínima resulta um histórico de VAR de 350 observações5 com intervalo de aceitação 

da hipótese nula de que o modelo é adequado para avaliação do risco do fundo, 

para VAR calculado com 90% de confiança, definido em número de falhas de 25 a 

46, sendo em percentual 7,14% a 13,14% do total da amostra. 

A amostra assim obtida apresentou uma distribuição dos fundos pela 

quantidade de cotações conforme o gráfico 4.1 que informa no eixo horizontal a 

quantidade de cotações obtida e no eixo vertical o percentual de fundos. Verifica-se 

que a maior parte desta amostra concentra-se em fundos com menos de 1100 

cotações – 53,6% – o que era esperado visto que a maior parte dos fundos ativos 

foram criados nos últimos 4 anos, conforme capítulo 2. 

                                            
4
 Este número deve ser tomado apenas como uma referência, uma vez que faltava a informação para alguns 

poucos fundos e, principalmente, porque muitos fundos aplicam parte de seu patrimônio líquido em cotas de 
outros fundos, resultando que o somatório dos patrimônios líquido superestima o patrimônio total 
administrado pela indústria. 
5 Os modelos de cálculo de VAR que utilizam um maior número de observações – Paramétrico Normal e 
Simulação Histórica – utilizam 252 observações de retornos sendo necessárias 253 cotações para cálculo do 
VAR para primeira observação do histórico de VAR. Daí, 253 (Primeiro VAR) + 350 (Histórico de VAR) = 603. 
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Fonte: Cálculo do autor. 

Para uma descrição mais detalhada do comportamento dos dados 

selecionados será feita descrição de uma parte da amostra. Ordenando os fundos 

selecionados por seu CNPJ e tomado o primeiro fundo a cada 20 fundos foi formada 

uma amostragem de 38 fundos - 5% do total. 

O gráfico 4.2 representa o histórico das cotas de 37 fundos selecionados – 

para uma representação mais padronizada foi utilizado índice destes fundos com a 

cota de 30 de março igual a 100. O fundo Schroder Ne FIA Previdenciario Exclusivo 

apresentou variações em sua cota muito mais acentuadas, motivo pelo qual foi 

apresentado em separado no gráfico 4.3. 
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Gráfico 4.1 : Distribuição da quantidade de 
cotações por fundo 



29 
 

 

Índices com base = 100 em 30 de março de 2012. 
Cálculo do autor. 
Fonte: Economática. 

 

Índice com base = 100 em 30 de março de 2012. 
Cálculo do autor. 
Fonte: Economática. 

Conforme pode ser observado, o comportamento das cotações dos fundos 

permitem pouca generalização. Ainda assim, pode-se afirmar que houve tendência 
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de crescimento do valor destes fundos dentro do período que vai do fim de 2002 à 

metade de 2008, quando houve uma queda clara em todos os fundos. 

Esta ruptura é explicada pela crise financeira norte-americana que atingiu seu 

ápice após a quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008. A crise teve 

como origem a desvalorização de ativos lastreados por créditos de baixa qualidade. 

O resultante encolhimento dos balanços das instituições financeiras, aliado com a 

dificuldade de mensuração da exposição de cada instituição, promoveu uma 

redução da liquidez no mercado o que agravou a crise reduzindo o valor dos ativos 

financeiros. Com isto todos os mercados mundiais sofreram encolhimento e a bolsa 

de valores brasileira não saiu ilesa, e como podemos ver, os fundos de ações 

também foram seriamente atingidos.  

Houve recuperação após este período, mas não pode ser generalizado o que 

demonstra o fundo Schroder Ne FIA Previdenciario Exclusivo que ao fim de março 

de 2012 possuía cota em valor próximo do mínimo de seu histórico. 

Uma análise das estatísticas descritivas dos retornos logaritmos desta 

amostragem – presente no anexo – permite iluminar alguns fatos importantes para a 

estimativa de VAR. 

Todos os fundos possuem média próxima de zero com no mínimo três casas 

decimais para o primeiro dígito não zero. Logo, seguindo padrão de comportamento 

destacado no capitulo 3.2 e assim justificando a suposição de média zero no cálculo 

do VAR paramétrico. 

A estatística de excesso curtose sugere distanciamento da hipótese de 

normalidade – menor valor é de 3,02. Os testes de normalidade confirmam, para 

todos os fundos testados, a rejeição da hipótese de normalidade para ilustrar o 

menor valor para o teste Jarque-Bera foi de 307,29 com p-valor muito próximo de 

zero. 

