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RESUMO 

 

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é 

geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um 

espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é 

caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa 

característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é 

convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. 

 

O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela 

procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos 

ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos 

estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação 

de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e 

econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos 

testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / 

poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda 

permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de 

mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e 

gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, 

portanto, possam produzir retornos anormais. 

 

O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar 

conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o 

comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por 

outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model , 

considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese 

de mercado eficiente  na presença de séries financeiras com processos sem incrementos 

independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). 

 



 

O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) 

com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu 

comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições 

financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no 

desempenho da generalidade dos seus ativos. 

 

Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico  

alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de 

normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados 

empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos 

mercados recorre-se à rescaled-range analysis  e à detrended fluctuation analysis , 

sob abordagem do movimento Browniano fracionário , para estimar o expoente Hurst  em 

relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local”  em janelas 

móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-

range tests , do modified rescaled-range test  e do fractional differencing test 

. 

 

Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência 

para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o 

grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado 

particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de 

memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e 

Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), 

mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades 

(“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de 

dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos 

internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da  

na sua forma fraca. 

 

Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do , através da proposta de 

uma nova fractal capital market line  e de uma nova fractal security market line . 

A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo 

expoente  de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente  

mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos 

seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo  (em que , confirmando-



 

se a  e adequando-se o ), quer quando seguem um processo com dependência 

estatística, descrito pelo  (em que , rejeitando-se a  e desadequando-se o ). 

 

A vantagem da  e da  é que a medida de memória de longo prazo, definida por , é a 

referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados 

que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações 

contemplam a  como um caso particular possível.  



 

LONG-TERM MEMORY IN STOCK RETURNS OF EURONEXT MAIN INDEXES, IMPLICATIONS 

FOR THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS AND FRACTAL CONTRIBUTION FOR THE 

IMPROVEMENT OF CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

 

 

ABSTRACT 

 

There is not a single definition for long term process memory. That process is normally defined as 

a series which has a correlogram decaying slowly or an infinite spectrum of zero frequency. It is 

also referred that a series having such property is characterized by the long term dependence and 

not by periodical long cycles, or that such characteristic describes the correlation structure of a 

series of long lags or it is conventionally expressed in terms of the power-law decay of the 

autocovariance function. 

 

The growing interest of international research towards a deepening study of such domain is 

justified by the search for a better understanding of the dynamic nature of time series of financial 

assets prices. First of all the lack of consistency between results claims new studies and surveys, as 

well as using different complementary methodology. Secondly, the confirmation of long term 

memory processes has got relevant implications at the level of (1) theoretical and econometric 

modeling (i.e. of martingale models of asset prices and technical trading rules), (2) of statistic 

testing to pricing models, (3) of optimum consumption / savings decisions and of  portfolios and 

(4) of measuring efficiency and rationality. Thirdly, there still remain empirical scientific questions 

about the identification of the most suitable general theoretical paradigm to model the series’ 

diffusion. Fourthly, to regulators and risk capital managers it is important to know if there are 

persistent markets and so, inefficient, which can therefore produce abnormal returns. 

 

The working purpose of this research dissertation is double. In the one side, it aims to provide 

additional knowledge for discussion of long term memory, devoting a daily behavior of returns 

series of EURONEXT main stock indexes. On the other side, it aims to provide for the 

improvement of capital asset pricing model , considering an alternative risk measure 

capable of overcoming the constraints of the efficient market hypothesis  in the presence of 

financial series with not independent and identically distributed (i.i.d.) processes. 

 

The empirical study indicates the possibility of alternative use of Government Bonds with long 

term maturities in calculation of market returns, since their behavior in the sovereign debt markets 



 

reflects the investors’ trust in the financial conditions of the states and measures the way how 

investors evaluate the respective economies based on the performance of generality of their assets. 

 

Although the price diffusion model defined by the geometric Brownian motion  claims to 

provide a good adjustment of financial time series, its assumptions of normality, stationarity and 

independence of residual innovations are adulterated by the empirical data analyzed. Thus, in the 

search for evidence about long term memory in the markets, the dissertation resorts to rescaled-

range analysis  and detrended fluctuation analysis , on the approach of fractional 

Brownian motion , to estimate the Hurst exponent  in relation to the complete data series 

and to calculate the “local” Hurst exponent  in moving time windows. In addition, hypothesis 

statistical tests are implemented through rescaled-range tests , modified rescaled-range test 

 and of fractional differencing test . 

 

In terms of a unique conclusion from the overall methods on the nature of dependence to the stock 

market In general, the empiric results are inconclusive. That means the long term memory degree 

and so any classification, depends on each particular market. Notwithstanding, the majority of 

positive general results support the presence of long run memory, under the persistence form, stock 

returns in Belgium, Netherlands and Portugal. That suggests that those markets are more subject to 

a greater predictability (“Joseph effect”), but also to tendencies that can be unexpectedly 

interrupted by discontinuity (“Noah effect”), and, for that reason, tend to be riskier to trading. 

Despite the evidence of the fractal dynamics having a weak support, in harmony with most of the 

international studies, it refutes the hypothesis of random walk with i.d.d. increments, which is the 

basis of the  in its weak form. 

 

Having that in mind, contributions for  improvement are suggested, through the proposal of 

a new fractal capital market line  and a new fractal security market line . The new 

proposal proposes that the element of risk (for market and for an asset) will be provided by the 

Hurst exponent  for long term lags of stock returns. The  exponent measures the long term 

memory degree in stock indexes, whether when the returns series follows a non-correlate i.d.d. 

process, described by  (in which , being confirmed the  and being appropriate 

the ), or when follows a process with statistical dependence, described by  (in which 

, rejecting the  and misadjusting the ). 

 

The advantage of  and  is that the long term memory measure, defined by , is the 

adequate reference to express the risk in models that might be applied to data series that follow 



 

i.d.d. processes and processes with nonlinear dependence. So, these formulations contemplate the 

 as a possible particular case. 
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INTRODUÇÃO 

 

A primeira teoria completa da flutuação do mercado de ações ordinárias ao longo do tempo 

foi proposta por Bachelier (1900), cinco anos antes do artigo de Einstein (1905) sobre o 

(Brownian motion) movimento Browniano. Nesse documento, Einstein (1905) derivou a 

equação diferencial parcial de calor / difusão que rege o movimento Browniano e deduziu 

uma estimativa do tamanho das moléculas. Bachelier (1900) definiu a função de 

distribuição para o que atualmente se conhece como processo estocástico Wiener – o 

processo subjacente ao movimento Browniano – ligando este conceito matematicamente 

com a equação de difusão. Esse trabalho, que o probabilista Feller designou por processo 

Bachelier-Wiener, afirma que os momentos de segunda ordem dos incrementos do 

processo de calor / difusão escalam do modo . 

 

Algumas décadas antes de Black & Scholes (1973) escreverem o seu artigo, Bachelier 

(1900) derivou o preço de uma opção em que o movimento da cotação da ação é modelado 

por um processo Wiener e deduziu o preço do que se designa por barrier option (a opção 

que depende se o preço da ação atravessa uma barreira). Seguindo os pressupostos de 

Osborne (1959) e de Samuelson (1973), os autores Black & Scholes (1973) modelaram o 

preço de uma ação através de um processo estocástico conhecido como (geometric 

Brownian motion – ) movimento Browniano geométrico. 

 

Uma versão moderna da teoria de Bachelier (1900) é frequentemente utilizada na literatura 

financeira, no sentido em que prevê uma distribuição de probabilidade Gaussiana para a 

flutuação do preço da ação. Mais tarde, esse trabalho serviu de base a Osborne (1959) para 

o desenvolvimento do (random walk model) modelo de passeio aleatório. 

 

A hipótese de passeio aleatório com incrementos independentes e identicamente 

distribuídos (i.i.d.) é a base da (efficient market hypothesis – ) hipótese de mercado 

eficiente, segundo Fama (1970). A  alega, de forma simples, que: (1) a variação do 

preço é aleatória, como resultado da atividade dos profissionais traders que tentam realizar 

ganhos (oportunidades de arbitragem) e que (2) a aplicação das suas estratégias 
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induz um feedback dinâmico no mercado selecionando aleatoriamente o preço da ação. 

Fama (1965) realizou o primeiro teste rigoroso da hipótese de percurso aleatório através de 

uma análise estatística das distribuições atuais de retorno acionista. Este trabalho serviu de 

base para o surgimento da literatura de mercados eficientes (Fama, 1970). 

 

Nos anos 60 Mandelbrot (1963) salientou que as distribuições das diferenças de preços não 

são Gaussianas devido às chamadas (fat-tails) abas pesadas. Em contrapartida, essas 

distribuições mostram um declínio da (power-law) lei-potência nas abas. Isso está 

relacionado com a natureza fractal dos dados financeiros, onde processos uni-fractais, 

como o (fractional Brownian motion – ) movimento Browniano fracionário, foram 

discutidos na literatura durante alguns anos (Mantegna & Stanley, 2000; Bouchaud & 

Poters, 2003) e, mais recentemente, processos multi-fractais simples têm sido considerados 

para dados financeiros de várias fontes (Lux, 2008). 

 

Os estudos empíricos mostram, frequentemente, que os retornos dos ativos, embora 

aproximadamente não correlacionados, são temporalmente dependentes (Cheung & Lai, 

1995; Baillie, 1996; Tsay, 2002; Lipka & Los, 2003; Assaf, 2006; Kyaw, Los & Zong, 

2006; Sharkasi, Ruskin & Crane, 2006; Eitelman & Vitanza, 2008). Em particular, as 

(autocorrelation function – ) funções de auto-correlação dos retornos e das diversas 

medidas de volatilidade – retornos absolutos e ao quadrado – decaem lentamente através 

de uma taxa hiperbólica de (mean reversion) reversão para a média. Esta propriedade 

empírica da série temporal dos preços das ações foi identificada por Mandelbrot (1971) e 

designada por (long memory) “memória longa” ou (low frequency persistent temporal 

dependence) “dependência
1
 temporal persistente de baixa frequência”. 

 

A propriedade de memória longa descreve a estrutura de ordem superior de uma série. Se a 

série exibe memória de longo prazo (ou biased random walk), então existe dependência 

temporal persistente mesmo entre observações distantes (Barkoulas & Baum, 1996; Assaf, 

2006). Essas séries são caracterizadas por distintos mas não periódicos padrões cíclicos. 

Mandelbrot (1977) descreve os processos de memória longa como tendo dimensões fractal. 

                                                           
1 Outro trabalho pioneiro no domínio da série temporal com dependência de longo prazo foi apresentado por Robinson 

em 1990 no Econometric Society World Congress (Robinson, 1994b). Alguns anos mais tarde, os seus contributos 

voltaram a destacar-se no desenvolvimento rigoroso de uma teoria assimptótica de estimação de parâmetros com 

memória de longo prazo e inferência que solucionaram problemas técnicos anteriores. 
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Na medida em que o mercado acionista é um dos mais importantes indicadores 

económicos
2
, a existência de memória de longo prazo nos retornos das ações tem sido um 

tema relevante na investigação financeira recente (Greene & Fielitz, 1977; Kaen & 

Rosenman, 1986; Lo, 1991; Ding, Granger & Engle, 1993; Mills, 1993; Peters, 1994; 

Cheung & Lai, 1995; Chow, Denning, Ferris & Noronha, 1995; Barkoulas & Baum, 1996; 

Chow, Pan & Sakano, 1996; Jacobsen, 1996; Lee & Robinson, 1996; Lux, 1996; Hiemstra 

& Jones, 1997; Vandewalle, Ausloos & Boveroux, 1997; Sadique & Silvapulle, 2001; 

Henry, 2002; Costa & Vasconcelos, 2003; Lipka & Los, 2003; Carbone, Castelli & 

Stanley, 2004; Grech & Mazur, 2004; Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004; Chen & Yu, 

2005; Di Matteo, Aste & Dacorogna, 2005; Assaf, 2006; Christodoulou-Volos & Siokis, 

2006; Kyaw, Los & Zong, 2006; Oh, Kim & Um, 2006; Di Matteo, 2007; Maghyereh, 

2007; Alvarez-Ramirez, Alvarez, Rodriguez & Fernandez-Anaya, 2008; Czarnecki, Grech 

& Pamula, 2008; Eitelman & Vitanza, 2008; Los & Yu, 2008; Matos, Gama, Ruskin, 

Sharkasi & Crane, 2008; Sharkasi, Ruskin & Crane, 2008; Kristoufek, 2009a,b, 2010; 

Phillips, 2009). 

 

Considerando o exposto, muitos trabalhos científicos têm questionado se as cotações das 

ações serão previsíveis a partir do seu comportamento passado. O enfoque da pesquisa 

inicial debruçou-se sobre a presença de dependência de curto prazo (ou “fraca”) nos 

retornos das ações. Estudos clássicos, como os de Kendall (1953) e Fama (1965), 

analisaram as séries estimando os coeficientes de correlação entre retornos sucessivos. 

Dada a ausência de correlações significativas, os autores concluíram que os retornos 

acionistas não eram (linearmente) dependentes. A hipótese de mercado eficiente  na 

sua (weak form) forma fraca e, mais especificamente, o modelo de passeio aleatório são 

parcialmente baseados nessa premissa. Ultimamente, porém, a atenção da investigação 

tem-se alterado para o reconhecimento da possibilidade de dependência de longo prazo (ou 

“forte”) nas séries temporais financeiras. 

 

Processos estocásticos com dependência de longo prazo e métodos para a sua identificação 

foram, inicialmente, apresentados no contexto da hidrologia e da geofísica. Explorando 

vários registos geofísicos, tais como dados de descargas fluviais e de precipitação, Hurst 

                                                           
2 Diebold & Rudebusch (1989) e Shea (1991), por exemplo, também identificaram a propriedade de memória longa nos 

fundamentos económicos. 
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(1951) e Mandelbrot & Wallis (1969a,b,c) encontraram divergências típicas de um passeio 

aleatório nos dados que apontam para dependência de longo prazo nos processos 

geradores. 

 

Existe um debate considerável entre os investigadores financeiros a propósito da hipótese 

de percurso aleatório. As primeiras pesquisas assumem volatilidade constante no termo 

residual. A exposição bem fundamentada de Engle (1982) sobre a (conditional volatility) 

volatilidade condicional dos retornos demonstra que a rejeição do passeio aleatório devida 

à heteroscedasticidade tem interesse reduzido. A mais avançada metodologia de 

(heteroscedasticity-consistent) heteroscedasticidade consistente desenvolvida por Lo & 

MacKinlay (1988) é invariante para os processos da classe Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity . 

 

A presença de componentes de memória longa nos preços das ações tem implicações 

controversas para a eficiência do mercado e é inconsistente com processos estocásticos em 

tempo contínuo empregues nos métodos martingale
3
 de avaliação de valores mobiliários 

derivados (contratos de opções e de futuros). Por isso, decorrem preocupações com a 

modelação do comportamento dos preços dos ativos financeiros nos mercados e com as 

regras técnicas de negociação utilizadas para a previsão (Lo, 1991; Sadique & Silvapulle, 

2001; Eitelman & Vitanza, 2008). 

 

Então, se o retorno dos ativos não seguir um comportamento de percurso aleatório, Lo 

(1991), Sadique & Silvapulle (2001) e Cajueiro & Tabak (2005) argumentam que o risco 

de investimento é uma função (entre outros fatores) do horizonte de investimento preferido 

do investidor. 

 

Existem várias metodologias disponíveis na literatura científica para testar a presença de 

memória longa em séries temporais, algumas das quais possuem (varying size) dimensão 

variada e (power properties) propriedades de potência que indicam a confiança desses 

testes (Banik & Silvapulle, 1998). Neste domínio, a abordagem econofísica assume uma 

importância relevante. A econofísica é uma área de investigação interdisciplinar que aplica 

                                                           
3 Em teoria da probabilidade um martingale é um processo estocástico (i.e., uma sequência de variáveis aleatórias) tal 

que o valor esperado condicional de uma observação num momento , dadas todas as observações até algum momento 

anterior , é igual à observação no momento anterior . 
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teorias e métodos desenvolvidas na física estatística, juntamente com outros da dinâmica 

não linear, de modo a contribuir para a resolução de problemas em economia e em 

finanças. 

 

Os testes usados extensivamente na literatura para a dinâmica fractal consistem na 

rescaled-range analysis  baseada no expoente  de Hurst (1951) e mais tarde 

refinada por Mandelbrot & Wallis (1969a,b,c), Wallis & Matalas (1970) e Mandelbrot 

(1972, 1975), na modified rescaled-range analysis  introduzida por Lo (1991) e 

no spectral regression method  sugerido por Geweke & Porter-Hudak (1983). 

 

A rescaled-range analysis (ou análise ) foi inicialmente introduzida pelo hidrólogo 

Harold Hurst para identificar padrões de longo prazo nos fenómenos de descarga do rio 

Nilo e para determinar a capacidade de armazenamento dos reservatórios de água. 

Posteriormente, Mandelbrot adaptou esse teste para detetar a presença de memória de 

longo prazo em séries temporais. Um estudo realizado por Aydogan & Booth (1988) 

revelou que o teste  depende, em certa medida, da dependência de curto prazo e da não 

homogeneidade da série de dados. Para superar esses problemas, Lo (1991) desenvolveu a 

modified rescalde-range analysis (ou análise  modificada), que é robusta à 

dependência de curto prazo e à heteroscedasticidade. 

 

Geweke & Porter-Hudak (1983) utilizaram o (low-frequency periodogram) periodograma 

de baixa frequência e propuseram um teste semi-paramétrico, também robusto à 

dependência de curto prazo e à heteroscedasticidade, baseado em regressão para a 

propriedade de memória longa. Os autores estimaram o fractional differencing parameter 

 que permite determinar o nível de dependência de longo prazo. 

 

Embora relacionada, outra vertente da literatura com interesse considerável usa a classe de 

modelos Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average , 

estabelecidos por Granger & Joyeux (1980), Hosking (1981) e Beran (1994), para modelar 

a dependência de longo prazo em séries temporais. Estes modelos  

constituem uma extensão dos mais conhecidos modelos Autoregressive Integrated Moving 

Average . A diferença está em que nos modelos  o parâmetro  
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pode assumir valores não inteiros e, nesse caso, estes modelos exibem dependência de 

longo prazo. 

 

Um método alternativo de estudo do expoente  de Hurst com dependência temporal e de 

escala foi introduzido pelos autores Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & 

Goldberger (1994) enquanto examinavam séries de nucleotídeos da deoxyribonucleic acid 

. A atuação assenta na modelação da série usando uma formulação do movimento 

Browniano fracionário  para obter os expoentes Hurst H por via de um único 

parâmetro apropriado através da detrended fluctuation analysis . 

 

As pesquisas realizadas por Gençay, Selçuk & Whitcher, (2002) e por Los (2003) 

permitiram coligir as mais recentes metodologias de processamento de sinal e tecnologias 

baseadas em wavelet multi-resolution analysis , primeiramente desenvolvidas por 

Mallat (1989a,b,c), para identificar e medir mais cuidadosamente os diferentes graus de 

dependência de longo prazo. 

 

Dadas as implicações da dependência de longo prazo para a teoria e prática da economia 

financeira, os trabalhos científicos têm mostrado um interesse crescente sobre o 

comportamento das séries de retornos acionistas, com a maior parte das evidências a 

sugerir ausência ou base fraca de qualquer forma de memória longa (Greene & Fielitz, 

1977; Aydogan & Booth, 1988; Lo, 1991; Cheung, 1993a,b; Cheung, Lai & Lai, 1993; 

Ding, Granger & Engle, 1993; Goetzman & Jorion, 1993; Mills, 1993; Nelson & Kim, 

1993; Crato, 1994; Cheung & Lai, 1995; Chow, Denning, Ferris & Noronha, 1995; 

Jacobsen, 1996; Malliaropoulos, 1996; Hiemstra & Jones, 1997; Berg & Lyhagen, 1998; 

Grau-Charles, 2000; Lee, Kim & Lee, 2000; Elekdag, 2001; Lipka & Los, 2002; 

Sibbertsen, 2002; Oh, Kim & Um, 2006; Kristoufek, 2009a) e outra parte das evidências a 

sugerir existência clara de estrutura fractal (Greene & Fielitz, 1977; Fama & French, 1988; 

Porterba & Summers, 1988; Lobato & Savin, 1998; Barkoulas, Baum & Travlos, 2000; 

Grau-Carles, 2000; Lee, Chen & Rui, 2001; Mckenzie, 2001; Panas, 2001; Wright, 2001; 

Henry, 2002; Costa & Vasconcelos, 2003; Tolvi, 2003; Assaf & Cavalcante, 2004; Chen & 

Yu, 2005). Contudo, alguns resultados apresentam conclusões mistas, dependendo do 

método de teste, do período de amostragem, das frequências das séries e dos retornos 

simples ou compostos das ações (Crato, 1994; Cheung & Lai, 1995; Barkoulas & Baum, 
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1996; Sadique & Silvapulle, 2001; Christodoulou-Volos & Siokis, 2006; Eitelman & 

Vitanza, 2008). 

 

Apesar da extensa pesquisa sobre a dependência de longo prazo nos mercados mais 

desenvolvidos, pouco se conhece ainda sobre os mercados emergentes (Errunza, 1994; El 

Erian & Kumar, 1995; Harvey, 1995; Bekaert e Harvey, 1997; De Santis & Imrohoroglu, 

1997; Henry, 2002; Kilic, 2004; Cajueiro & Tabak, 2005; Assaf, 2006; Kyaw, Los & 

Zong, 2006; Oh, Kim & Um, 2006; Sharkasi, Crane, Ruskin & Matos, 2006; Maghyereh, 

2007; Eitelman & Vitanza, 2008; Los & Yu, 2008; Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & 

Crane, 2008; Sharkasi, Ruskin & Crane, 2008). 

 

Os mercados de ações emergentes tendem a apresentar características diferentes das 

observadas nos mercados desenvolvidos. No primeiro caso devem esperar-se 

consequências mais severas devidas à menor dimensão e à negociação não sincrónica 

(Maghyereh, 2007). Além disso, em contraste com os mercados desenvolvidos, que são 

muito eficientes em termos de velocidade da informação, nos mercados emergentes os 

investidores tendem a reagir lentamente e gradualmente à informação nova. Estas 

circunstâncias podem contribuir para uma dinâmica distinta subjacente à rendibilidade nos 

mercados emergentes. 

 

Vários artigos científicos destacam que os mercados de capitais emergentes têm maior 

probabilidade de evidenciar memória longa, comparativamente aos mercados de capitais 

principais. Os resultados empíricos sugerem a existência de um forte grau de memória de 

longo prazo na rendibilidade das ações para uma classe de índices de mercados emergentes 

(Bekaert & Harvey (1995), Wright, 1999; Nath, 2001; Henry, 2002; Di Matteo, Aste, & 

Dacorogna, 2003; Tolvi, 2003; Cajueiro & Tabak, 2004; Kyaw, Los & Zong, 2006; 

Maghyereh, 2007; Los & Yu, 2008; Sharkasi, Ruskin & Crane, 2008). Consequentemente, 

os participantes nos mercados acionistas emergentes devem considerar os movimentos de 

longo prazo quando determinam a dinâmica dos seus ativos de investimento. 

 

O tema da memória de longo prazo nas séries temporais de retornos financeiros é tão 

importante quanto atual. Em primeiro lugar, a falta de consistência sobre a existência de 

processos de dependência de longo prazo entre os resultados da investigação internacional 
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continua a reclamar novos estudos através da utilização de várias metodologias 

complementares. Em segundo lugar, a confirmação de memória longa nos preços dos 

ativos tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., 

dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes 

estatísticos aos modelos de avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de 

portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda 

permanecem questões científicas empíricas sobre que modelo geral teórico do mercado 

será mais adequado para modelar as séries financeiras. Em quarto lugar, para os 

reguladores e para os gestores de risco interessa saber se existem mercados persistentes e, 

por isso, ineficientes que, portanto, podem produzir retornos anormais. 

 

O desenvolvimento da dissertação estabelece-se em direção a dois objetivos principais. 

Com o primeiro, pretende-se proporcionar conhecimento adicional para o debate da 

memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de 

retornos dos índices acionistas de referência da EURONEXT, dada a importância deste 

mercado no contexto financeiro internacional. Com o segundo, pretende-se contribuir para 

o aperfeiçoamento do capital asset pricing model , considerando uma medida de 

risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente 

 na presença de séries financeiras com processos não i.i.d.. 

 

Para que sejam alcançados todos os objetivos de uma forma estruturada, a dissertação 

apresenta uma organização em duas partes, uma dedicada à revisão da literatura e outra 

dedicada ao estudo empírico, e que se dividem por 25 capítulos. 

 

Na primeira parte, o Capítulo 1 aborda as bases do conceito da eficiência dos mercados 

financeiros. O Capítulo seguinte apresenta as propriedades estatísticas básicas geralmente 

testadas em séries temporais financeiras, como o desvio de normalidade, a auto correlação 

e a heteroscedasticidade. O Capítulo 3 debruça-se sobre os problemas do tipo de 

dependência não linear. O Capítulo seguinte apresenta a memória de curto prazo em séries 

de retornos financeiros e algumas das metodologias de teste frequentemente empregues, 

como o variance ratio test  e o rescaled variance ratio test . O Capítulo 5 

descreve as características gerais de frequência temporal normalmente testadas como 

primeira abordagem de memória, como a ergodicidade, a estacionariedade e a 
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independência. O aprofundamento do conceito de memória de longo prazo em séries 

temporais de retornos financeiros, como a definição de persistência e anti-persistência e a 

apresentação de modelos de identificação dos processos de difusão dos preços, prossegue 

no Capítulo 6. O Capítulo seguinte enfoca a deteção e modelação da memória de longo 

prazo em séries temporais de retornos acionistas. Aqui apresentam-se a noção empírica de 

memória longa, a abordagem do movimento Browniano fracionário  e a fractional 

statistical analysis. Depois detalham-se os métodos de análise da propriedade de memória 

de longo prazo e os procedimentos de teste mais utilizados, como a rescaled-range 

analysis , a modified rescaled-range analysis , a fractional differencing 

analysis , a detrended fluctuation analysis  e a wavelet multi-resolution 

analysis . O Capítulo 8 explora a adequabilidade de vários modelos de estimação da 

memória longa, e o Capítulo seguinte explora as implicações da existência desse tipo de 

dependência, em termos da arbitragem da nova informação financeira, da adequabilidade 

dos modelos de avaliação de ativos financeiros, da eficiência dos mercados financeiros, da 

previsibilidade dos preços financeiros ou da sua reversão para a tendência média e da 

gestão de portefólios de ações. No Capítulo 10 desenvolve-se algum conhecimento 

económico e financeiro dos mercados emergentes, na sequência da crescente importância 

de algumas regiões nos mercados de capitais internacionais e da maior tendência para a 

presença de persistência nos retornos. Os Capítulos 11, 12 e 13 reportam evidências 

empíricas divulgadas por pesquisas internacionais sobre a memória de longo prazo em 

diversos mercados acionistas emergentes e desenvolvidos. O Capítulo 14 aborda os aspetos 

da diversificação de investimentos em mercados de ações emergentes. 

 

Na segunda parte desenvolve-se o estudo empírico, repartido em duas Secções. Na Secção 

A realiza-se um trabalho exaustivo de análise dos resultados empíricos para os principais 

índices de referência da EURONEXT: o BEL-20, o CAC-40, o AEX e o PSI-20. 

 

Nos Capítulos 15, 16, 17 e 18 descreve-se o enquadramento e justifica-se a amostra do 

estudo empírico, identificam-se os objetivos do trabalho, apresentam-se a metodologia e os 

dados. O Capítulo 19 apresenta os resultados do estudo empírico. Este trabalho inicia-se 

com uma análise preliminar aos dados originais, e analisa as propriedades estatísticas 

básicas e as características gerais de frequência temporal das séries diárias de retornos 

acionistas. Em seguida, estima a memória de longo prazo das séries, sob a abordagem do 
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movimento Browniano fracionário , através do cálculo do expoente  de Hurst 

baseado na rescaled-range analysis  e na detrended fluctuation analysis , e a 

variação temporal do parâmetro , através da metodologia  e da metodologia . O 

trabalho termina com a realização de testes de hipóteses de processos de memória de longo 

prazo, ainda sob abordagem , por meio do rescaled-range test , do modified 

rescaled-range test  e do fractional differencing test . 

 

A segunda parte prossegue com a Secção B. Aqui realiza-se um trabalho de análise dos 

resultados empíricos que conjugam a memória de longo prazo (com desfasamentos de 

2200 dias) das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas do mercado pan-

europeu da EURONEXT e os rendimentos diários das obrigações do tesouro (OT’s) com 

maturidade a 10 anos emitidas pela Bélgica, França, Holanda e Portugal. Em seguida, 

apresenta os contributos para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model , 

considerando o detalhe dos pressupostos teóricos de contexto e de formalização e o 

estabelecimento de uma nova formulação da capital market line  e de uma nova 

formulação da security market line . 

 

Nos Capítulos 20, 21, 22 e 23 descreve-se o enquadramento e justifica-se a amostra do 

estudo, identificam-se os objetivos do trabalho, apresentam-se a metodologia e os dados. O 

Capítulo 24 apresenta os resultados do estudo. Este trabalho inicia-se com uma análise das 

propriedades estatísticas básicas das séries diárias de rendimentos das OT’s e termina com 

o estudo da relação entre a memória de longo prazo nas séries de retornos acionistas (com 

desfasamentos a 10 anos), calculada por meio da metodologia , e o desempenho das 

séries de rendimentos das OT’s a 10 anos. No Capítulo 25 detalham-se os contributos para 

aperfeiçoamento do capital asset pricing model , através da definição de uma 

nova fractal capital market line  e de uma nova fractal security maerket line 

. Para o efeito, são revistos os processos teóricos do modelo de mercado, do 

capital asset pricing model  e da hipótese de mercado fractal . 

 

Finalmente, são apresentadas as conclusões. 
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PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1. EFICIÊNCIA DOS MERCADOS FINANCEIROS 

 

Fama (1970) definiu a eficiência dos mercados como um “fair game”, em que os preços 

dos títulos refletem toda a informação disponível. Então, se os mercados são eficientes, os 

títulos estão valorizados de modo a poderem proporcionar um rendimento normal para o 

risco que comportam. 

 

O autor sugeriu que a Efficient Market Hypothesis  pode ser subdividida entre: (1) a 

Weak Efficient Market Hypothesis, (2) a Semi-strong Efficient Market Hypothesis e (3) a 

Strong Efficient Market Hypothesis. Na primeira categoria, da eficiência fraca, o tipo de 

informação considerado restringe-se às cotações históricas do título. Na segunda categoria, 

da eficiência semi-forte, as cotações do título refletem toda a informação pública 

disponível e, verificando-se esta hipótese, os investidores não poderão, de forma 

persistente, obter ganhos extraordinários com base na consideração naquela informação. 

Na terceira categoria, da eficiência forte, as cotações dos títulos espelham toda a 

informação disponível, quer a informação tornada pública, quer a informação privada 

(oriunda dos insiders), e, verificando-se esta hipótese, os investidores não poderão obter 

(abnormal returns) rendimentos anormais com base na análise da informação. 

 

Todos os conceitos de eficiência pressupõem a verificação dos seguintes pressupostos: (1) 

o mercado é constituído por um elevado número de agentes e nenhum deles, 

individualmente, tem dimensão suficiente para o influenciar, (2) a informação difunde-se 

imediatamente e de forma gratuita para todos os investidores, (3) não existem quaisquer 

custos de transação, (4) os investidores comportam-se de modo racional. 

 

A génese da hipótese de mercado eficiente  sob a forma fraca foi devida a 

Bachelier (1900), que levantou a hipótese de a variação dos preços das ações seguir um 

percurso aleatório ao longo do tempo. Tomando por base o comportamento aleatório, o 
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autor desenvolveu uma série de modelos estatísticos assentes no pressuposto de que as 

taxas de retorno das ações seguiam uma distribuição normal. Posteriormente, Kendall 

(1953) reafirmou que os preços das ações se comportam de acordo com um processo 

aleatório e, deste modo, os seus retornos evoluiriam de forma independente dos realizados 

no passado, obedecendo a frequências relativamente estáveis ao longo do tempo. 

 

Passeios aleatórios, que são um caso especial de processos de raiz unitária, ajudam a 

identificar os tipos de choques que conduzem os preços das ações e têm um papel 

importante na determinação da dinâmica de retorno acionista e em potenciais estratégias de 

negociação associadas, conforme descrevem Poterba & Summers (1988) e Lo & 

MacKinlay (1989). Se uma série de preços acionistas segue um percurso aleatório, o 

processo de geração é dominado por componentes permanentes e, consequentemente, não 

mostra tendência de reversão para a média. Um choque na série a partir de um equilíbrio 

inicial levará a desvios crescentes do seu equilíbrio de longo prazo (Assaf, 2006). 

 

A hipótese de as taxas de rendibilidade dos títulos seguirem um passeio aleatório implica 

que sejam i.i.d., verificando-se, nessa situação, a hipótese de eficiência fraca do mercado. 

No entanto, a inexistência de percurso aleatório não origina a rejeição da hipótese de 

mercado eficiente  sob a forma fraca. Este facto deve-se à possibilidade da 

informação não chegar ao mercado de forma homogénea ao longo do tempo e, por isso, as 

taxas de rendibilidade não serem identicamente distribuídas (Soares, 1997). Assim, 

poderiam definir-se estratégias de investimento que produziriam ganhos sistematicamente 

superiores ao valor esperado. A única exigência da hipótese de eficiência fraca do mercado 

estabelece que a evolução dos retornos das ações não seja previsível através do 

conhecimento da evolução das suas cotações históricas. De acordo com a hipótese, a taxa 

de retorno mais provável no próximo período deverá ser o valor esperado. 

 

Na medida em que a teoria da eficiência dos mercados prevê , a presença de 

uma tendência nos retornos acionistas torna-se improvável (Henry, 2002). Isto significa 

que uma evidência consistente com a forma fraca de eficiência do mercado de capitais 

implica a imprevisibilidade dos retornos futuros a partir dos retornos históricos. 
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Com base no argumento postulado pela hipótese de passeio aleatório de que o preço atual 

das ações é uma transformação imprevisível do seu valor anterior, Malkiel (1999) e Sharpe 

(1991) concluíram que os fundos de índices de baixo custo passivamente geridos deveriam 

superar os seus homólogos ativamente geridos, por alguma função de despesas de 

negociação, administrativas e de gestão. Mais amplamente, qualquer esforço para prever os 

preços dos ativos que sigam um passeio aleatório deveria ter filtragem de valor. 

 

De acordo com a hipótese do mercado eficiente , Matos, Gama, Ruskin & Duarte 

(2004) salientam que um processo independente pode ser interpretado em termos de 

maturação do mercado. Neste contexto, maturidade é usada no sentido de estabilidade 

aumentada ou probabilidade reduzida de flutuações extremas, com melhor capacidade para 

suportar a absorção de / ou responder a outras influências externas do mercado. 

 

Eitelman & Vitanza (2008) utilizaram um conjunto de dados excecionalmente grande de 

índices de mercados de ações de 44 economias emergentes e industrializadas, a saber: 

Argentina desde 2000, Brasil desde 1999, Chile desde 1990, Colômbia desde 2001, 

México desde 1989, Peru desde 1992, Venezuela desde 1994 (da América Latina), China 

desde 1995, Hong Kong desde 1969, Indonésia desde 1983, India desde 1979, Coreia do 

Sul desde 1980, Malásia desde 1977, Filipinas desde 1987, Rússia desde 1995, Singapura 

desde 1975, Taiwan desde 1973, Tailândia desde 1987 (da Ásia emergente), Israel desde 

1992, Kuwait desde 2001, Nigéria desde 1998, Arábia Saudita desde 1994, África do Sul 

desde 1995, Turquia desde 1990, Emiratos Árabes Unidos desde 2004 (do Médio Oriente e 

África), Austrália desde 1980, Bélgica desde 1988, Canadá desde 1977, República Checa 

desde 1994, Dinamarca desde 1996, França desde 1991, Alemanha desde 1988, Hungria 

desde 1991, Itália desde 1973, Japão desde 1970, Holanda desde 1983, Noruega desde 

1996, Nova Zelândia desde 1992, Polónia desde 1991, Suécia desde 2000, Espanha desde 

1993, Suíça desde 1988, Reino Unido desde 1985, Estados Unidos desde 1970 (dos 

industrializados). Todas as séries de dados apresentam os retornos semanais dos índices 

acionistas até Julho de 2008. Os autores começaram por realizar um teste de passeio 

aleatório em cada mercado e, em seguida, calcularam o rácio de Sharpe
4
 como  . 

                                                           
4 A forma convencional do rácio Sharpe é dada por , em que  e  são a média e o desvio-padrão dos retornos, 

respetivamente, e  é a taxa isenta de risco. Devido à escassez e à inconsistência de dados nas taxas de juro sem risco 

internacionais, por um lado, e, por outro, à utilização de índices de ações na moeda local denominada, Eitelman & 

Vitanza (2008) ignoraram este termo. 
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A regressão de uma variável dummy indicando se, ou não, o passeio aleatório foi rejeitado 

no rácio Sharpe, revelou que os mercados com piores retornos ajustados ao risco são mais 

propensos a não aceitar a hipótese de passeio aleatório. Utilizando a metodologia de Lo & 

MacKinlay (1988) e de Lo (1991), verificaram que os mercados com um rácio de Sharpe 

pobre são mais propensos a não aceitar a hipótese de passeio aleatório. Os autores 

presumem que o fraco desempenho prolongado destes mercados tem dissuadido a 

cobertura por analistas, originando uma relativamente baixa eficiência informacional. Estes 

resultados sugerem que estratégias de investimento contraditórias, procurando ativos 

subvalorizados em mercados deprimidos, podem oferecer ao investidor prudente uma 

oportunidade de ultrapassar os retornos em índices standard de ações. 

 

Apesar de em mercados eficientes sob a forma fraca toda a informação contida nos preços 

históricos ser instantaneamente refletida no preço atual de mercado, excluindo, 

efetivamente, a oportunidade de obtenção de ganhos anormais por via de uma abordagem 

de tendência negocial, algumas estratégias de investimento ainda são dedicadas à pesquisa 

e exploração de tendências de preços. Dado o uso continuado da análise técnica no 

domínio das finanças, a hipótese de passeio aleatório justifica uma análise empírica 

adicional. Se o teste de passeio aleatório indicar a existência de dependência inter-temporal 

em algum (lag) desfasamento, a rejeição dessa hipótese implica que uma tendência nos 

preços dos ativos, ou memória, existe (Eitelman & Vitanza, 2008). 
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2. PROPRIEDADES ESTATÍSTICAS BÁSICAS DAS SÉRIES TEMPORAIS DE 

RETORNOS ACIONISTAS 

 

Frequentemente, a investigação científica realiza alguma análise preliminar aos dados das 

séries de retornos das ações, com especial atenção sobre as evidências concernentes ao 

desvio de normalidade, à auto-correlação e à heteroscedasticidade. 

 

 

2.1. Desvio da Normalidade 

 

Os quatro primeiros momentos são vulgarmente utilizados para resumir a distribuição de 

frequência dos retornos nos mercados de capitais: a (mean) média, a (variance) variância, a 

(skewness) assimetria e a (kurtosis) curtose. 

 

Em estatística, o primeiro momento é o valor que aponta para onde mais se concentram os 

dados de uma distribuição. A média (ou valor esperado)  pode ser considerada o ponto de 

equilíbrio das frequências num histograma e determina-se da seguinte forma: 

 

 

[1] 

 

onde  é uma variável aleatória e  é o número de observações ou a dimensão da amostra. 

 

Na teoria das probabilidades e na estatística a variância de uma variável aleatória  é uma 

medida da sua dispersão estatística, indicando quão longe, em geral, os seus valores se 

encontram do valor esperado . A variância de uma variável aleatória ou distribuição é a 

esperança, ou média, do desvio quadrado dessa variável em relação ao seu valor esperado, 

ou média, e determina-se da seguinte forma: 
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[2] 

 

onde  é uma variável aleatória que tem como valor esperado . 

 

O terceiro momento descreve o grau de assimetria da distribuição dos retornos e ajuda a 

caracterizar o nível de pressão financeira. A assimetria é utilizada para aferir o grau de 

afastamento de uma distribuição em relação ao seu eixo de simetria. Uma distribuição é 

dita simétrica quando apresenta o mesmo valor para a moda, média e mediana. Se a 

assimetria for nula, a distribuição é simétrica; se for positiva, a distribuição é enviesada 

para a direita (right-skewed or right-tailed); se for negativa, a distribuição é enviesada para 

a esquerda (left-skewed or left-tailed). A expressão de cálculo é dada por: 

 

 

[3] 

 

onde  é o terceiro momento central (em torno da média) e  é o segundo momento 

central (em torno da média), ou seja, a variância da amostra. 

 

O quarto momento descreve o grau de concentração da distribuição dos retornos e ajuda a 

caracterizar o estilo de negociação. A curtose é usada para aferir o (peakness) pico e a 

(fatness) peso das abas, ou o grau de achatamento da distribuição. Se o valor da curtose for 

nulo (ou igual a 3 pela definição de excesso de curtose), a distribuição tem o mesmo 

achatamento que a distribuição normal e a função probabilidade designa-se mesocúrtica; se 

for positivo (ou superior a 3), a distribuição é mais alta (afunilada / alongada) e 

concentrada do que a normal e a função designa-se leptocúrtica, ou diz-se que a 

distribuição tem abas pesadas (i.e., será relativamente fácil obter valores que se afastam da 

média a vários múltiplos do desvio-padrão); se for negativo (ou inferior a 3), a distribuição 

é mais achatada do que a normal e a função designa-se platicúrtica. A expressão de cálculo 

é dada por: 
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[4] 

 

onde  é o quarto momento da amostra em torno da média e  é o segundo momento da 

amostra em torno da média, ou seja, a variância da amostra. 

 

Sob a hipótese nula de i.i.d., as estatísticas de curtose e de assimetria são (asymptotically 

normally distributed) assimptoticamente normalmente distribuídas com médias 3 e 0 e com 

variâncias  e , respetivamente, em que  representa a dimensão da amostra 

(Harvey, 1990). Estes dois momentos de ordem superior da série de retornos são 

importantes na medição do risco financeiro (Corazza & Malliaris, 2002). 

 

Mudanças acentuadas nos momentos da (moving average) média móvel indicam 

(fractality) fractalidade da série de dados e não (stationary) estacionariedade das séries 

temporais, quer em sentido estrito, quer em sentido lato. O desvio-padrão indica o nível de 

dispersão, ou variabilidade, dos elementos da série em relação ao seu valor médio. Um 

grau elevado de curtose (ou lepto-kurtosis) – quando comparado com a distribuição normal 

– indica que existem muitos (hedging noise traders) investidores de cobertura de ruído
5
, 

além de alguns operadores de posições especulativas
6
, mas poucos operadores de gama 

intermediária. Também significa que a série tem maior peso nas abas, ou seja, possui abas 

pesadas. Trata-se de um facto estilizado com validade universal para a série de retornos, 

conforme documentado na pesquisa de Pegan (1996). No caso oposto, um grau baixo de 

curtose (ou platy-kurtosis) – quando comparada com a distribuição normal – indica que 

existe uma distribuição mais uniforme de todos os tipos de operadores. 

 

Um exame formal para a normalidade dos retornos do mercado também pode ser efetuado 

usando o teste Jarque-Bera (Jarque & Bera, 1987), que segue uma distribuição de Qui-

quadrado  com 2 graus de liberdade e tem a particularidade de combinar os resultados de 

assimetria e de curtose, ou o teste Kolmogorov-Smirnov (Kolmogorov, 1933; Smirnov, 

                                                           
5 Estes investidores caracterizam-se por negociarem em torno do valor médio de mercado. 
6 Estes investidores institucionais poderosos e ricos caracterizam-se por tomarem algumas posições buy-and-hold 

especulativas afastadas do valor médio de mercado. 
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1948). A constatação de não normalidade da distribuição dos retornos pode ser sintomática 

de dinâmica não linear (Cheug & Lai, 1995). 

 

Em estatística, o teste Kolmogorov-Smirnov  é não paramétrico para a igualdade 

de distribuições de probabilidade unidimensionais contínuas, e pode ser usado para 

comparar uma amostra com uma distribuição de probabilidade de referência. A estatística 

de Kolmogorov-Smirnov  quantifica a distância entre a função de distribuição empírica 

da amostra  e a função de distribuição cumulativa  da distribuição de referência. A 

distribuição nula dessa estatística é calculada sob a hipótese nula de que a amostra é 

desenhada a partir da distribuição de referência. Na situação especial do teste de 

normalidade da distribuição a amostra é standardizada e comparada com a distribuição 

normal padronizada. Em termos de formalização, o teste  pressupõe que sob a 

hipótese nula de que a amostra vem da hipotética distribuição , 

 na distribuição, onde  é uma ponte Browniana. Se  for 

contínua, então, sob a hipótese nula,  converge para a distribuição Kolmogorov–

Smirnov, definida por , a qual não depende de . A estatística 

Kolmogorov-Smirnov para uma determinada função de distribuição cumulativa  é 

dada por: 

 

 

[5] 

 

onde  é o supremo do conjunto das distâncias. Se a amostra provém da distribuição 

, então  converge para zero. A função de distribuição empírica  para  

observações  i.i.d. é dada por  , onde  é a função indicadora, 

igual a um se  ou igual a zero se . O teste da bondade do ajustamento, ou teste 

, é construído usando os valores críticos da distribuição de Kolmogorov. A hipótese 

nula é rejeitada ao nível de significância  se  , onde  é definido a partir da 

probabilidade . 
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O trabalho de investigação exaustivo realizado por Cheung & Lai (1995) considerou 18 

mercados de ações, a saber: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, 

Alemanha, Hong Kong, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Singapura / Malásia, Espanha, 

Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Todas as séries de dados consistem nos 

retornos mensais dos índices e cobrem o período amostral de Janeiro de 1970 a Agosto de 

1992. Para o coeficiente de assimetria os resultados parecem mistos. Em 9 das 18 séries 

(Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Itália, Singapura / Malásia e 

Reino Unido) as distribuições empíricas dos retornos não são significativamente 

assimétricas. Contudo, apenas a série da Suécia mostra um excesso de curtose 

significativo. As estimativas dos coeficientes de curtose são todas positivas, indicando que 

as distribuições empíricas dos retornos têm abas pesadas. Na generalidade, os resultados 

obtidos suportam a presença de desvios significativos relativamente à normalidade nos 

retornos das ações. 

 

Jacobsen (1996) usou séries de retornos mensais para os mercados de capitais da Holanda, 

Alemanha, Reino Unido, Itália, França, Estados Unidos e Japão, considerando o intervalo 

de tempo definido entre Dezembro de 1952 e Dezembro de 1990. Todas as distribuições 

dos retornos mostraram ser leptocúrticas, devido ao elevado nível de curtose, 

especialmente nos casos do Japão e do Reino Unido. 

 

Henry (2002) selecionou para a amostra do seu trabalho observações de 9 índices 

internacionais, envolvendo os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Hong 

Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Austrália. As observações mensais do período 

determinado entre Janeiro de 1982 e Setembro de 1998 foram transformadas em retornos 

mensais. Os dados parecem extremamente não normais. Todas as distribuições de retorno 

são enviesadas negativamente, possivelmente devido aos avultados retornos negativos 

associadas ao crash dos mercados em Outubro de 1987. Os dados também revelam um 

elevado grau de excesso de curtose. Essas evidências são frequentemente encontradas nas 

distribuições de retornos de ativos, as quais tendem a ser declaradas leptocúrticas. Com 

exceção da Coreia do Sul, os retornos não satisfazem a hipótese nula de normalidade do 

teste de Jarque-Bera ao nível de 5% de significância. 
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Um nível excessivo de curtose na rendibilidade das ações tem sido particularmente 

documentado em mercados emergentes por vários autores, incluindo Bekaret & Haryey 

(1997) e, mais recentemente, Chen & Yu (2005), Assaf (2006), Christodoulou-Volos & 

Siokis (2006), Kyaw, Los & Zong (2006), Maghyereh (2007) e Los & Yu (2008). 

 

Os autores Chen & Yu (2005) analisaram 6 índices acionistas, abrangendo os países de 

Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia, Japão e Estados Unidos (Standard and Poor's 500 

Index – S&P-500). Os dados abrangem os retornos diários para o período compreendido 

entre Janeiro de 1985 e Fevereiro de 2002. O mercado japonês foi o único a mostrar 

retornos diários negativos, enquanto que os mercados de Taiwan e de Hong Kong 

apresentaram os maiores desvios-padrão. A medida de curtose foi superior a zero em todas 

as praças, tendo assumido o valor mais elevado no índice de Hong Kong. 

 

O estudo desenvolvido por Assaf (2006) considerou 4 mercados emergentes, 3 deles 

localizados na região do Médio Oriente e Norte de África (MENA) – o Egipto, a Jordânia e 

Marrocos – e o outro localizado fora daquela área geográfica – a Turquia. Os dados 

amostrais traduzem as rendibilidades diárias dos índices bolsistas de ações calculadas 

desde Abril de 1997 até Abril de 2002. Todas as séries exibem rendibilidades médias 

negativas e alta variabilidade, com o mercado egípcio a assumir a maior volatilidade na 

região MENA. Um facto estilizado identificou-se pela não normalidade da distribuição 

incondicional dos retornos sob a forma leptocúrtica, denominado por abas pesadas. 

 

No trabalho de Christodoulou-Volos & Siokis (2006) foram analisados os índices de ações 

de 34 mercados: Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, 

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, México, 

Nova Zelândia, Noruega, Peru, Filipinas, Portugal, Rússia, Singapura, Coreia do Sul, 

Espanha, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela. 

Os dados referem-se à estrutura inter-temporal dos retornos diários, em que a série menor 

contém 2.031 observações e a série maior 6.701. As rendibilidades médias de todas as 

séries são marginalmente positivas, sendo o valor médio das suas médias igual a 0,0006. 

As séries das rendibilidades parecem extremamente não normais. Em 26 das 34 séries as 

distribuições são negativamente enviesadas. Além disso, os dados mostram um elevado 
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grau de excesso de curtose (i.e., distribuição leptocúrtica), uma vez que os respetivos 

coeficientes são todos significativamente superiores a 3. 

 

Kyaw, Los & Zong (2006) estudaram 6 bolsas de ações da América Latina, incluindo a 

Argentina, o Brasil, o Chile, a Colômbia, o México e a Venezuela. Note-se que a Argentina 

tem o mesmo índice de ações que o Uruguai e que a Colômbia partilha o mesmo índice de 

ações que o Equador e o Peru. O conjunto de dados refere-se aos retornos diários das 

ações, cobrindo 10 anos a partir de Março de 1995 até Março de 2005. As estatísticas 

descritivas dos momentos dos índices denotam que nenhuma das séries é Gaussiana, na 

medida em que todas apresentam excesso de assimetria não nula e níveis não normais de 

curtose. As sucessões exibem características consistentes na generalidade dos países em 

termos de curtose, verificando-se que praticamente todas as séries de preços são 

platicúrticas (exceto no caso das ações da Colômbia) e que todas as séries de retornos são 

leptocúrticas. 

 

A amostra empregue no estudo de Maghyereh (2007) também foi composta por 7 

mercados situados na região MENA: Bahrein, Egipto, Jordânia, Marrocos, Omã, Arábia 

Saudita e Turquia. Os dados utilizados são constituídos pelos rendimentos diários dos 

índices de ações e abrangem o espaço temporal de Janeiro de 1998 a Dezembro de 2005. O 

resumo das propriedades estatísticas dos dados mostra que os rendimentos dos mercados 

MENA são inclinados para a direita. O indicador de curtose também é mais elevado, em 

comparação com a distribuição normal, significando que as distribuições empíricas têm 

mais peso nas abas. Também foi empregue o teste formal Jarque-Bera (1987), cujos 

resultados apontam para a rejeição da hipótese nula de normalidade dos rendimentos em 

todas as séries, a um nível de significância de 1%. 

 

Outro trabalho bem documentado foi elaborado por Los & Yu (2008) sobre os preços 

diários do Shanghai Stock Exchange (SHI) e do Shenzhen Stock Exchange (Hong Kong) 

incluindo o índice global  (SZI) – dedicado a investidores individuais domésticos – e o 

índice  (SZBI) – dedicado a investidores estrangeiros
7
 –, antes e após várias 

                                                           
7 As duas classes de títulos transacionados nas bolsas de valores de Shanghai e de Shenzhen são as ações  e as ações . 

As ações  são denominadas em Yuan e só podem ser negociadas por investidores domésticos. As ações , também 

conhecidas por Renminbi Special Shares, são títulos investidos por estrangeiros, emitidos domesticamente por empresas 
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desregulamentações e re-regulamentações. O período de amostragem para ambas as bolsas 

estende-se desde as respetivas datas de início de negociação, em Dezembro de 1990 para 

Shanghai SHI e em Dezembro de 1991 para Shenzhen SZI, até Janeiro de 2005. As 

representações de assimetria e de curtose das distribuições dos retornos mostram saltos 

agudos e descontinuidades, refletindo a elevada volatilidade nas bolsas. Curiosamente, esse 

comportamento surge, principalmente, nos primeiros anos do conjunto de dados (de 1990 a 

1992), próximo do estabelecimento dos mercados, significando que as intervenções 

governamentais e as mudanças políticas foram as principais fontes de variabilidade do 

mercado acionista chinês (Su & Fleisher, 1998; Los & Yu, 2008). Essas interveniências 

incluem alterações das taxas de juro, controle da oferta crescente de novas ações 

negociadas nas bolsas e mudanças nos regulamentos de transação de títulos, tais como 

imposições e remoções dos limites de variação diária de preços e, ainda, outros 

acontecimentos políticos. 

 

No entanto, as representações também evidenciam a diminuição contínua da volatilidade 

ao longo dos últimos cinco anos, quantificada pelo desvio-padrão dos retornos. O 

comportamento do segundo momento demonstra que o Governo chinês melhorou as suas 

competências de gestão por via da aplicação de métodos mais orientados para o mercado 

de capitais e da diminuição do seu envolvimento direto nos mercados bolsistas, deixando-

os aos seus próprios dispositivos. Para além disso, também se verificaram alterações na 

estrutura da participação do mercado. 

 

Depois da agitação inicial das bolsas induzida pelos governos, a assimetria parece ter 

estabilizado, sugerindo a inexistência de forte pressão ascendente ou descendente nos 

mercados e a negociação, sobretudo, (sideways) lateralmente de forma imparcial. Por outro 

lado, verifica-se uma tendência de crescimento gradual do nível de curtose. Isto implica 

que os mercados de valores chineses se classifiquem num grupo de negociadores de 

cobertura de ruído, que concede liquidez aos mercados, e num grupo de tomadores de 

grandes posições especulativas, constituído por investidores institucionais e por indivíduos 

ricos (Los & Yu, 2008). Esta manifestação leptocúrtica é mais pronunciada no mercado 

                                                                                                                                                                                
chinesas e subscritas e negociadas em divisas. O mercado das ações  foi concebido como um canal adicional para atrair 

investidores estrangeiros, no intuito de reforçar o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários chinês. 
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mais globalizado Shenzhen do que no mercado mais doméstico Shanghai, significando que 

a integração dos dois mercados regionais de ações chinesas ainda não está concluída. 

 

Wang, Liu & Wang (2004) investigaram as interações entre as ações chinesas  (SZI) e  

(SZBI) negociadas na bolsa de Shanghai e na bolsa de Shenzhen, recorrendo a um 

asymmetric multivariate time-varying volatility model. Os autores constataram que existe 

uma relação causal do mercado de ações  (SZBI) para o mercado de ações  (SZI) no 

segundo momento, embora essa relação não esteja presente no primeiro momento, 

sugerindo que as ações  contêm mais informações antecipada do que as ações  sobre 

risco, mas não sobre retorno. Provavelmente, isso deve-se às diferenças nos objetivos e no 

âmbito de investimento entre os dois grupos de investidores e às barreiras existentes entre 

os dois mercados. Além disso, existem vínculos mais fortes entre ações do mesmo tipo, ou 

seja, entre os dois mercados  (SZI) e  (SZBI), do que entre ações de diferentes tipos. 

 

 

2.2. Auto-correlação 

 

O coeficiente de auto-correlação de Pearson  é uma medida que determina a extensão 

em que o valor de uma concretização de uma variável aleatória  é capaz de influenciar os 

valores na sua vizinhança, podendo assumir valores entre –1 (anti-correlação) e +1 

(correlação perfeita). Esta estatística permite examinar cada par de observações, de forma a 

determinar se tendem a deslocar-se em conjunto, ou seja, se a existência de um valor mais 

alto condiciona valores mais elevados dos seus vizinhos (correlação positiva), se a 

existência de um valor mais alto condiciona valores mais baixos dos seus vizinhos 

(correlação negativa) ou se os valores do par tendem a não estar relacionados (correlação 

nula, ou seja, ausência de correlação). A expressão de cálculo é dada por: 

 

 

[6] 

 

onde  e  representam a média e a variância da amostra, respetivamente, e  é o 

desfasamento temporal. 
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O comportamento dos retornos das ações num horizonte longo, ao contrário do horizonte 

curto, tem sido uma questão muito discutida no domínio da investigação científica 

financeira. Shiller (1984) e Summers (1986) mostraram em modelos simples de modas 

estatísticas que grandes e lentas oscilações de decaimento dos preços das ações, distantes 

dos valores fundamentais, podem ocorrer, sem auto-correlação significativa nos retornos 

de curto prazo. De acordo com aqueles autores, pode existir ineficiência do mercado, mas 

os testes estatísticos sobre retornos a curto prazo não a podem detetar. No entanto, 

Stambaugh (1986) observou que as oscilações muito tempo afastadas dos valores 

fundamentais, identificadas pelos modelos de Shiller-Summers, implicam a presença de 

auto-correlação negativa nos retornos de longo prazo. Isto decorre na medida em que as 

oscilações longe dos valores fundamentais não são permanentes, pelo que os preços terão 

reversão para a média e os retornos apresentarão (serial correlation) correlação serial
8
 

negativa durante horizontes longos. 

 

Fama & French (1988) examinaram as auto-regressões de retornos multi-período numa 

carteira diversificada de ações do New York Stock Exchange (NYSE) e reportaram 

resultados empíricos aparentemente coerentes com os modelos de Shiller-Summers. Os 

autores destacaram que, apesar de as auto-correlações dos retornos serem próximas de zero 

nos horizontes de curto prazo, tornam-se fortemente negativas nos horizontes de longo 

prazo. Estes resultados traduzem evidências contra a hipótese de passeio aleatório. 

 

Seguindo Lo & MacKinlay (1988), o trabalho de Poterba & Summers (1988) estudou a 

relação entre a variância dos retornos num portefólio diversificado e o horizonte da 

rendibilidade. Recorrendo à variance ratio analysis
9
 , uns e outros apresentaram 

evidências de auto-correlações positivas nos retornos em horizontes curtos, mas auto-

correlações negativas nos retornos em horizontes longos
10

. As mesmas provas também 

foram reportadas por Cutler, Poterba & Summers (1990), contrariando o postulado pela 

hipótese de passeio aleatório. Entretanto, Fama & French (1988) salientam que resultados 

análogos podem ser consistentes com retornos esperados (time-varying) variáveis no tempo 

                                                           
8 Condição em que os elementos seguidos de uma série são interdependentes. 
9 “Using a variance ratio test, Lo & MacKinlay (1988) and Poterba & Summers (1988) have demonstrated that the 

lagged  variance ratio, which is defined to be  times the variance of the -period return divided by the variance of the 

one-period return, is not unity as implied by the random walk hypothesis” (Assaf, 2006, p. 301). 
10 Outros autores apuraram resultados que assinalam retornos distantes positivamente auto-correlacionados quando as 

séries são dependentes a longo prazo, como, por exemplo, Jegadeesh (1990), Kim, Nelson & Startz (1991); Peters (1991); 

Greene & Fielitz (1997); Assaf (2006), Christodoulou-Volos & Siokis (2006). 
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gerados por (efficient pricing) avaliação eficiente. Outros estudos, por outro lado, 

questionam a significância estatística daqueles resultados. Kim, Nelson & Shartz (1991), 

por exemplo, observaram que os resultados anteriores foram baseados no pressuposto dos 

retornos normalmente distribuídos. Todavia, esta suposição não é válida na presença de 

(conditional heteroskedasticity) heteroscedasticidade condicional. 

 

Richardson (1993) esclarece que as análises baseadas apenas em estatísticas “horizonte por 

horizonte” podem proporcionar inferências enganosas, por ignorarem a possível 

interdependência entre os diferentes horizontes de retorno. Complementarmente, 

Richardson & Stock (1989) assinalam que a influência da amostra finita dos (multiperiod 

return regression tests) testes de regressão multi-período para os retornos pode ser 

significativa. McQueen (1992) também enfatiza a necessidade de corrigir a 

heteroscedasticidade, as correlações entre os retornos de diferentes horizontes e a 

influência de amostra finita na aplicação da análise de regressão multi-período para os 

retornos. 

 

A hipótese de mercado eficiente  requer que a chegada de nova informação seja 

imediatamente arbitrada continuamente (Sadique & Silvapulle, 2001; Christodoulou-Volos 

& Siokis, 2006), ou seja, que os retornos das ações não sejam previsíveis. Num mercado 

assim caracterizado, o preço de uma ação deve seguir um processo martingale, ou passeio 

aleatório, em que cada variação não é afetada pela sua história e auto-correlações zero 

existem em todos os desfasamentos. Mas, existindo evidência convincente de correlação 

negativa, significa que os preços das ações são de reversão para a média, indicando a 

presença de dependência de longo prazo e, sendo verdade, existirão implicações 

importantes para a moderna teoria financeira. 

 

O trabalho de Jacobsen (1996) demonstra que as séries de retorno mensal (exceto a 

francesa) calculam auto-correlações de primeira ordem elevadas e significativamente 

diferentes de zero (exceto no caso da França e do Japão), empregando (heteroscedasticity 

consistent standard errors) erros-padrão de heteroscedasticidade consistente do mesmo 

modo que White (1980). Salvo para a série holandesa, todos os índices de preços foram 
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obtidos pela média das cotações diárias do mês
11

. Consequentemente, induzir-se-ão 

espúrios coeficientes de auto-correlação de primeira ordem (Working, 1960) próximos de 

0,25. Embora as auto-correlações estejam próximas de zero após um desfasamento, poder-

se-á concluir que as funções de auto-correlação  não desaparecem, o que pode ser 

visto como uma indicação de dependência a longo prazo
12

. 

 

As funções de auto-correlação  das séries absolutas dos retornos diários para os 6 

mercados de ações analisados por Chen & Yu (2005) são pequenas em magnitude, mas 

diminuem muito lentamente. Na prática, se a função de auto-correlação amostral de uma 

série temporal não é grande em magnitude, mas decai lentamente – numa taxa hiperbólica 

inferior a uma taxa exponencial – com o incremento do desfasamento, então a série 

constitui um processo de memória longa (Tsay, 2002). 

 

No estudo de Assaf (2006) verifica-se que os mercados emergentes MENA exibem 

dinâmicas que não são consistentes com o comportamento de passeio aleatório, uma vez 

que as funções de auto-correlação  dos retornos não desaparecem rapidamente 

conforme está implícito nos modelos Autoregressive and Moving Average . 

Concretamente, foram encontradas auto-correlações positivas nos preços das ações, 

sobretudo no caso do Egipto, mesmo em longos desfasamentos. Os choques sobre os 

preços têm um impacto persistente sobre os retornos e, portanto, isso deve ser um indício 

contra a hipótese de mercado eficiente . 

 

Matos, Gama, Ruskin & Duarte (2004) analisaram as séries de dados diários do 

Portuguese Stock Index (PSI-20) desde Janeiro de 1993 até Dezembro de 2001. Por um 

lado, a configuração da função de auto-correlação  para os retornos do índice, 

definidos por  , em que  para os valores da série temporal 

 (i=1, 2, …), mostra uma memória de curto prazo. Este é um comportamento típico, tal 

                                                           
11 Jacobsen (1996) conferiu se esta média das cotações diárias influenciava os resultados: com base nas séries de tempo 

diárias construiu séries de final de mês e séries mensais através da média dos preços diários para todos os países, obtendo 

resultados semelhantes em ambas as situações. Isso não é surpreendente desde a explicação de Working (1960) que auto-

correlações de ordem superior a um para as séries mensais não são afetadas quando as séries diárias seguem um passeio 

aleatório. Além disso, o Teorema 1 apresentado em Chambers (1994, p. 10) mostra que quando a série de preços diários 

tem memória longa a série mensal também terá memória longa. 
12 Jacobsen (1996) segue a definição de dependência de longo prazo sugerida por Beran (1992, p. 405): “correlations 

that decay hyperbolically, that is, like  with , where  denotes the size of the lag “. Intuitivamente, pode 

pensar-se da função auto-correlação que não desaparece, mesmo quando o desfasamento se torna muito grande. 
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como observado em outras séries financeiras (Bouchaud & Poters, 2003). Por outro lado, a 

configuração da função de auto-correlação para o módulo da série temporal, definido por 

, que é a variação absoluta sem considerar o sinal, mostra uma memória de longo 

prazo. A análise da persistência nas tendências das séries de rendibilidade do índice PSI-20 

com recurso à função de auto-correlação indica fortes efeitos de memória de curto prazo, 

embora o módulo de retorno não seja auto-correlacionado. Esta é uma indicação de que a 

volatilidade está aglomerada no tempo, ou seja, existem períodos com fortes oscilações e 

períodos em que as variações são pequenas, mas elas estão agrupadas. 

 

 

2.3. Heteroscedasticidade 

 

Desde o trabalho realizado por Baillie, Bollerslev & Mikkelsen (1996) sobre testes de 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity , vários estudos têm 

investigado a presença de memória longa em processos de variância. Frequentemente, são 

utilizados retornos quadrados e retornos absolutos como medidas de volatilidade, 

porquanto já foi demonstrado que exibem auto-correlações fortes (Taylor, 1986; 

Dacorogna, Müller, Nagler, Olsen, & Pictet, 1993; Ding, Granger & Engle, 1993; Cont, 

2001; Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004; Chen & Yu, 2005; Oh, Kim & Um, 2006; 

Eitelman & Vitanza, 2008; Kristoufek, 2009a). Por exemplo, Hiemstra & Jones (1997), 

Lobato & Savin (1998) e Kristoufek (2009a) constataram que os retornos médios de várias 

ações ordinárias não possuem dependência de longo prazo, enquanto que os retornos ao 

quadrado possuem. 

 

Admita-se uma sequência de variáveis aleatórias  e uma sequência de vetores de 

variáveis aleatórias  . Lidando com expectativas condicionais de  dado  , a 

sequência  é designada heteroscedástica se a variância condicional de  dado  

modificar com , contrariando o postulado  para . 

 

Heteroscedasticidade condicional exprime dependência não linear na variância 

condicional, ou seja, é dependência no segundo momento da distribuição da variável da 

série temporal. Evidência formal sobre heteroscedasticidade condicional pode ser obtida 

modelando-a diretamente numa estrutura de série temporal. O modelo , introduzido 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTuple
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FConditional_expectation
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pt&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FConditional_variance
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por Engle (1982), e a sua generalização traduzida pelo modelo , introduzida por 

Bollerslev (1986), têm sido frequentemente aplicados para modelar a (time-varying 

volatility) volatilidade variável no tempo em séries temporais financeiras. Em geral, um 

modelo
13

  para um processo de retorno  pode ser descrito do 

seguinte modo (Cheung & Lai, 1995): 

 

 

[7] 

 

 

[8] 

 

sendo as ordens do modelo ,  e  e os parâmetros ,  e  

para a variância não negativa. Quando , o modelo torna-se um processo 

. 

 

A presença de heteroscedasticidade condicional invalida a teoria da distribuição 

assimptótica padrão das auto-correlações amostrais e, portanto, das estatísticas do teste 

Box-Ljung. Por isso, Cheung & Lai (1995) e McQueen (1992) enfatizam a necessidade de 

remover
14

 a heteroscedasticidade. 

 

Dinâmicas de memória de longo prazo são comumente pesquisadas em séries temporais 

económicas e financeiras. Para dados com heteroscedasticidade condicional (time-

dependent) dependente do tempo, uma extensão conveniente é considerar o modelo 

 com inovações do tipo . Este modelo pode conceder uma forma útil de 

analisar as relações entre (conditional mean) média condicional e a variância de um 

processo exibindo memória longa e decadência lenta no seu nível, porém, com volatilidade 

                                                           
13 Cheung & Lai (1995) verificaram que um modelo -  poderia adaptar-se melhor aos dados para a 

maioria das séries de retorno, enquanto que French, Schwert & Stambaugh (1987) observaram que o modelo 

 também pode capturar bem a heteroscedasticidade nos dados de retorno mensal das ações. 
14 “One way to remove the heteroskedasticity is to construct a series of standardized residuals, obtained by dividing each 

residual by the corresponding estimated conditional standard deviation. The standardized residuals thus constructed can 

be used to check for any remaining dependence not captured by the estimated models” (Cheung & Lai, 1995, p. 605). 
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variável no tempo. Alguns artigos examinaram modelos , como, por 

exemplo, Baillie, Chung & Tieslau (1996) e Ling & Li (1997). 

 

Não é realista assumir que os choques positivos e negativos têm os mesmos efeitos sobre a 

volatilidade no modelo . Recentemente, na tentativa de modelar séries financeiras, 

tais como os rendimentos de um índice de ações, os investigadores descobriram que o 

modelo  simples não pode capturar alguns factos estilizados bem conhecidos. A 

volatilidade assimétrica é uma característica da série temporal financeira (Chen & Yu, 

2005). Conforme documentado por Bollerslev & Wooldridge (1992), o preço de um ativo 

financeiro responde de forma diferente para choques positivos e negativos. Nelson (1991) 

e Schwert (1989) observaram que quando o preço do ativo sobe, a volatilidade tende a 

diminuir e vice-versa. O dispositivo natural para a consideração de assimetrias na 

volatilidade é torná-la uma função das partes positiva e negativa do processo de inovação. 

Os autores Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) estimaram uma extensão do modelo 

 em que a variância condicional foi adicionada através de algumas variáveis 

dummy para os choques negativos quadrados. Entretanto, Zakoian (1994) permitiu várias 

reações na volatilidade para sinais diferentes dos erros desfasados. Chen & Yu (2005) 

examinaram a dependência de longo prazo do retorno das ações em choques passados 

(memória longa) e a resposta assimétrica da volatilidade aos choques passados, 

simultaneamente no âmbito Bayesiano. Nesse trabalho consideraram o modelo  – 

para capturar a memória de longo prazo dos retornos das ações – e o modelo Threshold 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity  – para captar a 

assimetria e outros factos estilizados acerca da volatilidade dos retornos acionistas, 

nomeadamente, distribuição de abas pesadas e aglomeração de volatilidade. O modelo 

combinado  é bastante geral e pode ser suficientemente flexível para 

captar a maioria das propriedades estatísticas importantes da rendibilidade das ações. Esta 

modelação permite controlar a dependência de longo prazo em relação ao comportamento 

médio e assimétrico em termos da variância condicional. 

 

As estatísticas dos testes Ljung-Box utilizadas no trabalho de investigação elaborado por 

Cheung & Lai (1995) sugerem que os (standardized squared residuals) resíduos quadrados 

padronizados  de todos os modelos estimados para as séries de retornos não 

mostram correlação serial significativa, apoiando, assim, a adequação da especificação 
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 ou . De acordo com as estimativas dos parâmetros  ou 

, destaca-se evidência significativa de heteroscedasticidade condicional em 13 das 

18 séries de retornos nominais (Austrália, Áustria, Canadá, França, Alemanha, Hong 

Kong, Itália, Japão, Singapura / Malásia, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos). 

 

O teste Ljung-Box para a correlação serial empregue no estudo de Maghyereh (2007) 

sugere a significância da dependência não linear entre os retornos. Isto é normalmente 

interpretado como evidência da presença de efeitos tipo  na volatilidade condicional. 

Para examinar o facto mais formalmente, Maghyereh (2007) realizou o teste  de 

Engle (1982) para seis desfasamentos, que segue uma distribuição Qui-quadrado  com 1 

grau de liberdade. As estatísticas obtidas são altamente significantes, confirmando que a 

heteroscedasticidade condicional está presente na rendibilidade dos mercados MENA do 

Bahrein, Egipto, Jordânia, Marrocos, Omã, Arábia Saudita e Turquia. 

 

 

2.4. Poder do Teste de Passeio Aleatório sob Heteroscedasticidade Consistente 

 

Eitelman & Vitanza (2008) detalham a potência relativa do (heteroscedasticity-consistent 

random walk test) teste de passeio aleatório sob heteroscedasticidade consistente, definido 

por Lo & MacKinlay (1988), comparativamente ao mais restritivo passeio aleatório sob 

incrementos homoscedásticos. Deve expectar-se que para inovações de preços de ativos 

aleatórios as metodologias homoscedásticas e as metodologias heteroscedásticas não 

rejeitem a hipótese nula de passeio aleatório e providenciem resultados muito semelhantes. 

Os resultados das simulações de Eitelman & Vitanza (2008) confirmam isso. 

 

É menos óbvio como se comportarão os testes de passeio aleatório na presença de 

volatilidade variável no tempo. Recorrendo a um processo
15

 , o teste de 

passeio aleatório sob heteroscedasticidade consistente empregue no artigo de Eitelman & 

Vitanza (2008) mostra-se robusto à volatilidade variável no tempo e adequadamente não 

rejeita o passeio aleatório, enquanto a alternativa homoscedástica é influenciada para a 

rejeição. Mais formalmente, os autores usaram simulações de Monte Carlo para gerar 

                                                           
15 Os processos  são escritos da forma , em que  é o número de desfasamentos da variância 

condicional e  é o número de desfasamentos das inovações ao quadrado. Para simplificar, os autores assumiram o 

processo comum  e, em seguida, estimaram os coeficientes  a partir dos seus dados. 
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10.000 processos  para o processo log-preço  , de tamanho 

, e depois aplicaram os testes homoscedástico e heteroscedástico do passeio 

aleatório aos dados para vários desfasamentos arbitrados . Os resultados demonstram 

claramente que o teste homoscedástico é influenciado para a rejeição na presença de 

volatilidade variável no tempo. Esta evidência suporta o uso do teste de 

heteroscedasticidade consistente, porque é a previsibilidade das variações do preço que 

assume interesse primordial na análise do passeio aleatório. E, através desse teste, 

Eitelman & Vitanza concluíram que os dados financeiros são amplamente imprevisíveis, 

com algumas exceções notáveis. 
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3. DEPENDÊNCIA NÃO LINEAR 

 

A não conformidade das distribuições empíricas dos retornos com a forma da distribuição 

de probabilidade normal despertou cedo a atenção da comunidade financeira, que recorria 

à formulação de modelos consonantes com a hipótese de as taxas de retorno serem 

variáveis i.i.d.. 

 

A aparente extrema volatilidade das taxas de retorno das ações suscitou dúvidas na década 

de ‘80 acerca da premissa de “comportamento racional” dos investidores. O aparecimento 

de literatura crescente a documentar a excessiva volatilidade das taxas de retorno das ações 

relativamente à volatilidade do valor fundamental das empresas, aliado ao crash bolsista de 

1987 em todas as bolsas mundiais, motivou o incremento dos estudos sobre o 

comportamento dos mercados acionistas e da conformidade da realidade com o conceito de 

mercado eficiente nas suas três formas. 

 

Inicialmente assistiu-se ao proliferar de trabalhos a verificar a hipótese de mercado 

eficiente  sob a forma fraca, salientando-se os testes à dependência linear das taxas 

de retorno, caracterizados pela análise das respetivas auto-correlações. Posteriormente 

surgiram novos testes destinados a aferir a dependência não linear das taxas de retorno, 

dando origem a vários estudos empíricos que constataram este tipo de dependência. Os 

testes de aceitação / rejeição de processos com algum tipo de dependência não linear são 

executados contra a hipótese alternativa de processos com passeio aleatório em que os 

elementos são i.i.d.. 

 

A existência de dependência não linear veio reforçar a ideia de que os rendimentos não se 

comportam em termos de passeio aleatório e que, portanto, podia ser possível prever o 

comportamento futuro dos preços dos títulos apenas com base na informação histórica das 

suas cotações. Isso implicaria a violação da hipótese de mercado eficiente  sob a 

forma fraca (Soares, 1997). 
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Uma questão que permanece atual envolve saber se os movimentos aparentemente 

aleatórios dos preços dos ativos financeiros contêm uma estrutura detetável, embora não 

linear. O crescente interesse na dinâmica não linear emerge da observação de que as 

flutuações cíclicas frequentemente amplas e não periódicas dos preços não podem ser 

adequadamente explicadas por um modelo linear. 

 

Os habituais resultados leptocúrticos na rendibilidade das ações podem constituir uma 

evidência adicional indireta de dinâmica não linear. Scheinkman & LeBaron (1989) 

salientam que os processos de heteroscedasticidade condicional podem exibir dependência 

semelhante à da dinâmica caótica. A evidência empírica de dinâmica caótica, (or 

conditional heteroskedastic dependence) (ou dependência heteroscedástica condicional) na 

rendibilidade das ações foi inicialmente reportada por Scheinkman & LeBaron (1989), 

Hsieh (1991) e por Mayfield & Mizrach (1992). 

 

A dinâmica de memória longa investigada por Cheung & Lai (1995) representa uma forma 

especial de dinâmica não linear designada por fractal no artigo de Mandelbrot (1977). 

Dinâmicas fractais representam uma forma interessante de dinâmicas não lineares 

caracterizadas por flutuações cíclicas irregulares e por dependência de longo prazo. O 

conceito de dinâmica fractal pode, em geral, ser distinguido de heteroscedasticidade 

condicional e de dinâmica caótica. Heteroscedasticidade condicional traduz dependência 

não linear no segundo momento da distribuição da variável da série temporal, enquanto 

que dinâmica fractal atribui dependência não linear ao primeiro momento da distribuição. 

Ao contrário de heteroscedasticidade condicional, a dinâmica fractal refere-se 

principalmente à dependência a longo prazo, em vez de a curto prazo. 

 

Por outro lado, os resultados da dinâmica caótica por si próprios concedem pouca 

informação para modelar a subjacente não linearidade, porque a sua estrutura específica 

ainda precisa de identificação. Em contraste, a dinâmica fractal, tal como a 

heteroscedasticidade condicional, pode ser modelada explicitamente numa estrutura de 

séries temporais. Especificamente, os (fractional processes) processos fracionários podem 

ser usados para modelar dinâmica fractal. 
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4. MEMÓRIA DE CURTO PRAZO EM SÉRIES TEMPORAIS DE RETORNOS 

ACIONISTAS 

 

4.1. Introdução 

 

Desde há vários anos que a pesquisa internacional se debruça sobre a identificação de 

modelos econométricos especificados corretamente e de modelos de séries temporais que 

possam captar a (dynamic dependence) dependência dinâmica em séries financeiras. As 

formas mais triviais que respondem por observações desfasadas são da família dos 

modelos  e da família dos modelos . Alguns modelos destas gerações têm-

se tornado populares entre os analistas técnicos devido à sua capacidade para captar a 

dependência de curto prazo. No entanto, estes modelos, geralmente lineares, são 

frequentemente criticados por exigirem (e muitas vezes presumirem) características da 

distribuição Gaussiana para os resíduos (Lipka & Los, 2003). 

 

A propriedade de memória de curto prazo descreve a estrutura de correlação de ordem 

inferior de uma série, e correlações entre as observações tornam-se insignificantes em 

longos desfasamentos. Se existir dependência de curto prazo nos retornos das ações, 

permanece uma questão tão importante quanto perturbante (Chow, Pan & Sakano, 1996). 

Os autores Richardson & Stock (1989) realçam que a significância dos resultados de 

alguns estudos pode ter sido exagerada devido à inadequação da distribuição assimptótica 

na presença de observações sobrepostas. Adicionalmente, Richardson (1993) salienta que a 

não inclusão de testes conjuntos sobre horizontes múltiplos produz resultados mais 

pronunciados. Em outros trabalhos, Richardson & Smith (1991), McQueen (1992) e Chow 

& Denning (1993) incorporaram testes conjuntos, e toda a evidência encontrada sustenta a 

hipótese do passeio aleatório nos preços das ações. 

 

A deteção da propriedade de memória de curto prazo em séries temporais também recorre, 

frequentemente, a instrumentos de análise usados no âmbito da memória de longo prazo, 

como sejam os testes ,  e , a modelação da série temporal através de um 

processo fracionário  e o procedimento  para estimação do expoente 
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. A descrição detalhada destas técnicas será apresentada no Capítulo 7. Além desses 

instrumentos, ainda podem ser usadas na deteção da memória de curto prazo metodologias 

de processamento de sinal e tecnologias baseadas em wavelet multi-resolution analysis 

 para o cálculo do expoente Hurst, bem como o variance ratio  e o rescaled 

variance ratio  infra descritos. 

 

 

4.2. Metodologias de Testes para a Memória de Curto Prazo 

 

Seguidamente enunciam-se os contributos para a metodologia do variance ratio test , 

definida por Lo & MacKinlay (1988), propostos por Eitelman & Vitanza (2008) – relativos 

à forma clássica – e por Chow, Pan & Sakano (1996) – relativos às formas clássica e 

modificada. 

 

 

4.2.1. Variance Ratio Test  

 

A metodologia proposta por Lo & MacKinlay (1988) enquadra-se na análise da memória 

de curto prazo (i.e., a existência de passeio aleatório), através do variance ratio test . 

 

Seja  o nível do índice no momento  e o processo
16

 dos preços definido por . A 

forma convencional do passeio aleatório é estabelecida da seguinte forma: 

 

 
[9] 

 

em que  é um parâmetro de curso arbitrário e  é o (random error term) termo de erro 

aleatório. A hipótese nula padrão  estabelece que os termos de erro  são variáveis 

aleatórias normais i.i.d. com variância constante , ou seja: 

 

 

[10] 

 

                                                           
16 Eitelman & Vitanza (2008) consideram no desenvolvimento do  um processo log-preço  . 
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Considerando a fundamentação de que as séries temporais financeiras divergem da 

normalidade e a crescente evidência de aglomeração de volatilidade, apresentada em 

primeiro lugar por Engle (1982) e por Bollerslev (1986), a rejeição do passeio aleatório 

devida a estes fatores seria pouco interessante. Consequentemente, Poterba & Summers 

(1988), Chow, Pan & Sakano (1996) e Eitelman & Vitanza (2008), entre outros, estudaram 

os processos de memória curta recorrendo ao teste
17

  de Lo & MacKinlay (1988). Este 

teste assume que  possui incrementos não correlacionados, mas permite formas mais 

gerais de heteroscedasticidade e flexibiliza a exigência de incrementos Gaussianos. 

 

O restante em Eitelman & Vitanza (2008) segue quase diretamente a metodologia
18

 de Lo e 

MacKinlay (1988). Para  observações  definem-se os estimadores 

assimptóticos da média e da variância dos retornos, respetivamente, da seguinte forma: 

 

 

[11] 

 

 

[12] 

 

O teste  explora o facto que se incrementos da série temporal de  são não 

correlacionados, então as variâncias desses incrementos são lineares para o intervalo de 

amostragem  . Ou seja, o rácio de  para  deve ser um, e essa relação de 

unidade deve acontecer em qualquer intervalo amostral (Chow, Pan & Sakano, 1996, p. 

184). Conforme mostrado em Lo & MacKinlay (1988), a estimativa do  é 

                                                           
17 Este teste é considerado mais poderoso do que outros testes similares anteriores (por exemplo, o teste de auto-regressão 

de Fama & French (1988)), na medida em que permite o uso de dados sobrepostos, resultando em tamanhos amostrais 

significativamente maiores especialmente para retornos de valores mobiliários em períodos longos. 
18 Lo e MacKinlay (1988) converteram os dados de frequência diária para semanal, com vista a atenuar as influências 

introduzidas por ausência de negociação, por diferenciais entre os (bid-ask spread) preços de oferta-procura e por preços 

assíncronos. Eitelman e Vitanza (2008) afastaram-se ligeiramente dos métodos de conversão de frequência propostos, 

calculando o retorno semanal para cada série com referência à variação relativa entre os preços de fecho de quarta-feira. 

Faltando o preço da quarta-feira seguinte, utilizam o preço de terça-feira ou, faltando também este, o preço de segunda-

feira, etc.. 
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aproximadamente igual a um mais a soma ponderada dos estimadores do coeficiente de 

auto-correlação  , ou seja
19

: 

 

 

[13] 

 

Note-se que quando , então  simplifica o coeficiente de auto-correlação de 

primeira ordem. 

 

Continuando a partir do teorema 3 de Lo & MacKinlay (1988, p. 50), Chow, Pan & Sakano 

(1996) definem  e  como estimadores de heteroscedasticidade consistente das 

variâncias assimptóticas de  e de  , respetivamente. O estimador  representa a 

soma ponderada das variâncias assimptóticas dos primeiros  coeficientes de auto-

correlação  , ou seja: 

 

 

[14] 

 

em que, 

 

 

[15] 

 

Dado que o estimador  para um dado  é uma combinação linear dos primeiros  

coeficientes de auto-correlação, então é sensível à dependência de curto prazo. 

 

O teste estatístico a seguir designado por  foi desenvolvido por Lo e MacKinlay 

(1988) para testar a hipótese nula de um passeio aleatório sob heteroscedasticidade 

                                                           
19 Veja-se Lo & MacKinlay (1988) para uma expressão completa dos estimadores imparciais de  e de . A 

teoria da amostragem formal do teste variance ratio é desenvolvida em Lo & MacKinlay (1988), enquanto que as 

análises de confiança e de potência são analisadas em Lo & MacKinlay (1989). 
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consistente. A estatística é (asymptotically standard normal) assimptoticamente normal 

padronizada. Note-se que  pode ser interpretado como o período relativamente ao qual vai 

ser testada a memória 

 

 

[16] 

 

Este teste estatístico é ideal para avaliar a hipótese de passeio aleatório porque representa a 

aglomeração de volatilidade inerente aos preços dos ativos financeiros. No entanto, dado 

que o tamanho efetivo da amostra diminui à medida que  se torna maior, as influências de 

amostras pequenas distorcerão esta estatística em desfasamentos suficientemente grandes 

(Lo & MacKinlay, 1989). 

 

Para  significativamente maiores do que zero significa que existe persistência 

positiva na função de auto-correlação  da série temporal em algum desfasamento ; 

para  menores do que a banda inferior de rejeição
20

 significa que existe 

reversão para a média na série temporal naquele desfasamento (Eitelman & Vitanza, 2008). 

 

 

4.2.2. Rescaled Variance Ratio Test  

 

Tanto o rescaled-range test  de Mandelbrot (1972, 1975) como o rescaled variance 

ratio test  de Chow, Pan & Sakano (1996) requerem análise de múltiplas estatísticas 

estimadas para vários valores de , que é qualquer número inteiro maior do que um e 

representa o número de auto-correlações incluídas no cálculo. Chow, Pan & Sakano (1996) 

empregaram o procedimento de comparação múltipla desenvolvido por Chow & Denning 

(1993) para derivar um método de teste conjunto
21

. 

 

O teste  não faculta uma indicação da natureza da dependência no caso de a hipótese de 

passeio aleatório ser rejeitada. Para diferenciar convenientemente a dependência de curto 

                                                           
20 As bandas são definidas para o teste de hipótese de passeio aleatório sob heteroscedasticidade condicional aos níveis de 
rejeição de 95% e de 99% (Eitelman & Vitanza, 2008, p. 27). 
21 Testando-se separadamente múltiplas estatísticas  sem considerar a natureza do teste conjunto pode ocorrer 

significativo erro tipo I (Chow & Denning, 1993). 
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prazo da dependência a longo prazo, Chow, Pan & Sakano (1996) determinaram um  

dividindo uma ordem superior  por uma ordem inferior . O rescaled variance 

ratio com ordens de  e , representado por , é definido da seguinte forma: 

 

 

[17] 

 

A estimativa  também pode ser expressa aproximadamente como uma 

combinação linear de auto-correlações amostrais da seguinte forma: 

 

 

[18] 

 

De acordo com as expressões [13] e [18], é manifesto que  é igual a  

menos a soma ponderada dos primeiros  coeficientes de auto-correlação. Portanto, a 

estimativa  é principalmente afetada pelas auto-correlações de ordem superior 

para desfasamentos de  até . Dado que o  para qualquer valor de  é igual a um 

sob a hipótese nula de passeio aleatório, os  também devem igualar a um debaixo da 

hipótese nula. Assim, usando a teoria de amostragem derivada em Lo & MacKinlay 

(1988), a distribuição assimptótica da estimativa  é normal. E o teste estatístico pode 

ser definido da seguinte forma: 

 

 

[19] 

onde 

 

 

[20] 

 

A hipótese nula de passeio aleatório pode ser testada analisando juntamente um conjunto 

de estimativas , tais como . Se 
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pelo menos uma estimativa  é significante, então a hipótese nula de passeio 

aleatório é rejeitada. Além disso, se a ocorrência de dependência é nos retornos de curto 

prazo ou de longo prazo, então pode ser inferida pela inspeção do padrão da significância 

das estimativas . Especificamente, a dependência nos retornos de horizonte 

longo será apoiada por um significante  para valores altos de  e de , enquanto 

que um significante  para valores baixos de  e de  sugeriria dependência nos 

retornos de horizonte curto. 

 

Obviamente que é importante controlar a dimensão de um teste conjunto quando se 

examina simultaneamente um conjunto de estimativas . Isto é, um valor crítico 

 nominal é inadequado para cada  selecionado; em vez disso, um tamanho 

global de  é necessário
22

. No estudo que realizaram Chow, Pan & Sakano (1996) 

ajustaram o valor crítico para cada teste estatístico  individual seguindo o 

procedimento de comparação múltipla desenvolvido por Chow & Denning (1993). 

 

 

Lema 1. 

 

Sejam  

vetores de  estimativas e o correspondente teste estatístico  para 

um conjunto de valores pré-determinados de  e de , com   e   . Sob a 

hipótese nula de passeio aleatório, as distribuições do vetor  convergem 

assimptoticamente para a distribuição normal de variável  com média zero e matriz de 

covariâncias . Portanto, o intervalo de confiança conjunto a  para 

a estatística  pode ser calculado da seguinte forma: 

 

 
[21] 

 

em que  é o valor crítico assimptótico do ponto  da (studentized maximum 

modulus distribution) distribuição T-Student do módulo máximo  com  graus de 

                                                           
22 Em que  é a dimensão nominal do teste. 
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liberdade
23

. De acordo com o Lema 1, a dimensão de um teste  múltiplo pode ser 

controlada através da comparação da estatística  com o valor crítico . 

 

 

4.3. Evidência Empírica 

 

Ao examinar a dependência dentro dos limites da hipótese de passeio aleatório , 

Chow, Denning, Ferris & Noronha (1995) empregaram a estatística  e a estatística 

 para diferentes desfasamentos calculados com vista a testar a robustez dos 

resultados e a proporcionar comparabilidade com outras pesquisas que recorrem a estas 

abordagens simultâneas (Andrews, 1984; Newey & West, 1987; Lo & MacKinlay, 1988; 

Crato, 1994; Jacobsen, 1996; Lux, 1996; Kristoufek, 2009a). Os autores construíram 12 

portefólios de ações ordinárias a partir dos índices equally-weighted e value-weighted do 

Center for Research in Security Prices (CRSP), cada um representando os retornos de um 

mês particular para cada ano durante o período amostral de 1962 a 1991. Analisando 

portefólios diferenciados em função do mês do ano, podem controlar-se anomalias
24

 

documentadas em retornos de ações. Num mundo ideal todas as estatísticas indicariam, 

simultaneamente, rejeição ou aceitação em cada mês analisado
25

; todavia, as conclusões 

são mistas. 

 

Os resultados não rejeitam a hipótese de passeio aleatório e, além disso, não rejeitam a 

dependência de curto prazo através da estatística . No entanto, salienta-se que a 

estatística modificada de Lo (1991) abrange a hipótese de percurso aleatório. Parece que 

Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Junho, Agosto, Setembro e Outubro são períodos de 

passeio aleatório nos preços das ações. Em contraste, rejeitou-se a hipótese de passeio 

aleatório e de dependência de curto prazo nos meses de Maio e Julho, enquanto se rejeitou 

apenas a hipótese de passeio aleatório nos meses de Novembro e Dezembro. Pelo exposto, 

                                                           
23 Uma demonstração da utilização da abordagem  na determinação do intervalo de confiança conjunto é dada em 

apêndice no artigo de Chow, Pan & Sakano (1996, p. 191). As tabelas da abordagem  são disponibilizadas nos 

artigos de Hahn & Hendrickson (1971), Seber (1977) e Stoline & Ury (1979). O  assimptótico pode ser 

calculado como o ponto  superior da distribuição normal padronizada  , em que . 
24 Especificamente, permite controlar a viragem do ano, ou efeito Janeiro, relatado por Rozeff & Kinney (1976), 

Reinganum (1983) e Constantinides (1984). 
25 Se o máximo ou mínimo das estatísticas calculadas indicasse rejeição da hipótese nula interpretava-se como rejeição 

para todos os desfasamentos, conforme procederam Chow & Denning (1993). 
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conclui-se que Maio e Julho são épocas onde existe evidência de dependência de longo 

prazo, conquanto Novembro e Dezembro são épocas de dependência de curto prazo. 

 

Para uma perceção adicional sobre a natureza da dependência, Chow, Pan & Sakano 

(1996) analisaram duas situações: os retornos semanais
26

 do mercado acionista americano, 

a partir dos índices equally-weighted e value-weighted do CRSP e do índice S&P-500 entre 

Julho de 1962 e Dezembro de 1988, e os retornos mensais de 22 mercados internacionais 

(incluindo o americano) entre Julho de 1962 e Dezembro de 1990. O estudo recorreu a dois 

métodos de teste robustos à heteroscedasticidade, a análise  (clássica e modificada) e o 

teste , cujas estatísticas foram calculadas com os valores  semanas, 

na primeira situação, e com os valores  meses. A hipótese de passeio 

aleatório não é rejeitada na maior parte dos índices de retornos de ações. Mas quando é 

rejeitada, a evidência que apoia a decisão é fraca e a dependência estocástica ocorre 

principalmente no horizonte curto. 

 

No caso do índice equal-weighted, a estatística  é significativa, sugerindo a existência 

de dependência a curto prazo. No caso dos dois maiores mercados – o value-weighted e o 

S&P-500 – não foi encontrada qualquer evidência de dependência a curto prazo. As 

estimativas do  são todas superiores a um e aumentam com os valores de , indicando 

que os retornos das ações são positivamente correlacionados em série. E para o índice 

equal-weighted todas as estimativas da estatística  são significativas. Assim, sugere-se 

que a hipótese de passeio aleatório deve ser rejeitada para o índice equal-weighted, mas 

não para o índice value-weighted, nem para o índice S&P-500. 

 

Os resultados obtidos por Chow, Pan & Sakano (1996) a partir do teste  são geralmente 

consistentes com os de Lo & MacKinlay (1988) e de Poterba & Summers (1988). No 

entanto, o teste  não fornece uma indicação da natureza da dependência, se a hipótese 

de passeio aleatório for rejeitada, ao contrário da modificação . Esta estatística oferece 

uma indicação clara de que a dependência encontrada no índice equal-weighted é um 

fenómeno de muito curto prazo. Para os índices value-weighted e S&P-500, a estatística 

não sugere dependência de curto prazo, estando em paralelo com as evidências do teste 

                                                           
26 O retorno semanal é calculado como a primeira diferença dos logaritmos dos preços de duas quartas-feiras sucessivas. 

Se qualquer preço de quarta-feira faltar, usa-se o preço de quinta-feira, ou o de terça-feira, se faltar também o de quinta-

feira, conforme a compilação definida por Lo & MacKinlay (1988). 
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. Os resultados indicam categoricamente que a hipótese de passeio aleatório  é 

apropriada para descrever o processo de preço das ações para estes dois maiores índices de 

retornos acionistas. 

 

Quanto aos mercados internacionais, a verificação da estatística  e da estatística 

 assinala a existência de memória de curto prazo em 4 casos (Dinamarca, 

Finlândia, Itália e Nova Zelândia), dada a significância da estatística clássica para esses 

índices. Nos restantes 18 mercados não foram encontradas provas de forte dependência de 

curto prazo. Para verificar a robustez dos resultados da análise , Chow, Pan & Sakano 

também realizaram o teste  sobre os mesmos dados. Existem 6 índices de retornos de 

ações (Dinamarca, Finlândia, Itália, Japão, Nova Zelândia, e África do Sul) que 

demonstram pelo menos uma estimativa significante e, por isso, dependência de curto 

prazo. Nos restantes índices o teste não rejeita a hipótese nula de passeio aleatório
27

. 

 

As estimativas  estão, em geral, acima de um para o valor  abaixo de , 

indicando que as auto-correlações para os retornos com horizonte temporal inferior a um 

ano são positivas. Um rácio superior a um e, portanto, correlações seriais positivas, 

conforme se verificou, indica que os índices de ações mensais não podem ser 

adequadamente descritos por um processo de reversão para a média, consoante alegado por 

Fama & French (1988) e por Poterba & Summers (1988). 

 

Alguns anos mais tarde, um estudo elaborado por Sadique & Silvapulle (2001) usou a série 

semanal agregada das cotações acionistas de vários países, designadamente, Japão, Coreia, 

Nova Zelândia, Malásia, Singapura, Estados Unidos e Austrália, abrangendo o intervalo de 

Janeiro de 1983 a Dezembro de 1998. A deteção da presença de memória na rendibilidade 

das ações recorreu ao teste , nas formas clássica e modificada, e ao teste semi-

paramétrico . Os autores constataram que todas as séries de preços são não 

estacionárias e que a dependência de curto prazo e (dynamic heteroscedasticity) 

heteroscedasticidade dinâmica estão presentes em todos os mercados. 

 

                                                           
27 É interessante notar que os resultados de Lo & MacKinlay (1988), em geral, não rejeitam a hipótese de passeio 

aleatório para o horizonte de quatro semanas (mensal) do índice de retorno, mostrando-se consistentes com os resultados 

do teste  realizado por Chow, Pan & Sakano (1996). 
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O trabalho de pesquiza apresentado por Henry (2002) considerou observações mensais 

delimitadas entre Janeiro de 1982 e Setembro de 1998 para os índices acionistas dos 

Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, 

Singapura e Austrália. As abordagens semi-paramétricas estabelecidas pelo teste  de 

Geweke & Porter Hudak (1983) e pelo discretely averaged periodogram de Robinson 

(1994c) assinalam que todas as séries de rendimentos são amplamente consistentes com 

processos de memória curta, excetuando-se os mercados sul-coreano, alemão, japonês e 

taiwanês. Sujeito a uma advertência relativa à não normalidade dos dados, os parâmetros 

do processo  foram calculados através das frequency domain maximum likelihood 

estimates de Fox & Taqqu (1986). Os resultados sugerem que os mercados japonês, 

taiwanês e sul-coreano parecem ser consistentes com processos de memória curta. 