Os retornos, o VAR estimado nos métodos propostos, as falhas e o teste de 

Validação - Kupiec - foram calculados para cada fundo separadamente seguindo 

metodologia apresentada no capítulo 3. 
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5 RESULTADOS 

A análise dos resultados será realizada com o auxílio de gráfico descritivo para 

cada método de cálculo de VAR contendo o percentual de exceções obtido para 

cada fundo em relação à quantidade de observações avaliadas. Para padronização, 

serão omitidos dos gráficos os fundos que apresentarem um percentual de exceções 

superior a 15%, sendo estas ocorrências informadas no texto. Pretende-se com isto 

facilitar uma comparação dos resultados entre os modelos. Os limites de aceitação 

do teste de Kupiec foram incluídos para permitir a visualização da distribuição de 

aceitação dos fundos. 

5.1 VAR PARAMÉTRICO AMOSTRAL 

O método de cálculo paramétrico amostral apresentou em conjunto a pior 

performance no teste de Kupiec.  

A tabela 5.1 descreve o percentual de aceitação dos fundos que tiveram o VAR 

calculado pelo método em questão aceito pelo teste de Kupiec - com 95% de 

confiança. A tabela agrupa os resultados de cada método de cálculo agregando nas 

linhas as suposições acerca da média e nas colunas o tamanho do histórico de 

retornos utilizado.  

Tabela 5.1: Aceitação do VAR 
para o Método Paramétrico 

Amostral 

 
126 252 

Média Zero 67,28% 45,65% 

Média Amostral 56,33% 35,88% 

  Cálculo do autor. 

Observa-se que uma quantidade maior de fundos teve seu cálculo de VAR 

validado com a suposição de média zero do que quando utilizada a média amostral. 

O tamanho da amostra de retornos utilizada também é relevante indicando que uma 

janela menor é mais adequada. O método paramétrico calculado com 252 

observações e utilização de média amostral obteve o pior resultado de todo o estudo 

com 35% de aceitação entre os fundos estudados enquanto que, quando calculado 

com 126 observações e suposição de média zero, obteve melhora significativa com 

aceitação de 67% da amostra de fundos. 
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VAR a 10%. 

Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor. 

 

VAR a 10%. 

Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor. 
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Gráfico 5.1 : Exceções do VAR: 
Paramétrico Amostral - 252 obs - µ = 0 

Exceções do VAR Limites de Aceitação do Teste de Kupiec 
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Gráfico 5.2 : Exceções do VAR: 
Paramétrico Amostral - 126 obs - µ = 0 

Exceções do VAR Limites de Aceitação do Teste de Kupiec 
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VAR a 10%. 

Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor. 

 

VAR a 10%. 

Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor 

Dos gráficos de exceções do VAR somente o de VAR calculado com média 

amostral e 126 observações foi necessária a omissão de fundos – dois fundos 

apresentaram VAR superior a 15% com valores 44,8% e 17,3%. 

Os gráficos de exceções permitem observar que a maior parte dos fundos teve 

seu VAR calculado abaixo de 10% independentemente do tamanho de amostra de 

0% 
1% 
2% 
3% 
4% 
5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
11% 
12% 
13% 
14% 
15% 

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

Gráfico 5.3: Exceções do VAR: 
Paramétrico Amostral - 252 obs - µ = amostra 
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Gráfico 5.4: Exceções do VAR: 
Paramétrico Amostral - 126 obs - µ = amostra 

Exceções do VAR Limites de Aceitação do Teste de Kupiec 
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VAR, com um nível de exceções abaixo do esperado conclui-se que este método 

tende a superestimar o risco associado ao fundo. De modo geral, o aumento na 

quantidade de observações gerou uma redução na dispersão dos resultados como 

esperado e no VAR com média zero e amostra de tamanho 126 – o de melhor 

aceitação - isto ocorreu mais marcadamente. 

Nota-se que fundos com tamanho de amostra na região acima de 600 e abaixo 

de 900 apresentaram uma tendência de superestimação do risco ainda maior do que 

o restante dos fundos. É possível observar este fato pelo “buraco” de observações 

dentro do limite de aceitação. Isto ocorre pela importância dada por este modelo à 

crise de 2008, que elevou o risco dos fundos, mas levou muito tempo para reduzi-la 

– o “efeito fantasma”. Este fenômeno é mais pronunciado no VAR de 252 

observações do que no de 126 observações, como era esperado. 

5.2 VAR PARAMÉTRICO COM SUAVIZAMENTO EXPONENCIAL 

Este método demonstrou clara superioridade em percentual de aceitação 

comparado com o anterior. Tendo o cálculo com suposição de média zero atingido 

81,66% de fundos com validação do VAR enquanto que com média amostral este 

nível cai para 63,19%. 

Nos gráficos de exceções do VAR não houve omissões. 

 

VAR a 10%. 
Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
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Gráfico 5.5: Exceções do VAR: 
Paramétrico com Suavizamento µ = 0    

Exceções do VAR Limites de Aceitação do Teste de Kupiec 
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Fonte: Cálculos do autor 

 

VAR a 10%. 
Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor 

O calculo do VAR com suavizamento exponencial e média zero apresentou a 

maior parte dos fundos calculados com percentual de exceções abaixo de 10%, 

indicando que possa haver superestimação do risco por este método. É notável 

haver menor dispersão das exceções comparando com os métodos anteriores e 

redução desta dispersão com o aumento da amostra de VAR indicando maior 

consistência deste método de cálculo – embora os fundos com a maior amostra 

estejam mais dispersos que os de amostras pouco menores. 

O cálculo do VAR com suavizamento exponencial e média amostral apresentou 

a maior parte dos fundos calculados com percentual de exceções acima de 10% 

indicando que possa haver subestimação do risco por este método. A dispersão das 

exceções é ainda menor do que a dispersão do VAR com suavizamento e média 

zero e novamente a redução desta dispersão com o aumento da amostra de VAR 

indicando maior consistência deste método de cálculo – exceção feita aos fundos 

com a maior amostra embora, mesmo estes, apresentaram menor dispersão 

comparado aos demais cálculos de VAR. 
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Gráfico 5.6: Exceções do VAR: 
Paramétrico com Suavizamento µ = amostral    

Exceções do VAR Limites de Aceitação do Teste de Kupiec 
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5.3  VAR HISTÓRICO 

O método histórico apresentou os melhores resultados em percentual de 

fundos cujo VAR foi validado pelo teste de Kupiec. Foi possível constatar que não 

houve diferença entre os dois métodos de interpolação utilizados quando foi 

realizado o teste de Kupiec - o número de fundos cujo VAR foi aceito foram os 

mesmos. Quanto ao tamanho da amostra de retornos utilizada, da mesma forma que 

o método paramétrico amostral, o VAR calculado com uma amostra de retornos de 

126 observações obteve o maior nível de aceitação 95,78% enquanto que com 

amostra de 252 observações o nível foi de 86,68%, ambas superando as demais 

formas de cálculo. 

Nos gráficos de exceções do VAR podemos observar como este modelo se 

ajusta melhor que os demais à região de aceitação.  

 

VAR a 10%. 
Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor 
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Gráfico: Exceções do VAR: 
Histórico - intepolação linear - 252 Obs    

Exceções do VAR Limites de Aceitação do Teste de Kupiec 
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VAR a 10%. 

Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor 

 

VAR a 10%. 

Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor 
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Gráfico: Exceções do VAR: 
Histórico - intepolação linear - 126 Obs    

Exceções do VAR Limites de Aceitação do Teste de Kupiec 

0% 
1% 
2% 
3% 
4% 
5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
11% 
12% 
13% 
14% 
15% 

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

Gráfico: Exceções do VAR: 
Histórico - Intepolação Exponencial - 252 Obs    

Exceções do VAR Limites de Aceitação do Teste de Kupiec 
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VAR a 10%. 

Limites de aceitação do teste de Kupiec com Nível de confiança de 95%. 
Fonte: Cálculos do autor 

Deve-se destacar a consistência deste método ao conferir uma baixa dispersão 

dos percentuais de exceções. Estes se distribuem ao redor do percentual esperado 

sem tendência observável de subestimação nem superestimação e reduzem sua 

dispersão com o aumento da amostra. Estas qualidades estão presentes nos 

cálculos realizados com ambos os tamanhos de amostras, mas são mais 

pronunciadas nos cálculos com amostra de tamanho 126. Também é possível notar 

a pouca diferença entre os métodos de interpolação. 