 

Mais recentemente, a utilização da detrended fluctuation analysis  pelos autores 

Matos, Gama, Ruskin & Duarte (2004) para analisar o comportamento do expoente Hurst 

na abordagem do movimento Browniano fracionário  indica que a série diária de 

rendimentos do índice português PSI-20 exibe estrutura persistente de curto prazo. Esta 

análise complementar ao desempenho da série corrobora as evidências demonstradas pelos 

autores no estudo da função de auto-correlação  (veja-se Capítulo 2). 

 

A evidência da pesquisa realizada por Christodoulou-Volos & Siokis (2006) a partir da 

utilização do método semi-paramétrico  demonstra que o retorno das ações 

americanas é claramente um processo de memória curta, embora não seja estatisticamente 

significativa. 

 

No artigo de Sharkasi, Ruskin & Crane (2008) são aplicados três testes distintos: o , a 

sua forma modificada e o método semi-paramétrico , para além de uma abordagem 

diferente utilizando a discrete wavelet transform . O trabalho teve como objetivo 

investigar a existência de propriedades de memória nos rendimentos diários de 5 índices da 

Irish Stock Exchange (ISEQ) até Setembro de 2003: Overall, Financial, General (estes 

desde Janeiro de 1988), Small Cap (desde Janeiro de 1999) e ITEQ (desde Janeiro de 

2000). A análise wavelet concluiu que os padrões de frequência são demonstravelmente 

diferentes para as respetivas séries, onde percentagens elevadas de energia, associadas a 

componentes de alta frequência, significam a dominância de memória de curto prazo. 
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Os resultados do estudo elaborado por Eitelman & Vitanza (2008) não rejeitam a hipótese 

de passeio aleatório no S&P-500 (um índice value-weighted) para qualquer desfasamento 

convencional na metodologia . Isto é consistente com as descobertas de Campbell, Lo 

& MacKinlay (1997), mas relativamente aos dados do índice americano value-weighted 

provenientes do CRSP para o período compreendido entre Julho de 1962 e Dezembro de 

1994. Igualmente, Eitelman & Vitanza não podem rejeitar a mesma hipótese para muitos 

outros grandes mercados acionistas internacionais, nomeadamente, China, Reino Unido, 

França, Alemanha, Índia, Brasil, Suíça, Coreia do Sul, Espanha e Suécia. Esta evidência é 

convergente com os resultados apresentados pelos autores no teste sob 

heteroscedasticidade consistente (veja-se Capítulo 2). Todavia, a principal conclusão do 

seu trabalho foi ter rejeitado o passeio aleatório para o índice equal-weighted do CRSP. 

Portanto, os autores sugerem que a dimensão das empresas constitui um fator determinante 

para a "aleatoriedade" do preço das suas ações. 

 

A partir da análise de Eitelman & Vitanza (2008), parece que os retornos ajustados ao risco 

também são um indicador de previsibilidade. Ordenando os mercados de acordo com os 

respetivos rácios Sharpe, verifica-se que entre os 6 índices mais fracos da amostra 

(República Checa, Filipinas, Japão, Tailândia, Itália e Argentina) todos rejeitam o percurso 

aleatório. Este resultado é apoiado pela intuição financeira, porquanto baixos retornos 

ajustados ao risco devem diminuir a procura de analistas. Esta evidência suporta a hipótese 

definida por Eitelman & Vitanza de que existe uma relação positiva entre o desempenho do 

mercado ajustado ao risco e a eficiência. 
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5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FREQUÊNCIA TEMPORAL DAS SÉRIES DE 

RETORNOS ACIONISTAS 

 

A identificação apropriada da natureza da dependência das séries temporais financeiras 

constitui um passo crucial para decidir que tipo de modelagem de difusão dessas séries 

pode fornecer resultados invariáveis. Lipka & Los (2003) concluíram que a ergodicidade e 

a estacionariedade são muito difíceis de estabelecer com apenas observações diárias dos 

índices de mercado e, assim, não podem ser identificados com sucesso vários (price 

diffusion models) modelos de difusão do preço. 

 

 

5.1. Ergodicidade 

 

A (ergodicity) ergodicidade é definida por Mills (1999, p. 9) do seguinte modo: “the 

process is ergodic, which roughly means that the sample moments for finite stretches of the 

realization approach their population counterparts as the length of the realization 

becomes infinite”. Por outras palavras, Kyaw, Los & Zong (2006) referem que se um 

processo ou uma série temporal é ergódica, então o seu valor esperado ou a (ensemble 

average) média total pode ser substituído por uma média temporal suficientemente longa. 

Mas quando uma série temporal é não ergódica aquela substituição é, logicamente, 

inválida. Frequentemente procede-se de forma semelhante a Mills (1999, p. 9): "since it is 

impossible to test for ergodicity using just (part of) a single realization, it will be assumed 

from now on that all time series have this property”. A manutenção desta suposição está 

desnecessariamente a ignorar esse importante assunto estatístico, dado que é possível 

examinar visualmente a ergodicidade. Trata-se, por isso mesmo, de um pressuposto muito 

forte, mas insignificante. 

 

Certamente não se pode dispor mais do que uma conceção histórica de qualquer série 

temporal. Não obstante, podem usar-se representações de amostras de dados ordenados 

temporalmente a partir de séries históricas disponíveis como substitutos de várias 

conceções de duração crescente relativas a uma determinada população ou amostra 
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infinita. Assim, determinam-se os momentos das séries para cada índice usando janelas 

temporais de tamanho crescente e, em seguida, representam-se esses momentos em função 

do comprimento da respetiva janela. Finalmente, inspeciona-se visualmente se as 

representações convergem gradualmente para uma linha plana paralela à abcissa do tempo, 

o que sugeriria ergodicidade da série temporal (Lipka & Los, 2003, p. 11). Isso significa 

que os valores dos momentos móveis das janelas temporais de tamanho crescente para 

todas as séries não se alteram à medida que aumenta o número de observações (Kyaw, Los 

& Zong, 2006). 

 

A ocorrência de descontinuidades abruptas (singularidades) e de mudanças sem quaisquer 

pontos de convergência sinaliza a indicação de fractalidade na série temporal e, 

visualmente, é razoável concluir que tais séries não são ergódicas. Trata-se de uma questão 

científica empírica averiguar que conceção é suficientemente longa para admitir que os 

momentos estimados podem ser confiáveis de modo a retirar conclusões acerca da 

propriedade ergódica de uma série temporal. Na falta de ergodicidade visual, Lipka & Los 

(2003) alertam que o procedimento habitual de usar momentos temporais como substitutos 

da (ensemble moments) totalidade dos momentos é empiricamente muito imperfeito (ou 

visualmente falseado). 

 

 

5.2. Estacionariedade 

 

Uma série temporal diz-se (strictly stationary) estritamente estacionária se a (joint 

distribution) distribuição conjunta de qualquer (set) grupo de  observações 

 é a mesma que a distribuição conjunta de  para 

todos os momentos  e para todos os desfasamentos  (Lipka & Los, 2003, p. 11; Kyaw, 

Los & Zong, 2006, pp. 274-275). Por outras palavras, refere-se a um processo estocástico 

em que a distribuição de probabilidade conjunta total permanece invariável no tempo. 

 

Todavia, Calvet & Fisher (2002) defendem que a distribuição completa de inovações 

empíricas de retornos de ativos é variável no tempo. Assim, geralmente, as distribuições de 

retornos dos mercados financeiros são fortemente não estacionárias. Tal comportamento 

das séries temporais financeiras empíricas desafia a hipótese clássica de mercado eficiente 
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 segundo Fama (1970), a qual assume (distributional stationarity) estacionariedade 

distributiva e (time-neutral independence) independência temporal neutra das inovações de 

retorno. 

 

A estacionariedade estrita é difícil de observar nos dados das séries temporais financeiras 

porque seria necessário calcular um conjunto infinito de momentos, na medida em que se 

ignora quantos existem numa distribuição desconhecida. Consequentemente, a suposição 

de estacionariedade estrita é muitas vezes relaxada para estacionariedade em sentido (weak 

or wide) fraco ou lato. 

 

Uma série temporal diz-se (weakly stationary) fracamente estacionária se o seu primeiro 

momento (a média) é constante e o seu segundo momento (a função de auto-covariância) 

depende apenas do desfasamento temporal (Lipka & Los, 2003, p. 12). Por outras palavras, 

refere-se a um processo em que os dois primeiros momentos da distribuição permanecem 

invariáveis no tempo e a função de auto-covariância tem apenas o desfasamento inteiro 

finito  como argumento (Kyaw, Los & Zong, 2006, p. 275), ou seja,  e 

. Normalizando-se a função de auto-covariância em desfasamentos 

temporais ver-se-ia na sua configuração uma definição padrão constante ou uma linha 

temporal horizontal ao longo do tempo. 

 

Para testar a estacionariedade, podem calcular-se as (rolling / sliding windows) janelas 

deslizantes para os primeiros quatro momentos dos índices do mercado de ações. Se não 

forem observados momentos constantes, devido à ocorrência de mudanças abruptas nos 

momentos das janelas deslizantes, então existe uma indicação de possível fractalidade da 

série temporal, concluindo-se que as séries não são estacionárias, nem em sentido estrito 

nem em sentido lato (Lipka & Los, 2003). 

 

Conforme decorre do exposto, a ergodicidade é, principalmente, conferida por tamanhos de 

janela crescentes, enquanto que a estacionariedade é, sobretudo, conferida pelo tamanho da 

janela de média móvel (Los & Yu, 2008). 
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5.3. Independência 

 

As variáveis aleatórias independentes não têm história. Elas são imensuráveis utilizando a 

informação passada e apenas são mensuráveis em relação à informação corrente. Os 

elementos de uma série temporal são independentes se a função de auto-correlação  

é igual a um para o desfasamento igual a zero e zero para qualquer desfasamento diferente 

de zero (Lipka & Los, 2003, p. 12). 

 

Para averiguar se uma série de dados exibe (independency) independência, Kyaw, Los & 

Zong (2006) propõem a comparação da função de auto-correlação  do movimento 

Browniano geométrico  teórico com as funções de auto-correlação  das 

séries de dados empíricos. Dado que o movimento Browniano geométrico  assume 

independência, e, portanto, nenhuma correlação serial, então a sua função de auto-

correlação  decai imediatamente após o primeiro desfasamento. 

 

Nas séries em que a função de auto-correlação  atinge valores significativos para os 

desfasamentos iniciais há indícios da existência de dependência de curto prazo. Nas séries 

em que a função de auto-correlação  se extingue lentamente há indícios da 

existência de dependência de longo prazo. Portanto, uma série temporal tem memória 

longa se a sua função de auto-correlação  empírica decai a uma taxa hiperbólica 

bastante mais lenta do que o rápido decaimento do movimento Brawniano geométrico 

. Então, para investigar a natureza da dependência de uma série temporal pode 

examinar-se visualmente a respetiva função de auto-correlação . 

 

Uma questão empírica importante levanta-se para quantos desfasamentos a função de auto-

correlação  deveria ser diferente de zero de modo a admitir, indubitavelmente, a 

dependência de longo prazo. Os autores Lipka & Los (2003) consideram que 200 dias é um 

período suficientemente longo para analisar a dependência de longo prazo em dados 

diários. Existindo valores elevados na função de auto-correlação  para os 200 

desfasamentos, insinua-se a possibilidade de ser detetada memória de longo prazo nas 

séries. Essa possibilidade será afastada se não existirem padrões claros na função de auto-

correlação , com as representações a oscilarem em torno de zero e sem declínio 

visível nas amplitudes da função. 
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Uma análise complementar da natureza das funções de auto-correlação  das séries 

pode recorrer à determinação dos seus valores máximos, mínimos e das respetivas 

diferenças. Os valores mínimo e máximo constituem a amplitude de banda da função. 

Sendo a  uma função decrescente (em preços e em retornos) para os 200 primeiros 

desfasamentos (i.e., os valores da  descem entre o desfasamento 1 e o desfasamento 

200), pequenos / grandes valores da diferença entre o máximo e o mínimo das funções 

sugerem uma forte / fraca dependência de longo prazo nas respetivas séries. Se as 

diferenças entre o máximo e o mínimo para as funções são reduzidas, mas permanecem 

diferentes de zero, mostrando representações grosseiras com visíveis picos positivos e 

negativos, então sugerem que as séries conservam fraca memória de longo prazo. 

 

 

5.4. Evidência Empírica 

 

Os dados utilizados no artigo de Lipka & Los (2003) consistem nas variações diárias de 8 

índices de mercados de ações europeus e nas suas diversas transformações simples. Os 

intervalos de tempo assumidos iniciam-se na data de acesso a cada registo e terminam em 

Outubro de 2000 para todas as séries. Os mercados analisados foram os seguintes: Áustria 

(desde Novembro de 1992), Dinamarca (desde Janeiro de 1993), França (desde Março de 

1990), Alemanha (desde Novembro de 1990), Noruega (desde Julho de 1997), Espanha 

(IBEX-35, desde Setembro de 1997, e SMSI, desde Abril de 1999) e Reino Unido (desde 

Abril de 1984). As transformações dos índices de mercado de ações consideraram: os 

níveis do índice , os logaritmos dos níveis do índice , os níveis do índice 

diferenciado , o logaritmo diferenciado dos níveis do índice , que 

traduzem os retornos do mercado de ações, e os retornos diferenciados . 

 

Em primeiro lugar, os autores determinaram os quatro primeiros momentos das 5 séries 

para cada um dos 8 índices de mercado, usando janelas temporais de tamanho crescente, e 

procederam à sua configuração em função do comprimento da janela. Os resultados 

mostram a ocorrência de várias descontinuidades agudas e a ausência de quaisquer pontos 

de convergência. Por isso, visualmente é razoável concluir que as séries não são ergódicas. 
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Em segundo lugar, calculam as janelas deslizantes para os primeiros quatro momentos de 

todos os índices de mercado e para as suas transformações. Em nenhuma das situações 

foram observados momentos constantes, mas, novamente, mudanças abruptas indiciando a 

possível fractalidade das série temporais. Por isso, visualmente pode concluir-se que as 

séries não são estacionárias, nem em sentido estrito, nem em sentido lato. 

 

Para investigar a natureza da dependência das séries temporais, Lipka & Los (2003) 

examinaram visualmente a função de auto-correlação  de cada um dos 8 índices de 

mercado e das suas transformações, calculadas até 200 desfasamentos. O comportamento 

das funções é distinto para cada uma das 5 séries. No caso das séries de preços, de 

logaritmos dos preços e de diferenças de retornos pode detetar-se dependência a curto 

prazo porque as funções de auto-correlação  assumem valores significativos para os 

desfasamentos iniciais. Por exemplo, para um desfasamento, os valores absolutos das 

funções relativas a essas séries variam entre 0,441 e 0,999. No caso das séries de 

diferenças de preços e de retornos, os valores absolutos das funções são muito menores do 

que em outras séries, oscilando entre 0,036 e 0,176. Para os níveis de preços e para as 

transformações logarítmicas dos preços, as funções de auto-correlação  têm um 

padrão claro e extingue-se lentamente, sugerindo a existência de dependência de longo 

prazo nessas séries. 

 

Assumindo que 200 dias é um período suficientemente longo para determinar a 

dependência de longo prazo, então os valores elevados da função de auto-correlação 

 – em 200 desfasamentos – para preços e para logaritmos de preços sugerem a 

possibilidade de existência de memória longa nestas séries. No que concerne a outras 

transformações de preços, como diferenças de preços, retornos e diferenças de retornos, 

não existem padrões claros nas funções de auto-correlação , cujas representações 

oscilam em torno de zero e sem declínio visível nas amplitudes. 

 

Atendendo aos pequenos valores da diferença entre o máximo e o mínimo reportados pelas 

funções de auto-correlação , pode concluir-se que a mais forte dependência de 

longo prazo nos preços ocorre no mercado do Reino Unido, enquanto que a mais fraca 

dependência de longo prazo nos preços e no logaritmo dos preços ocorre no mercado de 

Espanha (SMSI). As diferenças entre os limites da amplitude de banda das funções de auto-
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correlação  correspondentes às diferenças de preços, aos retornos e às diferenças 

de retornos são muito pequenas, embora permaneçam diferentes de zero. Na medida em 

que as representações para estas séries são grosseiras, com visíveis picos positivos e 

negativos surgindo em diferentes desfasamentos, existe evidência de que conservam fraca 

memória de longo prazo. 

 

Com o propósito de testar as características gerais de frequência temporal em alguns 

mercados latino-americanos, como a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e 

Venezuela, e, portanto, o carácter invariável da negociação, Kyaw, Los & Zong (2006) 

calcularam os momentos de primeira, segunda, terceira e quarta ordem para cada série 

financeira. 

 

Uma inspeção visual da ergodicidade por meio de janelas de duração crescente consistiu na 

representação dos momentos (nas ordenadas) em relação ao número de observações (nas 

abcissas). Os quatro primeiros momentos foram calculados com tamanhos de janela 

crescentes dos conjuntos de dados. Os diagramas não evidenciam ergodicidade, na medida 

em que a maior parte das séries não converge rapidamente para um nível constante, 

especialmente a série de retornos acionistas venezuelanos, e exibe descontinuidades 

abruptas e divergências frequentemente consideráveis. 

 

Além daqueles momentos de janela crescente, os momentos de média móvel das primeiras 

quatro ordens,   e   para , foram calculados com um tamanho 

de janela fixo igual a 50 dias para cada série, de modo a verificar a estacionariedade. Os 

valores dos quatro momentos representados foram variáveis ao longo do tempo, indicando 

que nenhuma das séries financeiras é estacionária. Estes resultados são independentes do 

tamanho da janela, dado que as janelas de diferentes tamanhos mostram resultados 

similares. Embora os dois primeiros momentos da série de retornos mostrem alguns sinais 

de convergência aparente, os dois últimos momentos não parecem convergir. 

 

A partir das constatações de ergodicidade e de estacionariedade decorre que nenhuma das 

séries financeiras estudadas por Kyaw, Los & Zong (2006) atende aos pressupostos dos 

modelos convencionais de difusão de preço log-normal predominantes na literatura 

financeira teórica. Métodos de processamento de sinal utilizados para verificar aquelas 
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características fundamentais confirmaram os resultados. Isso implica, por exemplo, que a 

utilização de (statistical limit arguments) argumentos de limite estatístico para determinar 

estatísticas financeiras convencionais destas séries temporais, conforme seguido na 

medição do risco e em (pricing models) modelos de avaliação de ativos financeiros e de 

opções, seja cientificamente incorreta. 

 

Os modelos de estacionariedade usuais assumiriam que as séries temporais empíricas 

exibem dependência (serial) de curto prazo, a qual seria facilmente identificada pelas suas 

funções . Ao contrário do que sucede com as  das séries de rendibilidade 

empíricas dos índices de ações brasileiros e venezuelanos, as  teóricas do  

simulado decaem imediatamente. Efetivamente, as funções de auto-correlação das séries de 

rendibilidade acionistas oscilam muito mais (e não são extinguíveis) do que a função de 

auto-correlação do , que exibe a própria dependência Fickian. 

 

Los & Yu (2008) calcularam os primeiros quatro momentos para os mercados de valores 

de Shanghai (SHI) e de Shenzhen (incluindo o índice SZI de ações  e o índice SZBI de 

ações ) usando tamanhos de janela crescentes. Os diagramas produzidos examinam 

visualmente a ergodicidade do conjunto de dados, tanto para o nível dos índices de 

cotações, como para as séries de retornos. Quando as séries são ergódicas, as 

representações devem convergir gradualmente para uma linha plana e depois permanecer 

constantes num determinado valor. Contudo, nenhuma das séries de dados demonstra tal 

convergência, sugerindo fortemente que os índices são todos não ergódicos. 

 

Também foram calculados os momentos através de janela móvel com tamanho fixo igual a 

60 dias (cerca de 2 meses). Em nenhum dos mercados foram observados momentos 

constantes nem convergências nas configurações, certamente porque os mercados chineses 

são claramente emergentes em transição. Além disso, observaram-se mudanças acentuadas 

nos momentos da média móvel, indicando fractalidade da série de dados e não 

estacionariedade das séries temporais, quer em sentido estrito, quer em sentido lato. 

 

Usando o processamento de sinal avançado na determinação dos expoentes Hurst mono-

fractais através de scalegrams produzidos pela wavelet multi-resolution analysis , 

Los & Yu (2008) comprovaram a falta de ergodicidade, estacionariedade e independência 
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em ambos os mercados, antes e após várias desregulamentações e re-regulamentações. A 

verificação de representações não convergentes, com descontinuidades agudas, demonstra 

que as séries de dados dos índices chineses são não estacionárias e não ergódicas. Estas 

constatações são atribuídas (1) às intervenções iniciais do Governo chinês nesses mercados 

acionistas, impondo limites de variações diárias dos preços, e (2) à alteração dos estilos de 

negociação, depois que o Governo deixou estes mercados de ações a desenvolverem-se por 

si próprios. 

 

Recorrendo a testes não-paramétricos nos mercados de Hong Kong, Indonésia, Malásia, 

Singapura, Taiwan e Tailândia, o autor Los (2000) também rejeitou a sua eficiência com 

base na falta de estacionariedade e de independência das inovações das séries temporais. 
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6. MEMÓRIA DE LONGO PRAZO EM SÉRIES TEMPORAIS DE RETORNOS 

ACIONISTAS 

 

6.1. Introdução 

 

Numerosos trabalhos científicos que analisam séries temporais financeiras têm sido 

levados a cabo para compreender os sistemas económicos complexos constituídos por 

diversos e complicados agentes (Mantegna & Stanley, 1999; Bouchaud & Potters, 2003). 

A análise estatística das séries temporais económicas e financeiras exibe características 

diferentes a partir do modelo de passeio aleatório baseado na hipótese dos mercados 

eficientes , que são denominados (stylized facts) factos estilizados (Fama, 1970; 

Pagan, 1996; Cajueiro & Tabak, 2005; Chen & Yu, 2005; Di Matteo, Aste & Dacorogna, 

2005; Assaf, 2006). 

 

Estudos anteriores mostraram que os retornos das ações têm uma variedade de factos 

estilizados. Por exemplo, as séries temporais financeiras seguem uma (universal power-law 

distribution) distribuição lei-potência universal com um expoente  (Ghashghaie, 

Breymann, Peinke, Talkner & Dodge, 1996; Mandelbrot, 2001; Oh, Kim & Um, 2006). 

Contudo, estudos recentes revelaram que a função distribuição dos retornos em mercados 

emergentes segue uma distribuição exponencial, enquanto os mercados maduros seguem 

uma distribuição lei-potência com um expoente  (Matia, Pal, Salunkay & Stanley, 

2004). Por outro lado, a correlação temporal dos retornos segue o processo de percurso 

aleatório, enquanto a volatilidade dos retornos mostra uma propriedade de memória de 

longo prazo (Costa & Vasconcelos, 2003; Di Matteo, Aste & Dacorogna, 2005). 

 

As análises das séries temporais financeiras concentram-se, sobretudo, nas dependências 

inter-temporais dos preços dos ativos. Os primeiros modelos de avaliação de ativos 

financeiros foram baseados na suposição de que os rendimentos são i.i.d. com uma 

distribuição log-normal. Mandelbrot (1963) foi dos primeiros autores a demonstrar que a 

distribuição normal não capta adequadamente as abas pesadas, ou leptocurtose, dos 

rendimentos. Posteriormente, Engle (1982) e Bollerslev (1986) identificaram a presença de 
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volatilidade condicional temporalmente variável, ou "clusters de volatilidade", nos 

rendimentos diários das ações a partir de modelos da classe . Vários estudos 

subsequentes vieram confirmar esses resultados, e agora o pressuposto de retornos i.i.d. 

normalmente é amplamente rejeitado na literatura (Eitelman & Vitanza, 2008). 

 

Os investigadores financeiros continuam a procurar um melhor entendimento da natureza 

dinâmica dos preços das ações. O interesse atual mais relevante é o comportamento da 

rendibilidade das ações a longo prazo, em oposição ao curto prazo
28

. Vários estudos têm 

reportado evidência empírica sugerindo que a rendibilidade das ações apresenta correlação 

serial positiva em horizontes de curto prazo e correlação serial negativa em horizontes 

mais longos. As conclusões reportadas baseiam-se na autoregression analysis of 

multiperiod returns de Fama & French (1988), ou na análise do variance ratio  de Lo 

& MacKinlay (1988) e Poterba & Summers (1988). Uma abordagem alternativa para 

estudar o comportamento das rendibilidades das ações durante horizontes longos versus 

curtos foi explorada por Lo (1991) com base na análise da memória de longo prazo. A 

potencial presença de memória longa nos retornos do mercado acionista tem vindo a 

assumir uma importância de relevo na pesquisa teórica e empírica em finanças. 

 

No estudo de séries temporais de memória longa cedo se verifica que a definição dessa 

propriedade não é elementar de estabelecer, pelo menos com alguma precisão. Na 

realidade, os textos padrão, como Beran (1994) e Taniguchi & Kakizawa (2000), não 

estipulam uma prova geral do resultado, mas encaminham o leitor para o texto clássico de 

Zygmund (2003) sobre séries trigonométricas, uma ferramenta de investigação talentosa, 

embora bastante complexa. Uma segunda abordagem, baseada no artigo original de 

Hosking (1981) e usada posteriormente em Brockwell & Davis (1991), trata de um 

processo fracionário puro em que a componente de memória curta é i.i.d. e deriva a função 

auto-covariância por cálculo direto neste caso especial usando uma integral proveniente de 

Gradshteyn & Ryzhik (2007). Esta abordagem fica aquém de um resultado geral e, 

adicionalmente, exige material de fonte externa para resolver o integral (Phillips, 2009). 

 

                                                           
28 A distinção entre a dependência de longo prazo e a dependência de curto prazo reside na velocidade do declínio das 

funções de auto-correlação ao longo do tempo. 
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A hipótese de as séries temporais financeiras exibirem dependência de longo prazo tem 

sido levantada por muitas teorias de ciclos de comércio e de negociação. Essas teorias 

foram frequentemente motivadas pelos distintos mas não periódicos padrões cíclicos que 

tipificam as representações dos agregados económicos ao longo do tempo, ciclos de vários 

períodos, alguns dos quais parecendo tão longos como a extensão total da amostra. No 

domínio de frequência diz-se que estas séries temporais têm (power at low frequemncies) 

poder a baixas frequências (Lo, 1991). Foi de tal modo comum esta característica 

particular dos dados, que Granger (1966) a definiu em “typical spectral shape of an 

economic variable”. Também foi designado “efeito José” por Mandelbrot & Wallis 

(1968), numa lúdica mas não inapropriada referência bíblica ao profeta do Antigo 

Testamento que pressagiou os sete anos de abundância seguidos de sete anos de escassez 

que o Egipto experimentou. De facto, a propensão da Natureza para a dependência de 

longo prazo tem sido bem documentada em hidrologia, meteorologia e geofísica, e, na 

medida em que as principais fontes de incerteza em economia são fenómenos naturais, 

como aguaceiros ou terramotos, pode-se também esperar encontrar memória de longo 

prazo em séries temporais financeiras. 

 

Um dos primeiros a reconhecer formalmente a possibilidade e as implicações da 

persistente dependência estatística a longo prazo nas séries temporais dos preços de ativos 

financeiros foi Mandelbrot (1969, 1971, 1972). Desde então, vários estudos empíricos têm 

dedicado maior adesão às descobertas do autor, destacando-se, por exemplo, uma 

discussão sobre persistência apresentada por Mills (1999). Alguma investigação inicial 

encontrou um comportamento anómalo nos retornos de ações a longo prazo (Fama & 

French, 1988; Jegadeesh, 1990; Poterba & Summers, 1988). Alternadamente atribuídas a 

(speculative fads) modas especulativas e a (time-varying conditional expected returns) 

retornos esperados condicionais variáveis no tempo, essas oscilações de longo prazo 

podem constituir uma evidência adicional do “efeito José” (Lo, 1991). 

 

Não existe uma definição única de processo de memória longa – primeiramente 

introduzida por Hurst (1951) –, o qual avalia a dependência de longo prazo. Tal processo é 

geralmente definido como uma série que possui um (slowly declining correlogram) 
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correlograma
29

 decaindo lentamente ou um (infinite spectrum at zero frequency) espectro 

infinito de frequência zero (Granger & Ding, 1996). Os autores Cheung & Lai (1995) 

referem que uma série com memória longa é caracterizada pela dependência a longo prazo 

e por não periódicos ciclos longos, enquanto Barkoulas & Baum (1996) indicam que essa 

característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos e 

Phillips (2009) conclui que a definição da propriedade de série temporal de memória longa 

é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-

covariância. A existência de dependência de longo prazo no mercado de ações tem sido um 

tema importante na investigação financeira recente, porquanto os modelos de memória 

longa são capazes de descrever as características dos dados de diversas granularidades 

usando os mesmos parâmetros (Sharkasi, Ruskin & Crane, 2008). 

 

Desde que Mandelbrot (1969, 1971, 1972) discutiu as distribuições não Gaussianas dos 

preços de ativos, introduzindo o conceito de persistência a longo prazo nas séries 

financeiras e demonstrando que o fenómeno está relacionado com a fractional integration, 

os investigadores financeiros têm procurado modelos adequados que permitam identificar 

corretamente tal comportamento típico. 

 

 

6.2. Persistência e Anti-Persistência 

 

Conforme se referiu no Capítulo 5, a identificação adequada da natureza da persistência 

das séries temporais financeiras é fundamental para decidir sobre o tipo de modelagem de 

difusão dessas séries. Uma sucessão de retornos acionistas persistente ou anti-persistente é 

caracterizada por um efeito de memória de longo prazo. A existência de memória longa 

indica que o mercado poderá voltar à sua tendência de longo prazo no futuro. 

Teoricamente, quer dizer que o que acontece hoje terá impacto no futuro de uma forma não 

linear. 

 

                                                           
29 Na análise de séries temporais, um correlograma, também designado por diagrama de auto-correlação, é uma 

representação das auto-correlações amostrais  versus desfasamentos temporais . O correlograma é uma ferramenta 

comumente usada para examinar a aleatoriedade num conjunto de dados. Esta aleatoriedade é apurada pelo cálculo das 

auto-correlações para valores dos dados em desfasamentos variáveis no tempo. Sendo aleatório, então as auto-correlações 

devem situar-se próximas de zero para toda e qualquer separação de desfasamento temporal; não sendo aleatório, então 

uma ou mais das auto-correlações serão significativamente diferentes de zero. 
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Existem três classificações distintas de difusão dos preços de mercado (Los & Yu, 2008). 

Os graus de dependência de longo prazo permitem assinalar se os mercados financeiros 

seguem um movimento Browniano geométrico , ou seja , ou, 

alternativamente, um movimento Browniano fracionário  persistente, em que 

, ou um movimento Browniano fracionário  anti-persistente, em que 

. Um expoente Hurst  indica dois processos possíveis: ou um 

processo de inovações independentes (Fickian ou neutral de ruído branco) (Beran, 1994), 

que caracteriza um passeio aleatório correspondente a mercados que se comportam de 

forma eficiente no sentido estrito de Fama (1970), ou um processo dependente a curto 

prazo (Lillo & Farmer, 2004). Se , o processo diz-se dependente a longo prazo 

com correlações positivas em todos os desfasamentos (Embrechts & Maejima, 2002). 

Corresponde a mercados mais arriscados para investir em que a persistência (positiva) 

permite oportunidades de ganhos anormais por arbitragem, tornando-os injustos para todos 

os traders. Existindo choques com impacto persistente sobre os preços dos ativos 

financeiros, surge evidência contra a hipótese de mercado eficiente . Se , o 

processo diz-se dependente a longo prazo com correlações negativas em todos os 

desfasamentos (Embrechts & Maejima, 2002). Corresponde a mercados com rápida 

reversão para a média, mais célere do que o teoricamente postulado por um . 

Existindo anti-persistência (persistência negativa), ou imprevisibilidade, normalmente são 

designados mercados ultra-eficientes (Kyaw, Los & Zong, 2006; Los & Yu, 2008). 

 

Num mercado persistente, se uma alteração do preço foi para cima / baixo no último 

período, então a perspetiva é que ela continuará a ser positiva / negativa no período 

seguinte. Frequentemente, existem longos períodos de inércia que podem repentinamente, 

sem aviso prévio, ser violentamente interrompidos, à semelhança dos choques das placas 

tectónicas através de terramotos. As tendências são aparentes, mas serão 

imprevisivelmente perturbadas por descontinuidades abruptas, muitas vezes identificadas 

nos mercados de ações por severe drawdowns (levantamentos intensos) ou por sharp 

upshifts (abaixamentos súbitos) singulares (Kyaw, Los & Zong, 2006; Los & Yu, 2008). A 

força do comportamento de tendência de reforço, ou persistência, aumenta à medida que o 

valor do expoente  de Hurst se aproxima de um. E quanto mais próximo o expoente  

estiver de 0.5, mais agitado será o processo de precificação e menos suaves serão as 

tendências aparentes (Peters, 1994; Robinson, 1994b). 
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Num mercado anti-persistente, se o preço esteve ascendente no período anterior, então é 

mais provável que venha a estar descendente no próximo período, e vice-versa. 

Normalmente, mostram-se imprevisíveis, mas são mais maleáveis do que os mercados 

persistentes, porque os seus (trading ranges) intervalos de negociação continuam muito 

limitados e as adaptações aos novos equilíbrios do mercado são bastante graduais nos 

degraus marginais, embora geralmente em rápida sucessão (Kyaw, Los & Zong, 2006). A 

força do comportamento anti-persistente depende de quão próximo o expoente Hurst  

esteja de zero. E quanto mais próximo o expoente  estiver de zero, mais negativas 

dependências a curto prazo estão presentes. Um mercado anti-persistente tende a garantir 

menor distância de preço do que um movimento Browniano geométrico  

independente no mesmo espaço de tempo. Para o preço de mercado garantir menor 

distância de preço, deve inverter-se mais frequentemente do que um processo de mercado 

com notícias sobre eventos mutuamente independentes (Los & Yu, 2008). 

 

 

6.3. Modelos de Identificação dos Processos de Difusão dos Preços em Mercados 

Financeiros 

 

Até há alguns anos a maior parte das pesquisas deu atenção aos modelos de séries 

temporais tradicionais, tais como  ou  (Su & Fleisher, 1998), para estimar 

o comportamento do retorno e do risco nos mercados bolsistas. Alguns trabalhos 

pretendem esclarecer a relação causal entre as características empresariais e os preços das 

ações (Chen & Xiong, 2001; Wang, Liu & Wang, 2004). Os autores Granger & Joyeux 

(1980) e Hosking (1981) desenvolveram modelos fractionally integrated , ou 

, para medir a dependência de longo prazo em combinação com as correlações 

seriais de curto prazo convencionais. Estes modelos são amplamente discutidos em Beran 

(1992), Baillie (1996) e Robinson (1994b, 2003). A vantagem dos modelos 

 sobre os modelos  reside no facto de o fractional 

differencing parameter  poder concretizar valores não-inteiros e, nesta situação, aqueles 

modelos apresentam a dependência de longo prazo. Entre outros, Baillie (1996) examina o 

trabalho estatístico e econométrico concernente a processos de memória longa e processos 

fractionally integrated que estão associados a auto-correlações decaindo hiperbolicamente 

e a (impulse response weights) ponderações do impulso de resposta. Geweke & Porter-



PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA  - 86 - 

6. Memória de Longo Prazo em Séries Temporais de Retornos Acionistas 

Hudak (1983) propuseram o cálculo do fractional differencing parameter  de Hosking 

relativo a um movimento Browniano fractal  para determinar o nível de 

dependência de longo prazo. Posteriormente, Beran (1992), Robinson (1994a,b,c) e Baillie 

(1996) reviram esses modelos de memória longa e as suas aplicações. Hurst (1951) sugeriu 

um método para a quantificação da memória de longo prazo baseado na estimação de um 

parâmetro (indicado por expoente ) que caracteriza o comportamento escalado do 

intervalo de variação dos desvios cumulativos de uma série temporal em relação à sua 

média. Mais tarde, Mandelbrot & Wallis (1969a,b,c) e Mandelbrot (1972, 1975) 

procederam ao redimensionamento do intervalo de variação pelo desvio-padrão amostral e 

definiram
30

 a rescaled-range statistic . Estes autores também introduziram uma 

técnica gráfica para estimar o expoente Hurst , normalmente designada por rescaled-

range analysis . Entretanto, Geweke & Porter-Hudak (1983) mostram que a (spectral 

density function) função de densidade espectral de um (fractional Gaussian noise) ruído 

Gaussiano fracionário com expoente Hurst  é idêntica à de um modelo  com 

fractional differencing parameter
31

 . Todavia, a rescaled-range statistic 

clássica e a rescaled-range analysis  foram criticadas por Lo (1991) com o fundamento 

de que podem originar resultados enganosos devido à correlação de curto prazo. Por essa 

razão, Lo introduziu uma medida que ajusta a rescaled-range statistic  para a 

dependência de curto prazo, a designada modified rescaled-range statistic . 

Uma metodologia alternativa de estimação do expoente Hurst  através da consideração 

de dependência temporal e de escala foi apresentada por Moreira, Silva & Kamphorst 

(1994) e Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & Goldberger (1994). O procedimento 

baseia-se na modelação da série temporal recorrendo a uma formulação do movimento 

Browniano fracionário  para calcular os expoentes Hurst  através da detrended 

fluctuation analysis  com diferentes tamanhos de janela. A  é uma modificação 

da análise de variância usual, sobre a qual tem a vantagem de ser capaz de detetar 

dependência de longo prazo em séries temporais não estacionárias. Recentemente, a 

análise  tem mostrado sobrestimar o expoente  de Hurst relativamente à análise , 

especialmente em séries temporais de menor dimensão (Grau-Carles, 2000; Costa & 

Vasconcelos, 2003; Grech & Mazur, 2004; Alvarez-Ramirez, Alvarez Rodriguez & 

                                                           
30 Para uma discussão dos desenvolvimentos anteriores sobre a rescaled-range statistic vejam-se, por exemplo, os artigos 
de Mandelbrot (1972) e de Taqqu (1975). 
31 Jacobsen (1996, p. 396) refere que “when a time series is generated by an  process, the Hurst exponent 

equals the difference parameter plus one half”. 
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Fernandez-Anaya, 2008; Czarnecki, Grech & Pamula, 2008; Kristoufek, 2009a). A 

investigação realizada por Gençay, Selçuk & Whitcher (2002) e por Los (2003) permitiu 

compilar metodologias recentes de processamento de sinal e tecnologias baseadas em 

wavelet multi-resolution analysis  no sentido de identificar e de medir mais 

cuidadosamente os diferentes graus de dependência de longo prazo, ou seja, a persistência 

e anti-persistência das séries temporais financeiras. A wavelet  foi desenvolvida por 

Mallat (1989a,b,c) e permite, simultaneamente, analisar séries temporais nos domínios do 

tempo e de frequência. Esse recurso traduz uma maneira simples de identificar os dados de 

séries temporais, uma vez que também permite a medição e a visualização de dependências 

não lineares diferentes das habituais colinearidades entre desfasamentos inteiros que 

apenas medem dependências lineares simples. Recentemente, vários estudos mediram o 

grau de dependência de longo prazo a partir da wavelet  (Lipka & Los, 2003; Kyaw, 

Los & Zong, 2006; Los & Yu, 2008; Sharkasi, Ruskin & Crane, 2008). O procedimento 

permite uma descrição simultânea de frequência temporal dos dados da série com detalhes 

do risco (volatilidade) localizados. A inclinação do espectro de potência (de taxas de 

retorno) identifica o expoente Hurst e, assim, o grau de (time-scaling dependence) 

dependência da escala temporal que não pode ser determinado pela análise de base 

estacionária da série. 

 

Apesar dos constrangimentos vulgarmente apontados à generalidade das metodologias, que 

serão enunciados no Capítulo 7, os testes extensivamente usados na estimação das 

características de persistência das séries temporais financeiras consistem na rescaled-range 

statistic, definida na forma clássica  e na forma modificada , no método 

de regressão espectral  e em outros modelos de difusão de preços (Ding, Granger, & 

Engle, 1993; Cheung & Lai, 1995; Chow, Denning, Ferris & Noronha, 1995; Barkoulas & 

Baum, 1996; Chow, Pan & Sakano, 1996; Jacobsen, 1996; Lux, 1996; Sadique & 

Silvapulle, 2001; Henry, 2002; Costa & Vasconcelos, 2003; Assaf, 2006; Christodoulou-

Volos & Siokis, 2006; Kyaw, Los & Zong, 2006; Eitelman & Vitanza, 2008; Sharkasi, 

Ruskin & Crane, 2008; Kristoufek, 2009a,b, 2010). As abordagens referidas são não-

paramétricas, ou semi-paramétricas, e podem ser aplicadas sem suposições detalhadas 

sobre a estrutura do modelo subjacente. Ultimamente, o método da detrended fluctuation 

analysis  também tem vindo a ser utilizado com frequência para analisar a 

propriedade de memória de longo prazo nos dados das séries temporais (Costa & 
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Vasconcelos, 2003; Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004; Oh, Kim & Um, 2006; 

Kristoufek, 2009b, 2010). 
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7. DETEÇÃO E MODELAÇÃO DA MEMÓRIA DE LONGO PRAZO EM SÉRIES 

TEMPORAIS DE RETORNOS ACIONISTAS 

 

7.1. Introdução 

 

Na última década e meia tem-se tomado consciência de que muitos problemas da economia 

podem ser estudados com “ferramentas padrão” da física estatística (Mantegna & Stanley, 

1999; Bouchaud & Potters, 2003). Por exemplo, os preços dos ativos nos mercados 

financeiros são geralmente descritos em termos de um movimento Browniano geométrico 

, traduzindo uma suposição que está na essência da hipótese de mercado eficiente 

. Assim, no cenário da  os retornos de uma determinada ação seguem um 

(uncorrelated Gaussian process) processo gaussiano não correlacionado (ruído branco). 

Em linguagem mais comum a  estabelece que toda a informação disponível sobre um 

determinado ativo financeiro já está refletida no seu preço atual, de modo que o 

conhecimento do passado histórico desse ativo não ajudará de nenhuma forma a prever os 

preços futuros (Costa & Vasconcelos, 2003). 

 

Embora a hipótese de mercado eficiente  seja uma referência fundamental da gestão 

financeira moderna (Ingersoll Jr., 1987), os desvios da eficiência têm vindo a ser 

observados em muitos e diferentes mercados financeiros (Bulter & Malaikah, 1992; 

Mantegna & Stanley, 1999; Bouchaud & Potters, 2003; Los, 2000; Sadique & Silvapulle, 

2001; Christodoulou-Volos & Siokis, 2006; Los & Yu, 2008). Em tais mercados 

“ineficientes” os dados empíricos violam a independência ou os pressupostos gaussianos 

da . O primeiro caso de ineficiência tem aqui particular interesse porque implica a 

existência de correlações de longo prazo que não são registadas no modelo da  

padrão. 

 

Uma série temporal pode ser testada em termos da correlação através de muitas formas 

(Taqqu, Teverovsky & Willinger, 1995). Uma metodologia geral consiste em estimar como 

uma certa medida de flutuação, indicada genericamente por , escala com o tamanho  da 

janela temporal considerada. Métodos específicos, como a rescaled-range analysis de 
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Hurst (Hurst, 1951; Hurst, Black & Simaika, 1965) ou a detrended fluctuation analysis 

 (Moreira, Silva & Kamphorst, 1994; Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & 

Goldberger, 1994), diferem basicamente na escolha da medida de flutuação. Se a série 

temporal não é correlacionada, espera-se que , como é o caso do movimento 

Browniano geométrico (padrão), em que  se refere ao expoente de Hurst. Por outro lado, 

se  com , como é o caso do movimento Browniano fracionário, pode dizer-

se que a série temporal tem memória de longo prazo, sendo persistente no caso de 

, ou sendo anti-persistente no caso de . 

 

A maior parte dos autores interpreta os resultados através da simples comparação do 

parâmetro de auto-similaridade estimado – expoente Hurst  – com o seu limite 

assimptótico de 0.5 (valor teórico para um processo independente). No entanto, as 

estimativas para o processo Gaussiano puro  podem divergir fortemente do limite 

de 0.5 (Peters, 1994; Weron, 2002; Couillard & Davison, 2005; Kristoufek, 2009a,b, 

2010). Além disso, os métodos mais utilizados são influenciados pela dependência de curto 

prazo (Lo, 1991; Morariu, Buimaga-Iarinca, Vamoş & Şoltuz, 2007) e existe apenas uma 

metodologia que é frequentemente usada para as séries temporais com presença de 

processos dependentes a curto prazo (Kristoufek, 2009a), a modified rescaled-range 

. 

 

Nos últimos anos os trabalhos científicos têm salientado que os processos teóricos de 

memória longa baseados em fractalidade modelam melhor os dados financeiros empíricos, 

tais como (forward premiums) prémios forward, (interest rate differentials) taxas de juro 

diferenciais e taxas de inflação. Embora Mandelbrot (1969, 1972) tenha introduzido o 

conceito de tal persistência de longo prazo baseada em fractalidade das séries financeiras, a 

mais recente evidência empírica incita a um interesse renovado no movimento Browniano 

fracionário , em processos fractionally integrated e processos similares de memória 

longa (Peters, 1994; Baillie, 1996; Robinson, 2003). 

 

Este Capítulo apresenta uma visão geral dos fundamentos teóricos da memória de longo 

prazo de uma série temporal financeira e descreve os estimadores e os testes normalmente 

utilizados. 
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7.2. Definição Empírica de Memória de Longo Prazo 

 

Existem várias maneiras de caracterizar um processo de longo prazo. Uma definição 

comum estabelece-se em termos da função de auto-correlação . Segundo os autores 

Ding, Granger & Engle (1993), diz-se que a série tem dependência de longo prazo se 

apresentar um declínio lento da  e um espectro infinito de frequência zero. 

Concretamente, um processo estocástico estacionário  é designado por processo de 

memória longa se existe um número real  e uma constante finita  tal que a função de 

auto-correlação  tem a seguinte taxa de declínio (Assaf, 2006, p. 292; Maghyereh, 

2007, p. 366): 

 

 
[22] 

 

onde o parâmetro , designado por expoente Hurst, representa a propriedade da 

dependência de longo prazo da série temporal. 

 

Uma série temporal de memória longa também é dita fractionally integrated, em que o 

grau de fractionally integration  está relacionado com o parâmetro  através da 

igualdade
32

 . Se , ou seja, , a série é estacionária e 

diz-se ter dependência de longo prazo. Se , ou seja, , a série é 

(nonstationary) não estacionária. Se , ou seja, , a série é anti-

persistente. 

 

Outra definição equivalente de dependência de memória longa pode ser dada em termos do 

comportamento da densidade espectral para baixas frequências. Especificamente, um 

processo fracamente estacionário  de memória de longo prazo pode ser caracterizado 

pelo comportamento do seu espectro , estimado em frequências harmónicas 

, com , próximo da frequência zero: , em 

que  é uma constante estritamente positiva (Assaf, 2006, p. 292; Maghyereh, 2007, p. 

366).  

                                                           
32 “When a time series is generated by an  process, Hurst exponent equals the difference parameter plus one 

half” (Jacobsen, 1996, p. 396). 
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Na sequência destas definições, Assaf (2006, p. 292) salienta que as auto-correlações de 

um processo de memória longa não são adicionáveis, ou seja, , e que o 

espectro do processo de memória de longo prazo tem um pólo na frequência zero desde 

que . No caso de anti-persistência, quando , as auto-correlações 

são adicionáveis e . 

 

Os autores Christodoulou-Volos e Siokis (2006, p. 1332) apresentam uma caracterização 

alternativa, definindo que  é uma série temporal linear de memória longa, se: 

 

 

[23] 

 

onde  e a densidade espectral da série satisfaz a seguinte relação: 

 

 
[24] 

 

Por outro lado, Henry (2002, p. 725) indica uma formalização definida por McLeod e 

Hippel (1978) relativamente a uma série temporal  de retornos
33

 de ações com uma 

função de auto-correlação   no desfasamento . Os autores descrevem  como 

tendo memória longa, se: 

 

 

[25] 

 

 

7.3. Movimento Browniano Fracionário  

 

Um dos mais simples e mais importantes modelos estocásticos que mostra a dependência 

de longo prazo é o movimento Browniano fracionário , onde os momentos de 

segunda ordem dos incrementos escalam do modo seguinte:  

                                                           
33 Na generalidade dos estudos os autores adotam os retornos continuamente compostos  no momento  quantificados 

pela diferença logarítmica (natural) entre os preços diários  consecutivos dos índices acionistas, em que 

. 
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[26] 

 

e cujas propriedades principais serão revistas a seguir. 

 

O   é um processo Gaussiano com média igual a zero e com incrementos 

estacionários, em que as respetivas variância e covariância são dadas por (Costa & 

Vasconcelos, 2003, p. 236): 

 

 
[27] 

 

 

[28] 

 

onde ,   e   representa o valor esperado. O processo  é 

estatisticamente auto-semelhante (ou, mais precisamente, auto-relacionado) no sentido de 

(finite-dimensional distributions) distribuições finito-dimensionais (Costa & Vasconcelos, 

2003, p. 236): 

 

 
[29] 

 

para todo , em que  significa igualdade na distribuição. 