No entanto, o efeito “fantasma” é uma falha deste método que é demasiado 

dependente do tamanho de amostra dos retornos escolhido. Como no método 

paramétrico amostral, o método histórico possui a região de fundos com tamanho de 

amostra entre 600 e 900 observações com um “buraco” de fundos que tiveram seu 

risco superestimado. 
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Gráfico: Exceções do VAR: 
Histórico - Intepolação Exponencial - 126 Obs    
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados deste trabalho permitem concluir que para a mensuração do 

valor em risco dos fundos de investimento em ações do mercado brasileiro, de julho 

de 1999 a março de 2012, calculado com horizonte temporal de um dia e 90% de 

confiança, a metodologia que melhor avalia o risco do fundo, pelo teste de Kupiec, é 

o método histórico. Sendo que quando calculado com histórico de retornos menor – 

126 observações – apresentou resultados superiores. Não houve distinção entre as 

técnicas de interpolação. 

Este resultado é indicativo da inadequação da suposição de que a distribuição 

de probabilidade dos retornos dos fundos possa ser aproximada pela distribuição 

paramétrica normal. Como pode ser constatado, nenhum dos fundos que serviram 

de amostragem dos fundos utilizados apresentaram retornos com distribuição 

normal. 

No entanto, também foi possível observar a falha do método histórico ao lidar 

com grandes mudanças de volatilidades. Neste quesito, destaca-se o método 

paramétrico com suavizamento exponencial e média zero. 

O mesmo parece ter se adaptado de forma consistente ao evento da crise de 

2008. Embora tenha obtido um resultado ruim em comparação aos demais no 

percentual de aceitação do teste de Kupiec, a constância de seus resultados – 

superiores em comparação com os demais – indicam que um estudo com outra 

suposição de distribuição que não a normal pode ter resultados promissores. 

O método paramétrico amostral apresentou um resultado muito ruim. Este 

resultado pode ser considerado fruto da conjugação dos dois defeitos presentes nos 

dois métodos anteriores, mas que somente neste se apresentam juntos. 

Destacando: a dificuldade de adaptação do método à mudanças de volatilidades e à 

suposição de distribuição de normalidade. 
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8 ANEXOS 

Anexo I: Amostragem dos fundos de ações. 

Tabela A: Amostragem dos fundos de ações utilizados. 

Fundo CNPJ Qtd de 
dados 
válidos 

(retornos) 

Alfa Dinamico FIC de FI em Acoes 00.000.746/0001-03 3159 

Santander FI Energy Acoes 01.465.733/0001-64 3159 

Previdencia B" FI em Acoes" 01.715.301/0001-64 865 

Fundo de Investimento Fib Acoes 02.047.046/0001-91 3159 

Set FI em Acoes 02.444.266/0001-59 791 

Santander FI Funbr Acoes 03.180.640/0001-19 3159 

Bradesco FIA Sul Energia 03.665.520/0001-01 2995 

Gwi Leverage Fundo de Investimento de Acoes 06.088.230/0001-30 860 

Schroder Ne FIA Previdenciario Exclusivo 06.333.013/0001-69 1871 

CSHG Quetzal FIC FI em Acoes 07.072.864/0001-68 791 

Lazuli FI Multimercado Credito Privado 07.315.510/0001-05 791 

Geracao Futuro Fundo de Investimento em Cotas de FI em Acoes 07.647.203/0001-13 1160 

Itau Personnalite Governanca Corporativa Acoes FICFI 07.686.658/0001-48 1377 

Taurus Top Pick Fundo de Investimento de Acoes 07.885.867/0001-10 1450 

Rst Create Fundo de Invest em Acoe 08.014.403/0001-00 1296 

Mineirinho Fundo de Investimetno em Acoes 08.169.327/0001-01 1304 

Cox FIC de FI de Acoes 08.382.025/0001-09 1299 

Luz FIA 08.532.576/0001-01 1014 

Cronos Rv FIC FI Acoes 08.661.765/0001-84 791 

Sda 130 30 FIA Acoes 08.705.848/0001-28 1216 

Bird Fdo Invest em Acoes Invest Exterior 08.799.301/0001-39 942 

Teorema Fundo de Investimento de Acoes 08.869.576/0001-00 1177 

M Square Acoes CSHG Master FI em Acoes 08.927.452/0001-25 860 

Fiqfi em Acoes Unicred Norte do Parana 08.989.699/0001-76 1102 

Jpp Fundo de Investimento em Acoes 09.077.585/0001-12 1051 

Tf Acoes FICFI 09.144.626/0001-46 791 

Everest 2 Acoes FI 09.275.529/0001-92 873 

Santander FIC FI Vale Plus Acoes 09.296.352/0001-00 1008 

Fundo de Investimento Nike One em Acoes 09.343.891/0001-53 947 

Fundo de Invstimento de Acoes Xp Absoluto Commodities 09.441.384/0001-52 957 

Sicredi Fundo de Investimento em Acoes Institucional 09.535.700/0001-55 931 

CSHG Cfo FI em Acoes 09.591.945/0001-08 621 

Cox Master FI em Acoes 09.911.429/0001-05 877 

Lmx Fundo de Investimento de Acoes 10.265.301/0001-09 661 

BB Cap Acoes Fundo de Investimento 10.392.562/0001-81 825 

Bradesco FIA Cielo 10.590.125/0001-72 691 

BBM Fermat FI em Cotas de FI em Acoes 10.997.956/0001-63 648 

Brasil Capital II FICFI em Acoes 11.905.284/0001-81 857 
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Tabela B: Estatísticas descritivas da amostragem* 

CNPJ Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 
Padrão 

C.V. 
Enviesame

nto 
Curtose 

Ex. 

00.000.746/0001-03 
0,000306589 0,00089465 -0,119655 0,149254 0,018212 59,403 -0,0788097 5,4589 

01.465.733/0001-64 
0,000637519 0,00144324 -0,091002 0,117099 0,016213 25,431 -0,212651 3,68919 

01.715.301/0001-64 
0,000372998 0,00087282 -0,121706 0,131163 0,019524 52,342 0,0407296 8,11164 

02.047.046/0001-91 
0,000662361 0,00110554 -0,123229 0,137331 0,017227 26,009 -0,114047 5,78205 

02.444.266/0001-59 
0,001030510 0,0013766 -0,084037 0,057202 0,012852 12,471 -0,382299 4,75344 

03.180.640/0001-19 
0,000604306 0,0012517 -0,120798 0,129751 0,017335 28,686 -0,146976 4,91125 

03.665.520/0001-01 
0,000439900 0,00114432 -0,11992 0,135621 0,017661 40,148 -0,143046 5,2802 

06.088.230/0001-30 
-0,002665830 0,00095747 -0,689319 0,193659 0,051211 19,21 -6,14684 67,636 

06.333.013/0001-69 
0,000572694 0,00110799 -0,131353 0,139262 0,018436 32,192 -0,0946871 8,0619 

07.072.864/0001-68 
0,001222570 0,00114449 -0,105689 0,050289 0,011424 9,3443 -0,963476 11,8269 

07.315.510/0001-05 
0,001009240 0,00120522 -0,055005 0,041317 0,009894 9,803 -0,21354 3,02348 

07.647.203/0001-13 
0,000006019 0,00093798 -0,11404 0,151184 0,019842 3296,7 -0,217659 7,98246 

07.686.658/0001-48 
0,000331398 0,00088621 -0,113759 0,132804 0,018451 55,677 -0,110225 6,74724 

07.885.867/0001-10 
0,000370869 0,00094258 -0,114704 0,123939 0,01902 51,285 -0,216535 7,96165 

08.014.403/0001-00 
0,002324020 0,00080156 -0,177997 1,73303 0,05644 24,285 22,9843 688,132 

08.169.327/0001-01 
0,000260854 0,000613 -0,108439 0,12809 0,019465 74,621 0,00388539 5,25485 

08.382.025/0001-09 
0,000803626 0,00139874 -0,107724 0,099642 0,012973 16,143 -0,707321 16,6836 

08.532.576/0001-01 
-0,000099502 0,00029888 -0,103697 0,086375 0,018239 183,31 -0,236471 3,65348 

08.661.765/0001-84 
0,000965653 0,00106216 -0,068207 0,084206 0,011829 12,249 0,0359248 6,26935 

08.705.848/0001-28 
0,000368064 0,00090795 -0,142562 0,142307 0,021597 58,677 -0,113468 9,19762 

08.799.301/0001-39 
0,000430690 0,00032032 -0,088722 0,131067 0,01946 45,182 0,212007 4,27982 