 

O parâmetro  é designado expoente Hurst ou expoente de auto-semelhança. Para o caso 

particular em que  o processo  corresponde ao movimento Browniano 

geométrico , situação em que os incrementos  são 

estatisticamente independentes e representam o habitual ruído branco. Para  o 

processo  corresponde ao movimento Browniano fracionário  e os 

incrementos  , conhecidos como ruído branco fracionário, mostram correlação de longo 

prazo no sentido em que (Costa & Vasconcelos, 2003, p. 236):  
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[30] 

 

conforme se pode verificar a partir das expressões [27] e [28]. 

 

Assim, se , os incrementos do  são correlacionados positivamente e diz-

se que o processo  apresenta persistência (calmo, liso), ou seja, os desvios tendem a 

manter o mesmo sinal. O caso limite em que  reflete , um (smooth signal) 

sinal calmo / liso. Se , os incrementos são correlacionados negativamente e 

diz-se que o  mostra anti-persistência, ou seja, os desvios de um sinal são geralmente 

seguidos por desvios com sinal oposto. O caso limite em que  corresponde a ruído 

branco, em que flutuações em todas as frequências estão igualmente presentes. 

 

Embora a motivação para o uso do movimento Browniano fracionário  seja a 

característica de abas pesadas das distribuições do preço real, este limiar do expoente  

para comportamento persistente / anti-persistente é útil em termos da determinação de 

quando as tendências quebram (Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004). 

 

 

7.4. Fractional Statistical Analysis 

 

Os processos fractionally differenced modelam parametricamente as dinâmicas de 

memória longa e podem, potencialmente, melhorar a eficiência de estimação em relação à 

abordagem não paramétrica da metodologia . De acordo com aqueles processos, se 

uma série exibe memória longa depende de um fractional differencing parameter  – 

parâmetro de memória longa – passível de estimação e de testes de hipóteses (Cheung & 

Lai, 1995). Desde o trabalho de Mandelbrot (1972) sobre os processos fracionários que as 

respetivas propriedades interessantes têm sido investigadas na literatura (Mandelbrot & 

van Ness, 1968; Granger, 1980; Granger & Joyeux, 1980; Hosking, 1981, 1982; Sowell, 

1990, 1992a,b). 

 

Uma forma flexível e parcimoniosa para modelar a dinâmica de longo prazo de uma série 

temporal realiza-se por meio de um processo fracionário autoregressive fractionally 
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integrated moving average , permitindo uma classe rica de 

comportamento espectral em baixas frequências (Cheung & Lai, 1995). Os modelos 

fractionally integrated  têm a capacidade desejada para condizer com a lenta 

(hiperbólica) decadência das funções de auto-correlação , geralmente identificada 

com memória longa, e oferecem uma alternativa ao processo autoregressive integrated 

moving average  por não restringirem o parâmetro , mas permitindo-lhe 

assumir valores fracionários
34

 (Assaf, 2006) que induzem a possibilidade de fractional 

differencing. 

 

Uma classe geral de processos fracionários , que são generalizações dos 

modelos Autoregressive and Moving Average  (memória curta) padrão, é descrita do 

seguinte modo (Cheung & Lai, 1995, p. 601; Lux, 1996, p. 703; Sadique & Silvapulle, 

2001, p. 61; Assaf, 2006, p. 294): 

 

 
[31] 

 

onde  é um conjunto de dados da série temporal , 

 é o (autoregressive polynomial) polinómio auto-regressivo 

(polinómio ),  é o (moving average polynomial) polinómio 

de média móvel (polinómio ),  é o (lag operator / backward shift operator) operador 

de desfasamento / de deslocamento atrasado, em que  , com todas as raízes de 

 e  estáveis,  é o termo de perturbação de ruído branco e  é o 

fractional differencing operator definido por (Barkoulas & Baum, 1996, p. 254; Henry, 

2002, p. 726; Sadique & Silvapulle, 2001, p. 61; Assaf, 2006, p. 294): 

 

 

[32] 

 

onde  é a função Gama padrão, ou (generalised factorial) generalizada fatorial. 

 

                                                           
34 Conforme salientam Cheung & Lai (1995), o fractional parameter  pode assumir qualquer valor real. 
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Quando , então  torna-se um processo simples de (fractional noise) ruído 

fracionário (Sadique & Silvapulle, 2001). Esse processo é estacionário e invertível se as 

raízes de  e de  estiverem fora do círculo unitário, se não forem comuns aos 

polinómios e se  (Assaf, 2006). 

 

Os autores Granger & Joyeux (1980) mostraram ainda que: 

 

 

[33] 

 

onde os coeficientes , representados por , são expressos em termos da função Gama, 

da seguinte forma: 

 

 

[34] 

 

Outra notação, ligeiramente diferente, para capturar o comportamento de longo prazo 

define que uma série temporal  com média  segue um processo 

 se (Barkoulas & Baum, 1996, p. 254; Barkoulas, Baum & Travlos, 2000, 

p. 178; Christodoulou-Volos & Siokis, 2006, p. 1332): 

 

 
[35] 

 

Obviamente,  e, também neste caso, o processo estocástico  é estacionário e 

invertível se todas as raízes de  e de  estiverem fora do círculo unitário e 

 (Barkoulas & Baum, 1996; Barkoulas, Baum & Travlos, 2000; Christodoulou-

Volos & Siokis, 2006). 

 

Os autores Christodoulou-Volos & Siokis (2006, p. 1332) referem que o fractional 

differencing operator pode ser alternativamente definido para valores de  não inteiros 

através de uma (infinite binomial expansion) expansão binomial infinita: 
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[36] 

 

O processo  é estacionário para  e invertível para . A variância do 

processo é finita quando  e infinita quando , em que as séries já não são 

de covariância estacionária (Granger & Joyeux, 1980; Baillie, 1996; Sadique & Silvapulle, 

2001; Assaf, 2006; Christodoulou-Volos & Siokis, 2006). Assumindo que 

 (ou seja, processo estacionário e invertível) e que , Hosking 

(1981) mostrou que a função de correlação
35

  de um processo  é proporcional 

a  quando . Consequentemente, as auto-correlações do processo  

obedecem a um padrão hiperbólico de decaimento para zero quando  (i.e., com o 

incremento da duração do desfasamento), contrário ao mais rápido declínio geométrico 

(exponencial) de um processo estacionário  (quando
36

  na expressão [31]) 

(Barkoulas & Baum, 1996, p. 254; Barkoulas, Baum & Travlos, 2000, p. 179; Sadique & 

Silvapulle, 2001, p. 61). De facto, a auto-correlação de tais processos fractionally 

integrated permanece significante em desfasamentos longos, dando origem à classificação 

de memória longa (Henry, 2002, p. 726). 

 

Assaf (2006, p. 294) e Christodoulou-Volus & Siokis (2006, p. 1332) indicam que a função 

de auto-correlação  do modelo  decai hiperbolicamente para zero quando 

, em que  diverge quando . Nesta situação as auto-

correlações são todas positivas e o processo  diz-se que exibe memória longa, ou 

dependência positiva a longo prazo (Barkoulas & Baum, 1996; Sadique & Silvapulle, 

2001; Christodoulou-Volos & Siokis, 2006). Aquele intervalo de variação de  representa 

a propriedade dos processos fractionally integrated em termos da sua aptidão para capturar 

a memória de longo prazo nos preços especulativos. Se a série exibir memória longa 

significa que o mercado poderá voltar à sua tendência de longo prazo no futuro, embora 

isso possa não acontecer (Assaf, 2006). 

 

                                                           
35 O autor Hosking (1981, p. 168) também demonstrou que a função de correlação  de um processo  satisfaz 

a relação  quando . 
36 Quando  o processo  corresponde ao processo  padrão, enquanto se  for não inteiro corresponde 

ao processo  (Assaf, 2006). 
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Outros autores referem que um processo tem memória longa se , designando o caso 

de  como anti-persistência (ou persistência negativa) e reservando o termo 

dependência de longo prazo para o caso  (Mandelbrot, 1971, 1972, 1975). Contudo, 

dado que estas duas situações envolvem auto-correlações que decaem muito mais 

lentamente do que as séries temporais mais convencionais, Lo (1991) designou ambas por 

dependentes a longo prazo. 

 

No (time-domain) domínio temporal, uma série possui memória longa se existirem auto-

correlações significantes, mesmo em intervalos muito longos, e as auto-covariâncias 

decaírem muito lentamente. Um choque na série tem um impacto duradouro, mesmo que 

eventualmente desapareça. Em termos práticos, pode considerar-se que um processo de 

memória longa tem uma extensão infinita de interdependência estatística. No (frequency-

domain) domínio da frequência, memória longa é indicada pelo facto de a densidade 

espectral se tornar infinita à medida que a frequência se aproxima de zero (Christodoulou-

Volos & Siokis, 2006). 

 

O processo expõe memória intermédia, ou dependência negativa de longo prazo, quando 

, de acordo com Sadique & Silvapulle (2001), quando , de acordo 

com Barkoulas & Baum (1996) e Barkoulas, Baum & Travlos (2000). Em contraste, para 

, os autores Christodoulou-Volos & Siokis (2006) indicam que a série 

possui memória curta. Neste caso, as auto-correlações são todas negativas. A memória 

curta descreve as auto-correlações de (low-order) ordem inferior de uma série e é 

assemelhada, por auto-covariâncias decaindo rapidamente no domínio temporal e 

(significant power) potência significante, às altas frequências no domínio da frequência. 

Para Barkoulas & Baum (1996) e Barkoulas, Baum & Travlos (2000), o processo possui 

memória curta apenas quando  e, neste caso, o processo  corresponde ao 

modelo  padrão estacionário e invertível, conforme se referiu anteriormente. Num 

processo de memória curta os acontecimentos do passado distante não têm ou têm efeito 

desprezível sobre o presente. Isso significa que não existindo memória longa  na 

série o mercado não voltará à sua tendência de longo prazo e, se o fizer, será por 

casualidade (Assaf, 2006). 
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Para , o processo é de reversão para a média, mesmo que não seja de 

covariância estacionária, dado que não existe impacto a longo prazo de uma inovação nos 

valores futuros do processo (Barkoulas & Baum, 1996; Barkoulas, Baum & Travlos, 

2000). 

 

A restrição arbitrária do fractional parameter  para valores inteiros dá origem aos 

modelos tradicionais , tornando-os num caso especial do modelo
37

  

(Barkoulas & Baum, 1996; Barkoulas, Baum & Travlos, 2000). Uma extensão que tenha 

valores não inteiros de  incrementa a flexibilidade na modelação dinâmica de longo 

prazo, permitindo uma classe mais rica de (spectral behaviour) comportamento espectral a 

baixas frequências do que a implícita nos modelos . Isto pode ser visto a partir da 

densidade espectral de . Os autores Granger & Joyeux (1980) e Hosking (1981) 

mostraram que a forma geral da função densidade espectral de  na expressão [31], a 

seguir representada por , é proporcional a  quando  (Sadique & 

Silvapulle, 2001, p. 61): 

 

 
[37] 

 

onde  é um processo estacionário e  é a sua densidade espectral 

na frequência , que se define da seguinte forma (Sadique & Silvapulle, 2001, p. 61): 

 

 

[38] 

 

Assim, o fractional parameter  é crucial para determinar a (low-frequency dynamics) 

dinâmica de baixa frequência do processo. Para , a função densidade espectral  

é (unbounded) ilimitada na frequência , mas (bounded) limitada para processos 

 com . Torna-se claro, conforme se referiu anteriormente, que quando  

então  é um processo de memória longa, mostrando um declínio lento da auto-

correlação a uma taxa hiperbólica (Hosking, 1981), contrário ao decaimento exponencial 

                                                           
37 Os processos  padrão não podem exibir dependência de longo prazo, na medida em que apenas descrevem o 

comportamento de curto prazo de uma série temporal (Christodoulou-Volos & Siokis, 2006). 
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de um processo de memória curta, com o incremento do desfasamento. Na prática, se a 

função de auto-correlação  de uma série temporal não é grande em magnitude, mas 

decai lentamente, então a série pode ter memória de longo prazo (Tsay, 2002). Note-se que 

quanto maior for o valor de , mais forte será a dependência de longo prazo (Rosenbaltt, 

1956). 

 

Pelo exposto, conclui-se que a propriedade de memória de longo prazo de uma série 

depende, fundamentalmente, do valor da estimativa do fractional parameter . O autor 

Sowell (1992a,b) derivou o (maximum likelihood estimator) estimador de máxima 

verosimilhança exato do processo  com (unconditionally normally 

distributed disturbances) perturbações normalmente distribuídas incondicionalmente . A 

estimação requer escrever a função densidade espectral em termos do parâmetro do modelo 

e calcular a função de auto-covariância no desfasamento. Este método exige a 

especificação correta da estrutura  para obter a especificação final . 

Atendendo à complexidade de cálculo do estimador de Sowell, alguns autores adotam uma 

abordagem que consiste no domínio de frequência baseado na técnica de verosimilhança de 

Fox & Taqqu (1986). 

 

 

7.5. Métodos de Análise da Propriedade de Memória de Longo Prazo em Séries 

Temporais e Procedimentos de Testes 

 

Esta secção inicia-se com a descrição dos estimadores e dos testes usualmente empregues 

para detetar a memória de longo prazo em séries temporais financeiras. São delineados os 

detalhes técnicos da estatística do rescaled-range test  clássica, bem como da 

estatística do modified recaled-range test  e o fractional differencing test 

. Conforme salientam Eitelman & Vitanza (2008), os testes estatísticos da classe do 

rescaled-range têm capacidade para distinguir entre (positive strong dependence) 

dependência forte positiva (persistência) e (negative strong dependence) dependência forte 

negativa (reversão para a média). O teste  e o teste  examinam a hipótese 

nula de um processo de memória de curto prazo contra as alternativas de longo prazo. 
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Adicionalmente, descreve-se o procedimento gráfico determinativo do expoente  de 

Hurst baseado na rescaled-range analysis. 

 

Seguidamente, a secção apresenta a descrição dos detalhes técnicos da detrended 

fluctuation analysis  e da wavelet multi-resolution analysis  para estimação 

do expoente  de memória de longo prazo. 

 

 

7.5.1. Recaled-Range Analysis 

 

Para examinar, simultaneamente, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo 

dentro das fronteiras da hipótese de passeio aleatório podem empregar-se a rescaled-range 

statistic  e a modified rescaled-range statistic . A estatística tradicional (a 

primeira) permite considerar retornos i.i.d. contra a hipótese alternativa de algum processo 

de memória, enquanto a estatística modificada (a segunda) permite examinar a 

possibilidade de dependência de curto prazo contra a alternativa de dependência de longo 

prazo. Rejeitando-se a hipótese de passeio aleatório com base nos resultados do teste , 

existe evidência de dependência de curto prazo ou de longo prazo. Se a estatística 

 levar à rejeição da dependência de curto prazo, existe evidência de dependência 

de longo prazo. Usando ambas as estatísticas simultaneamente, possibilita diferenciar entre 

as duas alternativas (Chow, Denning, Ferris & Noronha, 1995). 

 

 

7.5.1.1. Classic Rescaled-Range Analysis  

 

Uma abordagem para detetar evidências de dependência de longo prazo, ou forte, consiste 

em usar o range over standard deviation, ou rescaled-range statistic , originalmente 

desenvolvida por Hurst (1951), mais tarde aperfeiçoada em diversos aspetos importantes 

por Mandelbrot & Wallis (1968, 1969a,c) e por Mandelbrot & Taqqu (1979) e 

popularizada no contexto financeiro por Mandelbrot (1972, 1975). A classical rescaled-

range statistic  é dada pelo “range of partial sums of deviations of a time series from 

its mean, rescaled (divided) by its standard deviation” (Lo, 1991, p. 1287; Jacobsen, 1996, 

p. 397; Sadique & Silvapulle, 2001, p. 62; Assaf, 2006, p. 292).  
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Especificamente, sendo  o retorno de uma ação no período , então o retorno médio 

durante um período indefinido com  observações para uma série temporal de dados de 

retornos amostrais  é dado pela expressão: 

 

 

[39] 

 

A série temporal divide-se por um número inteiro de sub-intervalos adjacentes não 

sobrepostos de igual tamanho. A diferença entre o máximo e o mínimo desvio acumulado 

em relação à média sobre o período  é denominada range  de cada sub-intervalo e 

define-se do seguinte modo: 

 

 

[40] 

 

Para (rescale) redimensionar esse range, ou seja, para tornar esta medida sem dimensão, o 

autor Hurst dividiu-o pelo desvio-padrão usual sobre o período , dado pela expressão: 

 

 

[41] 

 

O rescaled-range  é estabelecido como a média do rácio  sobre todos os sub-

intervalos (Lo, 1991, p. 1287; Chow, Pan & Sakano, 1996, p. 183; Sadique & Silvapulle, 

2001, p. 62; Costa & Vasconcelos, 2003, p. 246; Assaf, 2006, p. 292; Eitelman & Vitanza, 

2008, p. 10; Kristoufek, 2009a, p. 4; Kristoufek, 2009b, p. 4; Kristoufek, 2010, p. 317): 

 

 

[42] 
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O primeiro termo (entre parêntesis) em  é o máximo (em ) das somas parciais dos 

primeiros  desvios de  em relação à média da amostra. Dado que a soma de todos os  

desvios de  a partir da sua média é zero, esse máximo é sempre não-negativo. O segundo 

termo é o mínimo (em ) dessa mesma sequência de somas parciais; portanto, é sempre 

não-positivo. Assim, a diferença entre as duas quantias, designada range, é sempre não 

negativa e, por isso, a estatística , conforme indicam Lo (1991), Chow, Denning, 

Ferris & Noronha (1995) e Sadique & Silvapulle (2001). 

 

 

Procedimento de Teste: 

 

Sob a hipótese nula de que a série de retornos é i.i.d., a estatística  converge 

assimptoticamente (de forma fraca) para o range de uma ponte Browniana no (unit 

interval) intervalo unitário . A função de distribuição cumulativa do range de uma 

ligação Browniana está implicitamente apresentada em Feller (1951) e é dada 

explicitamente por Kennedy (1976) e por Siddiqui (1976) do seguinte modo: 

 

 

[43] 

 

representando a (asymptotic distribution function) função de distribuição assimptótica da 

normalized (i.e., dividida pela raiz quadrada da dimensão da amostra ) rescaled-range 

statistic  expressa por (Lo, 1991, p. 1288): 

 

 

[44] 

 

Os momentos do range  calculam-se a partir da função de distribuição  , sendo a 

média  e a (theoretical error variance) variância teórica do erro 

, pelo que a média e a variância de  são aproximadamente iguais a 1.25 e 
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a 0.27
2
, respetivamente

38
. Os valores críticos

39
 para os testes a qualquer nível de 

significância também se determinam a partir da função de distribuição  (Lo, 1991, p. 

1292). 

 

O teste para a hipótese nula da não existência de dependência de longo prazo pode ser 

realizado (na ausência de dependência de curto prazo) calculando o intervalo de confiança 

para um nível de significância e averiguando se  está dentro ou fora dos limites 

desejados, sendo os p-values assimptóticos dados em Lo (1991, p. 1288, Quadro 2) e 

reproduzidos na Tabela 1: 

 

 

TABELA 1 – Fractis da distribuição  

 0.005 0.025 0.050 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 

 0.721 0.809 0.861 0.927 1.018 1.090 1.157 1.223 

 0.543 0.600 .0700 0.800 0.900 0.950 0.975 0.995 

  1.294 1.374 1.473 1.620 1.747 1.862 2.098 

Fonte: Lo, A.W. (1991) - Long Term Memory in Stock Market Prices. Econometrica 59 (5), pp. 1279-1313 

 

 

Embora desde há muito demonstrado que a rescaled-range statistic tem a capacidade de 

detetar a dependência de longo prazo (Mandelbrot & Wallis, 1969a; Mandelbrot, 1972, 

1975; Mandelbrot & Taqqu, 1979), o autor Lo (1991) mostrou que quando a série temporal 

exibe dependência de curto prazo – sob a forma de heteroscedasticidade ou auto-correlação 

– a distribuição limite daquela estatística altera-se por uma constante multiplicativa, que 

depende da estrutura da dependência de curto prazo. Por isso, Lo (1991) sugeriu a 

utilização da modified rescaled range statistic, que corrige
40

 a distorção causada pela 

memória de curto prazo (Cheung & Lai, 1995; Chow, Pan & Sakano, 1996; Jacobsen, 

                                                           
38 Sendo   e  , então . 
39 Os limites do intervalo de confiança demarcam as regiões críticas para  na distribuição dos fractis (ou 

quantis)  definidas por Lo (1991, Quadro 2, p. 1288). 
40 O autor Lo (1991) adotou a noção de (strong mixing) mistura forte como definição operacional de dependência de 

curto prazo na sua hipótese nula, a qual admite o grau máximo de dependência e de heterogeneidade enquanto ainda 

permite alguma forma da lei dos grandes números e o teorema do limite central válidos. Uma série temporal tem mistura 

forte se a dependência máxima entre eventos em quaisquer duas datas se torna insignificantemente menor à medida que o 

lapso de tempo entre essas duas datas aumente. Quando a série temporal está sujeita à dependência de curto prazo a 

estatística  clássica é influenciada na sua distribuição limite. 
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1996; Sadique & Silvapulle, 2001; Assaf, 2006). Esta modificação permite distinguir 

explicitamente entre dependência de curto prazo e dependência de longo prazo
41

. 

 

 

7.5.1.2. Modified Rescaled-Range Analysis  

 

Os refinamentos anteriormente referidos sobre a rescaled-range statistic não foram 

concebidos para distinguir entre dependência de curto prazo e dependência de longo prazo 

(no sentido em que veio a ser feito por Lo), revestindo uma lacuna em aplicações da 

análise  a dados de retornos acionistas desde que Lo & MacKinlay (1988, 1990) 

demonstraram que tais dados expõem substancial dependência de curto prazo. Portanto, 

para ser do interesse atual qualquer investigação empírica de memória de longo prazo nos 

retornos de ações, deve, em primeiro lugar, julgar a presença de auto-correlações de 

frequência mais alta. 

 

O autor Lo (1991) desenvolveu um teste para formas de dependência de longo prazo 

usando uma generalização simples da rescaled-range statistic  primeiramente 

proposta por Hurst (1951). Ao modificar o rescaled-range adequadamente, Lo construiu 

um teste estatístico que é robusto à dependência de curto prazo e derivou a sua distribuição 

limite sob dependência de curto prazo e de longo prazo. Trata-se de uma extensão da 

estatística  para a qual a relevante teoria de amostragem assimptótica é derivada 

através da (functional central limit theory) teoria do limite central funcional. 

Contrariamente aos resultados de Greene & Fielitz (1977) e de outros autores, quando esta 

estatística é aplicada aos índices de retornos diários e mensais de ações ao longo de vários 

períodos e sub-períodos amostrais diferentes, não existe evidência de dependência de longo 

prazo desde que os efeitos da dependência de curto prazo sejam encontrados (Lo, 1991). 

 

Para distinguir entre dependência de longo prazo e de curto prazo a classic rescaled-range 

statistic  teve de ser modificada de modo que o seu comportamento estatístico fosse 

invariante para uma classe geral de processos de memória curta (ou seja, invariante à 

correlação serial de curto prazo), mas que divergisse para processos de memória longa. O 

                                                           
41 A rescaled-range statistic clássica não distingue a dependência entre curto prazo e longo prazo. O autor Lo (1991) 

mostrou que para coeficientes de auto-correlação de curto prazo  de 50% a média da estatística  pode ser influenciada 

acima de 73%, causando a rejeição da hipótese nula para qualquer nível de significância convencional. 
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teste  modificado para a memória de longo prazo examina a hipótese nula da memória 

de curto prazo e o possível processo heteroscedástico. A modified rescaled range statistic 

 incorpora a dependência de curto prazo no seu denominador, o qual se torna na 

raiz quadrada de um estimador consistente da variância das somas parciais até ao 

desfasamento  na expressão [42], e define-se da seguinte forma (Lo, 1991, p. 1289; 

Cheung & Lai, 1995, p. 601; Chow, Pan & Sakano, 1996, p. 183; Jacobsen, 1996, p. 398; 

Sadique & Silvapulle, 2001, p. 62; Assaf, 2006, pp. 292-293; Kristoufek, 2009a, p. 5): 

 

 

[45] 

 

onde o denominador
42

  inclui os usuais estimadores da variância  e da auto-

covariância  da amostra  (Lo, 1991, p. 1290): 

 

 

 

 

 

 

[46] 

 

onde: 

 

 

[47] 

 

                                                           
42 Conforme apresentado pela data-dependent rule em Andrews (1991),  é um (heteroskedasticity and 

autocorrelation consistent variance estimator) estimador da variância consistente à heteroscedasticidade e à auto-

correlação. 
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em que os ponderadores  sugeridos por Newey & West (1987) produzem sempre um 

estimador da variância , consistente à heteroscedasticidade e à auto-correlação, 

positivo de  vezes a (não normalizada) função densidade espectral de  na frequência 

zero, usando a janela de Bartlett (Lo, 1991, p. 1290; Assaf, 2006, p. 293). 

 

A maior parte dos autores não trata a escolha de um desfasamento ótimo  e define vários 

desfasamentos diferentes, relativamente aos quais usa e examina os diferentes resultados 

(Zhuang, Green & Maggioni, 2000; Alptekin, 2006). Não obstante, existem duas vias 

sugeridas pela literatura. Relativamente à primeira, Andrews (1991) propôs para o 

estimador de  a função ponderação  e um corte de desfasamento 

 assimptótico data-dependent baseado no coeficiente de auto-correlação, definido por: 

 

 

[48] 

 

onde  representa o maior número inteiro menor ou igual a  e  é o coeficiente de 

auto-correlação de primeira ordem da série de dados. 

 

Relativamente à segunda, Chin (2008) propôs um corte de desfasamento baseado na 

duração do sub-intervalo, definido por: 

 

 

[49] 

 

O autor Lo (1991) também estipulou os pressupostos e os detalhes técnicos para permitir 

que a distribuição assimptótica de  seja obtida e as condições adicionais debaixo 

das quais esta estatística converge na distribuição, bem como os valores críticos para o 

teste.  
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Procedimento de Teste: 

 

Sob a hipótese nula de dependência de curto prazo com heteroscedasticidade (ou seja, de 

inexistência de memória de longo prazo), a normalized (i.e., dividida pela raiz quadrada da 

dimensão da amostra ) modified rescaled-range statistic  com desfasamento  

tem uma distribuição limite estabelecida por (Lo, 1991, p. 1291): 

 

 

[50] 

 

Note-se que a possibilidade de a análise  ser influenciada pelo processo de memória de 

curto prazo acaba por ser uma vantagem do método desde que um expoente  

possa significar um processo independente ou um processo dependente a curto prazo. Por 

conseguinte, um expoente  baseado numa estatística  que esteja fora dos intervalos de 

confiança apenas sugere que o processo é dependente desde que a memória de curto prazo 

sobrestime  (Lo, 1991). Se a análise  não fosse influenciada pelo processo de 

memória de curto prazo, seria impossível dizer se uma estimativa de  significava 

independência ou dependência de curto prazo, apenas rejeitaria a memória de longo prazo 

do processo. De qualquer maneira, é interessante verificar que se podem usar as estatísticas 

 e  para distinguir e analisar três hipóteses, ou seja, a de passeio aleatório, a de 

memória de curto prazo e a de memória de longo prazo (Chow, Pan & Sakano, 1996). Se 

ambas as estatísticas forem significantes, o processo tem dependência de longo prazo. Se a 

estatística  estimada é significante e a estatística  é insignificante, a série de dados 

exibe memória de curto prazo. Se as estatísticas  e  forem ambas insignificantes, o 

processo é independente ou de passeio aleatório. No entanto, um teste conjunto sobre 

ambas as estatísticas tem dois inconvenientes. Em primeiro lugar, esses dois testes 

estatísticos são claramente não independentes, pelo que a dimensão de um teste conjunto 

sobre  e  será maior do que quando testadas separadamente. Em segundo lugar, não 

existe uma forma de conhecer a natureza da dependência de uma série temporal no caso de 

a estatística  ser significativa e de a estatística  não ser significativa (Chow, Pan & 

Sakano, 1996). Por outro lado, a utilização das estatísticas separadamente pode conduzir a 

resultados ambíguos, dado que a análise  só pode dizer que a série temporal é não 

dependente a longo prazo ou é não independente, enquanto a análise  só pode dizer 
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que a série temporal não é ou é dependente a longo prazo (Kristoufek, 2009a). Não 

obstante, a rejeição da dependência de longo prazo com base na estatística  ainda 

deixaria duas opções muito diferentes: independência ou dependência de curto prazo. 

 

O teste para a hipótese nula da ausência de dependência de longo prazo a um nível de 

confiança de 95%, por exemplo, pode ser realizado averiguando se  está contido no 

intervalo  (os p-values assimptóticos são dados em Lo (1991, Quadro 2, p. 

1288)). Isso quer dizer que, ao nível de significância de 5%, a hipótese nula de um 

processo de memória de curto prazo é rejeitada se a estatística  não se situar dentro 

dos limites daquele intervalo. Por outras palavras, o intervalo de confiança a 95% com 

probabilidades iguais nas duas abas tem aqueles limites críticos
43

. 

 

A estatística  requer a seleção da ordem do desfasamento , em relação ao qual 

apresenta elevada sensibilidade e, por isso, reveste a situação mais problemática da nova 

medida do desvio-padrão (Wang, van Gelder, Vrijling & Chen, 2006). No entanto, existe 

pouca orientação sobre a forma de escolha de um corte de desfasamento ideal. Quando  é 

muito baixo em relação à dimensão amostral ainda se pode deixar alguma dependência de 

curto prazo na série temporal e quando  é muito alto a estatística  pode tornar-se 

insensível à dependência de longo prazo dos dados (Jacobsen, 1996). As duas situações 

conduzem a resultados distorcidos e implicam a diminuição do poder da estatística. Noutra 

perspetiva, pode dizer-se que se  é muito pequeno, o estimador não responde pela auto-

correlação do processo, enquanto se  é muito grande torna-se responsável por qualquer 

forma de auto-correlação, e o poder do teste atende ao seu tamanho (Assaf, 2006). Além 

disso, sendo escolhido um  muito pequeno, podem ser ignoradas auto-covariâncias 

significativas, influenciando a estatística , mas sendo escolhido um  muito grande a 

distribuição da amostra-finita diverge significativamente do seu limite assimptótico 

(Teverovsky, Taqqu & Willinger, 1999; Eitelman & Vitanza, 2008; Kristoufek, 2009a). 

 

A diferença entre a rescaled-range statistic clássica , na expressão [42], e a rescaled-

range statistic modificada  de Lo (1991), na expressão [45], reside, portanto, 

nos respetivos denominadores, e as especificações distinguem-se, essencialmente, na forma 

                                                           
43 As regiões críticas definidas em Lo (1991, p. 1288) para  na distribuição dos fractis (ou quantis)  

aplicam-se a ambas as estatísticas , clássica e modificada. 
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como a range measure é normalizada. Se a série  está sujeita à dependência de curto 

prazo, a variância da soma parcial não é simplesmente a soma das variâncias dos termos 

individuais, mas também inclui as auto-covariâncias (Lo, 1991). Por conseguinte, o 

estimador  no denominador da expressão [45] normaliza a range measure não apenas 

pela variância da amostra , tal como considerado na análise  clássica – neste 

caso a estatística de Lo reduz-se à estatística de Hurst –, mas também pela soma ponderada 

das auto-covariâncias da amostra até ao desfasamento  (para ). Esta modificação é 

que proporciona a propriedade desejável do teste  não ser sensível à não 

normalidade nem à heteroscedasticidade condicional dos dados e que prevê a robustez à 

dependência de curto prazo, permitindo um padrão rico de interações entre as dinâmicas de 

curto e de longo prazo (Cheung & Lai, 1995). Se a série  não está sujeita à 

dependência de curto prazo, o segundo termo da expressão [46], que capta esse tipo de 

memória, desaparece e as duas estatísticas , clássica e modificada, são equivalentes. 

Assim, a estatística  é invariante à dependência de curto prazo, mas é sensível à 

dependência de longo prazo. 

 

 

7.5.1.3. Expoente Hurst  e Procedimento Gráfico 

 

O autor Feller (1951) mostrou que o range  descrito pela expressão [40], definido pela 

diferença entre o máximo e o mínimo desvio acumulado em relação à média sobre o 

período , para um processo Gaussiano independente torna-se assimptoticamente 

proporcional a . O expoente  de Hurst caracteriza o comportamento escalado do range 

dos afastamentos acumulados de uma série temporal em relação ao seu valor médio. Isso 

significa que o expoente Hurst para um processo independente se aproxima de  no 

limite (Jacobsen, 1996). Além disso, Mandelbrot & Wallis (1969a) também expõem que 

para qualquer processo estocástico dependente a curto prazo o expoente Hurst converge 

para  se  tende para infinito. No entanto, se as séries temporais exibem dependência 

de longo prazo positiva ou negativa, o expoente  deve convergir para valores superiores 

(persistência) ou inferiores (anti-persistência) a , respetivamente. Tal escalamento 

reflete uma tendência de reforço dos desvios em relação à média e também é característico 

dos modelos de séries temporais conhecidos como ruído Gaussiano fracionário 

(Mandelbrot & Wallis, 1969b) e como fractionally integrated  (Granger, 1980). 
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Nesses processos a dependência de longo prazo identifica-se num lento (hiperbólico) 

decaimento da função de auto-correlação , baseando-se na (asymptotic scaling 

relationship) relação de escalamento assimptótico (Lux, 1996, p. 702; Costa & 

Vasconcelos, 2003, p. 246; Kristoufek, 2009a, p. 4; Kristoufek, 2009b, p. 4; Kristoufek, 

2010, p. 317): 

 

 
[51] 

 

onde  é uma constante positiva finita independente de  (Taqqu, Teverosky & Willinger, 

1995; Di Matteo, 2007) e  é o expoente Hurst. 

 

A relação linear em escala logarítmica dupla indica a (power scaling) potência do 

escalamento (Weron, 2002). Para descobrir essa lei de escalamento e estimar o expoente  

pode empregar-se uma regressão linear simples de mínimos quadrados sobre os logaritmos 

de cada lado da expressão [51] numa amostra de horizontes temporais crescentes 

 (Lux, 1996, p. 702): 

 

 
[52] 

 

Embora esta abordagem encontre extensa aplicação em diversos campos, nenhuma teoria 

de distribuição assimptótica pode ser derivada para o próprio expoente . 

Consequentemente, nenhum teste de hipótese explícito pode ser realizado e a significância 

de estimativas pontuais  ou  baseia-se numa avaliação subjectiva
44

. 

                                                           
44 Ainda assim, o autor Brooks (1995) realizou testes de significância estatística para o expoente  baseados em técnicas 

de bootstrapping de dados substitutos (i.e., dados com as mesmas características distributivas e estrutura de auto-

correlação de curto prazo conforme a série temporal em análise). Bootstrapping refere-se a uma metáfora para "processos 

auto-sustentáveis que funcionam sem ajuda externa", mas com etapas de facilitação interna. Na estatística, bootstrapping 

consiste num método de atribuição de medidas de precisão às estimativas amostrais (Efron & Tibshirani, 1993). A técnica 

permite a estimação da distribuição amostral de praticamente qualquer estatística usando apenas métodos muito simples, 

situando-se na classe mais ampla de técnicas de reamostragem. Concretamente, baseia-se na estimação das propriedades 

de um estimador (tais como a variância) medindo-as quando se recolhem amostras a partir de uma distribuição de 

aproximação. Uma escolha padrão para uma distribuição de aproximação é a distribuição empírica dos dados observados. 

No caso em que o conjunto das observações pode assumir-se de uma população i.i.d. pode ser implementado através da 

construção de várias reamostras do conjunto de dados observados (e de tamanho igual a esse conjunto), cada um dos 

quais obtido por amostragem aleatória com substituição do conjunto de dados original. O método também pode ser usado 

para a construção de testes de hipóteses e de intervalos de confiança. Muitas vezes é usado como uma alternativa à 

inferência, baseado em pressupostos paramétricos quando tais pressupostos estão em dúvida, ou quando a inferência 
paramétrica é impossível ou exija fórmulas muito complexas para o cálculo dos erros padrão. 

Ainda de acordo com a aplicação IBM® SPSS® Statistics version 20: “Bootstrapping is a method for deriving robust 

estimates of standard errors and confidence intervals for estimates such as the mean, median, proportion, odds ratio, 



PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA  - 112 - 

7. Deteção e Modelação da Memória de Longo Prazo em Séries Temporais de Retornos Acionistas 

Apesar disso, a distribuição assimptótica do próprio rescaled-range sob uma hipótese nula 

combinada de ausência de memória longa foi estabelecida por Lo (1991). Usando essa 

função de distribuição e os níveis de significância indicados pelo autor pode testar-se a 

significância dos sinais aparentes de memória de longo prazo indicados por . 

 

É possível impor modelos específicos de dependência de curto prazo nas séries temporais 

para analisar a influência desse tipo de dependência sobre a estimação do expoente  de 

Hurst, que traduz uma medida relacionada de dependência de longo prazo numa série 

temporal. Esta análise – muitas vezes também designada por análise  – utiliza uma 

técnica gráfica primeiramente sugerida por Mandelbrot & Wallis (1969a,b,c) para estimar 

o expoente Hurst, que é intimamente relacionado com a rescaled-range statistic clássica 

 e, portanto, também pode ser influenciado pela dependência de curto prazo. 

 

O processo gráfico da rescaled-range analysis consiste em primeiro calcular o valor médio 

do rescaled-range por vários valores até  para um dado valor de . Sendo essa média 

apresentada por , o limite da razão
45

  é frequentemente designado por 

expoente de Hurst
46

. Os autores Mandelbrot & Wallis sugeriram a técnica da representação 

de  em função de  para diferentes valores de . A inclinação dessa 

representação pode ser estimada utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários e 

traduz uma estimativa do expoente  de Hurst. 

 

 

7.5.2. Fractional Differencing Analysis  

 

Estudos econométricos empíricos para a dependência de longo prazo recorrem 

frequentemente ao método  de Geweke & Porter-Hudak (1983) para o cálculo do 

fractional differencing parameter  de um movimento Browniano fractal . O 

                                                                                                                                                                                
correlation coefficient or regression coefficient. It may also be used for constructing hypothesis tests. Bootstrapping is 

most useful as an alternative to parametric estimates when the assumptions of those methods are in doubt (as in the case 

of regression models with heteroscedastic residuals fit to small samples), or where parametric inference is impossible or 

requires very complicated formulas for the calculation of standard errors (as in the case of computing confidence 
intervals for the median, quartiles, and other percentiles)”. 
45 Alguns autores representam o valor médio do rescaled-range por  e o quociente por . 
46 No âmbito da análise  é útil relembrar o expoente Hurst relacionando  com o parâmetro  na classe de processos 

. O processo  com  revela memória longa; para  um processo  reduz-se a 

um processo . Nestes modelos  quando . É comum designar uma série temporal 

persistente se  e anti-persistente se . 
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método baseia-se nas propriedades do periodograma de processos de memória de longo 

prazo a baixas frequências (Kyaw, Los & Zong, 2006). Este comportamento limite foi 

derivado para a classe  de modelos de memória longa por Geweke & Porter-

Hudak (1983), e desde que demonstraram equivalência entre os conceitos de modelos 

 fractionally integrated e de ruídos Gaussianos fracionários que também se estende 

a estes. Por outro lado, Maghyereh (2007) salienta que o estimador de regressão log-

periodograma  é dos mais amplamente utilizados na literatura para estimar o valor do 

parâmetro  de Hurst. Além disso, Cheung & Lai (1995) referem que o fractional 

differencing test, com um ganho potencial de eficiência de estimação, pode proporcionar 

um exame mais poderoso para a memória de longo prazo do que o modified rescaled-range 

test. 

 

O método de regressão espectral de Geweke & Porter-Hudak (1983) sugere um 

procedimento semi-paramétrico para obter uma estimativa do parâmetro de memória de 

um processo fractionally integrated que não exige uma parametrização explícita da 

dinâmica desconhecida . O processo estatístico envolve a estimação e teste do 

fractional differencing parameter  – ou degree of fractional integration – na expressão 

[31], baseada no declive da função densidade espectral em torno da frequência angular 

 (Cheung & Lai, 1995; Barkoulas & Baum, 1996; Sadique & Silvapulle, 2001). O 

teste  assenta no facto de que a dinâmica de baixa frequência de um processo é 

parametrizada pelo fractional parameter, ou seja, o parâmetro  determina a dinâmica de 

baixa frequência do processo. Então, o fractional differencing test  pode revelar a 

estrutura fractal de uma série temporal com base na análise espectral da sua dinâmica de 

baixa frequência. 

 

Granger & Joyeux (1980) e Hosking (1981) demonstraram que a função densidade 

espectral de , definida por  na expressão [37], é proporcional a , e Sadique & 

Silvapulle (2001, p. 62) indicaram que é equivalente à expressão: 

 

 

[53] 

 

onde  é a densidade espectral de .  
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Considerando o logaritmo da expressão [53] e calculando em (harmonic frequencies) 

frequências harmónicas de Fourier , obtém-se
47

: 

 

 

[54] 

 

Para (low frequency ordinates) ordenadas de baixa frequência  próximas de zero o último 

termo é desprezível, em comparação com os outros termos. Adicionando  – o 

periodograma na ordenada  – em ambos os lados da expressão [54], permite obter 

(Sadique & Silvapulle, 2001, p. 62): 

 

 

[55] 

 

Isto sugere que o differencing parameter  pode ser estimado empregando uma equação de 

regressão linear simples espectral do log-periodograma (Lux, 1996, p. 703; Sadique & 

Silvapulle, 2001, p. 62): 

 

 

[56] 

 

onde  é um termo de erro aleatório assimptoticamente i.i.d. por 

frequências harmónicas. 

 

 

Procedimento de Teste: 

 

A (theoretical asymptotic variance) variância assimptótica teórica do erro de regressão 

espectral  sabe-se que é igual a , podendo ser imposta na estimação para aumentar a 

eficiência e realizar um teste bi-lateral de significância estatística às estimativas do 

parâmetro  através da distribuição T-Student. 

 

                                                           
47 O autor Henry (2002, p. 726) define que . 
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Geweke & Porter-Hudak (1983) mostram que a função densidade espectral de um ruído 

Gaussiano fracionário com expoente Hurst  é idêntica à de um modelo  com 

differencing parameter . No domínio temporal, memória longa  

implica que uma série eventualmente exiba dependência positiva forte entre as observações 

distantes, enquanto que, no domínio da frequência, a densidade espectral torna-se infinita 

quando a frequência se aproxima de zero. Se , no domínio temporal a série exibe 

dependência negativa de longo prazo, enquanto que no domínio de frequência a sua 

densidade espectral tende para zero quando a frequência se aproxima de zero (Barkoulas & 

Baum, 1996). 

 

Conforme indicam Sadique & Silvapulle (2001, p. 63), o periodograma na frequência 

harmónica  é comparado
48

 a . O número de ordenadas de 

baixa frequência  usadas na regressão espectral é uma função crescente do número de 

observações . Os autores Geweke & Porter-Hudak (1983) mostraram que para  , 

com , o estimador de mínimos quadrados para  na expressão [56] proporciona 

uma estimativa consistente
49

 de , e o teste da hipótese nula, em que , pode ser 

baseado na habitual estatística T-Student do (slope coefficient) coeficiente de inclinação. A 

notação  é a raiz da dimensão amostral utilizada para calcular o número de ordenadas do 

periodograma usadas na regressão . 

 

Atendendo à especificação adotada por Barkoulas & Baum (1996, p. 255) na expressão 

[35], a definição do periodograma de  de frequência  seria dada por 

, em que na regressão espectral   e 

 é o número de ordenadas harmónicas incluídas na regressão. Assumindo 

que ,   e  , o negativo 

da estimativa do coeficiente de inclinação pelo método dos mínimos quadrados na 

expressão da regressão espectral proporciona uma estimativa de . 

 

                                                           
48 Os autores Cheung & Lai (1995, p. 602) calculam o periodograma  através do produto de  pelo quadrado da 

transformação exata finita de Fourier da série  na respetiva ordenada harmónica. 
49 Os autores Geweke & Porter-Hudak (1983) demonstraram consistência e normalidade assimptótica para , 

enquanto Robinson (1994b) demonstrou consistência para . Hassler (1993a, 1993b) provou consistência e 

normalidade assimptótica no caso das inovações Gaussianas  na expressão [31]. Barkoulas & Baum (1996) 

salientam que o estimador de regressão espectral para  não é consistente, dado que convergirá a uma taxa mais lenta. 
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Considerando a notação usada por Christodoulou-Volos & Siokis (2006, p. 1333) na 

expressão [36], a estimativa do parâmetro de memória  é obtida a partir da aplicação do 

método dos mínimos quadrados ordinários à seguinte expressão: 

 

 

[57] 

 

calculada sobre as frequências fundamentais . 

Entretanto,  é definida como a transformação discreta de Fourier 

da série temporal ,  como o periodograma, e . O 

resultado da aplicação dos mínimos quadrados na expressão [57] dá origem a 

(Christodoulou-Volos & Siokis, 2006, p. 1333): 

 

 

[58] 

 

Vários autores têm proposto diversos métodos para a escolha do número de frequências 

harmónicas incluídas na regressão. A estimativa do declive da regressão é uma 

aproximação da inclinação do espectro da série na área de frequência zero. Por isso, o 

número de ordenadas do periodograma de baixa frequência utilizadas na regressão 

espectral deve ser escolhido criteriosamente. Se poucas ordenadas estiverem incluídas, a 

inclinação é calculada a partir de uma amostra pequena e as estimativas de  serão 

imprecisas devido aos limitados graus de liberdade na estimação. Se muitas ordenadas 

estiverem incluídas, causarão contaminação das estimativas  devido a componentes de 

média ou alta frequência do espectro (Cheung & Lai, 1995; Christodoulou-Volos & Siokis, 

2006). A escolha de , ou potência igual a , é frequentemente aplicada na estimação 

de . Além disso, para avaliar a robustez das estimativas decorrentes do método  

geralmente também se emprega um (range of power values) intervalo de valores de 

potência, por exemplo  entre 0.40 e 0.75. Com a escolha apropriada do número de 

frequências harmónicas, a distribuição assimptótica do differencing parameter  não 

depende nem da ordem do componente , nem da distribuição do termo de erro do 

processo .  
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Normalmente, empregam-se duas estimativas do erro padrão do coeficiente : o 

(regression standard error) erro padrão da regressão, dando origem a um teste T-Student 

standard, e o (asymptotic standard error) erro padrão assimptótico, baseado na variância 

teórica do log-periodograma igual a , em que a estatística tem uma distribuição 

normal padronizada sob a hipótese nula. 

 

 

7.5.3. Detrended Fluctuation Analysis  

 

A detrended fluctuation analysis , que consiste numa modificação da standard 

variance analysis, foi proposta independente por Moreira, Silva & Kamphorst (1994)
50

 e 

por Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & Goldberger (1994). 

 

Em comparação com a análise , o método  centra-se nas flutuações em torno da 

tendência, em vez de no range do sinal. As etapas iniciais dos dois processos são 

semelhantes. A ideia do método  é subtrair as possíveis tendências determinísticas da 

série temporal original e, em seguida, analisar a flutuação dos detrended data. 

 

Em primeiro lugar, depois de subtrair a média integra-se a série temporal original  para 

obter a série temporal acumulada  da seguinte forma (Costa & Vasconcelos, 2003, p. 

236; Oh, Kim & Um, 2006, p. 2): 

 

 

[59] 

 

Esse processo de acumulação é o que transforma os dados originais num processo auto-

similar, onde  representa a média: 

 

 

[60]  

                                                           
50 No artigo destes autores o análogo da “fluctuation function” foi denominado “straight line roughness”. 
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Em segundo lugar, a série temporal acumulada , de duração , divide-se por um 

número inteiro igual a  compartimentos não sobrepostos com a mesma duração, cada 

um contendo  pontos. Depois, a (linear local trend) tendência local linear  

em cada compartimento é definida como o ajuste linear de mínimos quadrados padrão
51

 

dos pontos dos dados
52

 (Grech & Mazur, 2005). Subtraindo  a  em cada 

compartimento, a tendência é removida. Este processo é aplicado em todos os 

compartimentos, e a detrended fluctuation function  define-se pela raiz quadrada do 

desvio médio de  em relação à trend function  (Costa & Vasconcelos, 2003, p. 

237; Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004, p. 674; Oh, Kim & Um, 2006, p. 2; Matos, 

Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane, 2008, p. 3911; Kristoufek, 2009b, p. 5; Kristoufek, 

2010, p. 317): 

 

 

[61] 

 

O cálculo da média de  sobre os  intervalos proporciona a flutuação  como 

uma função de . Assim (Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane, 2008, p. 3911), 

 

 

[62] 

 

Em terceiro lugar, se as observáveis  são variáveis aleatórias não correlacionadas ou 

variáveis correlacionadas a curto prazo, o comportamento esperado deve ser uma lei-

potência (Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004), e a fluctuation function anterior tem a 

seguinte relação de escalamento (Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & Goldberger, 

1994, p. 1685; Costa & Vasconcelos, 2003, p. 237; Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004, 

p. 674; Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane, 2008, p. 3911; Oh, Kim & Um, 2006, p. 