08.869.576/0001-00 
0,000086877 0,00081535 -0,090579 0,116227 0,017601 202,6 -0,0691306 6,71495 

08.927.452/0001-25 
0,001323790 0,00129511 -0,070179 0,092597 0,011476 8,6691 0,135095 9,45521 

08.989.699/0001-76 
-0,000074308 0,00026272 -0,101993 0,136841 0,019494 262,34 0,0341857 7,40189 

09.077.585/0001-12 
0,000333440 0,00016184 -0,10463 0,170554 0,02079 62,351 1,01496 9,75374 

09.144.626/0001-46 
0,000904513 0,00102328 -0,070611 0,049978 0,010291 11,377 -0,192271 5,61505 

09.275.529/0001-92 
0,000564888 0,00074779 -0,111374 0,134273 0,016743 29,64 0,31448 10,2943 

09.296.352/0001-00 
0,000120798 0,00044152 -0,164759 0,122102 0,025006 207,01 -0,101237 6,08311 

09.343.891/0001-53 
0,000060326 0,00056946 -0,223208 0,202769 0,022519 373,29 -0,384976 20,117 

09.441.384/0001-52 
-0,000416797 0,00054088 -0,1404 0,114904 0,023472 56,315 -0,261534 4,88963 

09.535.700/0001-55 
-0,000161929 0,00067681 -0,116731 0,135143 0,020206 124,78 0,113034 7,42154 

09.591.945/0001-08 
0,000367208 0,00075549 -0,080893 0,045771 0,011367 30,954 -0,612854 5,73258 

09.911.429/0001-05 
0,001056240 0,00147444 -0,107261 0,101548 0,014648 13,868 -0,569341 14,5854 

10.265.301/0001-09 
-0,000312079 0,00049277 -0,099644 0,06517 0,014141 45,312 -0,735389 5,85392 

10.392.562/0001-81 
0,000492441 0,00074332 -0,080665 0,059617 0,013357 27,125 -0,222659 3,14808 

10.590.125/0001-72 
0,000909155 0,00057637 -0,148789 0,111792 0,020464 22,509 0,0302602 6,50924 

10.997.956/0001-63 
0,000901934 0,00131886 -0,080736 0,049803 0,011827 13,113 -0,502503 4,58222 

11.905.284/0001-81 
0,001748710 0,00170373 -0,111537 0,086801 0,015134 8,6545 -0,753669 9,78121 
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Tabela C: Testes de Normalidade dos retornos da amostragem* 

CNPJ  Teste de Lilliefors   Teste de Jarque-Bera  

00.000.746/0001-03 = 0,0534224, com p-valor ~= 0 = 3925,63, com p-valor 0 

01.465.733/0001-64 = 0,0552385, com p-valor ~= 0 = 1815,24, com p-valor 0 

01.715.301/0001-64 = 0,0996781, com p-valor ~= 0 = 2371,74, com p-valor 0 

02.047.046/0001-91 = 0,0576186, com p-valor ~= 0 = 4407,35, com p-valor 0 

02.444.266/0001-59 = 0,0809912, com p-valor ~= 0 = 763,967, com p-valor 1,27815e-166 

03.180.640/0001-19 = 0,0538137, com p-valor ~= 0 = 3186,22, com p-valor 0 

03.665.520/0001-01 = 0,056039, com p-valor ~= 0 = 3489,47, com p-valor 0 

06.088.230/0001-30 = 0,173175, com p-valor ~= 0 = 169340, com p-valor 0 

06.333.013/0001-69 = 0,0777536, com p-valor ~= 0 = 5069,63, com p-valor 0 

07.072.864/0001-68 = 0,0801322, com p-valor ~= 0 = 4732,45, com p-valor 0 

07.315.510/0001-05 = 0,0640324, com p-valor ~= 0 = 307,298, com p-valor 1,8663e-067 

07.647.203/0001-13 = 0,0819149, com p-valor ~= 0 = 3088,94, com p-valor 0 

07.686.658/0001-48 = 0,0861113, com p-valor ~= 0 = 2614,8, com p-valor 0 

07.885.867/0001-10 = 0,0938848, com p-valor ~= 0 = 3841,02, com p-valor 0 

08.014.403/0001-00 = 0,252418, com p-valor ~= 0 = 2,56845e+007, com p-valor 0 

08.169.327/0001-01 = 0,0690966, com p-valor ~= 0 = 1500,34, com p-valor 0 

08.382.025/0001-09 = 0,135564, com p-valor ~= 0 = 15173,6, com p-valor 0 

08.532.576/0001-01 = 0,0669146, com p-valor ~= 0 = 573,398, com p-valor 3,07712e-125 

08.661.765/0001-84 = 0,0644841, com p-valor ~= 0 = 1295,59, com p-valor 4,6364e-282 

08.705.848/0001-28 = 0,0856917, com p-valor ~= 0 = 4288,82, com p-valor 0 

08.799.301/0001-39 = 0,0688462, com p-valor ~= 0 = 725,992, com p-valor 2,25367e-158 

08.869.576/0001-00 = 0,0785295, com p-valor ~= 0 = 2212,25, com p-valor 0 

08.927.452/0001-25 = 0,0867746, com p-valor ~= 0 = 3206,15, com p-valor 0 

08.989.699/0001-76 = 0,0947964, com p-valor ~= 0 = 2515,9, com p-valor 0 

09.077.585/0001-12 = 0,0710421, com p-valor ~= 0 = 4346,58, com p-valor 0 

09.144.626/0001-46 = 0,0726256, com p-valor ~= 0 = 1044,01, com p-valor 1,97657e-227 

09.275.529/0001-92 = 0,0942345, com p-valor ~= 0 = 3869,17, com p-valor 0 

09.296.352/0001-00 = 0,0908998, com p-valor ~= 0 = 1555,9, com p-valor 0 

09.343.891/0001-53 = 0,11663, com p-valor ~= 0 = 15991,9, com p-valor 0 

09.441.384/0001-52 = 0,0797763, com p-valor ~= 0 = 964,26, com p-valor 4,1071e-210 

09.535.700/0001-55 = 0,0841309, com p-valor ~= 0 = 2138,6, com p-valor 0 

09.591.945/0001-08 = 0,0598351, com p-valor ~= 0 = 889,191, com p-valor 8,21639e-194 

09.911.429/0001-05 = 0,133657, com p-valor ~= 0 = 7821,08, com p-valor 0 

10.265.301/0001-09 = 0,0800355, com p-valor ~= 0 = 1003,39, com p-valor 1,31109e-218 

10.392.562/0001-81 = 0,0595635, com p-valor ~= 0 = 347,487, com p-valor 3,50038e-076 

10.590.125/0001-72 = 0,07784, com p-valor ~= 0 = 1220,01, com p-valor 1,19496e-265 

10.997.956/0001-63 = 0,0469457, com p-valor ~= 0 = 594,183, com p-valor 9,43661e-130 

11.905.284/0001-81 = 0,120423, com p-valor ~= 0 = 3497,42, com p-valor 0 

Os cálculos das estatísticas contidas neste anexo foram obtidas com o uso do software GRETL. 
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Anexo II: Resumo dos resultados 

Tabela A: Resumo dos resultados 

  Paramétrico 

Calculo Amostral 
Suavizamento 
exponencial 

Média Zero Amostral Zero Amostral 

Tam. Janela 
móvel 252 126 252 126 

Perc. 
Aceitação 

45,65
% 

67,28
% 

35,88
% 

56,33
% 81,66% 63,19% 

Média 7,78% 8,37% 7,39% 8,20% 8,90% 11,52% 

Desvio 
Padrão 1,70% 1,48% 1,78% 2,13% 1,46% 1,29% 

Mediana 8,02% 8,63% 7,63% 8,39% 9,12% 11,73% 

Máximo 
12,61

% 
12,29

% 
13,48

% 
44,85

% 12,57% 14,75% 

Mínimo 0,17% 0,55% 0,34% 0,41% 0,34% 1,72% 

 

  Histórico 

Interpolação 
Interpolação 

Linear 
Interpolação 
Exponencial 

Tam. Janela 
móvel 252 126 252 126 

Perc. 
Aceitação 86,68% 95,78% 86,68% 95,78% 

Média 9,66% 9,73% 9,66% 9,71% 

Desvio 
Padrão 1,87% 1,37% 1,86% 1,35% 

Mediana 9,83% 9,79% 9,83% 9,80% 

Máximo 43,81% 36,94% 43,81% 36,94% 

Mínimo 3,53% 5,79% 3,53% 4,86% 
Calculo do autor. 

 