3; Kristoufek, 2009b, p. 5; Kristoufek, 2010, p. 318):  

                                                           
51 Os coeficientes  e  representam o ajuste linear de mínimos quadrados de  em cada compartimento. 
52 O ajuste polinomial é estimado para cada sub-período. A escolha da ordem do polinómio constitui um método prático, 

mas é sobretudo definida como a primeira ou a segunda ordem de tendência polinomial quando as ordens não oferecem 

informação significante (Vandewalle, Ausloos & Boveroux, 1997). O procedimento é, então, classificado como DFA-0, 

DFA-1 e DFA-2, de acordo com a ordem da tendência de filtragem (Hu, Ivanov, Chen, Carpena & Stanley, 2001). Muitos 

dos estudos limitam-se à tendência de filtragem linear e, assim, utilizam a DFA-1. 
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[63] 

 

Tornando a executar-se uma regressão de mínimos quadrados ordinários sobre uma relação 

representada por logaritmos duplos na expressão [63], produz-se uma linha reta, cuja 

inclinação é precisamente o expoente  de Hurst. Então, a partir de uma regressão linear 

(em escala log-log) dos dados correspondentes para  o valor empírico para o expoente 

de Hurst pode ser estimado para definir o grau da tendência polinomial, tal como 

aconteceu para a análise  (Costa & Vasconcelos, 2003, p. 237; Kristoufek, 2009b, p. 5; 

Kristoufek, 2010, p. 318): 

 

 
[64] 

 

Graficamente, pode representar-se cada ponto como o final
53

 de uma janela deslizante, 

movida ao longo da série, e o seu correspondente expoente . O expoente Hurst é obtido 

ajustando uma lei-potência à função   calculada na janela deslizante. 

 

Um problema prático deste método reside na necessidade de escolher um intervalo 

adequado dentro do qual se executa o ajustamento linear. Por exemplo, os primeiros pontos 

na parte inferior do gráfico de  devem ser negligenciados porque nesta região o 

processo de detrending elimina muita da flutuação. Este efeito explica a habitual (bending 

down) curvatura descendente da  para pequenos tamanhos . Para grandes tamanhos  

existem poucos compartimentos para um cálculo adequado da média e, consequentemente, 

os valores de  não são estatisticamente confiáveis. Além disso, os autores Hu, Ivanov, 

Chen, Carpena & Stanley (2001) verificaram que os valores obtidos para o expoente  

através deste procedimento são ligeiramente dependentes da escolha do intervalo de 

ajustamento. 

 

A detrended fluctuation analysis tem como vantagem, relativamente à rescaled-range 

analysis e à standard variance analysis, a capacidade de detetar dependência de longo 

prazo em séries temporais não estacionárias, e, relativamente a outras técnicas (por 

                                                           
53 Alternativamente, cada ponto também pode representar o centro ou o início da janela deslizante.  
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exemplo, a transformação de Fourier), a possibilidade de tendências inerentes serem 

evitadas em todas as escalas  e de correlações locais serem facilmente detetadas. 

 

 

7.5.4. Wavelet Multi-Resolution Analysis  

 

A wavelet multi-resolution analysis  foi desenvolvida por engenheiros de 

processamento de sinal, como, por exemplo, Mallat (1989a,b,c), e consiste numa técnica 

que permite, simultaneamente, analisar séries temporais nos domínios do tempo e de 

frequência, de modo a identificar e medir os diferentes graus de dependência de longo 

prazo. Lipka & Los (2003) e Los & Yu (2008) também demonstraram que a visualização
54

 

dos wavelet resonance coefficients e dos seus (power spectra) espectros de potência, sob a 

forma de scalograms localizados e de scalegrams médios, auxilia poderosamente na 

deteção e medição de vários tipos não lineares de difusão de preços de mercado. 

 

Um scalogram é uma visualização do código de cores dos wavelet resonance coefficients 

quadrados medidos, ou seja, dos coeficientes de correlação quadrados entre a série 

temporal e as bases de wavelet escolhidas (Lipka & Los, 2003). Permite detetar com 

precisão o momento e a potência das inovações ou os choques que ocorrem nos mercados 

financeiros e a sua força de frequência localizada, ou poder, ou risco. Os seus localizados 

wavelet resonance coefficients de média zero medem o grau de correlação de vários 

segmentos da série temporal com wavelets particularmente moldadas e dimensionadas (i.e., 

“elementos base da análise completa") em função da sua escala, que é proporcional ao 

inverso da sua frequência (Kyaw, Los & Zong, 2006). Então, os scalograms consistem nos 

respetivos coeficientes de determinação (i.e., resonance coefficients ao quadrado) da 

                                                           
54 Normalmente, os diagramas mostram três partes importantes em cada um dos painéis. A parte A é a representação da 

série temporal original (i.e., os níveis do índice de preços) juntamente com o tipo de wavelet usada para a analisar (i.e., a 

usual wavelet Morlet-6,0); a parte B é o scalogram (i.e., o espectro de potência de wavelet localizada), que é uma 

representação da cor codificada do valor ao quadrado (ou magnitude) dos wavelet resonance coefficients, ou seja, os 

coeficientes de determinação de frequência temporal localizados; a parte C é o scalegram (i.e., a wavelet global), que 

representa as (horizontal) variâncias das wavelets de média zero em relação às (vertical) escalas, e forma a média 

estatística temporal do scalogram. Esta parte demonstra o escalamento mono-fractal da série temporal, desde grandes 

escalas em baixo até pequenas escalas no topo. A inclinação do scalegram dos níveis de preços é dada por a , 

de modo que o expoente Hurst é obtido por ; a inclinação do scalegram das taxas de retorno é dada por 

, de modo que . Ambos os scalegrams dão valor idêntico para  (Los, 2003, Capítulo 8). 

Quando , observa-se um movimento Browniano geométrico ; quando  observa-se um 

movimento Browniano fracionário  anti-persistente; quando , observa-se um movimento Browniano 

fracionário  persistente. Os “choques” nos scalegrams das taxas de retorno revelam algumas cyclicities 

aperiódicas institucionais. Os picos abruptos nas taxas de retorno com os correspondentes vórtices (vermelhos) no 

scalogram indicam importantes eventos de notícias singulares nos mercados acionistas (Los & Yu, 2008). 
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frequência temporal localizada e permitem uma análise mais rigorosa de como os preços 

de mercado se ajustam dinamicamente às novas informações. Têm a capacidade de medir 

todos os espectros de potência localizada nos domínios do tempo e de frequência (i.e., 

1/escala) em várias escalas e por várias vezes (Lipka & Los, 2003). Um scalegram é a 

média desses scalograms ao longo do tempo representada graficamente pelo logaritmo do 

(average power spectrum) espectro de potência médio da série temporal financeira. 

Permite analisar a função de auto-correlação  da série na dimensão de frequência do 

tipo Fourier convencional (assente em bases trigonométricas) e, portanto, detetar possíveis 

(ou certas) periodicidades (tais como sazonalidade estrita) ou cyclicities (i.e., 

periodicidades incertas, tais como feriados de negociação) nos índices de ações (Lipka & 

Los, 2003). Também auxiliam no reconhecimento do expoente Hurst global (ou 

homogéneo) para cada série temporal e podem determinar se os resíduos são, realmente, 

ruído branco. Kyaw, Los & Zong (2006) sintetizam que, enquanto que um scalogram 

proporciona a análise localizada de tempo e frequência de uma série temporal, um 

scalegram – que é a média temporal de um scalogram – representa o (classical power 

spectrum) espectro de potência clássico (i.e., a  de Fourier transformada) da série 

temporal no domínio da escala. Quando aplicado às inovações, incide sobre as 

periodicidades institucionais ou, mais precisamente, cyclicities aperiódicas dos mercados 

financeiros, que não podem ser facilmente identificadas através das metodologias estáticas 

baseadas na assunção clássica da ergodicidade ou da estacionariedade das inovações 

(Lipka & Los, 2003; Kyaw, Los & Zong, 2006). 

 

Por outro lado, Lee (2002), Sharkasi, Crane, Ruskin & Matos (2006) e Sharkasi, Ruskin & 

Crane (2008) recorreram a uma nova abordagem utilizando a discrete wavelet transform 

. Esta transformação proporciona uma compreensão adicional sobre as 

(breakdown) falhas da série. Em particular, comparativamente a outros métodos, o 

benefício da  é proporcionar uma maneira de estudar a sensibilidade da série aos 

incrementos da amplitude das flutuações e às alterações na frequência.  
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Medição do Grau de Dependência de Longo Prazo a partir da Wavelet Multi-Resolution 

Analysis : 

 

Conforme referido anteriormente, se as inovações das taxas de retorno forem 

independentes, a série pode ser representada pelo movimento Browniano geométrico 

, enquanto que se forem dependentes a longo prazo devem ser melhor modeladas 

por um movimento Browniano fracionário . Em ambos os movimentos Brownianos 

a taxa de retorno  é fractionally differenced com inovações de ruído branco 

, onde   e  , em que  é o 

expoente fractional differencing de Geweke & Porter-Hudak (1983). Somente quando 

 acontece que o movimento Browniano fracionário  iguala o convencional 

movimento Browniano geométrico . 

 

O domínio temporal da função de auto-correlação  do movimento Browniano 

fracionário  é proporcional a (Los, 2003): 

 

 
[65] 

 

Equivalentemente, o espectro de potência do domínio de frequência de um movimento 

Browniano fracionário   é proporcional a: 

 

 
[66] 

 

e o scalegram de wavelet ou (average wavelet spectrum) espectro médio de wavelet de um 

movimento Browniano fracionário  é proporcional a (Kyaw, Los & Zong, 2006): 

 

 
[67] 

 

em que  é o expoente Hurst (1951) monofractal, a escala temporal  

com a (fundamental angular frequency) frequência angular fundamental  e  

igual ao número total de observações. 
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A função de auto-correlação , o espectro de potência e o espectro de wavelet do 

movimento Browniano fracionário  têm claramente propriedades de escalamento 

(i.e., ajustamento em escala), com a  escalando de acordo com o horizonte temporal , 

o espectro de potência de acordo com a frequência  e o espectro wavelet de acordo com o 

nível de escalamento temporal . Estas são as propriedades de escalamento em 

tempo e em frequência do , as quais permitem identificar o expoente  de Hurst como 

uma medida do grau de dependência de longo prazo usando diferentes metodologias. 

 

Por exemplo, o expoente Hurst global pode ser identificado a partir da representação 

logarítmica do espectro de potência  do movimento Browniano fracionário  

em relação ao logaritmo da frequência , a partir da expressão: 

 

 
[68] 

 

onde  é uma proporção constante frequentemente designada por pré-fator. 

 

Similarmente, o expoente também pode ser identificado a partir da representação 

logarítmica do scalegram de wavelet do movimento Browniano fracionário  em 

relação ao nível de escalamento , a partir da expressão: 

 

 
[69] 

 

onde  é outra proporção constante
55

. Assim, a abordagem corrente é calcular o expoente 

de Hurst a partir do coeficiente de inclinação  do periodograma
56

, ou seja, a 

densidade espectral do conjunto de dados empíricos, ou a partir do coeficiente de 

inclinação  do scalegram, ou seja, a densidade da escala temporal do conjunto 

dos dados empíricos. 

 

 

                                                           
55 Na análise de wavelet geralmente é usado o escalamento diádico (par ou grupo de dois), de modo que  e, 

portanto, também o logaritmo diádico  , em vez do logaritmo natural  (Kyaw, Los & Zong, 2006). 
56 O periodograma é um estimador da densidade espectral de um sinal. O termo foi introduzido por Arthur Schuster em 

1898:”It is convenient to have a word for some representation of a variable quantity which shall correspond to the 

spectrum of a luminous radiation. I propose the word periodogram”. 
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A Wavelet Multi-Resolution Analysis  e a Variância Estatística dos Expoentes 

Hurst: 

 

Os autores Kyaw, Los & Zong (2006) calculam os wavelet resonance coefficients  

através da wavelet multi-resolution analysis  proposta por Mallat (1989a,b,c) com 

utilização da (muito geral) wavelet Morlet-6 
57

, recorrendo a uma aplicação da Kodak
58

. 

Um scalogram de wavelet , que é uma visualização colorida dos wavelet 

resonance coefficients quadrados (i.e., processamento de sinal equivalente dos 

"coeficientes de determinação" localizados), identifica claramente o tempo e a potência de 

todas as inovações do preço observadas nos mercados financeiros sobre todas as 

frequências de dados. Um scalegram de wavelet , que é a média temporal do 

scalogram, utiliza-se para calcular os expoentes Hurst monofractais a partir da inclinação 

do escalamento do espectro de escala resultante. 

 

O expoente Hurst monofractal é teoricamente constrangido no seu valor, situando-se no 

intervalo
59

 . E o teste crucial de memória longa é o (“potencialmente falseado”) 

teste de hipótese da memória de curto prazo neutral do movimento Browniano geométrico 

 contra
60

 as duas hipóteses alternativas de 

um movimento Browniano fracionário persistente  e 

de um movimento Browniano fracionário anti-persistente 

. 

 

A investigação científica tem procurado um teste estatístico com uma distribuição de 

probabilidade limite que possa ser facilmente calculada e que tenha elevado poder para 

                                                           
57 Uma wavelet Morlet-6 pode medir a precisão de uma distribuição assimétrica (non-smooth) não regular com seis 

momentos (non-vanishing) não extinguíveis. Comparativamente, uma distribuição normal regular e simétrica tem apenas 
dois únicos momentos não anuláveis. 
58 Os autores Kyaw, Los & Zong (2006, p. 276) recorreram à aplicação: Kodak’s online ION Script Research Systems 
Interactive Wavelet Program. 
59 Os físicos e os astrónomos utilizam uma codificação colorida nominal para os diferentes graus de persistência. Quando 

 se aproxima de zero , a série temporal diz-se (blue noise) ruído azul. Quando , a série diz-se anti-

persistente, ou (light blue) luz azul. Quando , a série é neutra, ou diz-se (white noise) ruído branco. Quando 

1/2 , os incrementos da série dizem-se persistentes, ou (pink) rosa. Quando  se aproxima de 1 , a série 

diz-se (red noise) ruído vermelho. Uma vez totalmente integrado o (white noise) ruído branco, é o mesmo que (brown 
noise) ruído castanho (Los, 2003, p. 124, Quadro 4.3). 
60 Quando se lida com séries temporais financeiras longas pode presumir-se que uma análise mais localizada (no tempo) é 

necessária para determinar uma possível dependência do expoente Hurst no tempo. Todavia, note-se que um expoente 

Hurst global igual a 1/2 não implica necessariamente a ausência de correlação: poderão existir correlações positivas e 

negativas em diferentes períodos de tempo de tal modo que a média produza um efetivo  (Costa & Vasconcelos, 

2003). 



PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA  - 125 - 

7. Deteção e Modelação da Memória de Longo Prazo em Séries Temporais de Retornos Acionistas 

testar a hipótese de memória longa. Com base em algumas reconhecidas “slightly defective 

heuristics” (Robinson, 2003, p. 14), Geweke & Porter-Hudak (1983) argumentam que a 

distribuição da estimativa da regressão log-periodograma de  satisfaz, assimptoticamente, 

a igualdade: 

 

 

[70] 

 

dando origem a processos inferenciais aparentemente simples, mas muito imprecisos. 

 

Empregando um processo linear para  assente em (martingale difference innovations) 

inovações de diferença martingale, Robinson (1995a,b) – também utilizando um 

pressuposto Gaussiano – estabeleceu um resultado relativamente mais preciso, baseado 

num estimador ligeiramente diferente para todo o intervalo de variação : 

 

 

[71] 

 

Esse resultado também oferece estimativas assimptóticas aparentemente simples do 

intervalo, além de um teste simples de neutralidade , ou seja, , embora o 

procedimento de teste continue muito impreciso. O tratamento de Robinson, apoiado no 

pressuposto teórico de Gaussianidade, realmente abrange múltiplas séries temporais, 

possivelmente diferentes parâmetros de memória (i.e., multi-fractalidade) e testes mais 

eficientes para a uniformidade desses parâmetros. 

 

Contudo, ambos os resultados limite são cientificamente quebrados, dado que são baseados 

em: (1) presunção de independência insustentável, (2) argumentos infinitos inaplicáveis 

(i.e., limite) usados no suporte finito para  ou  e (3) projeções unidirecionais perniciosas 

(no caso de Geweke & Porter-Hudak (1983)). O expoente Hurst  não pode 

ser normalmente distribuído, uma vez que tem suporte finito conhecido, , 

implicando que o differencing parameter  também deva ter suporte finito, 

. Em contrapartida, qualquer variável normalmente distribuída 

 tem suporte infinito, .  
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Em seguida apresenta-se uma teoria da distribuição estatística simples para o expoente  

de Hurst baseada na wavelet , mostrando a precisão desta análise na determinação 

daquele expoente de memória longa. Os autores Flandrin (1992) e Flandrin & Gonçalvès 

(1996) demonstraram que os wavelet resonance coefficients detalhados, que correlacionam 

wavelets com segmentos específicos das séries temporais  , 

 

 

[72] 

 

em que  é uma wavelet especificamente localizada, são Gaussianos com média zero 

e variância correspondente ao seu próprio valor quadrado
61

: 

 

 
[73] 

 

Os elementos do scalogram de wavelet consistem, por definição, nesses “coeficientes de 

determinação”: 

 

 
[74] 

 

Cada coeficiente do scalogram  tem, então, distribuição Qui-quadrado  com 1 

grau de liberdade e como parâmetro de (non-centrality) não centralidade : 

 

 

[75] 

 

onde o scalegram: 

 

 

[76] 

 

                                                           
61 Apesar dos sinais de  no integral, o suporte empírico para estes wavelet coefficients é finito, dado que o suporte da 

wavelet é empiricamente finito:  e  (Kyaw, Los & Zong, 2006, p. 277). 
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As distribuições Qui-quadrado  corretamente dimensionadas para cada um dos 

coeficientes do scalogram  podem ser obtidas por bootstrapping (Los, 2003, p. 

252, nota 338). O scalegram  tem, então, distribuição Qui-quadrado  com  

graus de liberdade e como parâmetro de não centralidade: 

 

 

[77] 

 

Kyaw, Los & Zong (2006) demonstraram que o rácio média / dispersão dessa distribuição 

Qui-quadrado  é dado (no limite) por: 

 

 

[78] 

 

o qual é superior quando o número de observações  é maior  e quando a escala 

temporal  é menor . Assim, o scalegram  é melhor identificado com mais 

observações em escalas mais finas de resolução de dados
62

. Conforme se referiu 

anteriormente, a variação do scalegram reside essencialmente na contingência da 

identificação do seu expoente identificável . 

 

Os autores Kyaw, Los & Zong (2006) ainda verificaram que a assimetria da distribuição 

Qui-quadrado  do scalegram é muito baixa: 

 

 

[79] 

 

e desaparece, implicando uma distribuição simétrica, quando . 

 

                                                           
62 Por exemplo, quando  observações para uma escala temporal  (i.e., 4 dias), tem-se  ou uma 

variação de 2% no scalegram , mas para uma escala temporal  (i.e., 256 dias), tem-se  ou uma 

variação de 4%. Para um mês de observações minuto a minuto,  e a variação é de 1% e de 2%, 

respetivamente. 
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E que a curtose da distribuição Qui-quadrado  do scalegram é dada por: 

 

 

[80] 

 

que se aproxima da normalidade (i.e., igual a 3) quando . 

 

 

Wavelet  e Intervalo de Precisão Mínimo do Expoente Hurst: 

 

A partir da estatística Qui-quadrado  introduzida por Kyaw, Los & Zong (2006) e do 

rácio identificado na expressão [78], Los & Yu (2008) estabeleceram o rácio ruído / sinal 

do scalegram  como  . A inclinação do scalegram definida por 

 é aproximadamente: 

 

 

[81] 

 

de modo que o (minimum uncertainty range) intervalo de incerteza mínimo da inclinação  

é dado por: 

 

 

 

 

[82] 

 

implicando que o intervalo de incerteza do expoente  de Hurst seja dado por: 
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[83] 
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8. ADEQUABILIDADE DOS MODELOS DE ESTIMAÇÃO DA MEMÓRIA DE 

LONGO PRAZO EM SÉRIES TEMPORAIS DE RETORNOS ACIONISTAS 

 

Desde há alguns anos, os investigadores têm-se esforçado pela identificação de modelos 

econométricos especificados corretamente e de modelos de séries temporais que possam 

captar a dependência dinâmica em séries temporais financeiras. Até agora, os resultados da 

análise do grau de dependência de longo prazo nos dados analisados parecem depender 

muito da metodologia analítica utilizada e, portanto, põem em causa como e se realmente 

podem ser identificados através dos procedimentos e tecnologias existentes. 

 

Os trabalhos científicos procuram melhorar continuamente os modelos matemáticos para a 

identificação confiável dos processos de (dynamic diffusion) difusão dinâmica dos preços 

nos mercados de ações internacionais. Pretendem demonstrar que, embora na literatura 

sobre modelagem econométrica possam encontrar-se vários modelos que adaptam dados 

financeiros aparentemente bem, não pode confiar-se plenamente nas conclusões sobre a 

adequabilidade da identificação desses modelos (Lipka & Los, 2003). Por exemplo, a 

modelação econométrica convencional e de séries temporais realça apenas a medição dos 

dois primeiros momentos dos resíduos, ignorando a medição dos momentos mais altos. Ou 

seja, em termos de frequência ignora todo o espectro de potência das inovações. As 

conclusões dos trabalhos científicos recomendam prudência em relação a esses modelos 

“estimados estatisticamente”, por presumirem frequentemente que os dados satisfazem os 

pressupostos dos modelos teóricos, embora os dados mostrem flagrantes discrepâncias das 

premissas básicas. Por vezes é admitido que os dados não satisfazem os pressupostos dos 

modelos teóricos, mas, apesar disso, os modelos continuam a ser “estimados” e os 

resultados a ser utilizados com uma confiança cientificamente não comprovada (Los, 

2001). 

 

No intuito de discutir tais inconsistências analíticas, Lipka & Los (2003, pp. 5-6) 

levantaram várias questões sobre o carácter dinâmico das cotações dos índices acionistas. 

As respostas são cruciais para executar análises adicionais econométricas e de séries 

temporais dos sinais dos preços diários, as quais são utilizadas para a avaliação de / e 
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(hedging) cobertura através de produtos derivados e, assim, para a gestão do risco de 

portfólios importantes. Aquelas questões apresentam-se em seguida: 

 

1) “Are the pricing series or their innovations ergodic?” 

2) “Is the pricing series or their innovations stationary? And if so, are they strict or 

wide-sense stationary?” 

3) “Do the pricing series, after proper Taylor expansion type differencing, exhibit 

independence, short-term dependence or long-term dependence?” 

4) “If the pricing series exhibit long-term dependence, are they persistent or anti-

persistent?” 

5) “What are the theoretical benchmark models for the analyzed pricing series?” 

6) “How far do the empirically identified dynamic price diffusion models deviate from 

theoretical benchmark models?” 

7) “Can the identified pricing models help market traders to earn abnormal returns?” 

 

Até recentemente, grande parte das pesquisas deu atenção aos modelos de séries temporais 

dinâmicas tradicionais, tais como  ou , para estimar o comportamento do 

retorno e do risco nos mercados bolsistas. Estes e o modelo  tornaram-se populares 

devido a responderem por observações desfasadas. No entanto, se os dados (índices de 

preços e suas transformações) analisados não identificarem ergodicidade, estacionariedade 

e independência, as séries não podem ser modeladas através de modelos das famílias 

 ou , que assumem estacionariedade da série residual final
63

 (Lipka & Los, 

2003; Kyaw, Los & Zong, 2006). Por outro lado, estes modelos, geralmente lineares, 

também são julgados por não serem capazes de modelar convenientemente a memória 

longa e por exigirem (e frequentemente presumirem) características da distribuição 

Gaussiana para os resíduos. A crítica de Kyaw, Los & Zong (2006) a estes modelos de 

(“stationarity of innovations”) “estacionariedade das inovações” é dupla: em primeiro 

lugar, as inovações das séries temporais financeiras empíricas são comprovadamente não 

Gaussianas e os momentos das distribuições dessas inovações tendem a variar ao longo do 

tempo (Loretan & Phillips, 1994); em segundo lugar, e mais importante, aqueles modelos 

                                                           
63 Refere-se à série depois de modelada. 
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não podem modelar corretamente a dependência de longo prazo observada, em particular 

processos escalados de (time-frequency) frequência temporal, uma vez que presumem 

desfasamentos finitos e inteiros. 

 

O autor Cochrane (1988) demonstrou que os modelos  se concentram nas primeiras 

auto-correlações para capturar as características de curto prazo da série temporal e que 

produzem resultados enganosos quando utilizados para estimar propriedades de longo 

prazo das séries. Os modelos  exibem similares deficiências de frequência 

temporal. Contudo, certos modelos destas famílias têm sido regularmente utilizados pela 

sua capacidade para captar a dependência de curto prazo. 

 

Embora seja possível alcançar aparente estacionariedade, lato senso, das séries financeiras 

depois de diversas (adjusted differencing transformations) transformações de diferenciação 

ajustada, tem-se tornado claro que tal diferenciação não pode remover a dependência 

temporal das séries entre observações muito distantes: as restantes funções de auto-

covariância dos (squared errors) erros quadrados simplesmente não desaparecem (Lipka & 

Los, 2003). Esse aspeto também tem sido observado em certos estudos hidrológicos de 

longo prazo e foi designado por efeito Hurst (Mandelbrot & van Ness, 1968). Entretanto, 

voltou a entrar novamente no enfoque das pesquisas na última década. 

 

Baseando-se na prevalência dos modelos , os autores Granger & Joyeux (1980) e 

Hosking (1981) propuseram os modelos fractionally integrated , designados 

, para medir a dependência de longo prazo. Estes modelos foram posteriormente 

discutidos com grande detalhe por Beran (1992), Baillie (1996) e Robinson (1994b, 2003). 

Entretanto, Brockwell & Davis (1991), Sowell (1990, 1992a,b) e Baillie (1994) 

identificaram abordagens eficientes para proceder à estimação direta do differencing 

parameter  nos modelos . Porém, esses procedimentos de testes alternativos 

geralmente requerem pressupostos adicionais e possuem as suas próprias armadilhas. Por 

exemplo, Sowell (1992a) derivou a função de probabilidade exata incondicional sob o 

pressuposto de que a série fracionariamente estacionária é normalmente distribuída. E os 

autores Geweke & Porter-Hudak (1983) sugeriram o estimador semi-paramétrico  de 

 que é robusto à dependência de curto prazo, à heteroscedasticidade e à não normalidade, 
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mas influenciado e ineficiente na presença de auto-correlação significativa (Jacobsen, 

1996). 

 

Evidências empíricas recentes incitam um interesse renovado no movimento Browniano 

fracionário , em processos fractionally integrated e em processos similares de 

memória longa (Peters, 1994; Baillie, 1996; Robinson, 2003; Kyaw, Los & Zong, 2006). 

Com esta metodologia de modelação mais avançada pode caracterizar-se de forma mais 

precisa o comportamento das séries temporais financeiras, sendo importante para: (1) 

medições de risco, (2) avaliações de ativos e de opções (3), seleção e gestão de portefólios 

e (4) colocação de capital internacional. No domínio da avaliação de ativos e de opções, 

por exemplo, o movimento Browniano geométrico  de Black & Scholes (1973) 

assume independência neutral Fickian (i.i.d.) das inovações dos retornos. Todavia, as 

investigações empíricas atuais começam a reportar graus de persistência não Fickian nos 

mercados financeiros, contradizendo o pressuposto  de Black & Scholes. Por outro 

lado, as metodologias de análise tradicionalmente baseadas nas suposições do  não 

são capazes de refletir a característica de persistência das séries temporais, nem podem 

lidar com a não estacionariedade, não ergodicidade e não linear dependência (i.e., memória 

de longo prazo) das inovações de retornos, que são tão característicos na dinâmica dos 

mercados emergentes (Los & Yu, 2008). Por isso, as consequências da nova metodologia 

podem ser substanciais. 

 

A rescaled-range , frequentemente usada na estimação do expoente  de Hurst 

(1951), é a estatística mais amplamente utilizada para medir a memória longa global em 

séries temporais, embora não seja muito segura. Por exemplo, Aydogan & Booth (1988) 

reexaminaram algumas evidências empíricas e apontaram que a verificação de memória de 

longo prazo em séries financeiras pode ser espúria, devido à existência de comportamento 

(preasymptotic) pré-assimptótico nas estimativas estatísticas. O expoente Hurst é bastante 

robusto e é não irrelevante (Los & Yu, 2008). A condição para uma série temporal rejeitar 

a dependência de longo prazo é que . Porém, isso é válido apenas para amostras 

infinitas e, portanto, trata-se de um limite assimptótico. O autor Lo (1991) também destaca 

que a estatística  clássica é sensível à presença de dependência de curto prazo e, a 

menos que a memória curta nos dados seja explicada, a rescaled-range analysis pode não 

ser confiável. Isto significa que a constatação da dependência de longo prazo utilizando 



PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA  - 134 - 

8. Adequabilidade dos Modelos de Estimação da Memória de Longo Prazo em Séries Temporais de Retornos Acionistas 

esta técnica pode simplesmente refletir a dependência de curto prazo nos dados. Além 

disso, muitas das aplicações da rescaled-range analysis não incidem sobre a estatística 

, mas sobre a regressão do seu logaritmo em dimensões amostrais, ou seja, na 

estimação do coeficiente . De acordo com Davies & Harte (1987), a referência baseada 

na estimativa do expoente Hurst tende a ser influenciada para aceitar a dependência de 

longo prazo. 

 

Alguns dos últimos trabalhos (veja-se Costa & Vasconcelos, 2003; Grech & Mazur, 2004; 

Alvarez-Ramirez, Alvarez Rodriguez & Fernandez-Anaya, 2008; Czarnecki, Grech & 

Pamula, 2008) têm substituído a metodologia rescaled-range  pela detrended 

fluctuation analysis , justificando esta opção pela tendência para dados não 

estacionários e pela sobrestimação usual do expoente . Se assim for, o  pode 

apresentar-se como um método mais fiável para a deteção de correlação verdadeira em 

séries temporais e, portanto, valerá a pena salientar que os valores obtidos para o expoente 

Hurst através do método  devem ser interpretados com alguma prudência, 

especialmente quando a série não é suficientemente grande. Não obstante, a sobrestimação 

é incorporada no procedimento para amostras finitas, conforme foi demonstrado por Peters 

(1994), Weron (2002), Couillard & Davison (2005) e Kristoufek (2009b, 2010). Além 

disso, a falta de estacionariedade não traduz a situação normal das séries temporais 

financeiras, embora a afirmação seja mais correta em relação aos dados diários que são 

maioritariamente examinados (Cont, 2001). Adicionalmente, os desvios-padrão parecem 

ser menores para a  do que para a  e, por conseguinte, os intervalos de confiança 

também serão mais restritos, determinando que a independência seja melhor testada pelo 

procedimento . Apesar de tudo, os estudos empíricos demonstram que a rescaled-

range analysis continua a resistir a testes contra novos métodos (Kristoufek, 2009b, 2010). 

 

No trabalho pioneiro realizado por Jacobsen (1996) foram impostos modelos específicos 

de dependência de curto prazo nas séries temporais para analisar a influência deste tipo de 

memória sobre a estimação do expoente Hurst (esta designada análise  utiliza uma 

técnica gráfica primeiramente sugerida por Mandelbrot & Wallis em 1969, que consiste 

numa medida alternativa de dependência de longo prazo. O expoente Hurst  é 

intimamente relacionado com a rescaled-range statistic  clássica e, portanto, tal 

como aquela, também pode ser influenciado pela dependência de curto prazo. Os 
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resultados daquele trabalho são díspares e destacam uma conclusão final: Jacobsen 

mostrou que a dependência de curto prazo influencia as estimativas dos expoentes Hurst 

para cima quando as séries temporais não exibem dependência de longo prazo; mas nos 

casos em que as séries temporais exibem dependência de longo prazo a influência 

introduzida pela dependência de curto prazo nas estimativas é ambígua. Em termos mais 

gerais, um estudo de Monte Carlo sugere que o interesse renovado no expoente Hurst exige 

cuidados ao retirar conclusões assentes nas suas estimativas acerca da distinção entre 

modelos com ou sem memória de longo prazo. 

 

Depois de ter sido definida, a análise  (técnica gráfica) foi sendo recomendada em 

diversos artigos por Mandelbrot, considerando algumas vantagens sobre outros métodos 

convencionais (como o teste de auto-correlação, o variance ratio test e o procedimento 

espectral) na determinação da dependência de longo prazo. Nomeadamente, a análise  

ainda pode ser utilizada para processos estocásticos que tenham variâncias infinitas
64

 

(Mandelbrot, 1972) e se a série temporal registar níveis elevados de assimetria e de curtose 

(Jacobsen, 1996). Contudo, esse procedimento gráfico também tem algumas desvantagens. 

A mais importante delas é que a distribuição assimptótica do expoente Hurst não foi 

determinada e é “intratável” (Cheung, 1990). Além disso, o expoente Hurst também é 

sensível à dependência de curto prazo. Apesar de ser igual a  no limite, para processos 

dependentes a curto prazo o coeficiente Hurst estimado pode ser influenciado. Esta lacuna 

foi apontada por Davies & Harte (1987) e corroborada pelos resultados do trabalho de Lo 

(1991). Embora o expoente  para um processo  devesse ser igual a  no limite, 

os autores Davies & Harte mostraram que o teste de regressão rejeita esta hipótese nula 

com muita frequência para amostras finitas. Outra desvantagem é que a estimativa  

sobrestima o expoente Hurst se o seu verdadeiro valor estiver abaixo de 0.72 e subestima-o 

quando o seu verdadeiro valor estiver acima daquele valor (Mandelbrot & Wallis, 1969a). 

Assim, seria de esperar que as estimativas dos expoentes de Hurst em modelos 

dependentes a longo prazo também fossem superiores para expoentes Hurst reais abaixo de 

0.72 e menores para expoentes Hurst reais acima deste valor. Ainda outra desvantagem 

                                                           
64 Embora muito se conheça acerca da distribuição empírica dos retornos acionistas, a questão sobre qual distribuição se 

adapta melhor à evidência empírica permanece em aberto. Então, destaca-se outra vantagem, na medida em que a análise 

 ainda se manteria válida se os retornos se adaptassem a uma distribuição de Pareto estável com um expoente 

característico inferior a 2 e desde que não se excluísse a possibilidade desta distribuição à priori. Essa classe de 

distribuições tem a propriedade de a variância não existir ou ser infinita, tendo sido sugerida por Fama (1965) e outros 

autores em relação aos retornos de ações. 
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potencial foi sugerida por Klemes (1974) e refere que o fenómeno Hurst é devido à não 

estacionariedade na média subjacente do processo. 

 

Os autores Aydogan & Booth (1988) e Lo (1991) também detetaram que a rescaled-range 

statistic e, por conseguinte, a rescaled-range analysis dependem, em certa medida, da 

correlação de curto prazo e da não homogeneidade da série temporal de dados. Por isso, 

inferências estatísticas seguras são difíceis de estabelecer na presença de dependência de 

curto prazo (Lo & MacKinlay, 1999; Alfi, Coccetti, Marotta, Petri & Pietronero, 2008), ou 

de heteroscedasticidade (Di Matteo, 2007), ou de ambos. No intuito de superar estas 

limitações, Lo (1991) ajustou a rescaled-range statistic clássica  e desenvolveu a 

rescalde-range statistic modificada . Esta alteração é motivada por distorções 

no rescaled-range e ajusta a estatística, tornando-a robusta à dependência de curto prazo
65

, 

à heteroscedasticidade e à não normalidade. Simulações de Monte Carlo realizadas pelo 

autor também sustentam que o teste  tem poder razoável contra pelo menos dois 

modelos particulares de dependência de longo prazo: os “fractionally-integrated time 

series models” de Mandelbrot & van Ness (1968), Granger (1980), Granger & Joyeux 

(1980) e Hosking (1981), e o “range over standard deviation” (ou rescaled-range ) de 

Hurst (1951), Mandelbrot & Wallis (1969a,b,c,) e Mandelbrot (1972, 1975). Além disso, 

ainda sustentam que o teste  tem poder razoável para rejeitar a hipótese nula de 

ausência de dependência de longo prazo quando a série temporal exibe memória longa, em 

estudos com extensão de 500 ou mais registos. A principal vantagem do método modified 

rescaled-range é a sua generalidade, na medida em que se aplica a diferentes dependentes 

a curto prazo. No entanto, tem como principal desvantagem a necessidade de escolha 

(arbitrária) da ordem do desfasamento , dado que pouco se conhece sobre a melhor forma 

de o fazer em amostras finitas. Mesmo assim, o exposto sugere que o comportamento das 

séries temporais de retornos pode ser adequadamente capturado por modelos estocásticos 

convencionais de dependência de curto prazo. 

 

Existem dois estimadores do desfasamento ótimo  sugeridos pela literatura. Um foi 

proposto por Andrews (1991) e é baseado no coeficiente de auto-correlação de primeira 

ordem; o outro foi proposto por Chin (2008) e é baseado na duração do sub-intervalo. O 

                                                           
65 A consideração da dependência de curto prazo é importante porque existe consenso entre investigadores de que os 

retornos financeiros são correlacionados a curto prazo (Lo & MacKinlay, 1988). 
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primeiro método difere significativamente com a mudança das correlações. No caso de 

baixas auto-correlações seriais, em torno de 0.1, a estimativa de  é menor do que no 

segundo método, mas se a auto-correlação serial é duplicada, as diferenças entre os 

desfasamentos  sugeridos tornam-se significantes. Contudo, as auto-correlações de maior 

magnitude raramente estão presentes nas séries temporais financeiras (Cont, 2001). Por 

outro lado, Teverovsky, Taqqu & Willinger (1999) e Couillard & Davison (2005) mostram 

que a análise  tende a rejeitar qualquer memória de longo prazo no processo 

quando um elevado número de desfasamentos é usado. Além disso, o método de Andrews 

(1991) define o desfasamento ótimo corretamente apenas se o processo subjacente é  

(Andreou & Zombanakis, 2006). Isso implica que se a memória de curto prazo é 

significante este método conduziria a estimativas distorcidas do expoente  de Hurst, mas 

se a memória de curto prazo não é significante os dois métodos não diferem 

consideravelmente. Kristoufek (2009a) também demonstrou que para durações de sub-

períodos até 500 observações não existe diferença entre o método de Andrews (1991) e o 

método de Chin (2008) com a auto-correlação igual a 0.2. Portanto, as duas versões não 

diferem significativamente para as durações mais usadas das séries temporais. 

 

Em termos da rescaled-range analysis, clássica e modificada, apenas as estatísticas  são 

normalmente construídas para um horizonte específico de investimento e comparadas com 

os valores críticos estabelecidos por Lo (1991, Quadro 2, p. 1288). O mesmo procedimento 

tem sido aplicado em diversos artigos de investigação (Cheung & Lai, 1995; Chow, Pan & 

Sakano, 1996; Jacobsen, 1996; Berg & Lyhagen, 1998; Sadique & Silvapulle, 2001; Costa 

& Vasconcelos, 2003; Lillo & Farmer, 2004; Assaf, 2006; Eitelman & Vitanza, 2008; 

Kristoufek, 2009a,b, 2010). Contudo, a eficiência dos valores críticos para as estatísticas  

de Lo (1991) foram questionadas por Teverovsky, Taqqu & Willinger (1999), em 

consequência de tenderem a rejeitar a memória de longo prazo mais frequentemente do que 

o esperado. Além disso, as estimativas daquelas estatísticas e os seus valores críticos são 

difíceis de comparar com as estimativas do expoente  baseadas na metodologia . 

 

O trabalho de Lo (1991) debruçou-se sobre os índices de retornos americanos equally-

weighted e value-weighted do CRSP e verificou que, embora a rescaled-range statistic 

original  de Hurst-Mandelbrot detetasse a existência de memória longa nos dados, a 
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sua estatística modificada  rejeitou tal memória de longo prazo
66

. Cheung & Lai 

(1995) justificaram essa rejeição pela presença de dependência de curto prazo e de 

heteroscedasticidade condicional. Lipka & Los (2003) suspeitam que Lo focalizou a 

análise apenas num tipo de dependência – persistência de longo prazo – e não pôde 

encontrá-la porque aquelas séries representam o outro tipo de dependência de longo prazo 

– anti-persistência. Nesse caso, a questão da pesquisa deveria ser reformulada e a 

tecnologia ajustada para permitir a deteção de ambos os tipos de dependência de longo 

prazo. Além disso, a modificação de Lo incorpora apenas a tecnologia de pesquisa linear 

da análise de colinearidade que, por definição, não pode detetar dependências de longo 

prazo não lineares. É importante enfatizar que a análise de colinearidade só pode detetar 

dependências lineares nos dados, mas Lipka & Los (2003) suspeitam que as dependências 

não lineares são mais prevalecentes nos dados do que as dependências lineares. 

 

Cheung (1993b) estudou a sensibilidade de vários testes para a memória de longo prazo 

relativamente à dependência  a curto prazo, à heteroscedasticidade condicional, às 

mudanças de variância e às mudanças de média. Nos ensaios de Monte Carlo, tanto o teste 

 como o teste  mostraram robustez à dependência  moderada, aos 

efeitos heteroscedásticos condicionais e às mudanças de variância. No entanto, esses dois 

testes são sensíveis às grandes componentes  e às mudanças de média. 

Especificamente, alterações infrequentes no curso da média levam ambos os testes a 

produzir evidências falsas de memória de longo prazo. Um parâmetro  positivo e grande 

(com magnitude igual ou superior a 0.7) pode também influenciar o teste  e, em 

menor intensidade, o teste  na averiguação da memória de longo prazo. Sowell 

(1992b) e Agiakloglou, Newbold & Wohar (1993) também observaram o mesmo efeito no 

desempenho do teste , enquanto que Agiakloglou, Newbold & Wohar ainda 

verificaram que o teste é influenciado e ineficiente quando  é  ou  e o 

parâmetro  ou  é relativamente grande. Os estudos precedentes geralmente salientam 

a possível influência do teste contra a hipótese nula da inexistência de memória longa, 

induzida por forte dependência de curto prazo. Mesmo que a constatação geral relatada não 

sugira a presença de memória longa significante nos retornos acionistas, a influência, se 

                                                           
66 Além disso, Lo (1991) também não pôde encontrar dependência de longo prazo nos retornos anuais durante um 

período longo, de 1872 até 1986. 
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pertinente, deve levar, provavelmente, à rejeição frequente da hipótese de ausência de 

memória longa (Cheung & Lai, 1995)  

 

Outro contributo importante para o tema cada vez mais influente da persistência em dados 

financeiros foi dado por Gençay, Selçuk & Whitcher (2002) e Los (2003). Os autores 

reviram em grande detalhe as metodologias e as tecnologias de (time-frequency signal 

processing) processamento de sinal de frequência temporal atualmente disponíveis para 

detetar e medir a dependência de longo prazo, incluindo a medição dos expoentes Hurst 

globais, ou homogéneos, e, ainda, dos espectros multi-fractais de alphas Lipschitz. Pouco 

tempo antes, Mandelbrot (1977) já tinha sustentado que as séries temporais financeiras 

provavelmente seriam multi-fractais ou, mais precisamente, poderiam ser modeladas por 

um movimento Browniano geométrico  em (multifractal time) tempo multi-fractal. 

Recentes pesquisas empíricas realizadas em mercados financeiros têm demonstrado que o 

expoente Hurst mono-fractal – uma medida relacionada de persistência a longo prazo 

definida por Mandelbrot (1969, 1972) – tende a proporcionar uma boa explicação das 

características do escalamento da distribuição do processo financeiro de difusão de preços 

(Mills, 1999; Los, 2003; Kyaw, Los & Zong, 2006). 

 

Desde que Mallat (1989a,b,c) desenvolveu a sua teoria rigorosa, os engenheiros e 

investigadores que utilizam confiantemente a wavelet multi-resolution analysis  não 

manifestam preocupação com a potencial falta de determinação estatística ou 

"insignificância" do declive  do scalegram e, assim, do expoente  de Hurst. Em 

particular, quando o número de observações é elevado e a análise está confinada às 

menores escalas temporais de resolução. Nas pesquisas empíricas sobre escalamento 

temporal das distribuições nos mercados financeiros relatadas observa-se que a variação 

estatística efetiva do declive  é muito pequena, dado que a maioria dos 

investigadores utiliza um grande número de observações de escalas temporais aceitáveis. O 

“teste de significância” estatística clássico dos resultados de projeção unidirecional 

baseado em inadmissíveis (e assumidas) distribuições estatísticas com suporte infinito não 

pode melhorar os resultados de medição do range  preciso, sobretudo nas resoluções 

de escala mais fina (Kyaw, Los & Zong, 2006). Além disso, a nova metodologia analítica 

wavelet está de acordo com a intuição de que as menores escalas temporais (i.e., maior 

resolução de dados) devem corresponder ao maior grau de precisão da determinação do 
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expoente Hurst, enquanto as maiores escalas temporais (i.e., menor resolução de dados) 

devem corresponder ao menor grau de precisão. 

 

Lipka & Los (2003) sugerem que os preços do mercado de ações, os seus retornos e as suas 

diversas transformações podem ser comparados com modelos benchmark de referência 

teóricos, os quais têm ruído branco (independente) – que integra em ruído Brown –, 

movimento Browniano geométrico  e movimento Browniano fracionário . 

Mesmo que algumas séries pareçam ajustar bem pelo (white noise residual model) modelo 

residual de ruído branco, baseado no expoente Hurst global calculado, as funções de auto-

correlação  estimadas contradizem frequentemente essa descoberta. Isto demonstra 

que o uso indiscriminado do expoente Hurst global, ou homogéneo, determinado a partir 

do espectro de potência média (ou transformação de Fourier da ) também não é 

completamente fundamentado. Permanece uma questão científica empírica sobre qual 

modelo teórico é melhor para a modelação da série original do mercado financeiro. O 

movimento Browniano fracionário  é mais geral e abrange o movimento Browniano 

geométrico . Mas o  também não pode capturar todas as complexidades 

observadas empiricamente, tais como cyclicities (i.e., periodicidades incertas e variáveis no 

tempo) e picos de potência extremamente valorizados visíveis nos espectros de potência 

dos retornos acionistas, conforme sugerido inicialmente por Mandelbrot. Não obstante, a 

pesquisa de Lipka & Los (2003) constatou que a visualização dos espectros de frequência 

temporal através dos scalograms de wavelet constitui um modo útil para observar as 

características localizadas importantes das séries temporais financeiras. Naturalmente, os 

scalegrams e os spectrograms também são baseados em médias calculadas, sejam assentes 

em wavelets ou em transformações de Fourier na escala, respetivamente domínios de 

frequência e ergodicidade no domínio de frequência. Consequentemente, também tendem a 

obscurecer o importante e não facilmente modelado risco localizado e (time-variant higher 

moment phenomena) fenómenos de momentos superiores variáveis no tempo, que são 

claramente observáveis nos scalograms. Isto sugere que os investigadores devem prestar 

muita atenção às mudanças nas frequências das séries temporais ao longo do tempo. 

 

Além disso, Kyaw, Los & Zong (2006) advertem que o aparentemente único (global) 

expoente Hurst apenas mede o grau geral de dependência ou persistência dos mercados, 

mas ainda não reflete como os preços de mercado realmente se ajustam aos choques. Por 
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isso, é preciso cuidado na interpretação dos valores dos expoentes Hurst reportados, dado 

que eles mudam de acordo com as alterações de regime do mercado. 

 

Kyaw, Los & Zong (2006) também salientam a necessidade de cuidados extremos quando 

se aplicam modelos convencionais de processo dinâmico econométrico, baseados na 

estacionariedade residual, em séries financeiras empíricas. Especialmente no caso dos 

mercados emergentes especulativos e fortemente voláteis, os riscos muito localizados não 

podem ser simplesmente explicados dentro da estrutura média-variância de Markowitz, 

porquanto as distribuições são não Gaussianas. Além disso, as distribuições das taxas de 

retorno não escalam gradualmente e por vezes mudam violentamente, de modo que mesmo 

as denominadas distribuições estáveis são inadequadas para modelar com precisão esses 

fenómenos irregulares de difusão dos preços. 

 

A maior parte dos estudos empíricos tem utilizado séries de retornos de índices de 

mercado, cuja construção requer bastante agregação. Se a estrutura fractal existe nas séries 

de retornos de ações individuais, a sua presença pode ser mascarada na série de retornos 

agregados. Por outro lado, os trabalhos que se debruçam sobre a análise da dependência de 

longo prazo em séries temporais incorrem normalmente num problema típico. O teste 

estatístico pode ter baixo poder de deteção da dependência em consequência da limitação 

do lapso de tempo dos dados disponíveis. Efetivamente, a escassez de dados históricos 

longos sobre retornos acionistas restringe os estudos empíricos em muitos países. 

 

A alegação de dependência de longo prazo nos dados macroeconómicos pode não parecer 

improvável à primeira vista e concilia-se perfeitamente com os desenvolvimentos teóricos 

focalizados na “histerese
67

” em variáveis macroeconómicas, tal como o emprego. Porém, 

no que concerne aos mercados financeiros, a verdadeira noção de dependência (seja de 

curto ou de longo prazo) está em contradição com a sabedoria apreendida de desempenho 

de mercado eficiente. Como dificilmente existe qualquer auto-correlação significativa entre 

períodos de tempo adjacentes nos retornos de ações, parece ainda mais improvável 

encontrar dependência que se prolongue durante horizontes longos. No entanto, uma 

combinação adequada de, diga-se, dependência de curto prazo negativa e dependência de 

                                                           
67 Histerese diz respeito a um fenómeno físico que consiste em os pares de valores correspondentes de duas grandezas, 

que são função uma da outra, não se repetirem do mesmo modo quando variam no mesmo sentido ou em sentido 

contrário. 
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longo prazo positiva pode efetivamente ocultar o padrão subjacente de algum processo que 

conduza à auto-correlação aparentemente insignificante, apesar da dependência temporal 

(Lux, 1996). Por outro lado, a literatura sobre a reversão para a média dos preços 

financeiros implicitamente pressupõe a existência de algum mecanismo que funciona sobre 

horizontes de tempo longos. 

 

Embora apresentem poder relevante para a modelação teórica e para a análise de 

volatilidade, os estudos baseados no valor absoluto e ao quadrado dos retornos (veja-se 

Greene & Fielitz, 1977; Dacorogna, Müller, Nagler, Olsen & Pictet, 1993; Ding, Granger 

& Engle, 1993; Lux, 1996; Lobato & Savin, 1998; Barkoulas, Baum & Travlos, 2000; Lee, 

Kim e Lee, 2000; Elekdag, 2001; Panas, 2001; Wright, 2001; Sibbertsen, 2002; Tolvi, 

2003; Assaf, 2006; Maghyereh, 2007; Sharkasi, Ruskin & Crane, 2008; Kristoufek, 2009a) 

não proporcionam nenhuma intuição a respeito da direção de qualquer ciclo de memória 

longa, mas apenas a sua existência. Apesar disso, Lobato & Savin (1998) utilizaram um 

Lagrange multiplier procedure e reportaram que a memória longa ocorre nos retornos ao 

quadrado, mas não nos próprios retornos. 

 

Finalmente, a questão científica empírica deve contemplar se os modelos podem ser usados 

para ganhar retornos anormais nos mercados de ações, em especial quando a persistência é 

observada. Focalizando estritamente na memória de longo prazo, ou seja, persistência, e 

não permitindo a possibilidade de anti-persistência, muitos investigadores têm-se 

encaminhado para “becos sem saída”, porque a maioria dos índices dos países 

desenvolvidos parece exibir comportamento anti-persistente. Os diversos mercados 

diferem claramente nos respetivos graus de persistência e o mais perturbador é que as 

várias metodologias de investigação ainda não levam a um único modelo de identificação 

de resultados, nem relativamente ao mesmo mercado. 
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9. IMPLICAÇÕES DA MEMÓRIA DE LONGO PRAZO EM SÉRIES TEMPORAIS DE 

RETORNOS ACIONISTAS 

 

9.1. Introdução 

 

Um grande número de pesquisas tem sido realizado nos últimos anos, incidindo sobre se os 

ativos financeiros retornam memória longa. Mandelbrot (1969, 1972) foi o primeiro autor a 

introduzir o conceito de tal persistência de longo prazo. A presença de dependência de 

longo prazo nos preços dos ativos levanta questões a respeito: da (1) modelação teórica e 

econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação 

usadas para fins preditivos), (2) dos testes estatísticos aos modelos de avaliação, (3) da 

medição de eficiência e racionalidade (Barkoulas & Baum, 1996; Assaf, 2006; Maghyereh, 

2007). 

 

A descoberta de que os preços dos ativos não sigam um comportamento de percurso 

aleatório e exibam dinâmica de memória longa viola muitos dos paradigmas utilizados na 

teoria financeira moderna, podendo argumentar-se que: (1) os métodos martingale de 

avaliação de valores mobiliários derivados (tais como o modelo Black & Scholes) 

deixariam de ser válidos, (2) os testes tradicionais da maioria dos modelos de retorno de 

ativos financeiros (tais como o capital asset pricing model –  – e a arbitrage pricing 

theory – ) não seriam aplicáveis, (3) as decisões ótimas de consumo / poupança e de 

portefólio poderiam tornar-se extremamente sensíveis ao horizonte de investimento, (4) as 

conclusões dos testes de hipóteses de eficiência e racionalidade do mercado tornar-se-iam 

precárias (Fama, 1991; Lo, 1991; Maghyereh, 2007). Estas situações afetam a mensuração 

correta do risco financeiro e, por isso, a alocação adequada dos capitais internacionais 

escassos. 

 

Os resultados da análise da dependência de longo prazo sugerem que os mercados bolsistas 

experimentam grandes períodos de tendência geral ascendente dos índices acionistas, bem 

como grandes períodos de tendência geral descendente (Christodoulou-Volos & Siokis, 

2006). As possíveis implicações dessas constatações denotam que: (1) essa evidência não 
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apoia a hipótese de mercado eficiente , (2) os mercados não são bem diversificados, 

(3) a previsibilidade pode ser aperfeiçoada nos mercados, ou seja, a realização de ganhos 

através da especulação sobre o curso futuro dos retornos das ações. 

 

Estas contradições e inconsistências na literatura financeira empírica relativas à memória 

longa nos preços dos mercados financeiros precisam de ser resolvidas de forma exata. 

Entretanto, pode ser útil a formulação de modelos teóricos e empíricos de avaliação que 

inclua uma suposição sobre a dependência de longo prazo. 

 

 

9.2. Arbitragem da Nova Informação do Mercado 

 

Mandelbrot (1971) destaca que na presença de memória de longo prazo a chegada de nova 

informação de mercado não pode ser totalmente arbitrada imediatamente e os modelos 

martingale dos preços dos ativos não podem ser obtidos por arbitragem. Adicionalmente, 

demonstra que a variabilidade no preço arbitrado imperfeitamente não pode ser 

estacionária e que a distribuição dos retornos é não normal. 

 

No entanto, o mercado eficiente, baseado no modelo de passeio aleatório dos preços das 

ações, exige que a chegada de nova informação seja prontamente arbitrada continuamente, 

ou seja, que os retornos das ações sejam totalmente imprevisíveis (Christodoulou-Volos & 

Siokis, 2006). A condição necessária e suficiente para a existência de preços de arbitragem 

é que a dependência estatística entre observações distantes de uma série de preços deve 

diminuir muito rapidamente (Sadique & Silvapulle, 2001). Se a dependência estatística 

persistente estiver presente, as alterações do (arbitrage price) preço de arbitragem não 

seguem um processo martingale, que caracteriza o mercado eficiente, e deveriam ter uma 

variância infinita. Assim, a questão se ou não os mercados financeiros são eficientes está 

diretamente relacionada com se ou não a dependência de longo prazo está presente nos 

retornos.  
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9.3. Adequabilidade dos Modelos de Valorização de Ativos Financeiros 

 

A dependência de longo prazo nas séries de rendimentos põe em causa a adequação dos 

modelos de valorização de ativos financeiros assentes no movimento Browniano, no 

percurso aleatório e em pressupostos martingale (Jacobsen, 1996), conforme acontece com 

o modelo  e com a teoria . E isso significa que a arbitragem perfeita é 

impossível (Christodoulou-Volos & Siokis, 2006). Consequentemente, as inferências 

estatísticas relativas àqueles modelos, baseadas em procedimentos de testes standard e em 

pressupostos de retornos i.i.d., podem não ser válidas (Cheung & Lai, 1995; Sadique & 

Silvapulle, 2001). 

 

A existência de memória longa nas rendibilidades das ações também é relevante para a 

avaliação dos produtos derivados, tais como opções e futuros financeiros. Por exemplo, o 

modelo de avaliação de opções de Black & Scholes (1973) assume que as rendibilidades 

das ações podem ser descritas por um movimento Browniano. Os problemas decorrem de a 

classe de (continuous time stochastic processes) processos estocásticos contínuos no tempo 

mais comumente empregue ser inconsistente com a dependência estatística persistente 

(Sims, 1984; Maheswaran, 1990; Maheswaran & Sims, 1990). 

 

 

9.4. Eficiência dos Mercados Financeiros 

 

Desde que os mercados de ações foram amplamente considerados eficientes a evidência de 

comportamento não aleatório dos retornos tem desencadeado novas pesquisas. Uma 

abordagem tem consistido na racionalização ou aperfeiçoamento da hipótese de passeio 

aleatório e diversas explicações têm sido avançadas (Chow, Pan & Sakano, 1996). Por 

exemplo, o comportamento não aleatório foi atribuído a (overreaction) reação excessiva 

(De Bondt & Thaler, 1985), a (noise traders) ruído de negócio (Black, 1986), a retornos 

esperados variáveis no tempo e a perceções de risco (Conrad & Kaul, 1988; Friedman & 

Kuttner, 1988), a comércio não sincrónico (Lo & MacKinlay, 1989) e a modas (Lehmann, 

1990). 

 



PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA  - 146 - 

9. Implicações da Memória de Longo Prazo em Séries Temporais de Retornos Acionistas 

Mais recentemente, os resultados de múltiplos estudos proporcionam apoio para o 

(fractional behaviour) comportamento fracionário dos preços das ações (Cheung & Lai, 

1995; Barkoulas & Baum, 1996; Sadique & Silvapulle, 2001; Henry, 2002; Costa & 

Vasconcelos, 2003; Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004; Christodoulou-Volos & Siokis, 

2006; Maghyereh, 2007; Los & Yu, 2008) e, portanto, a evidência está em contradição 

com a hipótese de mercado eficiente  de Fama (1970), que se baseia na assunção de 

comportamento martingale dos mercados financeiros. A teoria martingale exige 

estacionariedade invariante e independência das inovações dos conjuntos de informação de 

preços históricos, embora seja difícil demonstrar que essa exigência é atendida, quer na 

forma fraca, quer, ainda menos, na forma forte (Lipka & Los, 2003). O trabalho 

desenvolvido por Peters (1994) sobre a (fractional market hypothesis) hipótese do mercado 

fracionário  traduz uma aplicação do conceito de dependência de longo prazo que é 

mais geral e abrange a teoria da eficiência do mercado apresentada por Fama (1970). 

 

A existência de memória de longo prazo nas séries de retorno de ações tem implicações 

importantes para a hipótese de mercado eficiente  ou racionalidade do mercado e 

para a propriedade de passeio aleatório dos retornos, a qual é considerada um resultado 

daquela hipótese, ou seja, os preços das ações devem exibir um comportamento 

imprevisível dada a informação disponível. Se a memória longa for confirmada, levantam-

se dúvidas fundadas sobre a existência de mercado eficiente (LeRoy, 1989; Lo, 1991), 

mesmo na sua forma mais fraca (Lipka & Los, 2003; Maghyereh, 2007), dado que implica 

dependência não linear nos momentos da distribuição (Barkoulas & Baum, 1996; Assaf, 

2006). Esta circunstância indica que tais mercados não são bem diversificados e é 

normalmente associada a receios sobre a capacidade de canalizarem fundos para os 

sectores mais produtivos da economia (Sadique & Silvapulle, 2001). 

 

 

9.5. Previsibilidade dos Retornos das Ações 

 

As evidências em que os retornos acionistas apresentam auto-correlações positivas em 

horizontes curtos e auto-correlações negativas em horizontes longos, no caso de serem 

relevantes, apontam para a presença de ciclos longos e, portanto, um componente 

potencialmente previsível na dinâmica dos preços de ações (Cheung & Lai, 1995; 



PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA  - 147 - 

9. Implicações da Memória de Longo Prazo em Séries Temporais de Retornos Acionistas 

Barkoulas & Baum, 1996; Chow, Pan & Sakano, 1996; Henry, 2002; Assaf, 2006; 

Maghyereh, 2007). O autor Lo (1991) foi dos primeiros a verificar que o relatado 

comportamento anómalo dos retornos das ações pode ser um sintoma de dinâmica de 

memória longa. Por conseguinte, os rendimentos passados poderão ser explorados para 

antecipar rendimentos futuros (Christodoulou-Volos & Siokis, 2006), pondo em causa, 

como se referiu acima, a validade da hipótese de mercado eficiente  sob a forma 

fraca. 

 

Quando a evidência de (predictability) previsibilidade de longo prazo é constatada, 

geralmente atribui-se à variação temporal das rendibilidades esperadas – ou (speculative 

bubbles) bolhas especulativas – e a períodos de divergência de mercado entre o preço de 

um ativo e do seu fundamental – ou (true value) justo valor (Henry, 2002). Os autores 

Campbell (1991) e Campbell & Ammer (1993) argumentam que a persistência nas 

rendibilidades das ações subjaz a este poder de antecipação a longo prazo, ou seja, essa 

previsibilidade observada pode ser atribuída à memória longa nas séries temporais de 

rendimentos. 

 

 

9.6. Reversão para a Média dos Preços das Ações 

 

A discussão sobre se os preços das ações seguem um passeio aleatório tem recebido uma 

atenção considerável. A evidência dos estudos iniciais de correlação serial nos retornos 

acionistas geralmente suporta percursos aleatórios nos preços dos títulos. Porém, estudos 

recentes documentam reversão para a média, ou seja, correlação serial negativa nos 

retornos de ações a longo prazo (Fama & French, 1988; Jegadeesh, 1990, 1991; Poterba & 

Summers, 1988)
 68

 e (mean aversion) aversão à média, ou seja, auto-correlação positiva 

nos retornos de ações a curto prazo (Lo & MacKinlay, 1988). 

 

Conforme se referiu no Capítulo 2, Poterba & Summers (1988) e Lo & MacKinlay (1989) 

demonstraram que o variance ratio  com desfasamento  não é uniforme, como 

implicado pela hipótese de passeio aleatório. Efetivamente, parece que os rendimentos das 

                                                           
68 A dependência de longo prazo em retornos acionistas foi colocada em hipótese por Summers (1986) com a introdução 

de um componente de reversão para a média no preço das ações. 
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ações exibem um comportamento de reversão para a média, ou seja, existe uma propensão 

para se afastarem da tendência, em seguida inverterem a direção, ultrapassando a tendência 

antes de voltar a ela novamente (Assaf, 2006). Isto é caracterizado pelo variance ratio 

abaixo da unidade para desfasamentos superiores a um ano e acima da unidade para 

desfasamentos mais curtos. Também é consistente com observações de auto-correlação 

negativa para intervalos de tempo maiores que um ano e de auto-correlação positiva para 

períodos menores. Correlação negativa significa que os preços das ações possuem reversão 

para a média, indicando a presença de dependência de longo prazo (Sadique & Silvapulle, 

2001). 

 

Lo & MacKinlay (1989) e Poterba & Summers (1988) explicam em detalhe como padrões 

de negociação raros ou não sincrónicos podem produzir um comportamento positivamente 

auto-correlacionado da série de preços das ações. Uma justificação plausível para essa 

dedução foi apresentada por Lo & Mackinlay, postulando que as empresas de pequena 

capitalização negoceiam com menos frequência do que as empresas de grande 

capitalização. Portanto, a informação é assimilada primeiramente nos preços das empresas 

de forte capitalização e depois nos preços das empresas de fraca capitalização, com um 

desfasamento; e este desfasamento induz uma correlação serial positiva nas séries dos 

índices que contenham esses grupos distintos de capitalização bolsista. Dada a 

concentração nos mercados de algumas empresas de maior dimensão, cujas ações os 

dominam, essa explicação não é improvável. Outra razão plausível para a auto-correlação 

positiva foi exposta por Errunza (1983), atribuindo este facto aos efeitos de intervenções 

governamentais de controlo das taxas cambiais e de restrições ao repatriamento de 

dividendos e / ou capital. 

 

Os mercados de ações com um expoente Hurst significativamente inferior a 0.5 designam-

se anti-persistentes, sendo caracterizados pela anormalmente rápida reversão para a média, 

uma vez que são ultra-eficientes (Lipka & Los, 2003; Kyaw, Los & Zong, 2006). Outras 

bolsas mostram inovações independentes, com um expoente Hurst igual ao Fickian 0.5 

neutral do movimento Browniano geométrico  e, portanto, comportam-se de forma 

eficiente, no sentido tradicional. Os mercados acionistas com um expoente Hurst 

significativamente superior a 0.5 são persistentes e, assim, permitem oportunidades de 

ganhos anormais por arbitragem, tornando-os menos eficientes e mais injustos para os 
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investidores (Lipka & Los, 2003; Los & Yu, 2008). Frequentemente, estes mercados 

experimentam longos períodos de estabilidade dos preços, que são interrompidos por 

súbitas e acentuadas descontinuidades e abaixamentos. Essas divergências no grau de 

persistência entre os diversos mercados financeiros são, provavelmente, causadas por 

diferenças nas respetivas organizações institucionais (Lipka & Los, 2003). 

 

Alguns trabalhos têm desafiado a importância da reversão para a média a longo prazo e da 

aversão à média a curto prazo nos preços das ações. Jegadeesh (1990) destacou-se entre os 

primeiros autores a contestar a noção de reversão para a média. A sua pesquisa reporta 

correlação serial de primeira ordem negativa e correlação serial positiva significante para 

desfasamentos mais longos, usando retornos mensais de ações individuais. Kim, Nelson & 

Startz (1991) sustentam que a reversão para a média a longo prazo encontrada por Fama & 

French (1988) é apenas um fenómeno do período pré-Guerra, e não uma característica do 

período pós-Guerra. Os resultados que apresentaram com dados pós-Guerra mostram 

persistência, ou dependência positiva, nos retornos. Peters (1991) e Greene & Fielitz 

(1977) também encontraram dependência positiva a longo prazo em retornos acionistas. 

Contrariamente, Lo (1991) não encontrou provas de dependência de longo prazo nos 

rendimentos. A rejeição desta característica na análise de Lo implica que se a reversão para 

a média a longo prazo documentada em estudos anteriores não é um “erro tipo I”, então 

pode ser simplesmente um sintoma de memória de curto prazo. 

 

Em relação a alguns mercados emergentes, Assaf (2006) refere que a memória de longo 

prazo implica que a rendibilidade atual não possa ser prevista com base apenas nas séries 

mais recentes, ou seja, estas séries de rendibilidade são serialmente correlacionadas. 

Especificamente, os preços das ações nesses mercados exibem auto-correlações positivas, 

mesmo em longos desfasamentos. Consequentemente, os participantes devem considerar 

os movimentos de longo prazo quando determinam a dinâmica dos seus ativos de 

investimento (Maghyereh, 2007).  
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9.7. Gestão de Portefólios de Ações 

 

Um componente comum das regras técnicas de negociação é a abordagem da média móvel, 

que tem sido frequentemente utilizada para previsão e para recomendação de buy and hold 

strategies por parte dos analistas técnicos com o objetivo de maximizar ganhos e 

minimizar riscos de perda na gestão de portefólios. A (technical trading analysis) análise 

técnica de negociação baseia-se na suposição de que os padrões de comportamento do 

mercado não se alteram ao longo do tempo, particularmente a tendência de longo prazo. 

Embora os eventos futuros possam ser muito diferentes de todos os eventos passados, o 

modo como os participantes no mercado respondem à nova informação ou às incertezas 

geralmente é semelhante ao modo como lidaram com elas no passado (Sadique & 

Silvapulle, 2001). 

 

Assumindo-se que os padrões das séries de preços históricos dos títulos se repetem no 

futuro, podem ser usados para fins preditivos. Se a componente de memória longa estiver 

presente nos retornos, então é recomendável uma (high-order moving average) média 

móvel de ordem superior como regra de negociação; mas se apenas a componente de 

memória curta estiver presente, então pode ser recomendada uma regra de (low-order 

moving average) média móvel de ordem inferior. Além disso, tem sido alegado que um 

(abnormal profit) ganho anormal pode ser realizado se a memória longa estiver presente 

nos retornos dos títulos (Kurz, 1990; Vaga, 1990; Lux, 1995; Sadique & Silvapulle, 2001; 

Lipka & Los, 2003; Eitelman & Vitanza, 2008; Los & Yu, 2008). Por exemplo, a reversão 

para a média nos preços faria a estratégia de investimento envolver a compra de títulos que 

tenham caído recentemente num valor que valesse a pena (De Bondt & Thaler, 1985). 

 

Por outro lado, os custos de transação relativos são maiores para estratégias de negociação 

baseadas na previsibilidade de curto prazo do que para estratégias baseadas na 

previsibilidade de longo prazo (Henry, 2002). Deste modo, a estratégia de longo prazo 

pode representar uma oportunidade de ganhos não explorada. A (trade-off) contrapartida, 

naturalmente, é a maior exposição ao risco de mercado à medida que o horizonte de 

investimento aumenta. Por isso, o consumo / poupança ótimo e as decisões de carteira 

podem tornar-se sensíveis ao horizonte de investimento (Greene & Fielitz, 1979; Jacobsen, 

1996; Sadique & Silvapulle, 2001). 
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10. CONHECIMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO DOS MERCADOS 

EMERGENTES 

 

Durante a última década e meia a literatura empírica tem-se debruçado sobre a dinâmica 

financeira das principais bolsas de valores mundiais. Mais recentemente assistiu-se a uma 

mudança da atenção para a dinâmica dos preços nos mercados emergentes (Errunza, 1994; 

Bekaert & Harvey, 1995; El Erian & Kumar, 1995; Harvey, 1995; Bekaert & Harvey, 

1997; Wright, 1999; Los, 2000; Nath, 2001; Sadique & Silvapulle, 2001; Henry, 2002; 

Tolvi, 2003; Cajueiro & Tabak, 2004; Matia, Pal, Salunkay & Stanley, 2004; Di Matteo, 

Aste & Dacorogna, 2005; Assaf, 2006; Kyaw, Los & Zong, 2006; Oh, Kim & Um, 2006; 

Maghyereh, 2007; Eitelman & Vitanza, 2008; Los & Yu, 2008; Matos, Gama, Ruskin, 

Sharkasi & Crane, 2008). 

 

Assaf (2006) define que um mercado é emergente se: (1) tem títulos que negoceiam num 

mercado público, (2) não é um mercado desenvolvido – conforme estabelecido pelos 

países abrangidos pelo Morgan Stanley Capital International Índices (MSCI) ou pelo 

Financial Times Indices –, (3) é do interesse de investidores institucionais globais, (4) tem 

uma fonte credível de dados. 

 

 

10.1. Região do Médio Oriente e Norte de África (MENA) 

 

Alguns mercados emergentes maduros tendem a tornar-se cada vez mais importantes na 

oferta de alternativas de investimento. O Médio Oriente e Norte da África (MENA) fazem 

parte desses mercados e oferecem essas alternativas aos investidores. O interesse desta 

região deriva de todos os mercados acionistas estarem abertos à participação de 

investidores estrangeiros e de permitirem a repatriação de dividendos e de capital. Para 

além da Jordânia, onde os investidores estrangeiros estão restringidos a determinados 

sectores, mas autorizados a possuir 99% do capital social do turismo, outros mercados, 

como o Egipto, Marrocos e a Turquia, não têm restrições sobre investidores estrangeiros. 
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Não obstante a abertura progressiva, os mercados emergentes são pouco sofisticados e a 

capitalização agregada dos mercados MENA permanece baixa em comparação com outras 

regiões e em proporção ao respetivo Produto Interno Bruto (PIB) global. O 

subdesenvolvimento dos mercados bolsistas da região é consequência de vários fatores, em 

que o Institute of International Finance destaca o facto de atraírem uma pequena 

proporção do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) mundial. A memória de recentes 

“crashes” que aconteceram durante o final da penúltima década nos mercados de valores 

reforçou a diminuição da confiança dos investidores. Por exemplo, o Egipto sofreu um 

crash bolsista de 1997-1998 que foi precipitado pela crise financeira do leste asiático e 

pela subsequente crise financeira dos mercados emergentes. 

 

No entanto, o lançamento de programas de privatização através de “government sell-off” 

incentivou os investidores estrangeiros a colocar o seu dinheiro nos países da região 

MENA. A conexão resultante entre privatizações e vitalidade do mercado de ações é clara. 

O Egipto é um caso a destacar, em que a evolução do mercado tem acompanhado de perto 

o progresso do plano de privatizações nacional (acelerado a partir de 1996). A preocupação 

de muitos governantes com o subdesenvolvimento relativo dos mercados de ações MENA 

determinou que diversos países tenham procedido à atualização das suas infra-estruturas e 

dos seus sistemas de negociação. Em consequência disso, a bolsa marroquina
69

 foi incluída 

na base de dados Emerging Market do International Finance Corporation (IFC) em 1996, 

juntamente com as bolsas de valores do Egipto e da Rússia. Posteriormente, em 2000, 

Marrocos celebrou um acordo de zona de negociação livre com a União Europeia (UE) e, 

em 2001, foi anunciada a inclusão da sua bolsa no Emerging Markets Index Séries do 

MSCI. 

 

Atualmente estes países apresentam um notável crescimento na capitalização bolsista, no 

volume de ações negociadas, no turnover ratio e no número de empresas cotadas. Esse 

desempenho está associado à implementação de diretrizes legais e fiscais conducentes à 

modernização das bolsas de valores, por um lado, e, por outro, ao lançamento de planos de 

privatização maciça introduzidos na região, à venda de ativos do governo para empresas 

                                                           
69 O IFC atribuiu um peso de 0,4% à bolsa marroquina no cálculo do índice do mercado global emergente. Este peso 

excede o da bolsa egípcia (0,1%) e o de algumas das bolsas emergentes previamente incorporadas, tais como a jordana 

(0,2%). 
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privadas e aos esforços dedicados a melhorar a eficácia, a profundidade e a liquidez dos 

mercados (Assaf, 2006). 

 

 

10.2. Mercado da China 

 

Uma das mudanças estruturais mais importantes na China foi o recente desenvolvimento e 

crescimento dos seus mercados de capitais. A evolução do mercado acionista é 

fundamental para as iniciativas do governo chinês privatizar e reestruturar com sucesso as 

empresas estatais (SOE’s). Apesar de os seus mercados de capitais serem relativamente 

pequenos para a economia global e de muitos problemas estruturais e institucionais 

subsistirem, afigura-se que o desenvolvimento dos seus mercados acionistas constitui um 

passo irreversível, oferecendo promissoras perspetivas de longo prazo. 

 

No entanto, o envolvimento do Governo é desproporcionalmente grande nos seus 

mercados de capitais. Isso não constitui uma surpresa na economia em transição da China, 

mas pode dificultar a sua integração nos mercados de capitais mundiais, agora que se 

tornou membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), que o prazo da estrutura das 

taxas de juro ampliou o seu vencimento e que a taxa de câmbio do Yuan já não está fixada 

ao US Dólar, mas é colocada em regime de ajustamento indexado (desde Julho de 2005). 

 

Em termos de atividade, o mercado de ações chinês é famoso por dispor de uma turnover 

rate elevada. Em 2011, entre 53 bolsas de valores internacionais, a bolsa de Shenzhen 

classificou-se com a 3ª mais elevada turnover rate de ações domésticas (em 2010 ocupava 

a mesma posição), enquanto a bolsa de Shanghai se classificou com a 6ª posição (em 2010 

ocupava a 4ª posição) no ranking do Turnover Velocity of Domestic Shares da World 

Federation of Exchanges
70

. Este é realmente um indicador do volume de negócios 

significativo para um mercado com apenas 20 anos de existência. Além disso, os 

investidores individuais incluem uma grande parte dos participantes do mercado. Devido a 

estas características da atividade do mercado e da estrutura do investidor, a teoria moderna 

                                                           
70 Veja-se em: http://www.world-exchanges.org/statistics/turnover-velocity-domestic-shares: 

“The turnover velocity is the ratio between the Electronic Order Book (EOB) turnover of domestic shares and their 
market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12, according to the formula”: 
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de gestão de carteiras é pouco praticada na China. A perceção do comportamento do 

mercado acionista é fundamental, porque, sendo composto por investidores avessos ao 

risco, uma volatilidade mais pronunciada levaria os intervenientes a exigir um prémio de 

risco superior, gerando maiores custos de capital que impediriam o investimento e 

retardariam o desenvolvimento económico (Los & Yu, 2008). 

 

O desenvolvimento do mercado acionista chinês tem sido caracterizado por uma hesitante 

frequência de avanços e paragens no que concerne a regulamentação, desregulamentação e 

re-regulamentação. Isto é ilustrado pela regulação do limite da variação dos preços dos 

ativos financeiros. Desde a instituição das bolsas de valores pelo Governo que se 

impuseram limites de variação dos preços diários em ambos os mercados: 1,0% no de 

Shanghai e 0,5% no de Shenzhen. Esta regulação teve início em Dezembro de 1990 e 

pretendia eliminar a atividade especulativa. Todavia, a pesada regulamentação acabou por 

prejudicar os dois mercados. Efetivamente, desde que aqueles limites de variação foram 

aplicados as cotações das ações mantiveram-se em declínio durante um período de 6 

meses. Entretanto, a bolsa de ações de Shenzhen foi completamente desregulada em Maio 

de 1991, enquanto a bolsa de ações de Shanghai flexibilizou a oscilação do preço de 1,0% 

para 5,0% em Fevereiro de 1992 e em Maio seguinte eliminou o limite de oscilação. Mais 

tarde, em Dezembro de 1996, as bolsas foram sujeitas simultaneamente a um novo limite 

de 10,0% sobre a variação dos preços agregados diários, presumivelmente para reduzir a 

volatilidade inter-diária. 

 

Outra intervenção relevante teve lugar em Março de 2001, com a declaração da abertura 

oficial das ações  (SZBI) do mercado de Shenzhen aos investidores individuais 

domésticos (da República Popular da China), motivando uma subida dos respetivos preços 

na ordem dos 240%. 

 

 

10.3. Mercado da América Latina 

 

No início dos anos 90 a maior parte dos países da América Latina lançou reformas 

profundas orientadas para o mercado. Essas iniciativas acabaram por atrair um volume 

considerável de capital estrangeiro que fluiu a partir de diversas praças financeiras 
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internacionais. Além disso, a diminuição das taxas de juro americanas a partir de 1990 

estimulou os investidores americanos a procurar rendimentos mais elevados no estrangeiro, 

especialmente nos mercados emergentes (Edwards, 1998). 

 

No Brasil, por exemplo, o primeiro grande pico evidenciado pelo índice Ibovespa da São 

Paulo Stock Exchange aconteceu no início de 1970 e correspondeu ao chamado “milagre 

económico brasileiro” (durante o regime militar que assumiu o poder entre 1964 e 1985), 

quando o Gross Domestic Product (GDP) do Brasil cresceu mais de 10% ao ano. Após a 

primeira crise do petróleo, em 1973, a economia brasileira entrou num longo período de 

crescimento lento e de subida da inflação, refletidos no consistente declínio do Ibovespa 

entre 1973 e 1984. Poucos anos depois, no intervalo de 1986 a 1991, seis planos 

económicos mal sucedidos foram adotados pelos sucessivos governos na tentativa de 

controlar a inflação. O primeiro deles, designado Plano Cruzado, foi lançado em Fevereiro 

de 1986 e motivou quer um acentuado declínio da taxa de inflação, quer um forte pico no 

índice Ibovespa. Não obstante, pouco depois a inflação recomeçou novamente e o índice 

recuou aos níveis pré-Cruzado. Embora também não conseguisse controlar a inflação, 

outro programa de impacto mais duradouro sobre a economia brasileira foi o Plano Collor, 

implementado em Março de 1990. Entretanto, o Plano Real, lançado em Julho de 1994, 

reforçou as medidas de liberalização ao nível da privatização de empresas estatais e da 

redução das tarifas de importação e dos aspetos burocráticos para o investimento 

estrangeiro (Paiva, 2001), tendo, assim, alcançado sucesso na estabilização da economia e 

na manutenção da inflação afastada. 

 

Os investidores parecem admitir que os mercados emergentes apresentam taxas de retorno 

mais elevadas sobre os investimentos. Porém, isso apenas é verdade numa base não 

ajustada ao risco (Kyaw, Los & Zong, 2006). A caracterização precisa dos dados das séries 

temporais financeiras também é crítica para a gestão de risco e para a alocação de capitais 

internacionais. Por exemplo, Los (2000) demonstrou que desde 1994 os mercados de ações 

emergentes perderam cerca de 10% dos seus retornos de investimento medidos pelo 

investable index do IFC. Além disso, as crises financeiras ocorreram com frequência 

anormal na década de ‘90, nomeadamente, a crise financeira mexicana em 1994, a crise 

financeira asiática em 1997, a crise de incumprimento da dívida russa em 1998 e a crise 

financeira brasileira em 1999.  
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A generalidade das bolsas de valores emergentes atravessou várias alterações nos últimos 

anos, e com a liberalização instituída nesses países a dinâmica dos retornos dos ativos 

torna-se suscetível de ser afetada. Os mercados emergentes parecem altamente voláteis, 

com níveis extremamente elevados de ganhos, mas também com perdas muito 

substanciais. Isso levanta a questão sobre se os retornos ou a volatilidade dos mercados 

emergentes se comporta de maneira diferente dos mercados desenvolvidos. 
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11. MEMÓRIA DE LONGO PRAZO EM MERCADOS DE AÇÕES EMERGENTES 

 

11.1. Introdução 

 

“País em desenvolvimento” ou “país emergente” são termos geralmente usados para 

descrever um Estado caracterizado por um padrão de vida situado entre baixo e médio, 

uma base industrial em desenvolvimento e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

oscilando entre médio e elevado. Contudo, não existe uma definição única 

internacionalmente reconhecida e os níveis de desenvolvimento económico e social podem 

variar muito dentro do grupo dos países em desenvolvimento. Efetivamente, a classificação 

dos mercados entre emergentes ou maduros não é uma questão simples. A International 

Finance Corporation (IFC) usa o rendimento per capita e a capitalização de mercado em 

relação ao Gross National Product (GNP) para uma classificação dos mercados de ações. 

Se (i) um mercado funciona numa economia de rendimento baixo ou médio, ou (ii) o rácio 

da capitalização do mercado de investimento sobre o GNP é baixo, então o IFC classifica o 

mercado como emergente e na situação contrária classifica o mercado como maduro. 

 

Apesar da extensa pesquisa sobre dependência de longo prazo nos mercados mais 

desenvolvidos, pouco se conhece sobre esse aspeto nos mercados emergentes. A 

investigação nestes mercados tem-se centrado na questão da eficiência e sobre a sua 

integração com os mercados internacionais. Bulter & Malaikah (1992) examinaram o 

retorno individual das ações nos mercados do Kuwait e da Arábia Saudita na segunda 

metade dos anos ‘80 e concluíram pela ineficiência em ambos os casos. Darat & Hakim 

(1997) analisaram as ligações de cotações entre três mercados acionistas árabes (Jordânia, 

Egipto e Marrocos) e a sua integração com mercados internacionais, detetando que essas 

praças estão integradas na região, mas não a nível internacional. Darrat & Pennathur 

(2002) estudaram a integração económica e financeira entre os países da região do 

Magrebe Árabe (Argélia, Marrocos e Tunísia) e verificaram que eles partilham uma 

relação sólida conduzindo as suas políticas económicas e financeiras. Abraham, Seyyed & 

Alsakran (2002) examinaram as propriedades do percurso aleatório de três mercados de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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ações do Golfo (Kuwait, Arábia Saudita e Bahrein) após a correção própria de negociação 

infrequente, tendo rejeitado a hipótese relativamente ao mercado kuwaitiano. 

 

Uma perspetiva mais abrangente da pesquisa sobre os mercados de capitais emergentes é 

apropriada por diferentes razões (Assaf, 2006; Maghyereh, 2007). Em primeiro lugar, esses 

mercados têm vindo a tornar-se um segmento integrante dos mercados de ações regionais. 

Por regra são mercados pequenos, especulativos, mostram alta volatilidade nos retornos e 

são muito vulneráveis a crises financeiras. Em segundo lugar, permitem a comparação 

entre mercados desenvolvidos e mercados em maturação para determinar se os processos 

de geração de retorno e a presença / ausência de memória longa dependem do grau de 

desenvolvimento do mercado. Em terceiro lugar, a presença de dependência de longo prazo 

nesses mercados poderá ceder provas contra a forma fraca de eficiência, uma vez que 

implica dependência não linear nos momentos da distribuição e, consequentemente, um 

componente potencialmente previsível nos retornos ou na volatilidade. Em quarto lugar, a 

existência de dependência de longo prazo nos preços das ações pode refletir algumas 

dinâmicas na economia subjacente que, por sua vez, seriam importantes na previsão ou na 

modelação das condições económicas dos respetivos países. Em quinto lugar, dado que a 

volatilidade desempenha um papel importante na avaliação de derivados financeiros, pode 

ser útil incorporar a estrutura de volatilidade de longo prazo na derivação de fórmulas de 

valorização
71

 relacionadas com mercados emergentes. 

 

Pretendendo-se medir e identificar as características globais de persistência, atendendo a 

que os preços nos mercados financeiros ajustam aos choques durante longos períodos de 

tempo, os dados diários são preferíveis aos dados de alta frequência porque são 

uniformemente espaçados no tempo. Por outro lado, os dados (unevenly-spaced intra-day) 

não uniformemente intervalados do micro-mercado, ou seja, de frequência muito alta 

("tick-by-tick"), são difíceis de obter nos mercados emergentes, porquanto normalmente 

apenas são coligidos numa base ad hoc por investimentos privados e por agências de 

trading. 

 

 

                                                           
71 Bollerslev & Mikkelsen (1996) demonstraram que isso pode ser importante para modelar corretamente a volatilidade 

de memória longa na avaliação de contratos com vencimento a longo prazo, tais como índices de opções e de futuros. 
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11.2. Mercados de Ações da Região do Médio Oriente e Norte de África (MENA) 

 

Assaf (2006) explorou a dinâmica da memória longa em 4 mercados emergentes – Egipto, 

Jordânia, Marrocos e Turquia –, recorrendo à estatística modified rescaled range
72

 

 proposta por Lo (1991), à estatística rescaled variance
73

  desenvolvida 

por Giraitis, Kokoszka, Leipus & Teyssiere (2003) e ao método de máxima verosimilhança 

de Sowell (1992a) para estimar um modelo  que proporcione o 

parâmetro de memória longa . Os dados amostrais para o período compreendido entre 1 

de Abril de 1997 e 26 de Abril de 2002 correspondem aos retornos diários compostos 

continuamente , em que  simboliza o valor de fecho do índice de 

ações no dia . 

 

As durações dos desfasamentos empregues consideraram , 

sendo coerentes com as utilizadas em estudos anteriores que também usaram a estatística 

 (Chow, Denning, Ferris & Noronha, 1995; Tsuji, 2002). Esta estatística é 

sensível à ordem do desfasamento que, por isso mesmo, tem de ser selecionado: se  é 

muito baixo, o estimador não responde pela auto-correlação do processo, mas se  é muito 

alto torna-se responsável por qualquer forma de auto-correlação. A análise de Assaf (2006, 

p. 296, Quadro 4) reporta evidência de memória longa nos retornos do mercado de ações 

do Egipto e ausência de memória longa nos mercados de Marrocos, Jordânia e Turquia, 

dado que a estatística  não rejeita a hipótese de memória de curto prazo. 

 

Para não suportar os resultados exclusivamente na estatística , Assaf recorreu a 

uma interpretação conjunta com a análise  considerando o mesmo (truncation lag) 

corte de desfasamento . 

 

Equivalentemente, pode-se testar a hipótese nula da estacionariedade contra as 

alternativas fracionárias empregando o teste  de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & 

Shim (1992), sobre o qual Lee & Schmidt (1996) referiram ter um poder análogo à 

                                                           
72 O teste sugerido por Lo (1991, p. 1288, Quadro 2) para a memória de longo prazo dos retornos define que, ao nível de 

significância de 5%, a hipótese nula  de um processo de memória de curto prazo é rejeitada se a estatística  

não se situar dentro do intervalo de confiança . Por outras palavras, esse é o intervalo de confiança a 95% 

com probabilidades iguais nas 2-abas. 
73 O teste rescaled variance  sugerido por Giraitis, Kokoszka, Leipus & Teyssiere (2003) para a memória de longo 

prazo dos retornos define, ao nível de significância de 5%, um valor crítico igual a 0.1869. 
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estatística de Lo (1991) em face de processos de memória longa. A estatística  

utilizada para testar a memória de longo prazo numa sequência estacionária é definida por: 

 

 

[84] 

 

Os autores Giraitis, Kokoszka, Leipus & Teyssiere (2003) propuseram uma (centering) 

centragem da estatística com base na (partial sum of the deviations from the mean) soma 

parcial dos desvios em relação à média. A estatística resultante designa-se rescaled 

variance test  e expressa-se do seguinte modo: 

 

 

[85] 

 

podendo ser reescrita, equivalentemente, da seguinte forma: 

 

 

[86] 

 

onde 

 

 

[87] 

 

são as somas parciais das observações. 

 

A estatística  representa a variância amostral da série de somas parciais e a sua 

(limiting distribution) distribuição limite é uma ponte Browniana da qual a distribuição é 

unida à estatística de Kolmogorov. Aquela estatística tem um poder uniformemente 

superior à estatística  e é menos sensível do que a estatística de Lo (1991) para a 

escolha da ordem . Para , a estatística  pode detetar adequadamente a 
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presença de memória longa no nível da série, embora, consoante a maior parte dos testes e 

dos estimadores, possa detetar erradamente a presença de memória longa em séries com 

mudanças de níveis. Novamente, existem fortes e robustos indícios de memória longa nos 

retornos do mercado egípcio, ligeira evidência no mercado marroquino e nenhuma prova 

nos mercados jordano e turco (Assaf, 2006, p. 297, Quadro 5). 

 

Os resultados de ambas as estatísticas estão alinhados, pelo que as séries de retornos do 

Egipto e de Marrocos não podem ser caracterizadas como processos de dependência de 

curto prazo, enquanto as da Jordânia e da Turquia não podem ser caracterizadas como 

processos de dependência de longo prazo. Por outro lado, também indicam que alguns 

retornos dos índices de ações MENA não são i.i.d. e que certos padrões ocorrem com maior 

frequência do que seria expectável se as séries fossem verdadeiramente aleatórias. 

 

Adicionalmente, Assaf procedeu à estimação do modelo  baseada no método da 

máxima verosimilhança de Sowell, a qual requer escrever a função densidade espectral 

 em termos do parâmetro do modelo e calcular a função de auto-covariância no 

desfasamento  da forma . Este método utiliza toda a 

informação e permite o cálculo de todos os parâmetros do modelo, exigindo a 

especificação correta da estrutura  para obter a especificação final . Foram 

estimados todos os modelos possíveis para  e  e a seleção seguiu o 

Akaike Information Criterion . Os valores estimados no modelo  

para o Egipto  e Marrocos  são diferentes de zero na região 

estacionária , indicando memória de longo prazo nos retornos
74

, mas para a 

Jordânia  e Turquia  são negativos, indicando persistência 

negativa ou anti-persistência nos retornos (Assaf, 2006, p. 299, Quadro 6). Existindo 

memória longa  na série, insinua que o mercado poderá voltar à sua tendência de 

longo prazo no futuro. 

 

O estudo realizado por Assaf encontrou fraca evidência de memória longa nas séries de 

retornos. Em geral, os resultados da estimação do modelo  coincidem com os que 

foram obtidos a partir das análises  e , uma vez que estas estatísticas não foram 

                                                           
74 Isso significa que existem choques persistentes, ou seja, permanecem e afetam os preços das ações por longos períodos 

de tempo. 
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capazes de detetar memória de longo prazo nos retornos da Jordânia e da Turquia. 

Também indicam que os mercados emergentes MENA exibem dinâmicas que não são 

consistentes com o comportamento de passeio aleatório. Os choques têm impacto 

persistente sobre os retornos e, portanto, serão indícios contra a hipótese de mercado 

eficiente . 

 

O estudo de Maghyereh (2007) calculou a medida do grau de dependência de longo prazo 

em 7 mercados MENA – Bahrein, Egipto, Jordânia, Marrocos, Omã, Arábia Saudita e 

Turquia – através do expoente Hurst avaliado pelo método local Whittle avançado por 

Robinson (1995b). Os dados da amostra, coligidos no período de 1 de Janeiro de 1998 a 25 

de Dezembro de 2005, dizem respeito às taxas de rendimento diário compostas 

continuamente , onde  indica o valor do índice de ações no dia . 

 

O método local Whittle é semi-paramétrico e apresenta robustez à sazonalidade dos dados, 

às mudanças estruturais e à dependência de curto prazo. Além disso, o método não impõe a 

suposição Gaussiana nem exige uma especificação correta da densidade espectral. O 

estimador
75

 local Whittle, usado para apurar o expoente  de Hurst, apenas requer a 

especificação da forma paramétrica da densidade espectral quando a frequência  está 

próxima de zero. 

 

Para uma densidade espectral da forma  quando , em que  é a 

frequência e  é uma constante estritamente positiva, a aproximação Whittle da (gaussian 

likelihood function) função de probabilidade Gaussiana é obtida minimizando (Maghyereh, 

2007): 

 

 

[88] 

 

                                                           
75 Existem várias estatísticas na literatura para estimar o valor do parâmetro Hurst. Recentemente, alguns trabalhos 

demonstraram que o estimador Whittle local de Robinson (1995b) é muito menos influenciado e que os (finite-sample 

SDs) desvios-padrão da amostra finita (Taqqu & Teverovsky, 1997; Andrews & Sun, 2002; Hurvich & Ray, 2003; 

Shimotsu & Phillips, 2005, 2006) e os erros-padrão da amostra finita (Davidson & Sibbertsen, 2005; Hurvich & Ray, 

2005) produzem intervalos de confiança mais precisos do que o periodogram regression estimator  de Geweke & 

Porter-Hudak (1983). 
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em que  é avaliada por um intervalo de frequências harmónicas  com 

 para evitar o (aliasing effect) efeito indesejável. 

 

Substituindo , supracitado, pela sua estimativa , 

 

 

[89] 

 

o autor Robinson (1995b) mostrou que sob certas premissas técnicas, 

 

 

 

 

[90] 

 

converge em probabilidade para o valor real , ou seja,  para 

. Portanto, a escolha de  é muito importante: quanto maior o valor de 

, mais rapidamente  converge para . 

 

Maghyereh (2007, p. 369, Quadro 2) apresenta o parâmetro  estimado aplicando o 

método local Whittle através do (bandwidth vector) vetor da largura de banda 

. Evidência significante e robusta de dependência 

positiva a longo prazo pode ser encontrada nos rendimentos dos mercados acionistas do 

Bahrein, Egipto, Marrocos, Omã e Arábia Saudita. Além disso, nota-se uma relativa 

estabilidade nos valores do fractional integration parameter  para os diferentes tamanhos 

do vetor de largura de banda. Os resultados também indicam um grau diferente na 

dependência de longo prazo, podendo dever-se a diferenças na micro-estrutura dos 

mercados ou a acordos institucionais. Conclui-se que as taxas de rendimento daqueles 

mercados MENA são consideradas não normais, não estacionárias e dependentes a longo 

prazo, ou seja, certos padrões ocorrem com muita frequência, ao contrário do que seria se 

as séries fossem verdadeiramente aleatórias.  
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As conclusões apuradas por Assaf (2006) e por Maghyereh (2007) convergem em todos os 

métodos utilizados na identificação de memória de longo prazo nos mercados de ações do 

Egipto e de Marrocos. 

 

 

11.3. Mercados de Ações da Região da América Latina 

 

Os mercados latino-americanos formam um segmento importante dos mercados 

emergentes, apresentam características comuns a este grupo e são vulneráveis a crises 

financeiras, em particular à mexicana e à brasileira, que ocorreram em 1994 e em 1999, 

respetivamente. 

 

Costa & Vasconcelos (2003) debruçaram-se sobre a correlação de longo prazo no mercado 

de ações brasileiro. Foram considerados os valores de fecho do índice Ibovespa da São 

Paulo Stock Exchange desde o seu início, em 2 de Janeiro de 1968, até 31 de Maio de 

2001. Os valores nominais do Ibovespa diário foram deflacionados pelo índice geral de 

preços do Brasil e convertidos em Reais brasileiros com referência a Agosto de 1994. Para 

analisar os dados foi introduzida uma rescaled variante da usual detrended fluctuation 

analysis , apresentada por Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & Goldberger 

(1994), foi calculado um expoente Hurst  dependente do tempo e foi sugerida a 

descrição da dependência temporal do expoente Hurst em termos de um (multifractional 

Brownian motion – ) movimento Browniano multi-fracionário. Os dados 

constituem os retornos  no momento  quantificados pela diferença logarítmica entre 

valores diários consecutivos, . 

 

A rescaled variant da  original tem a vantagem de permitir a determinação do 

expoente  de Hurst através de um único parâmetro apropriado. Costa & Vasconcelos 

(2003) introduziram uma rescaled (adimensional) fluctuation function : 

 

 

[91]  
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onde  representa o desvio-padrão dos dados: 

 

 

[92] 

 

A rescaled fluctuation function  tem a mesma forma funcional da função original 

, sendo dada por: 

 

 
[93] 

 

onde  é uma constante independente do desfasamento temporal . 

 

Para evitar algumas dificuldades relacionadas com a escolha do intervalo  em que se 

executa o ajustamento, Costa & Vasconcelos seguiram um procedimento ligeiramente 

diferente para estimar o expoente  a partir do gráfico de . Os autores assumiram que 

para o movimento Browniano fracionário , ou seja, para , a (rescaled) 

fluctuation function  pode ser calculada exatamente (Taqqu, Teverovsky & Willinger, 

1995): 

 

 
[94] 

 

onde: 

 

 

[95] 

 

Na expressão [94] foi acrescentado o subscrito  à fluctuation function  para indicar 

explicitamente que se refere a . Para estimar  numa série temporal deve-se 

simplesmente ajustar esse parâmetro de modo a obter a melhor concordância entre a curva 

teórica prevista por  e os dados empíricos para . Em princípio, pode realizar-se 

uma regressão formal não linear usando as expressões [94] e [95] para determinar o 
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expoente Hurst, mas na prática basta variar  incrementalmente e decidir através da 

inspeção visual quando a curva teórica condiz melhor com os dados empíricos 

 

Costa & Vasconcelos (2003) estimaram o parâmetro Hurst para o horizonte temporal da 

série do índice ajustando  de modo a obter a melhor concordância entre a curva teórica e 

os dados empíricos, tendo encontrado . Na medida em que , 

conclui-se que os retornos do índice apresentam dependência de longo prazo (persistência). 

Costa & Vasconcelos (2003, p. 238, Figura 4) também representaram em escala 

logarítmica dupla a correspondente fluctuation function , dada por [94] e por [95], 

em função do tamanho da janela  para os retornos no mesmo período completo dos dados. 

A configuração originou uma linha reta que proporciona a curva teórica  para 

, a qual harmoniza excelentemente com os dados empíricos para os valores 

intermédios de . Apesar disso, ainda se observa que para o desfasamento temporal 

 os dados empíricos se desviam ligeiramente da escala de comportamento inicial e 

parecem atravessar para um regime com uma inclinação próxima de . Isto indica que o 

índice tende a perder o seu efeito memória após um período de cerca de 6 meses (i.e., 130 

dias de negociação). Um comportamento similar foi observado, por exemplo, em vários 

índices de ações da London Stock Exchange (Opong, Mulholland, Fox & Farahmand, 

1999), onde a rutura do regime de escalamento ocorreu em torno dos 160 dias de 

negociação
76

. Com o propósito de verificar a validade da análise anterior, Costa & 

Vasconcelos (2003) também calcularam o expoente Hurst para uma versão (shuffled) 

“baralhada” dos dados, tendo “misturado” aleatoriamente a série temporal dos retornos do 

índice brasileiro. Na medida em que o processo de “mistura” tende a destruir qualquer 

correlação previamente existente, confirmou-se a expectativa de um expoente Hurst igual 

(ou muito próximo) de , significando que a dependência de longo prazo observada na 

série temporal original não era um efeito espúrio. 

 

Complementarmente, o trabalho de Costa & Vasconcelos (2003) investigou se o expoente 

Hurst para os retornos do Ibovespa varia no tempo, o que indicaria a existência de 

flutuações não estacionárias no mercado acionista brasileiro. Conforme mencionado 

anteriormente no Capítulo 9, no passado recente a economia brasileira foi flagelada por 

                                                           
76 As duas situações não são muito diferentes, especialmente considerando que a localização do ponto de cruzamento é 

difícil de determinar com precisão. As evidências empíricas sugerem que os mercados acionistas tendem a perder a 

memória tipicamente em cerca de meio ano. 
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uma inflação descontrolada e, por isso, sofreu vários planos intensivos como forma de a 

combater. Portanto, questiona-se como tais eventos podem ter afetado a dinâmica do 

índice, especificamente quanto ao seu grau de correlação. Para estimar um expoente Hurst 

variável no tempo usando uma fluctuation analysis, os autores estabeleceram que um 

período de 3 anos (i.e., 736 dias de negociação) traduz um compromisso aceitável
77

. Então, 

realizaram uma análise mais localizada (no tempo) sobre os retornos do índice, calculando 

um expoente Hurst “local”  em janelas temporais móveis de 3 anos (em que  

representa a origem de cada intervalo desse comprimento) e verificaram que  se altera 

consideravelmente ao longo do tempo (Costa & Vasconcelos, 2003, p. 240, Figura 6). Em 

particular, a respetiva curva sofre uma mudança brusca no carácter por volta do ano de 

1990. Mais concretamente, o Ibovespa exibe persistência com  em todo o período 

até 1990, após o que inverte rapidamente para um regime com alternância de 

comportamento persistente e anti-persistente, mas onde  permanece (dentro de alguma 

flutuação) próximo de 0.5. Esse facto, por si só, revela uma clara evidência do profundo 

impacto que as reformas estruturais desencadeadas a partir do Plano Collor tiveram sobre a 

economia brasileira (Paiva, 2001). Esta interpretação foi confirmada pela aplicação da 

detrended fluctuation analysis  separadamente aos retornos do índice antes e após o 

Plano Collor, encontrando-se na primeira situação um nível significativo de persistência 

 e na segunda situação ausência de dependência de longo prazo . O 

último valor determinado por Costa & Vasconcelos (2003) está de acordo com outras 

estimativas do expoente Hurst para o índice Ibovespa no período pós-1995 (Di Matteo, 

Aste & Dacorogna, 2003; Kyaw, Los & Zong, 2006). Considerando as evidências 

discutidas, parece legítimo concluir que a abertura e consequente modernização da 

economia brasileira (Paiva, 2001), que começou no início dos anos ‘90, influenciaram para 

um mercado de ações mais eficiente, no sentido em que o expoente Hurst se tornou mais 

próximo do valor previsto pela hipótese de mercado eficiente . Ainda se destaca 

que a evidência de “ineficiência”, na perspetiva de um desvio em relação à distribuição de 

Gauss, também foi relatada por Miranda & Riera (2001) para os retornos do Ibovespa no 

período 1986-1999. Todavia, desconhecendo-se se a principal justificação advém do 

período anterior ou posterior ao Plano Collor. 

 

                                                           
77 Deve considerar-se um intervalo de tempo em torno de  consideravelmente menor do que o período total abarcado 

pelos dados, mas ainda suficientemente grande para conter bastantes pontos que garantam estatísticas significantes. 
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Até 1990 a economia brasileira manteve-se bastante fechada à concorrência estrangeira e 

os seus mercados financeiros não eram prontamente acessíveis aos investidores 

internacionais. Nesse ambiente económico o mercado acionista era certamente mais 

propenso a (correlated fluctuations) flutuações correlacionadas e mais suscetível a ser 

arrastado por investidores agressivos, o que pode explicar parcialmente o valor do 

expoente Hurst superior a 0.5 no período. 

 

Outra característica interessante representada por Costa & Vasconcelos (2003, p. 240, 

Figura 6) é que a curva  atingiu o seu menor valor imediatamente após o lançamento 

do Plano Real, em Julho de 1994, enquanto uma redução semelhante do expoente também 

tenha acontecido logo após os planos Cruzado (em Fevereiro de 1986) e Collor (em Março 

de 1990). Observa-se, portanto, que o expoente Hurst do índice brasileiro decai na 

sequência da adoção de um plano económico importante, confirmando o facto de que uma 

intervenção firme no mercado tende a reduzir  momentaneamente (Vandewalle & 

Ausloos, 1997) 

 

Por outro lado, Costa & Vasconcelos (2003) sugeriram que a dependência temporal do 

expoente Hurst para o Ibovespa pode ser melhor descrita em termos de um processo multi-

fracionário. Referiu-se anteriormente que o expoente  para aquele índice varia 

substancialmente ao longo do tempo e, por isso, o movimento Browniano fracionário 

 parece ser um modelo de certa forma restritivo, incapaz de captar totalmente a 

dinâmica complexa do mercado de ações brasileiro. Para contornar tal imperfeição, Peltier 

& Véhel (1995) propuseram um movimento Browniano multi-fracionário  em que 

o escalamento do expoente  pode variar no tempo, debaixo das propriedades essenciais a 

seguir indicadas. Uma propriedade interessante do  é tratar-se de um processo 

Gaussiano aditivo, enquanto que os processos multi-fracionários, muitas vezes 

considerados na física (Feder, 1988; Turcotte, 1997) e na economia (Mandelbrot, 1999), 

são geralmente multiplicativos. 

 

Seja  uma função Hölder contínua no intervalo  com expoente Hölder 

, tal que para qualquer  tem-se . Por facilidade de 

notação, Costa & Vasconcelos por vezes indicam a t-dependence como um subscrito e 

escrevem . O   é o processo definido por:  
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[96] 

 

em que  é a função gama  igual a  se  e igual a zero no caso contrário, e 

 representa o movimento Browniano usual. 

 

Um aspeto importante do processo definido acima é que os seus incrementos já não são 

estacionários, podendo mostrar-se que (Peltier & Véhel, 1995): 

 

 

[97] 

 

Devido à sua não estacionariedade, o  também já não é um processo auto-

semelhante. Contudo, é possível definir o conceito de (locally asymptotically similarity) 

semelhança assimptoticamente localizada no ponto  da seguinte forma: 

 

 

[98] 

 

Nesse sentido , pode ser considerado como um processo que localmente no 

momento  se “assemelha” a um movimento Browniano fracionário . De facto, uma 

forma prática de gerar um caminho Browniano multi-fracionário consiste em criar para 

cada momento  um movimento Browniano fracionário , em que 

, e seguidamente definir . 

 

Para efeitos de comparação, Costa & Vasconcelos (2003) geraram um caminho  

com aproximadamente o mesmo número de pontos de dados  que a 

série temporal original do índice Ibovespa  e aplicaram a  a esse 

caminho
78

. Desde que um caminho  não seja caracterizado por um expoente Hurst 

constante, a dependência funcional da fluctuation function   não será, em geral, 

                                                           
78 Costa & Vasconcelos (2003) apresentaram um exemplo arbitrário de um caminho do  caracterizado pela função 

Hurst  escolhido para imitar a tendência genérica do índice Ibovespa, onde 

pode ser visto como tendo (em média) dois “plateaus” distintos, um antes e outro depois de 1990. 
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uma lei-potência. Apesar disso, verificou-se que  expõe
79

 um regime de escalamento 

aproximado  com
80

  até cerca de  (Costa & Vasconcelos, 2003, 

p. 244, Figura 9). 

 

A parte final do artigo de Costa & Vasconcelos (2003, p. 247, Figura 10) ainda contempla 

um estudo comparativo entre os resultados da detrended fluctuation analysis  e os 

resultados da rescaled range analysis . A representação do rescaled range  em 

função do desfasamento temporal  para os retornos do índice brasileiro durante todo o 

período analisado (curva superior) mostra um (scaling regime) regime escalado desde 

 até cerca de ; e uma regressão linear nesta região determina um valor de 

, ligeiramente superior ao expoente  obtido pela  para a mesma 

série temporal. Para compreenderem a razão de tal discrepância, os autores também 

aplicaram o método de Hurst aos dados “misturados” do Ibovespa (curva inferior) e 

calcularam um valor de  neste caso. Conclui-se, assim, que a análise  dos 

dados “baralhados” prevê uma correlação residual inesperada, na medida em que a 

aplicação da análise  a estes dados tinha obtido um valor , conforme 

expectável. Esse “excesso de correlação” encontrado na análise  não deve ser 

totalmente surpreendente, porquanto é sabido que o método Hurst tende a sobrestimar o 

expoente  para as séries temporais de pequena dimensão (Feder, 1988; Grau-Carles, 

2000; Grech & Mazur, 2004; Alvarez-Ramirez, Alvarez Rodriguez & Fernandez-Anaya, 

2008; Czarnecki, Grech & Pamula, 2008; Kristoufek, 2009b, 2010). 

 

O artigo de Kyaw, Los & Zong (2006) analisou o grau de dependência, nos domínios do 

tempo e da frequência, das séries temporais financeiras de 6 mercados latino-americanos
81

 

– Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela – medido pelo expoente Hurst 

(global ou homogéneo) mono-fractal identificado a partir da wavelet multi-resolution 

analysis  desenvolvida por Mallat (1989a,b,c). O conjunto dos dados abrange as 

rendibilidades diárias dos índices acionistas calculadas entre 31 de Março de 1995 e 31 de 

Março de 2005.  

                                                           
79 Para confrontação, os autores ainda representaram a relação correspondente (definida pela linha reta) prevista por 

, obtendo uma boa concordância com os dados na região de escalamento (Costa & Vasconcelos, 2003, p. 244). 
80 Costa & Vasconcelos (2003) interpretam o expoente de escalamento  como uma espécie de expoente Hurst médio 

para a série temporal . 
81 A Argentina tem o mesmo índice de ações que o Uruguai, e a Colômbia partilha o mesmo índice de ações do Equador 
e do Peru. 
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As funções de auto-correlação  das séries de rendibilidades acionistas empíricas não 

desaparecem do mesmo modo que a função de auto-correlação  do movimento 

Browniano geométrico , a qual exibe a própria dependência Fickian. Constatando-

se que as séries temporais são dependentes a longo prazo e, portanto, mostram memória 

longa, pode-se identificar se essas séries são persistentes ou anti-persistentes calculando os 

seus expoentes Hurst mono-fractais. Os scalograms e os scalegrams providenciam as 

respetivas visualizações dos wavelet coefficients e do espectro de potência das taxas de 

rendibilidade. E a inclinação do espectro de potência identifica o expoente Hurst, ou seja, o 

grau de dependência da escala temporal. 

 

Os graus globais de dependência de longo prazo apresentados por Kyaw, Los & Zong 

(2006, p. 281, Quadro 3) assinalam que os mercados chileno e venezuelano seguem um 

 persistente, ou seja , dado que os seus expoentes são significativamente 

maiores do que 0.5, enquanto que os mercados argentino, colombiano e mexicano seguem 

um  anti-persistente, ou seja , com  iguais a 0.45, 0.48 e 0.45, 

respetivamente. Isto sugere que os mercados acionistas do Chile e da Venezuela são muito 

mais arriscados para investir e negociar, ao passo que os mercados da Argentina, do 

México e, em certo grau, da Colômbia têm mais rápida reversão para a média e, por isso, 

são os mais eficientes. Somente o índice acionista brasileiro  se aproxima 

da independência das inovações do  com expoente Hurst Fickian igual a 0.5. 

 

O scalogram não mostra muita potência durante os períodos de acalmia no mercado de 

ações brasileiro (Kyaw, Los & Zong, 2006, p. 286, Figura 3). Mesmo assim, os choques da 

crise na bolsa brasileira em 1998 e a flutuação da moeda brasileira em 1999 são claramente 

demonstrados por vórtices notáveis. Isso é mais marcante durante a flutuação da moeda, 

verificado pelo cone de singularidade que corta a maioria das frequências com potência 

relevante, significando que os choques intensos no mercado de câmbios são transmitidos 

ao mercado de ações. O scalegram das rendibilidades do índice de ações brasileiro também 

indica que o mercado não é verdadeiramente identificado por um , dado que 

cyclicities institucionais podem ser identificadas em frequência semanal, quinzenal, 

trimestral e bianual. No caso de um  convencional, o scalegram das inovações deve 

configurar uma linha reta plana com uma inclinação zero (i.e.,  com um expoente 
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Hurst Fickian ) em todas as frequências de negociação, identificando as suas 

inovações de ruído branco. 

 

As wavelet multi-resolution analysis  revelam que as séries temporais financeiras 

da América Latina são altamente não estacionárias, mostrando cyclicities e singularidades. 

Os scalograms facilitam a inspeção detalhada de como os mercados financeiros se ajustam 

a interferências importantes. Fenómenos de ajustamento de frequência e tempo no mercado 

são claramente visíveis após interferências relevantes. Alguns vórtices podem ser 

observados nos scalograms, correspondendo a interrupções importantes do mercado, tais 

como a crise da moeda mexicana, a crise da moeda e do mercado de ações brasileiro e, 

ainda, um episódio isolado de venda acentuada no mercado de ações chileno. Estes 

resultados são consistentes com outros estudos de contágio observado entre países latino-

americanos. 

 

Kyaw, Los & Zong (2006) verificaram que a generalidade das séries temporais financeiras 

empíricas exibe comportamento de memória longa, singularidades e descontinuidades 

sugestivas de que a ocorrência de catástrofes financeiras nos mercados persistentes e de 

turbulências nos mercados anti-persistentes podem ser mais prevalecentes do que 

modelados pela assunção de estacionariedade Gaussiana. Os autores estendem o âmbito da 

investigação das características da dinâmica e do risco dos mercados emergentes e refutam 

a hipótese de mercados financeiros perfeitamente eficientes. 

 

 

11.4. Mercado de Ações da China 

 

A extraordinária expansão e o rápido crescimento dos mercados acionistas chineses 

justificam a pesquisa que se tem realizado sobre esta área geográfica. Alguns estudos 

tentam explorar as características distributivas dos retornos e processos de risco, enfocando 

na construção de modelos empíricos que capturem os componentes determinísticos da 

variação dos preços no mercado de ações (Su & Fleisher, 1998; Mookerjee & Yu, 1999a,b; 

Chen & Xiong, 2001; Wang, Liu & Wang, 2004; Demirer & Lien, 2005; Brockman & 

Chung, 2006; Los & Yu, 2008). Todavia, até agora as características de memória de longo 

prazo e de persistência das ações chinesas ainda não foram identificadas.  
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Los & Yu (2008) seguiram uma linha de investigação assente na exploração dos diferentes 

movimentos das cotações do Shanghai Stock Exchange (SHI) e do Shenzhen Stock 

Exchange (Hong Kong) incluindo o índice de ações  (SZI) e o índice de ações  (SZBI) 

do mercado
82

 chinês. Concretamente, testaram as características de persistência das séries 

de dados por meio de um procedimento de sinal avançado que determina os expoentes 

Hurst (ou globais) mono-fractais através de scalegrams (i.e., espectros de escala de 

wavelet) produzidos pela wavelet multi-resolution analysis  apresentada por Mallat 

(1989a,b,c). As séries de dados abrangem os retornos diários calculados a partir dos preços 

de fecho desde o início da negociação, em 12 de Dezembro de 1990 para Shanghai SHI e 

em 23 de Dezembro de 1991 para Shenzhen SZI, até 6 de Janeiro de 2005. 

 

A estimativa do grau de dependência de longo prazo utilizada segue a metodologia 

aperfeiçoada debatida em Kyaw, Los e Zong (2006). Estes autores apresentam um forte 

argumento para a robustez da medição da dependência a longo prazo (i.e., o grau de 

persistência do mercado) identificando o expoente Hurst mono-fractal da série de preços: 

“the measurement model is the encompassing fractal Brownian motion , in which 

the rate of return is an affine process with fractionally differenced white noise 

innovations” (Mandelbrot & van Ness, 1968; Granger & Joyeux, 1980; Elliott & van der 

Hoek, 2003; Los, 2003; Los & Yu, 2008, p. 71). 

 

Para analisar como as alterações de regulamentação influenciam os mercados acionistas e 

revelar as variações na persistência dos índices devidas à consequente mudança do estilo 

de negociação, Los & Yu (2008) dividiram a amostra em dois grupos para cada série, com 

referência às datas das intervenções mais relevantes dos governos chineses. O primeiro 

grupo abrange o período de 19 de Dezembro de 1990 a 12 de Dezembro de 1996, para 

Shanghai SHI, e de 23 de Dezembro de 1991 a 12 de Dezembro de 1996, para Shenzhen 

SZI; o segundo grupo inclui os dados de 13 de Dezembro de 1996 a 6 de Janeiro de 2005 

para ambos os índices SHI e SZI. Os autores também dividiram o índice de ações Shenzhen 

SZBI em dois períodos, um de 7 de Outubro de 1992 até 28 de Fevereiro de 2001 e outro 

de 1 de Março de 2001 até 31 de Março de 2005. 

 

                                                           
82 Entre estas duas classes de ações cotadas nas bolsas de valores domésticas a negociação das ações  domina, tanto em 

termos de dimensão, como em termos de nível de atividade. 
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Calculando os expoentes Hurst mono-fractais a partir da análise wavelet  e os 

respetivos intervalos de precisão mínima, baseados no número de observações  e na 

escala  dias (cerca de um mês de negociação) usando a estatística Qui-quadrado  

introduzida em Kyaw, Los e Zong (2006), foram identificados os graus de persistência de 

cada série de dados completa (Los & Yu, 2008, p. 76, Quadro 3). Os três índices são 

persistentes, mas o índice de ações de Shanghai  e o índice de ações  

de Shenzen  são aproximadamente igualmente menos persistentes do 

que o índice de ações  de Shenzen , o qual parece ser mais persistente 

e tem, portanto, um risco de mercado mais imprevisível. Não obstante, esta análise geral 

não é muito informativa, porquanto os expoentes Hurst têm valores diferentes consoante o 

estágio de desenvolvimento ou o regime de negociação dos mercados financeiros (Di 

Matteo, Aste & Dacorogna, 2005). 

 

Consequentemente, Los & Yu (2008, p. 77, Quadro 4) identificaram os diferentes graus 

consecutivos de persistência, correspondentes aos sub-períodos em que mudaram os 

regimes de regulamentação, desregulamentação e regulamentação parcial dos mercados 

chineses. Conforme se referiu no Capítulo 9, antes de 12 de Dezembro de 1996 não havia 

limites de variação do preço nos mercados de Shanghai e de Shenzhen, mas o acesso às 

bolsas de Shanghai e de Shenzhen (ações ) era restrito e tinha limitações à participação e 

negociação. A partir daquela data estas bolsas foram liberalizadas, apesar da instituição do 

limite de 10% na oscilação máxima diária dos preços. A desregulamentação reduziu a 

persistência dos retornos das ações e, por conseguinte, diminuiu o risco da 

imprevisibilidade do mercado atribuído à intervenção governamental. Além disso, depois 

da abertura do mercado de ações  de Shenzen aos cidadãos domésticos, em 1 de Março de 

2001, o seu nível de persistência tornou-se aproximadamente igual ao dos mercados de 

Shanghai e de Shenzhen (ações ). 

 

A evidência empírica mostra que atualmente as bolsas SHI, SZI e SZBI são moderadamente 

persistentes, com expoentes Hurst ligeiramente superiores ao Fickian 0.5 do movimento 

Browniano geométrico . Isso indica que o mercado acionista chinês não 

corresponde à hipótese de mercado eficiente  em sentido estrito de Fama (1970), 
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embora tenha progredido mais próximo desse ideal teórico
83

. O aumento da eficiência ao 

longo do tempo, indicado pelos valores reduzidos dos expoentes  nos períodos mais 

recentes, demonstra que as diversas desregulamentações e liberalizações do acesso aos 

mercados têm ajudado (ainda que imperfeitamente) a integrar as três bolsas separadas num 

mercado acionista chinês. Tendo-se tornado mais eficientes e neutrais, implica que estes 

mercados não permitam oportunidades de ganhos anormais por arbitragem e que sejam 

mais justos para todos os traders. 

 

Los & Yu (2008, p. 78, Figura 4) também representaram os scalograms e os scalegrams a 

partir da wavelet  do índice de preços do mercado de Shanghai para o período
84

 de 19 

de Dezembro de 1990 a 6 de Janeiro de 2005. As imagens permitem constatar que após a 

intervenção inicial dos governos e de outras notícias de eventos relevantes, visíveis como 

“picos” singulares na série de retorno e como vórtices com alta potência nos scalograms, 

os níveis de volatilidade dos mercados acionistas chineses têm vindo a diminuir 

gradualmente. 

                                                           
83 Mookerjee & Yu (1999a) também testaram a eficiência dos mercados de ações chineses, concluindo que existem 

ineficiências significativas nas bolsas de valores de Shanghai e de Shenzhen. O trabalho levado a cabo pelos autores 

ainda examinou a presença de anomalias sazonais nas duas praças: os resultados apontam para a existência de efeitos de 

fim-de-semana significativamente negativos e de férias positivos, mas não indicam um efeito Janeiro. 
84 Figuras similares foram encontradas por Los & Yu (2008) para o índice de preços de Shenzhen, no período de 23 de 

Dezembro de 1991 a 6 de Janeiro de 2005, e para o índice de preços de Shenzhen (ações ), no período de 7 de Outubro 

de 1992 a 31 de Março de 2005. 
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12. MEMÓRIA DE LONGO PRAZO EM MERCADOS DE AÇÕES EMERGENTES vs 

DESENVOLVIDOS 

 

De acordo com a divisão estatística da Organização das Nações Unidas (ONU), não existe 

nenhuma convenção estabelecida para a designação de países ou áreas “desenvolvidas” ou 

“em desenvolvimento” no sistema deste Organismo. No entanto, comumente, o Japão, o 

Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia e a maioria dos países europeus 

são considerados áreas desenvolvidas. Em algumas estatísticas de comércio internacional a 

União Aduaneira da África Austral também é notada como uma região desenvolvida e 

Israel um país desenvolvido, enquanto os países emergentes da antiga Jugoslávia são 

tratados como em desenvolvimento. Segundo a classificação do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), os países da Europa Oriental, da antiga União Soviética, da Ásia 

Central (Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Turquemenistão) e a 

Mongólia são atualmente considerados em desenvolvimento. Recentemente, os originais 

quatro “tigres asiáticos” (Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul) passaram a 

áreas ou regiões desenvolvidas, juntamente com o Chipre, República Checa, Israel, Malta, 

Eslováquia e Eslovénia. 

 

O artigo de Chow, Pan & Sakano (1996) debruçou-se sobre 22 mercados de ações 

internacionais: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, 

Alemanha, India, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, 

África do Sul, Espanha, Suécia, Suiça, Reino Unido e Estados Unidos. Os autores 

empregaram dois métodos
85

 de teste robustos à heteroscedasticidade, a modified rescaled-

range analysis  de Lo (1991), para testar empiricamente a memória de longo 

prazo, e o rescaled variance ratio test
86

  de Lo & MacKinlay (1988), para uma 

perceção adicional sobre a natureza da dependência, ou seja, para distinguir a 

                                                           
85 Os autores Lo & MacKinlay (1989) e Lo (1991) mostram que estes dois testes constituem ferramentas poderosas na 
análise do comportamento de séries temporais dos preços dos títulos. 
86 Sob a hipótese nula de passeio aleatório, o valor de  e de  é igual a um e as estatísticas do teste têm 

uma distribuição normal reduzida assimptótica. A significância dos resultados para  depende da comparação das 

estatísticas do teste  robusto à heteroscedasticidade com o valor de 1.96 para o nível convencional de 5%. Para 

controlar a dimensão do teste  das múltiplas estatísticas  e , o valor crítico para cada uma delas 

calcula-se por  , onde . Assim, para o teste ao nível de significância de 5% tem-

se . 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cazaquist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uzbequist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quirguist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tadjiquist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquemenist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mong%C3%B3lia
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dependência de curto prazo da aparente dependência a longo prazo. Os dados utilizados 

foram os retornos semanais do mercado acionista americano, baseados nos índices equally-

weighted e value-weighted do CRSP e no índice S&P-500 desde Julho de 1962 a 

Dezembro de 1988, e nos retornos mensais
87

 de todos os mercados internacionais 

(incluindo o americano) desde Julho de 1962 a Dezembro de 1990. As taxas de retorno 

semanal calcularam-se da forma habitual neste tipo de análise (Mantegna & Stanley, 2000) 

pela primeira diferença dos logaritmos dos preços entre duas quartas-feiras sucessivas
88

. 

 

Em primeiro lugar Chow, Pan & Sakano (1996, p. 187, Quadro 1) aplicaram a modified 

rescaled-range analysis aos índices equally-weighted, value-weighted e S&P-500. A 

estatística  foi calculada com desfasamentos de duração  

semanas e, consoante verificado por Lo (1991), parece que nenhum dos índices americanos 

tem memória de longo prazo, em virtude de não existirem estimativas significativas ao 

nível de 5%. Em segundo lugar Chow, Pan & Sakano (1996, p. 189, Quadro 3) calcularam 

a estatística  com valores  meses para todos os índices de 

ações internacionais. Nenhuma das estatísticas é significante ao nível de 5%, pelo que a 

evidência indica ausência de dependência de longo prazo em todos os mercados 

analisados. 

 

Os resultados apurados pelos autores revelam que a maior parte dos índices internacionais 

segue percursos aleatórios, contradizendo os relatos de Poterba & Summers (1988), cujos 

trabalhos
89

 sugerem que a maioria dos retornos dos índices acionistas mundiais contém 

memória de longo prazo. Além disso, Chow, Pan & Sakano (1996) verificaram que os 

métodos de prova sobre reversão para a média nos retornos de ações em horizontes longos 

utilizados por Fama & French (1988) e por Poterba e Summers (1988) têm poder 

estatístico
90

 insuficiente.  

                                                           
87 Os dados, que foram cedidos pelas estatísticas do FMI, não contêm rendimentos de dividendos, pelo que os retornos 

informados correspondem apenas a ganhos de capital. Além disso, os dados do índice mensal de ações do FMI traduzem 

médias temporais dos valores dos índices diário ou semanal. Conforme salientado por Working (1960), as séries dos 

índices de média temporal seguem um processo , ainda que o índice original siga um passeio aleatório. Portanto, 

exige-se um teste robusto à dependência de curto prazo (por exemplo, a análise  modificada). 
88 Se qualquer preço de quarta-feira faltar, usa-se o preço de quinta-feira, ou o de terça-feira se faltar também o de quinta-
feira, conforme a compilação definida por Lo & MacKinlay (1988). 
89 Poterba & Summers (1988) analisaram os mesmos 22 índices de ações internacionais selecionados por Chow, Pan & 
Sakano (1996). 
90 As divergências entre os resultados de Chow, Pan & Sakano (1996), por um lado, e, por outro, os de Fama & French 

(1988) e de Poterba & Summers (1988) são parcialmente atribuídas a procedimentos de teste e / ou à frequência dos 

retornos usada. Os resultados de Fama & French assentam em auto-regressões de retornos multi-período e os de Poterba 
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Seguindo a metodologia de Chow & Denning (1993), os autores Chow, Pan & Sakano 

(1996, p. 188, Quadro 2 e p. 190, Quadro 4) incorporaram testes conjuntos com o rescaled 

variance ratio, anteriormente referido no Capítulo 4, para os mesmos valores de . A 

confrontação dos resultados não mostra evidência de memória de longo prazo nos retornos 

semanais dos índices CRSP e do índice S&P-500, e para os dois maiores mercados – o 

CRSP value-weighted e o S&P-500 – a hipótese de passeio aleatório  não pode ser 

rejeitada. A análise dos retornos mensais das ações também revela que a dependência de 

longo prazo não é evidente em qualquer dos índices internacionais. Não obstante, em seis 

destes índices (Dinamarca, Finlândia, Itália, Japão, Nova Zelândia, e África do Sul) os 

autores encontraram dependência estocástica de curto prazo, rejeitando-se a  nos 

respetivos mercados. 

 

Outro estudo realizado por Sadique & Silvapulle (2001) usou as séries de preços de ações 

agregados semanalmente para 7 países: Japão, Coreia, Nova Zelândia, Malásia, Singapura, 

Estados Unidos e Austrália. Os autores aplicaram quatro estatísticas para testar a presença 

de fractional integration (i.e., propriedade de memória longa) na média das séries de 

rendimentos, designadamente, o teste  clássico (Hurst, 1951; Mandelbrot, 1972) e a 

sua versão modificada (Lo, 1991), o teste semi-paramétrico  de Geweke & Porter-

Hudak (1983), o frequency domain score test proposto por Robinson (1994a) e o time-

domain score test derivado por Silvapulle (2001). Atendendo a que esses procedimentos 

(com exceção do teste ) são muito sensíveis à presença de dependência de curto 

prazo e à heteroscedasticidade dinâmica, os autores aplicaram os testes às séries de dados 

originais, às Autoregressive and Moving Average -filtradas e às -

filtradas. Os dados traduzem os rendimentos médios semanais compreendidos entre Janeiro 

de 1983 e Dezembro de 1998. 

 

Sob hipótese nula  de que o fractional parameter  é nulo, Sadique & Silvapulle (2001) 

estimaram a ordem dos processos  usando a (sample autocorrelation) auto-

correlação amostral e (partial autocorrelation functions) funções de auto-correlação 

parcial. Tendo estimado a ordem dos processos  e , os autores filtraram as 

séries convenientemente e, em seguida, empregaram os testes para detetar a presença de 

                                                                                                                                                                                
& Summers empregam o variance ratio test  com erros-padrão calculados a partir do método de Monte Carlo. Além 

disso, Poterba & Summers utilizam retornos anuais, enquanto Chow, Pan & Sakano usam retornos mensais. 
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memória longa. O teste  clássico e o teste modificado , este para as durações 

dos desfasamentos , foram aplicados a todas as séries de 

dados. De acordo com os resultados (Sadique & Silvapulle, 2001, p. 65, Quadro 1), existe 

forte evidência
91

 de que apenas as séries da Coreia e da Nova Zelândia possuem 

dependência de longo prazo, e fraca evidência (apenas nos -filtrados e 

para os maiores desfasamentos) da presença de memória longa nos mercados de ações da 

Malásia e Singapura, indiciando que estes quatro mercados são ineficientes. 

 

O procedimento  foi usado para estimar o fractional parameter  no modelo geral 

 , com e sem a suposição de que  segue um processo tipo-

 e através de três especificações diferentes: a primeira,  , a segunda, 

 , onde  é um ruído branco, e a terceira a partir da segunda com 

 seguindo um processo . O trabalho elaborado por Sadique & Silvapulle (2001, 

p. 66, Quadro 2) apresenta as estimativas dos parâmetros  para três ordenadas de baixa 

frequência , estabelecendo as raízes da dimensão amostral , e a sua 

significância estatística, em que a hipótese nula  é testada contra a alternativa 

. Este teste também identifica que os rendimentos acionistas da Coreia, Malásia e 

Singapura têm propriedade de memória longa e fraca evidência para o mercado da Nova 

Zelândia. 

 

O score test statistic baseado no domínio de frequência foi proposto por Robinson (1994a) 

para testar a hipótese nula  de memória longa, contra , e define-se da seguinte 

forma: 

 

 

[99] 

 

onde   e  , 

em que , 

sendo  e as primeiras somas estejam sobre , 

com   

                                                           
91 Os autores utilizaram o valor crítico igual a 1.747 ao nível de significância de 5% para o teste unilateral (Lo, 1991, p. 

1288, Quadro 2). 
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tal que  são os pólos distintos de  em –  e  é o 

quadrado da variância estimada de  na expressão [37]. A estatística  tem uma 

distribuição Qui-quadrado  com 1 grau de liberdade. 

 

Os resultados do teste aplicado por Sadique & Silvapulle (2001, p. 66, Quadro 3) indicam 

que quase todas as séries mostram propriedade de memória longa. No entanto, este teste 

sobre-rejeita a hipótese nula muito mais frequentemente sob determinadas condições 

(Banik & Silvapulle, 1998) e, portanto, torna-se difícil extrair qualquer conclusão fiável. 

 

A versão homóloga no domínio temporal do score test desenvolvido por Robinson (1994a) 

foi deduzida por Silvapulle (2000) e define-se do seguinte modo: 

 

 

[100] 

 

onde  é a função log-probabilidade de  e  é o número de termos escolhido 

a partir da expressão de . A estatística  tem uma distribuição Qui-quadrado 

 com 1 grau de liberdade. 

 

Os resultados do teste aplicado por Sadique & Silvapulle (2001, p. 66, Quadro 4) indicam 

que as mesmas quatro séries referidas – Coreia, Nova Zelândia, Malásia e Singapura – 

exibem propriedade de memória longa. Os autores ainda observaram que o teste perdeu 

potência quando os rendimentos são -filtrados, em que nenhuma das 

estatísticas é significante ao nível de 5%. 

 

Todos os procedimentos de teste debatidos no estudo de Sadique & Silvapulle 

disponibilizam evidência convincente de que as séries da Coreia, Nova Zelândia, Malásia e 

Singapura possuem memória de longo prazo, denunciando que os seus rendimentos médios 

semanais têm (slowly decaying components) componentes decaindo lentamente. 

 

A pesquisa de Christodoulou-Volos & Siokis (2006) analisou os índices de ações de 34 

mercados: Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, 
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Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, México, 

Nova Zelândia, Noruega, Peru, Filipinas, Portugal, Rússia, Singapura, Coreia do Sul, 

Espanha, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Venezuela. 

Os autores examinaram a evidência de dinâmica fracionária nas séries de dados utilizando 

o método semi-paramétrico  sugerido por Geweke & Porter-Hudak (1983) e o 

estimador  Gaussiano de Robinson
92

 (1995a,b). Os dados
93

 referem-se à estrutura 

inter-temporal dos retornos diários compostos continuamente, tomando a primeira 

diferença logarítmica da sucessão do índice, em que a série menor contém 2.031 

observações e a série maior 6.701. 

 

A principal preocupação na aplicação do estimador  é a escolha de , o número de 

(spectral ordinates) ordenadas espectrais do periodograma dos retornos, para incluir na 

estimação de . No intuito de verificar a sensibilidade das estimativas de  à escolha de , 

Christodoulou-Volos & Siokis simularam resultados para ,  e 

. Os testes de significância estatística às estimativas de  consideraram ensaios 

bilaterais (  vs ) e ensaios unilaterais (  vs ). 

 

O mesmo procedimento foi seguido relativamente ao estimador  de regressão log-

periodograma alternativo sugerido por Robinson (1995a,b). A formulação multi-variada 

também se aplica a uma única série temporal. Seja  um vetor G-dimensional com o 

 elemento . E admita-se que  tem uma (spectral density 

matrix) matriz de densidade espectral  com o elemento  indicado por 

. O  elemento da diagonal, , é a (power spectral density) densidade 

de potência espectral de . Para   e   assume-se que 

 quando  para . Então, o periodograma de  é 

indicado da seguinte forma: 

 

                                                           
92 Designado na forma original por Robinson’s Gaussian estimator . 
93 Os (extreme outliers) isolados extremos podem influenciar as estimativas de  para zero e, portanto, os autores 

retiraram-nos dos dados, tal como em Granger & Ding (1995a). Os (mild outliers) isolados moderados não foram 

removidos dos dados, mas foram transformados, de modo que qualquer retorno maior do que três desvios-padrão é 

definido como igual a três desvios-padrão e qualquer retorno menor do que três desvios-padrão é definido como igual a 

menos três desvios-padrão. 
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[101] 

 

Sem a média do periodograma sobre as frequências adjacentes pode definir-se 

. As (least squares estimates) estimativas de mínimos quadrados de 

  e de   são dadas pela expressão: 

 

 

[102] 

 

onde  ,  ,   e   

para  ordenadas do periodograma. Os erros padrão para  e para um teste da restrição 

que dois ou mais dos  são iguais podem ser derivados a partir da matriz de covariância 

estimada dos (least squares coefficients) coeficientes mínimos quadrados. Os erros padrão 

para os parâmetros estimados são derivados a partir de uma estimativa conjunta da 

variância no caso multi-variado, de modo que as suas estimativas do intervalo diferem das 

suas congéneres uni-variadas. 

 

Os resultados apresentados por Christodoulou-Volos & Siokis (2006, p. 1335, Quadro 2) 

para  revelam evidência robusta de dependência de longo prazo na maior parte 

das séries de retornos em ambos os testes –  e  –, dado que as estimativas 

fractionally differenced  são significativamente positivas, com exceção do mercado 

acionista americano. Mais precisamente, em aproximadamente 97% (33 das 34) das séries 

de retorno existe dependência de longo prazo com valores positivos de  a variar entre 

0.007 (Hong Kong) e 0.205 (Argentina) no primeiro teste. Aproximadamente 65% (22 das 

34) das séries têm persistência estatisticamente significante ao nível de 10%, 56% (19 das 

34) ao nível de 5%, 38% (13 das 34) ao nível de 2%, e 27% (9 das 34) ao nível de 1%. 

 

Estes resultados excederam significativamente o que seria expectável e não podem ser 

explicados ou atribuídos a variações aleatórias. A evidência para o mercado argentino é 

muito mais forte, com  a sugerir que existe um elevado grau de previsibilidade 
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no respetivo índice. Quanto ao mercado americano, os testes indicam que a séries de 

retornos acionistas é claramente um processo de memória curta, na medida em que a 

estimativa de  é negativa, embora não seja estatisticamente significativa. A 

evidência para o índice dos Estados Unidos é consistente com a forma fraca de eficiência 

do mercado de capitais, implicando imprevisibilidade dos retornos futuros com base em 

retornos históricos. Enfocando a análise nos principais mercados acionistas, evidência 

consistente e estatisticamente significante de memória longa é obtida nas séries do Canadá, 

França, Alemanha e Japão. Para o mercado italiano há indícios fracos ou marginais de 

memória longa , mas não é estatisticamente significativa. 

 

Pelo exposto na pesquisa de Christodoulou-Volos & Siokis (2006), existe evidência 

convincente de que as séries de retorno acionista são fortemente auto-correlacionadas, 

dado que as séries para a maioria dos principais e dos menores índices de mercado 

parecem seguir processos dependentes a longo prazo, podendo dar origem a maior 

previsibilidade. Os resultados são expressivos e estatisticamente significantes, além de que 

contrastam nitidamente com a maioria dos estudos de memória longa em retornos de ativos 

financeiros, os quais geralmente manifestam base fraca ou nenhuma evidência de qualquer 

forma de memória de longo prazo. A discussão proporciona um apoio forte para o 

comportamento fracionário dos mercados de ações e, portanto, os sinais não apoiam a 

hipótese de mercado eficiente . 

 

Numa amostra bastante exaustiva, Eitelman & Vitanza (2008) selecionaram 44 índices de 

mercados de ações emergentes e industrializados, dos quais 7 da América Latina 

(Argentina desde Janeiro de 2000, Brasil desde Janeiro de 1999, Chile desde Janeiro de 

1990, Colômbia desde Julho de 2001, México desde Janeiro de 1989, Peru desde Janeiro 

de 1992, Venezuela desde Janeiro de 1994), 11 da Ásia Emergente (China desde Janeiro de 

1995, Hong Kong desde Novembro de 1969, Indonésia desde Abril de 1983, India desde 

Abril de 1979, Coreia do Sul desde Janeiro de 1980, Malásia desde Janeiro de 1977, 

Filipinas desde Janeiro de 1987, Rússia desde Setembro de 1995, Singapura desde Janeiro 

de 1975, Taiwan desde Janeiro de 1973, Tailândia desde Julho de 1987), 7 do Médio 

Oriente e África (Israel desde Janeiro de 1992, Kuwait desde Junho de 2001, Nigéria desde 

Janeiro de 1998, Arábia Saudita desde Janeiro de 1994, África do Sul desde Julho de 1995, 

Turquia desde Janeiro de 1990, Emiratos Árabes Unidos desde Janeiro de 2004) e 19 
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Industrializados (Austrália desde Janeiro de 1980, Bélgica desde Outubro de 1988, Canadá 

desde Janeiro de 1977, República Checa desde Setembro de 1994, Dinamarca desde 

Janeiro de 1996, França desde Janeiro de 1991, Alemanha desde Janeiro de 1988, Hungria 

desde Janeiro de 1991, Itália desde Janeiro de 1973, Japão desde Janeiro de 1970, Holanda 

desde Janeiro de 1983, Noruega desde Janeiro de 1996, Nova Zelândia desde Março de 

1992, Polónia desde Abril de 1991, Suécia desde Janeiro de 2000, Espanha desde 

Fevereiro de 1993, Suíça desde Julho de 1988, Reino Unido desde Janeiro de 1985, 

Estados Unidos desde Janeiro de 1970). Todas as séries incluem dados dos índices 

acionistas até ao ano 2008. Os autores testaram a memória longa nas rendibilidades dos 

ativos naquelas economias usando a modified rescaled-range statistic  

avançada por Lo (1991). Os dados diários de cada índice agregam os valores da última 

cotação e os dividendos de cada ação para criar uma série de rendibilidades totais em 

função da relação , em que   e   são os 

dividendos por ação, expressando
94

 a soma dos rendimentos de dividendos e dos ganhos de 

capital, respetivamente. A rendibilidade semanal para cada série foi calculada com 

referência à variação relativa entre os valores de quarta-feira
95

. 

 

Algumas críticas a este teste referem que não existe um método ótimo para a escolha de 

um corte de desfasamento
96

 (Baillie, 1996). Embora este julgamento seja teoricamente 

válido, os resultados da análise de Eitelman & Vitanza (2008) sustentam que a escolha do 

corte de desfasamento
97

 normalmente tem pouca relevância sobre a significância dos 

resultados, ou seja, testes que rejeitam a hipótese nula de passeio aleatório tendem a fazê-lo 

em qualquer escolha razoável de desfasamento. 

 

Os resultados numéricos da modified rescaled analysis  para o teste de memória 

longa efetuado por Eitelman & Vitanza (2008, p. 14, Quadro 3.2.1.) recorreram ao corte de 

                                                           
94 As séries de retornos totais iniciaram com a primeira observação igual ao nível básico dos índices e foram calculadas 

por Eitelman & Vitanza (2008) numa base arbitrária (1995 = 100). As séries temporais de países que experimentam um 

crescimento extraordinário ou crises foram truncadas para evitar erros de arredondamento. Como abordagem prática, 

foram eliminadas as primeiras  observações em que , permitindo um erro de arredondamento residual não 

superior a  . 

95 Faltando o valor da quarta-feira seguinte, os autores usaram o valor de terça-feira ou, faltando também este, o valor de 
segunda-feira, etc.. 
96 “However, a major pratical difficulty concerns the choice of  and how to distinguish between short range 

dependencies and long range dependencies” (Baillie, 1996, p. 28). 
97 “The results of our analysis suggest that the choice of a truncation lag often has little bearing on the significance of 

results” (Eitelman & Vitanza, 2008, p. 1) 
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desfasamento  baseado no data-dependent rule estipulado
98

 por Andrews (1991). Foi 

encontrada pouca evidência de memória de longo prazo nos índices de ações globais. A 

hipótese nula de ausência de dependência de longo prazo não foi rejeitada em cada 

desfasamento inteiro para os Estados Unidos, Reino Unido e em muitos outros mercados 

de ações industrializados e emergentes. Entre os países desenvolvidos, apenas a 

Dinamarca, Japão, Noruega e Suécia exibem memória longa. Nas representações das linhas 

de rejeição (aos níveis de 95% e 99%) mostra-se que com ajustamentos para auto-

correlações de curto prazo até 250 dias (i.e., aproximadamente um ano de negociação) a 

hipótese nula não pode ser rejeitada
99

 em 36 dos 44 mercados de ações analisados 

(Eitelman & Vitanza, 2008, p. 36, Apêndice 4). Além disso, as conclusões são amplamente 

consistentes com outras análises para os Estados Unidos (Lo, 1991) e para outros mercados 

de ações globais (Chow, Pan & Sakano, 1996), pelo que não suportam a crítica apontada 

por (Baillie, 1996). 

 

A investigação realizada por Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane (2008) estudou 4 

índices de bolsas mundiais, o do Japão, o do Canadá, o do Brasil e o de Portugal. O 

objetivo principal da pesquisa foi analisar esses índices em busca de sinais de coerência e / 

ou sincronização entre o conjunto dos mercados. Com tal propósito, os autores aplicaram 

uma nova proposta de generalização da detrended fluctuation analysis . Os dados 

foram coligidos a partir dos preços de fecho diários para cada índice, desde o início da 

década de ‘90 até finais do ano 2005. Os resultados basearam-se no estudo dos retornos 

logarítmicos  , em que  é o log-retorno no momento . 

 

Na aplicação da  às séries temporais Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane (2008) 

calcularam um único número real (i.e., o expoente Hurst estimado) que descreve o 

comportamento global. Uma das possíveis generalizações é avaliar o expoente  para 

janelas de tamanho fixo, medindo assim os expoentes Hurst locais e, a partir daí, estudar a 

sua dependência temporal (Carbone, Castelli & Stanley, 2004; Grech & Mazur, 2004). A 

ideia subjacente à proposta de Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane (2008) foi o estudo 

                                                           
98 Tal como efetuado por Lo (1991), ao reportar os resultados para o  dependente dos dados, Eitelman & Vitanza 

(2008) substituíram as ponderações das auto-correlações  sugeridas por Newey & West (1987) pelas  

propostas por Andrews (1991). 
99 A rejeição da hipótese nula não implica exatamente que a memória longa esteja presente, mas apenas que o processo 

estocástico não satisfaz simultaneamente todas as condições da hipótese de Lo (1991). 
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do expoente Hurst local em função do tempo e da escala. Em termos práticos, em vez de 

fixar a duração da sucessão  , os autores deixam que seja uma variável. O expoente Hurst 

, para o momento  e escala , é avaliado
100

 como o expoente Hurst obtido 

utilizando a  para o intervalo . As implicações deste procedimento 

são mais amplas do que as de uma simples detrended fluctuation analysis , 

porquanto se sugere inverter o processo e tomar  como o enfoque da análise em que 

a  consiste num detalhe de implementação. A partir da condição supracitada no 

intervalo, sabe-se que , em que  é a dimensão da série temporal. 

A escala máxima considerada pelos autores é , enquanto que para grandes escalas 

recuperam o expoente Hurst para a série completa. Esta combinação da detrended 

fluctuation analysis  com a dependência de escala e de tempo foi designada por 

Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane (2008) como time and scale Hurst exponent 

. Uma preocupação do estudo foi garantir que os expoentes obtidos através da  

eram significantes. Por essa razão, os autores controlaram a qualidade dos ajustes 

assegurando que os coeficientes de regressão do (linear least squares method) método 

linear dos mínimos quadrados estavam próximos da unidade para todos os mercados. Não 

sendo feito isto, os resultados não seriam confiáveis, uma vez que as séries temporais 

subjacentes não estariam bem descritas por um movimento Browniano fracionário . 

 

Os gráficos resultantes da aplicação do método  aos mercados referidos são 

representados como diagramas de contorno, com expoentes no intervalo de 0.3 a 0.9, para 

as séries compreendidas entre os anos 1990 e 2005 e a escala ordenada entre 100 e 400 

dias de negociação (Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane, 2008, p. 3912, Figura 1). No 

índice japonês a persistência é exibida com o expoente normalmente em torno de 0.5. Isso 

reflete uma fronteira forte e espectável, na medida em que Tóquio é um mercado maduro. 

Nos últimos anos vê-se uma faixa que atravessa todas as escalas no ano 2000, simultânea 

com o crash das DotCom. Existe outra faixa que inicia no quarto trimestre de 2001, mas 

não passa por todas as escalas. Outro período de valores elevados do expoente Hurst 

começa por escalas pequenas no terceiro trimestre de 2002, após um crash global, e atinge 

as grandes escalas em 2004. O mercado canadiano mostra dois períodos distintos, antes e 

                                                           
100 Uma técnica alternativa para avaliar o expoente Hurst nos sub-intervalos é, intuitivamente, a abordagem de wavelets 

(Percival & Walden, 2000). Em ambos os casos  é recuperado como uma potência da escala dentro de cada sub-

intervalo. 
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depois de 1997. Antes dessa data observam-se valores altos de  sobre todas as escalas; 

após essa data todas as regiões de expoentes altos são limitadas no tempo e o background 

encaixa no pressuposto de um mercado maduro, com o expoente Hurst próximo de 0.5. 

Contudo, no segundo período existem duas listas para valores elevados de  que 

atravessam todas as escalas, uma em 1998 e outra principiando em 2001. O índice da bolsa 

de valores brasileira é reconhecido pela sua elevada volatilidade e é geralmente 

considerado um mercado emergente. Isso verifica-se por um comportamento errático, com 

 perto ou acima de 0.5, e as correspondentes faixas cruzando, para trás e para diante no 

tempo, em todas as escalas. Existem duas faixas para elevados valores de  que iniciam 

em escalas pequenas em 1997 (crach asiático) e em 1998 (crash global), e que se misturam 

durante as grandes escalas. Outra faixa para  atravessa todas as escalas, 

começando por escalas pequenas perto de Setembro de 2001. No índice português PSI-20 

constata-se que as fases iniciais são anti-persistentes e sujeitas a valores extremos do 

expoente Hurst. Podem identificar-se duas linhas com um valor estável (maior) do 

expoente , uma durante 1998, e outra avançando no tempo por escalas pequenas, 

iniciando em Setembro de 2001. Esta linha é tão forte, que se sobrepõe a outras linhas 

formadas na vizinhança, significando um acontecimento extremo ou um grande aumento 

na entropia (i.e., grande desordem e imprevisibilidade). 

 

A abordagem avançada por Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane (2008) proporciona 

um mapa de evolução dos mercados até à maturidade, permitindo recuperar os principais 

acontecimentos que afetaram os mercados em todo o mundo (tais como os crashes dos 

“tigres asiáticos”, em 1997, o atentado de 11 de Setembro, em 2001, o ataque bombista de 

Madrid, em 2004) e analisar a forma como esses efeitos se propagam através das diferentes 

escalas. Por outro lado, o estudo do comportamento do expoente Hurst para múltiplos 

períodos e intervalos de escala propicia um detalhe mais refinado sobre os dados 

componentes da série, em relação à estimação do expoente para toda a série, e são 

indicativos do conhecimento multi-fracionário dos dados financeiros (Lux, 2004). Por 

exemplo, constata-se uma diminuição dos valores do expoente  em todos os índices ao 

longo do tempo, concluindo-se que os mercados evoluem gradualmente. Além disso, os 

resultados do modelo  parecem contribuir para distinguir diferentes classes de 

mercados e identificar as respetivas diferenças: 
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 mercados maduros: são os mais ativos e mostram um comportamento estável
101

 

com , em que a presença de regiões com valores superiores do expoente é 

limitada a períodos curtos e é bem definida em tempo e escala; 

 mercados emergentes: são os mais novos e mostram valores do expoente Hurst 

consistentemente bastante superiores a 0.5, em que a presença de regiões com 

valores em torno desta referência é bem definida em tempo e escala; 

 mercados híbridos: contrariamente, a distinção entre as fases madura e emergente 

não é bem identificada, com comportamento aparentemente misto em todas as 

escalas. Estes mercados constituem uma situação de diversidade adicional, em que 

os seus expoentes se movem entre os dois valores sustentados. 

 

Tal como referem Sharkasi, Ruskin & Crane (2008), vários estudos confirmam que os 

mercados de capitais emergentes têm maior probabilidade de evidenciarem memória de 

longo prazo do que os mercados de capitais principais (Bekaert & Harvey, 1995; Wright, 

1999; Nath, 2001; Henry, 2002; Tolvi, 2003). 

                                                           
101 Estabilidade neste contexto refere-se a mercados em estado estacionário. 
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13. MEMÓRIA DE LONGO PRAZO EM MERCADOS DE AÇÕES DESENVOLVIDOS 

 

13.1. Mercados de Ações Internacionais 

 

O estudo elaborado pelos autores Cheung & Lai (1995) considerou os índices dos 

mercados bolsistas de ações de 18 países: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

França, Alemanha, Hong Kong, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Singapura, Espanha, 

Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Foram empregues dois testes distintos – a 

modified rescaled-range analysis  apresentada por Lo (1991) e o fractional 

differencing test  desenvolvido por Geweke & Porter-Hudak (1983) – para detetar a 

memória de longo prazo nas séries de retornos das ações. Estes testes têm as propriedades 

interessantes de serem robustos à não normalidade, à dependência de curto prazo e à 

heteroscedasticidade condicional. Os índices de mercado examinados são value-weighted 

calculados com dividendos reinvestidos e expressos em termos de US Dólares (i.e., 

ajustados por flutuações cambiais). Cada série dos índices de preços foi transformada 

numa série de retornos mensais, considerando o rácio da variação de preços 

correspondente ao valor do último período. Os rendimentos reais cobrem o período 

amostral de Janeiro de 1970 a Agosto de 1992 e são obtidos a partir dos rendimentos 

nominais ajustados pela taxa de inflação do índice de preços no consumidor. 

 

Enquanto a análise de Lo (1991) considerou exclusivamente os retornos nominais das 

ações, os estudos de Fama & French (1988) e de Poterba & Summers (1988) consideraram 

os retornos reais acionistas. Considerando que a questão sobre se a dinâmica dos preços 

das ações pode refletir alterações nos fundamentos económicos ainda está em debate, é 

interessante investigar se a memória de longo prazo também está presente no retorno real 

das ações. 

 

Cheung & Lai (1995, p. 609, Quadro 3) efetuaram o teste  conjuntamente para as 

séries de retornos nominais e reais das ações com o parâmetro de desfasamento  ótimo 

determinado através da data-dependent rule estabelecida por Andrews (1991). Os 
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resultados para retornos nominais mostram uniformemente que em nenhum caso pode 

rejeitar-se a hipótese nula de inexistência de memória longa, ao nível de significância de 

5%. Para retornos reais os resultados diferem muito pouco, sendo que apenas no caso de 

Espanha  pode a hipótese nula ser rejeitada ao mesmo nível de 

significância. 

 

Para harmonizar os efeitos de um baixo ou alto número de ordenadas de baixa frequência 

 utilizado na regressão espectral , Cheung & Lai (1995, p. 610, Quadro 4) ensaiaram 

diferentes valores de . As estimativas para o fractional parameter  

evidenciam significativa memória de longo prazo em apenas quatro casos de retorno 

nominal (Áustria, Itália, Japão e Espanha) e cinco casos de retorno real (Áustria, Bélgica, 

Itália, Japão e Espanha). 

 

Comparativamente, a análise  proporciona evidência ligeiramente mais favorável do 

que a análise  a respeito da existência de memória de longo prazo nos retornos 

das ações. Mesmo assim, os resultados em geral não são favoráveis à presença de memória 

longa nos índices acionistas de países desenvolvidos e reforçam as evidências relatadas por 

Lo (1991) e Cheung, Lai & Lai (1993). Por outro lado, o estudo de Cheung & Lai (1995) 

demonstra que os ajustes de inflação envolvidos no retorno real das ações não alteram 

muito as conclusões. Além disso, os resultados também não são sensíveis aos métodos de 

teste estatístico utilizados. 

 

O estudo empírico divulgado por Jacobsen (1996) analisou séries de retornos dos índices 

de 5 países europeus, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Itália, França, e também dos 

Estados Unidos e do Japão. Os métodos estatísticos utilizados para estabelecer conclusões 

foram a rescaled-range statistic , conforme desenvolvida por Hurst (1951), e uma 

modificação dessa estatística , posteriormente introduzida por Lo (1991). Com 

exceção do caso da Holanda, todos os índices de preços foram obtidos pela média das 

cotações diárias do mês
102

. Cada série incluiu 456 retornos (sem dividendos) compostos 

                                                           
102 No intuito de conferir se esta média das cotações diárias influenciava os resultados do estudo, Jacobsen (1996) 

construiu séries de final de mês e mensais a partir da média dos preços diários para todos os países. Além da óbvia 

influência para as estatísticas  e para os expoentes Hurst, devido à dependência de curto prazo, o autor verificou que 

os resultados foram semelhantes em ambas as séries. 
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continuamente durante
103

 o período compreendido entre Dezembro de 1952 e Dezembro de 

1990. 

 

Os resultados do estudo de Jacobsen (1996, p. 406, Quadro 2) mostram que a rescaled-

range statistic clássica  é superior em todas as séries temporais, menos na do Japão, 

ao valor médio
104

  para um processo sem dependência de longo prazo, indicando 

dependência positiva de longo prazo. O valor de  para o Japão sugeriria 

dependência negativa a longo prazo. No entanto, para além das séries temporais da 

Alemanha e da Itália, nenhum dos valores apurados é significante. Isto indica que não se 

pode rejeitar a hipótese nula de ausência de dependência de longo prazo na maior parte das 

séries. Dado que a estatística  pode apurar resultados influenciados pela dependência 

de curto prazo, a relevância estatística da dependência de longo prazo encontrada naqueles 

dois países pode ser causada pela dependência curta. 

 

Os resultados para a modified rescaled-range statistic  foram calculados por 

Jacobsen (1996, p. 406, Quadro 2) para . Os valores da estatística 

 são inferiores aos da estatística  para a maioria das séries. Isto não é 

surpreendente, dado que essas séries se mostraram positivamente correlacionadas a curto 

prazo (veja-se Capítulo 2) e, conforme sugerido por Lo (1991), a dependência de curto 

prazo pode ter influenciado o valor de  para cima. Os valores encontrados para os 

Estados Unidos são concordantes com os resultados apurados por Lo (1991, p. 1300) sobre 

um período ligeiramente menor. No caso da Alemanha e da Itália os resultados da 

estatística modificada não são conclusivos. Os valores de  para os dois 

países ainda são significativos (1.96 e 2.02, respetivamente) ao nível de confiança de 95%, 

mas alargando-se o corte do desfasamento  a estatística deixa de ser significante em 

ambas as séries. Especialmente nestas circunstâncias, em que a aceitação ou rejeição da 

hipótese nula de ausência de memória longa depende da dimensão do corte de 

desfasamento, o cálculo da rescaled-range statistic, depois de impostos alguns modelos 

                                                           
103 Os dados selecionados por Jacobsen (1996) cobrem um período de 38 anos. Pode acontecer que as séries de retornos 

exibam dependência de longo prazo, por exemplo, com ciclos superiores a 38 anos, mas, neste caso, a amostra de dados 
não contém informação suficiente para apanhar isso. 

104 O valor de 1.25 corresponde ao valor crítico médio  do intervalo a 99% de confiança estabelecido por Lo (1991, 

p. 1288, Quadro 2) para rejeitar a hipótese nula  da não existência de memória de longo prazo (na ausência de memória 

de curto prazo) se a rescaled-range statistic estiver fora dos seus limites . 
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específicos para a dependência curta, pode ser útil na perceção adicional sobre a existência 

de dependência de longo prazo. 

 

Uma forma
105

 de contornar o problema da escolha de  é impor um modelo particular de 

dependência de curto prazo sobre as séries temporais e, em seguida, analisar os resíduos 

para a dependência de longo prazo usando novamente a rescaled-range statistic. 

Entretanto, os mais comumente aplicados para o manuseamento da dependência de curto 

prazo no primeiro momento dos retornos acionistas são os modelos  ou . 

Também Lo (1991) reconhece explicitamente essa possibilidade
106

. Outro problema 

potencial deste procedimento é que quando a série temporal tem memória longa qualquer 

modelo dependente a curto prazo é mal especificado. No entanto, os resultados da 

simulação de Monte Carlo efetuada por Jacobsen (1996) mostram que o poder empírico 

deste procedimento compara bem com o do modified rescaled-range, consoante referido 

por Cheung (1990) e por Lo (1991). Assim, este procedimento pode oferecer evidência 

complementar nos casos em que a rejeição ou a aceitação da hipótese nula de ausência de 

dependência de longo prazo depende da escolha de . 

 

Por conseguinte, Jacobsen (1996, p. 406, Quadro 2) corrigiu as séries temporais para a 

dependência de curto prazo idiossincrática assumindo as estruturas ,  e 

, e, em seguida, calculou a rescaled-range statistic. Admitindo, por exemplo, 

uma estrutura  de dependência de curto prazo, não foram encontradas evidências 

significativas de dependência de longo prazo nas séries temporais
107

. Evidência de que a 

dependência de curto prazo pode ser a causa da dependência de longo prazo encontrada 

quando usada a estatística , conforme alertado por Lo (1991), é confirmada pelo estudo 

de Jacobsen. Alguns valores para  ainda são inferiores aos que foram encontrados 

para as  mais gerais (como é o caso dos Estados Unidos e do Reino Unido). 

Porém, impondo uma estrutura , os valores detetaram evidências de dependência de 

longo prazo na Alemanha. Neste caso, a análise da função de auto-correlação  

sugere que a estrutura  é uma má especificação para a dependência de curto prazo 

                                                           
105 Este procedimento é, naturalmente, menos geral do que a modified rescaled range statistic. 
106 Através da Proposição 3.1 apresentada em Lo (1991, p. 1293) e assumindo alguma estrutura de dependência de curto 

prazo, pode ser encontrada a extensão exata da influência induzida por tal estrutura de curto prazo sobre a distribuição 
limite da estatística clássica. 
107 Note-se que após a imposição de uma estrutura de dependência de curto prazo pode continuar a usar-se o mesmo 

intervalo de confiança para a estatística  e para a estatística . 
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observada (veja-se Capítulo 2). Por outro lado, também pode ser visto para o Japão que 

quando  a estatística  indica significativa dependência negativa de longo 

prazo. Confrontando com os valores 0.90, 0.94 e 0.91 para ,  e 

, respetivamente, conclui-se que o corte do desfasamento igual a 12 é muito 

grande. Claramente, quando as séries de retorno são dependentes a longo prazo, então um 

modelo dependente a curto prazo para esses dados será mal especificado. 

Consequentemente, o procedimento apenas estará correto quando a filtragem da 

dependência de curto prazo não destruir a memória de longo prazo na série. 

 

O estudo rejeitou a hipótese de dependência de longo prazo em todas as séries de retornos 

dos índices internacionais analisados. Embora a estatística  sugira dependência de 

longo prazo para a Alemanha e para a Itália e a estatística  proponha evidências 

mistas em função de , alguns refinamentos demonstraram que os resultados para estes 

países
108

 são muito provavelmente causados por dependência de curto prazo. 

 

Jacobsen (1996, p. 410, Figura 3) também realizou para o mercado holandês um 

procedimento gráfico da rescaled-range analysis desenvolvido por Mandelbrot & Wallis 

(1969a). Foram representadas duas linhas com inclinação (i. e., expoentes Hurst) de 0.75 e 

de 0.50 para ilustrar o efeito de um decréscimo súbito da inclinação que havia sido 

observado por Mandelbrot & Wallis (1969a) e por Feder (1988) noutras pesquisas
109

, onde 

justificaram o fenómeno como uma característica das séries temporais com grande 

componente cíclica. Mas no trabalho de Jacobsen as duas linhas são arbitrárias e o índice 

holandês não tem um decréscimo súbito. Efetivamente, a estimação do expoente Hurst 

através deste procedimento gráfico é altamente arbitrária, dado que os outputs da regressão 

dependem fortemente dos valores escolhidos para o número de meses . Por exemplo, o 

expoente  de Hurst estimado para o índice holandês é 0.639 para todo o , 0.757 para 

 inferior a 1.8195 (i.e., 66 meses) e 0.595 para  superior a 1.8195. Assim, com 

base em diferentes sub-amostras selecionadas para  podem encontrar-se estimativas 

completamente diferentes para o expoente .  

                                                           
108 O autor Crato (1994) também utilizou os métodos do rescaled-range, clássico e modificado, sobre os índices de ações 

internacionais dos países constituintes do G-7, mas, com exceção da Alemanha, não encontrou evidências de memória de 

longo prazo nas respetivas séries de retornos. 
109 Esta situação foi primeiramente descrita nos artigos de Mandelbrot & Wallis (1969a) e de Feder (1988) para os 

números de manchas solares e para as alturas de ondas, respetivamente. 
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No intuito de evitar conclusões arbitrárias pelo método gráfico, Jacobsen (1996, p. 411, 

Figura 4) traçou apenas uma linha de referência com inclinação  (i.e., não tendo 

dependência de longo prazo) nos diagramas de  em função de  que 

representou para cada país. Os diagramas também incluem os resultados das séries 

temporais após a correção para a dependência de curto prazo através do processo
110

 . 

Além disso, para evitar decisões arbitrárias, Jacobsen (1996, p. 412, Quadro 5) estimou 

apenas os expoentes  para as séries temporais por meio de uma regressão linear sobre 

todos os . A partir dos diagramas é evidente que as linhas geralmente são mais íngremes 

quando  é reduzido e que esses declives parecem diminuir quando  aumenta. Poder-

se-ia descartar esse comportamento dado que o rácio  deveria aproximar-

se de , quando  se torna grande, para um processo independente (ou dependente a 

curto prazo). Então, pode simplesmente concluir-se que o elevado valor inicial é devido à 

influência da amostra pequena e que as séries temporais não exibem dependência de longo 

prazo. Porém, os elevados expoentes Hurst não devem ser explicados somente pela 

dependência a curto prazo. O método de estimação gráfica dos expoentes Hurst após a 

correção para a dependência de curto prazo ainda faculta valores para  superiores a 0.5, 

sugerindo dependência de longo prazo, apesar de serem inferiores aos valores encontrados 

para as séries temporais originais. Isso indica que o processo gráfico também é afetado 

pela dependência de curto prazo, que parece influenciar a estimação dos expoentes Hurst 

para cima. As séries temporais para França, por exemplo, praticamente não exibem 

dependência de curto prazo e as estimativas para os expoentes Hurst não diferem muito 

entre os processos. Os resultados para as outras séries temporais, que são correlacionadas a 

curto prazo, variam muito mais (veja-se Capítulo 2). Não obstante, os valores dos 

expoentes Hurst estimados após a correção para a dependência de curto prazo permanecem 

superiores a 0.5, ainda indicando dependência de longo prazo ou persistência, com exceção 

dos Estados Unidos, onde se calcularam expoentes Hurst próximos de 0.5. 

 

Consequentemente, a dependência de curto prazo não será, provavelmente, a única causa 

dos valores elevados encontrados em estudos anteriores. Embora esses valores (elevados) 

possam ser causados por comportamentos cíclicos irregulares, conforme documentado em 

                                                           
110 As linhas inferiores nos diagramas correspondem ao processo . As representações dos resultados após 

ajustamentos para a dependência de curto prazo através dos processos  e  exibem basicamente o 

mesmo padrão. 
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Mandelbrot & Wallis (1969a), também poderão advir da influência de amostras pequenas 

ou como resultado de (upward bias) tendência ascendente. 

 

Henry (2002) selecionou para a amostra de trabalho observações mensais de 9 índices 

internacionais, envolvendo os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Hong 

Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Austrália. Embora os resultados do teste 

preliminar de raiz unitária
111

 Augmented Dickey-Fuller  desenvolvido por Dickey & 

Fuller (1981) indicassem que todas as séries são estacionárias, esta característica não 

impede a possibilidade de memória longa nos dados. Com o propósito de esclarecer se os 

rendimentos das ações são previsíveis a prazo, o autor investigou a memória longa através 

de estimadores paramétricos – recorrendo ao teste   e  de Kwiatkowski, Phillips, 

Schmidt & Shin (1992) e ao modelo fractionally differenced  de Granger & 

Joyeux (1980), Hosking (1981) e Beran (1994) – e de estimadores semi-paramétricos – 

usando o teste  de Geweke & Porter-Hudak (1983) e a abordagem do discretely 

averaged periodogram de Robinson (1994c). Os índices originais dos preços das ações 

foram recalculados pela Reserve Bank of Australia, tal que Janeiro 1985 corresponde à 

base 100. Os dados mensais do período compreendido entre Janeiro de 1982 e Setembro de 

1998 foram transformados em rendimentos compostos continuamente 

, em que  representa o valor do índice  no momento . 

 

A metodologia desenvolvida por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin (1992) foi 

proposta pelos autores Lee & Schmidt (1996) como teste para a hipótese nula de 

estacionariedade contra a hipótese alternativa de fractional integration. O teste
112

  

envolve a regressão de  contra uma constante  e uma tendência , sendo baseado em: 

 

 

[103] 

 

onde  representa a soma parcial dos resíduos e  representa uma estimativa da 

variância de longo prazo dos resíduos. Lee & Schmidt (1996) sustentam que o teste  

é consistente, comparativamente a alternativas estacionárias de memória longa, e pode, 

                                                           
111 O teste  tem um valor crítico igual a -3.3435 ao nível de significância de 5%. 
112 O teste  tem valores críticos iguais a 0.463, para  , e a 0.146, para  , ao nível de significância de 5%. 
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portanto, ser usado para distinguir entre processos de memória curta e de memória longa. 

Por exemplo, Baillie (1996) e Lee & Schmidt (1996) demonstraram que o teste  é 

similar à estatística modified rescaled-range  de Lo (1991), em termos de 

potência e de construção. O trabalho de Henry (2002, p. 727, Quadro 1) manifesta alguma 

evidência de memória longa nos índices de ações do Japão e da Coreia do Sul. As restantes 

séries satisfazem a hipótese nula de estacionariedade em torno de uma (possivelmente não 

nula) média do teste  , ao nível de 5%. Relativamente ao teste  , os rendimentos para 

os mercados do Japão, Hong Kong, Coreia do Sul e Austrália rejeitam a hipótese nula de 

estacionariedade em torno de uma tendência. Em síntese, as evidências provenientes dos 

testes  são contra a presença de memória longa na maioria das séries de rendimentos. 

 

O estimador sugerido por Geweke & Porter-Hudak (1983) é potencialmente robusto à não 

normalidade, conforme salienta Baillie (1996). Uma preocupação na aplicação do 

estimador  é a escolha de , o número de ordenadas espectrais do periodograma de 

, a incluir na estimação de , o grau de fractional integration. Henry (2002, p. 727, 

Quadro 2) apresentou os cálculos de  para , onde  

representa a dimensão da amostra. Os resultados das estimativas de  revelam fraca 

evidência de memória longa nos rendimentos dos Estados Unidos, Reino Unido, Hong 

Kong, Singapura e Austrália, e alguma evidência nos mercados da Alemanha
113

, Japão e 

Taiwan. A evidência para o mercado sul-coreano é muito mais forte, com  (0.701, 0.696 e 

0.589, respetivamente) a indicar que os rendimentos são (borderline) marginalmente não 

estacionários. 

 

Numa abordagem alternativa, Henry (2002, p. 727, Quadro 2) determinou as estimativas 

do parâmetro  através do estimador semi-paramétrico Gaussiano de Robinson (1994c), 

que considera o discretely averaged periodogram: 

 

 

[104] 

 

                                                           
113 O autor Crato (1994) também utilizou o método  sobre os índices de ações internacionais dos países constituintes 

do G-7 e apenas encontrou evidências de memória de longo prazo na série de retornos da Alemanha. 
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O autor Robinson (1994c) estimou o coeficiente Hurst, ou o equivalente grau de fractional 

integration , da seguinte forma
114

: 

 

 

[105] 

 

Existe prova fraca de memória longa nos rendimentos alemães e taiwaneses, e forte nos 

rendimentos sul-coreanos, em que a estimativa do parâmetro  se encontra na região 

estacionária. Contudo, a abordagem de Robinson não proporciona nenhuma evidência de 

memória de longo prazo no mercado japonês, contrastando com os resultados do teste 

. As séries remanescentes mostram pouca evidência de memória longa. Curiosamente, 

o facto de várias estimativas de  serem negativas é sugestivo de anti-persistência, apesar 

de nenhuma delas ser estatisticamente significante. 

 

Dada a preocupação com o estimador  quando  é não i.i.d. (Agiakloglou, Newbold 

& Wohar, 1993) e a possibilidade de o (stale price) preço especulativo induzir um erro 

 nos rendimentos dos índices de ações (Scholes & Williams, 1977), Henry (2002) 

obteve estimativas conjuntas de quaisquer parâmetros  de curto prazo bem como de 

 para a amostra selecionada. O procedimento de duas etapas proposto por Diebold & 

Rudebusch (1989) envolve, em primeiro lugar, a obtenção de  a partir do estimador  

e, em segundo lugar, a estimação dos parâmetros  por meio da série filtrada 

 . A distribuição amostral desta abordagem é desconhecida e, além disso, dado 

o grau de não normalidade nos dados, é provável inferência inadequada. Sujeito a uma 

advertência relativa à não normalidade dos dados, os parâmetros do processo  

foram determinados. Atendendo à complexidade de cálculo do estimador de Sowell, a 

abordagem adotada por Henry (2002) consistiu no domínio de frequência baseado na 

técnica de verosimilhança de Fox & Taqqu (1986). Esta abordagem estima, 

simultaneamente, todos os parâmetros em  , onde  e  

são polinómios no operador de desfasamento,  é uma constante e  é o fractional 

differencing filter. 

 

                                                           
114 Existem evidências substanciais que documentam o fraco desempenho do estimador semi-paramétrico de Robinson 

(1994c) em termos de influência (Baillie, 1996). 
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O estudo realizado por Henry (2002, p. 728, Quadro 3) reporta estimativas de  para vários 

modelos, desde  até , e realça as parametrizações 

 selecionadas pelo Bayesian Information Criterion
115

 . Em contraste com os 

resultados dos testes semi-paramétricos, os mercados japonês, taiwanês e sul-coreano 

parecem ser consistentes com processos de memória curta. O critério  seleciona um 

, ou um modelo de ruído fracionário, para todos os mercados, exceto 

para o Reino Unido, onde é escolhido um . A estimativa 

 do parâmetro  para o Reino Unido é negativa e significante, indicando 

anti-persistência, enquanto que a estimativa de  a partir do modelo  é 

insignificantemente diferente de zero. Em ambos os casos os rendimentos acionistas do 

Reino Unido parecem imprevisíveis. Nas outras séries não existem evidências de fractional 

integration, contradizendo os resultados dos estimadores semi-paramétricos. 

 

Pelo exposto, conclui-se que as abordagens semi-paramétricas proporcionam forte 

evidência de dependência de longo prazo nos rendimentos sul-coreanos e alguma evidência 

nos rendimentos alemães, japoneses e taiwaneses. As outras séries são amplamente 

consistentes com processos de memória curta. A estimação do modelo  indica que 

os rendimentos dos índices são processos de memória curta. Os resultados globais sugerem 

que a previsibilidade em horizontes longos nos mercados acionistas do Reino Unido, 

Estados Unidos, Hong Kong, Singapura e Austrália são mais suscetíveis de advir da 

variação temporal nos rendimentos esperados ou de bolhas especulativas do que da 

memória longa. Além disso, a evidência de anti-persistência, ainda que fraca, nestes 

mercados indicia que essa previsibilidade de longo prazo é improvável. No entanto, para o 

Japão, Alemanha, Coreia do Sul e Taiwan a memória longa pode ser uma fonte de 

previsibilidade de longo prazo. 

 

Chen & Yu (2005) analisaram 6 índices acionistas, incluindo os mercados de Hong Kong, 

Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos (o índice S&P-500). Os autores 

estudaram a dependência de longo prazo e o possível comportamento assimétrico das 

séries temporais financeiras durante choques positivos e negativos, usando um modelo de 

séries temporais Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average com Threshold-

                                                           
115 Os autores Schmidt & Tschernig (1995) debatem a identificação de modelos  recorrendo a critérios de 

informação, onde destacam a utilidade do  de Schwarz (1978) nessa tarefa. 
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type Conditional Heteroscedastic Variance, denotado como um modelo 

, em que uma abordagem Bayesiana é introduzida para conduzir a estimação do 

parâmetro. Os dados consideram a rendibilidade diária para o período de Janeiro de 1985 a 

Fevereiro de 2002, definida para o momento  por , em que 

 é o índice de preços no momento . 

 

O modelo  para cada série temporal foi especificado por Chen & Yu 

(2005) da seguinte forma: 

 

 
[106] 

 

onde,   

 

sendo,   

 

em que  é um polinómio com raízes estáveis, ou seja, as 

raízes  permanecem fora do círculo unitário, a variância incondicional de  é 

finita, enquanto a sua variância condicional  evolui ao longo do tempo, os suportes 

 e  pertencem a , e assumindo que  segue 

uma distribuição normal padronizada. 

 

Os valores estimados do parâmetro  obtidos através da abordagem Bayesiana (Chen & 

Yu, 2005, p. 421, Quadro 2) para os índices de Taiwan, Coreia, Singapura, Japão, Hong 

Kong e S&P-500 foram iguais a 0.0922, 0.0615, 0.2059, 0.0351, 0.1139 e 0.0590, 

respetivamente, sendo todos significativamente diferentes de zero e, por isso, implicando 

algumas características de memória longa moderada. 

 

Oh, Kim & Um (2006) debruçaram-se sobre 8 índices de mercados internacionais de 7 

países: França, Alemanha, Reino Unido, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão e Estados 

Unidos (os índices NASDAQ e S&P-500). A propriedade da memória de longo prazo dos 

índices diários foi estudada através do expoente Hurst calculado a partir do detrended 
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fluctuation method  proposto por Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & 

Goldberger (1994). Para o horizonte temporal compreendido entre Janeiro de 1991 e Maio 

de 2005 os dados dizem respeito aos retornos normalizados  da série num 

dado momento , onde  , em que  são os preços diários 

do índice e  é o desvio-padrão dos retornos. 

 

O trabalho inicial de Oh, Kim & Um (2006) evidenciou que os retornos dos índices de 

mercado internacionais seguem uma distribuição lei-potência universal com um expoente 

de , exceto o mercado de ações sul-coreano, que segue uma distribuição exponencial 

com um expoente de . Salvo o mercado sul-coreano, os resultados são consistentes 

com os relatos de Ghashghaie, Breymann, Peinke, Talkner & Dodge (1996) e de 

Mandelbrot (2001), segundo os quais as séries temporais financeiras seguem uma 

distribuição lei-potência universal com um expoente de . Apesar de os originais 

quatro “tigres asiáticos” (Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul) terem sido 

considerados, recentemente, áreas ou regiões desenvolvidas, os resultados para todos os 

países ainda denotam semelhanças com as descobertas de Matia, Pal, Salunkay & Stanley 

(2004), segundo os quais as séries de retornos em mercados emergentes seguem uma 

distribuição exponencial e em mercados maduros seguem uma distribuição lei-potência 

com um expoente de . 

 

Para uma análise estatística mais detalhada a série temporal de retornos original foi 

dividida em magnitude e em sinal, e os correspondentes expoentes Hurst foram calculados. 

Assim, os retornos normalizados  são divididos em séries de magnitude e de sinal por 

meio da relação  , em que  é a série de retorno do  

índice de mercado calculado pela log-diferença,  é a série de magnitude dos retornos 

do  índice de mercado e  é a série de sinal, com  para a (upturn) 

mudança ascendente e  para a (downturn) mudança descendente. Oh, Kim & Um 

salientam que a série de magnitude  mede a extensão da mudança do retorno e a série 

de sinal  mede a direção da mudança. A volatilidade dos retornos é frequentemente 

estudada através da série de magnitude . 
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A análise dos expoentes Hurst dos retornos originais e das suas séries de magnitude e de 

sinal, relativamente a cada índice dos mercados internacionais, não revela conclusões 

uniformes (Oh, Kim & Um, 2006, p. 3, Figura 2). As séries temporais de retornos e de 

sinal seguem passeios aleatórios ( ), mas as séries temporais de magnitude têm 

propriedade de memória de longo prazo . 

 

 

13.2. Mercados de Ações dos Estados Unidos 

 

No trabalho de investigação dirigido por Chow, Denning, Ferris & Noronha (1995) foram 

construídos 12 portefólios de rendimentos de ações ordinárias a partir dos índices equally-

weighted e value-weighted do CRSP. Cada portefólio é composto por rendimentos mensais 

para cada mês do ano durante o período de amostragem definido entre 1962 e 1991. Deste 

modo, todas as carteiras contêm 30 observações, representando os rendimentos de um mês 

particular para cada um dos 30 anos. Projetando portefólios diferenciados em função de 

cada mês do ano, podem ser controladas anomalias documentadas em rendimentos 

acionistas (Branch, 1977; Keim, 1983; Reinganum, 1983; Roll, 1983), tais como 

fenómenos de viragem do ano ou efeito Janeiro (Rozeff & Kinney, 1976; Reinganum, 

1983; Constantinides, 1984). A investigação realizada por Chow, Denning, Ferris & 

Noronha (1995) examina a questão da memória nos rendimentos acionistas através da 

rescaled range statistic – na forma  clássica (Hurst, 1951) e na forma  

modificada (Lo, 1991) – para testar a existência de dependência de longo prazo em relação 

ao modelo tradicional do percurso aleatório e, simultaneamente, controla as influências 

anómalas dos efeitos Janeiro e de dimensão empresarial. 

 

Ao ensaiar conjuntamente as estatísticas  e , os autores Chow, Denning, 

Ferris & Noronha (1995) são cuidadosos na consideração do problema multi-variável, 

reconhecendo que a dimensão real do teste é diferente quando são calculadas estatísticas 

múltiplas, em vez de apenas uma estatística. Por meio de simulação resolveram a função 

distribuição ponte Browniana  na expressão [43] para os valores críticos 

adequados
116

.  

                                                           
116 Para um (joint two-tailed test) teste conjunto de 2-abas ao nível de 5% os autores Chow, Denning, Ferris & Noronha 

(1995) obtiveram os valores críticos definidos pelo intervalo . 
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As estatísticas  foram estimadas de acordo com o número de diferentes 

desfasamentos  para testar a robustez dos resultados (Chow, Denning, 

Ferris & Noronha, 1995, p. 290, Quadro 1). Seguindo Chow & Denning (1993), 

convencionaram que se o máximo ou o mínimo da estatística indicar rejeição da hipótese 

nula interpreta-se como rejeição para todos os desfasamentos. O resultado mais 

interessante acontece em Janeiro, em que a estatística  não rejeita a hipótese de passeio 

aleatório e a estatística  não rejeita a dependência de curto prazo. Entretanto, 

salienta-se que a estatística modified rescaled-range abrange a hipótese de passeio 

aleatório. Isso sugere que Janeiro, tal como Fevereiro, Março, Abril, Junho, Agosto, 

Setembro e Outubro são períodos de percurso aleatório nos preços das ações. Em contraste, 

rejeita-se simultaneamente a hipótese de passeio aleatório e de dependência de curto prazo 

nos meses de Maio e Julho, enquanto se rejeita unicamente a hipótese de percurso aleatório 

para os meses de Novembro e Dezembro. Em síntese, conclui-se que Maio e Julho são 

períodos com evidência de dependência de longo prazo, ao passo que Novembro e 

Dezembro são períodos de dependência de curto prazo. 

 

O trabalho de Chow, Denning, Ferris & Noronha (1995, p. 291, Quadro 2) também 

examinou a influência da dimensão das empresas sobre a existência de dependência nos 

rendimentos das respetivas ações. Os autores classificaram as empresas como grandes ou 

pequenas com base no valor de mercado dos seus capitais próprios durante o período da 

amostra. Concretamente, o quintil superior foi caracterizado como grandes empresas e o 

quintil inferior foi classificado como pequenas empresas. O teste  rejeitou a hipótese 

de passeio aleatório nos meses de Abril, Maio, Julho, Novembro e Dezembro para as 

grandes empresas e para as pequenas empresas. Além disso, em Maio, Julho, Novembro e 

Dezembro também foi rejeitada a dependência de curto prazo pelo teste . 

Constata-se, novamente, que não sobressai um padrão óbvio com dependência de longo 

prazo, dependência de curto prazo ou passeio aleatório nos rendimentos acionistas, 

parecendo variar de acordo com o mês de calendário e com o número de desfasamentos. 

Assim, não se encontrou qualquer evidência de um efeito sistemático de “pequena 

empresa” decorrente do comportamento dos rendimentos de ações ordinárias
117

. 

 

                                                           
117 Para uma discussão sobre a anomalia de “pequenas empresas” em retornos de ações ordinárias, veja-se Reinganum 

(1981) e Roll (1981, 1983). 
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A investigação de Chow, Denning, Ferris & Noronha (1995, p. 292, Quadro 3) ainda 

examinou mudanças estruturais na possível dependência, analisando dois sub-períodos, um 

de 1962 até 1974 e outro de 1974 até 1991. Estes intervalos de tempo dividem 

uniformemente a amostra em estudo e permitem testar diferenças inter-temporais na 

estrutura de correlação dos rendimentos. Em geral, não se pode rejeitar a hipótese de 

passeio aleatório como uma descrição do comportamento dos rendimentos das ações 

ordinárias através destes dois sub-períodos. Uma exceção óbvia é o mês de Julho no 

intervalo de 1962 a 1974, onde se rejeita a hipótese de passeio aleatório em favor da 

dependência de curto prazo. No entanto, a constatação de um efeito Julho não tem 

significado aparente, podendo especular-se que é ocasionado pelo final do ano fiscal para 

muitas organizações. Ainda assim, atendendo a que Julho aparece como um período de 

rejeição da hipótese de percurso aleatório em cada uma das análises anteriores, parece mais 

provável que seja um artifício estatístico da metodologia de cálculo. 

 

As séries estudadas por Barkoulas & Baum (1996) incluíram3 índices bolsistas agregados, 

7 índices mensais de ações sectoriais e cotações diárias de 30 empresas do índice Dow 

Jones Industrials. Dos índices agregados, dois deles (S&P-500 Index e Nasdaq Index) em 

frequências diárias, com 8.180 e 5.571 observações, respetivamente, até Dezembro de 

1994, e o outro (Dow Jones Industrial Average) em periodicidade mensal, de Janeiro de 

1947 a Novembro de 1995. Dos índices mensais sectoriais, cinco (S&P Composite, S&P 

Capital Spending, S&P Consumer Goods, S&P Industrials e S&P Utilities) para o período 

de Janeiro de 1947 a Outubro de 1995, e dois (S&P Financials e S&P Transportation) para 

o período de Janeiro de 1970 a Outubro de 1995. Do Dow Jones Industrials foram 

selecionados os preços diários, até Dezembro de 1994, das seguintes empresas: ATT, Allied 

Signal, Alcoa, Bethlehem Steel, Boeing, Caterpillar, Chevron, Coca Cola, Disney, DuPont, 

Eastman Kodak, Exxon, General Electric, General Motors, Goodyear, IBM, International 

Paper, Merck, Minn. Mining & Mfg., Phillip Morris, Procter & Gamble, Sears, Texaco, 

United Carbide, United Technology, Westinghouse e Woolworth, com cerca de 8.179 

registos, American Express com 4.453, McDonalds com 7.169 e Morgan JP com 6.508. Os 

autores empregaram o método de regressão espectral  de Geweke & Porter-Hudak 

(1983) com vista a testar a memória de longo prazo numa análise com este enquadramento 

para avaliar os (aggregation effects) efeitos de agregação. Todas as análises subsequentes 
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assentam nas séries de rendibilidades calculadas na (first-differenced log series) primeira 

diferenciada das séries logarítmicas. 

 

Barkoulas & Baum (1996, p 256 Quadro 1, pp. 257-258 Quadro 2) apresentam estimativas 

empíricas do fractional differencing parameter  para ,  e  

de modo a avaliar a sensibilidade dos resultados à escolha do número de ordenadas de 

baixa frequência . Em seguida, estimam a significância estatística dessas estimativas 

usando testes bi-laterais para a hipótese nula  contra a alternativa , e testes uni-

laterais de  vs  e  vs . A conhecida variância teórica do erro da 

regressão espectral  foi imposta na construção da . 

 

Não parece haver qualquer evidência consistente ou convincente suportando a hipótese de 

memória longa (ou biased random walk) nas séries de rendibilidade de qualquer dos 

índices de ações agregado ou sectorial. Quanto às empresas industriais, parece existir 

evidência dispersa de estrutura fractal em algumas das séries de rendibilidade
118

. Evidência 

forte de dependência de longo prazo (  e significante) só é encontrada nos casos da 

Boeing e da Eastman Kodak, enquanto evidência mais fraca (com pouca significância 

estatística) é encontrada nos casos da Merck, Sears e Woolworth. No domínio temporal, 

memória longa implica que a série eventualmente exiba dependência positiva forte entre as 

observações distantes, enquanto que, no domínio de frequência, a densidade espectral se 

torna infinita quando a frequência se aproxima de zero. Para a International Paper e para a 

Texaco existe evidência clara de memória intermédia (  e significante), ao passo que 

evidência mais fraca (com pouca significância estatística) é detetada na Allied Signal. No 

domínio temporal estas séries apresentam dependência negativa de longo prazo, enquanto 

no domínio de frequência a respetiva densidade espectral aproxima-se de zero quando a 

frequência tende para zero. As restantes séries de rendibilidade acionista não revelam 

sinais de estrutura fractal. 

 

Com base nestas constatações, a dinâmica fractal não parece ser uma característica 

universal da rendibilidade das ações, tanto ao nível agregado como ao nível desagregado. 

Evidência limitada da estrutura fractal é demonstrada em alguns rendimentos acionistas de 

                                                           
118 Os autores Greene & Fielitz (1977) também informaram ter encontrado dependência de longo prazo nas rendibilidades 

diárias de muitos títulos listados na NYSE. 
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empresas individuais, embora a natureza da dinâmica fracionária seja diferente entre essas 

séries. Estes resultados salientam as semelhanças e as diferenças na estrutura fractal 

através de diferentes séries, implicando que a estrutura fractal (onde existe) pode ser 

mascarada nos índices de ações devido à agregação. Contudo, os resultados globais dos 

dados agregados e desagregados não oferecem evidências categóricas contra o modelo 

martingale. 

 

O trabalho de investigação de Kristoufek (2009a) analisou os retornos do índice Dow 

Jones Industrial Average (DJI) americano desde 28 de Março de 1944 até 28 de Maio de 

2009. Nos estudos sobre a memória longa grande parte dos artigos interpreta os resultados 

baseando-se na comparação do parâmetro de auto-similaridade estimado – o expoente 

Hurst  – com o seu limite assimptótico (apenas válido para amostras infinitas) de 0.5. 

Contudo, as estimativas para o processo Gaussiano puro  podem divergir 

fortemente desse limite e, além disso, a maioria dos estimadores do expoente Hurst usados 

na deteção de dependência de longo prazo são influenciados pela dependência de curto 

prazo. Por isso, o autor apresenta estimativas de intervalos de confiança para a rescaled-

range  de Hurst (1951) e para a modified rescaled-range  de Lo (1991). 

 

 

Propriedades da Amostra Finita – Intervalos de Confiança: 

 

Kristoufek (2009a) realizou simulações de Monte Carlo sobre 10.000 séries temporais 

provenientes da distribuição normal padronizada  para um estimador do desvio-

padrão do expoente Hurst  e para o próprio expoente , considerando durações 

das séries de  até  observações. Essas durações foram 

escolhidas em função de as séries temporais de menor duração serem bastante voláteis 

(Weron, 2002). O expoente Hurst foi estimado pela regressão log-log a partir dos averaged 

rescaled-range  para a duração dos sub-intervalos independentes 

. O autor testou os estimadores  em contraste com os  

empiricamente obtidos, tendo comparado o expoente  simulado com os estimados pelo 

método de Anis & Lloyd (1976), pelo método de Peters (1994) e pelo método de Peters 

(1994) corrigido através da exata aproximação de Stirling. Antes de se prosseguir, segue-se 

uma breve caracterização destes métodos.  
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A condição para uma série temporal rejeitar a dependência de longo prazo é que , 

mas isso é válido apenas para amostras infinitas e, portanto, trata-se de um limite 

assimptótico. A correção para amostras finitas é minuciosamente testada em Couillard & 

Davison (2005). Existem dois métodos utilizados e ambos são baseados na estimação 

teórica dos rescaled-ranges para durações específicas dos sub-intervalos. Um dos métodos 

é de Anis & Lloyd (1976), que estabelece o valor esperado do rescaled-range da seguinte 

forma: 

 

 

[107] 

 

As funções gama  podem ser usadas até duração  dos  sub-períodos em 

que se divide a série temporal de dimensão , com , e uma aproximação para 

níveis superiores desde que funções Gama não possam ser estimadas para valores 

elevados. Outro dos métodos é de Peters (1994), que propõe uma "correção empírica" para 

estabelecer o rescaled-range do seguinte modo: 

 

 

[108] 

 

O autor Peters (1994) afirma que o método de Anis & Lloyd (1976) sobrestima o rescaled-

range para durações  pequenas e, para ajustar melhor os dados reais nessas 

circunstâncias, adicionou à equação . Além disso, as funções gama  

foram substituídas por  porque quando a função beta  é usada como substituto da 

função gama e a aproximação de Stirling é aplicada o autor obtém 

. Salienta-se que Peters utilizou uma aproximação de uma 

aproximação ao afirmar a igualdade, sendo a aplicação exata da aproximação de Stirling 

formulada por  (Boisvert, Clark, Lozier et al., 2008), 

para obter a expressão: 
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[109] 

 

No entanto, os testes realizados por Couillard & Davison (2005) chegaram a resultados 

diferentes, concluindo que o método de Anis & Lloyd (1976) estima o rescaled-range para 

amostras pequenas  com maior precisão e subestima insignificantemente o 

rescaled-range para amostras grandes , comparativamente ao método de Peters 

(1994). Aqueles autores também testaram o desvio-padrão assimptótico de  (denotado 

por ), essencial para os testes de hipóteses, formalizado por Peters (1994) como 

 , verificando que traduz, novamente, apenas um limite assimptótico e que é 

significativamente influenciado por um número finito de observações. Consequentemente, 

definiram uma nova estimativa  para especificar o comportamento do 

desvio-padrão de . No entanto, as simulações efetuadas por Couillard & Davison (2005) 

só testaram os estimadores até  e os desvios-padrão até , embora as 

séries temporais sejam frequentemente muito mais longas. 

 

Prosseguindo, todas as estimativas calculadas por Kristoufek (2009a, p. 20, Quadros 3.1 e 

3.2) convergiram para 0.5 com o incremento da dimensão , tal como esperado, mas 

nenhuma é igual ao  assimptótico
119

. E o teste Jarque-Bera rejeitou a normalidade das 

estimativas dos expoentes Hurst para dimensões da série temporal iguais a 512, 65.536 e 

131.072. Por isto, deviam usar-se percentis, em vez de desvios-padrão, para a estimação 

dos intervalos de confiança (Weron, 2002), mas como as diferenças ascendem a décimas 

de milésima, Kristoufek adotou os desvios-padrão. 

 

 

Propriedades da Amostra Finita – Intervalos de Confiança – Análise : 

 

Relativamente aos intervalos de confiança estimados para  aos níveis de significância 

90%, 95% e 99%, com 2-abas, verifica-se bastante amplitude para as séries temporais 

pequenas (Kristoufek, 2009a, p. 17, Figura 3.3). Ainda que a série temporal de 512 

                                                           
119 Não encontrando estimativas do expoente Hurst como previsto pela teoria assimptótica, recomenda-se cuidado ao 

aceitar ou rejeitar a hipótese sobre a dependência de longo prazo presente em séries temporais tendo como princípio, 

unicamente, a sua divergência de 0.5. Esta afirmação tem mais validade para séries temporais pequenas. 
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observações proporcionasse um , não se poderia rejeitar a hipótese de um 

processo independente, mesmo ao nível de significância de 90%. Quanto aos valores, 

observa-se que método de Anis & Lloyd (1976) supera o método de Peters (1994) e o 

método de Peters (1994) corrigido, medidos pelo (mean squared error) erro quadrado 

médio. Por isso, Kristoufek (2009a, p. 20, Quadro 3.3) sugere o primeiro método para a 

 nas diferentes dimensões amostrais  testadas. Os desvios-padrão do expoente 

Hurst também foram testados e comparados com a estimação de Peters (1994) para a 

amostra infinita e com a estimação de Couillard & Davison (2005) para a amostra finita. 

Ambos subestimam o desvio-padrão esperado de , sendo que o primeiro estimador 

subestima  mais fortemente do que o segundo. Por isso, Kristoufek (2009a, p. 17, 

Figura 3.4) apresenta uma nova estimativa do desvio-padrão, definida
120

 
121

 por: 

 

 
[110] 

 

Além disso, Kristoufek (2009a) mostrou que a combinação de uma escala mínima de 16 

dias de negociação com uma escala máxima de um quarto da dimensão da série temporal
122

 

concede um valor do expoente Hurst muito próximo dos três métodos – de Anis & Lloyd 

(1976), de Peters (1994) e corrigido de Peters (1994) – com desvios-padrão quase duas 

vezes inferiores aos de Weron (2002). Por conseguinte, isso implica que a omissão de 

escalas altas é mais importante e eficiente do que a omissão de escalas de 16 e 32 dias de 

negociação para a análise . Consequentemente, Kristoufek (2009a) propõe o método 

Anis & Lloyd (1976) para a estimação do valor esperado do expoente Hurst e a sua própria 

estimativa do desvio-padrão de  para a construção de intervalos de confiança em séries 

temporais.  

                                                           
120 Kristoufek (2009b) propõe esta expressão para outras dimensões  das séries temporais, mas apenas para as mesmas 

escalas mínimas e máximas porque as estimativas podem variar em função da escolha de diferentes escalas (Peters, 1994; 

Weron, 2002; Couillard & Davison, 2005). Ainda assim, este novo método para estimação do desvio-padrão esperado do 

expoente Hurst é três vezes mais eficiente do que o de Couillard & Davison (2005) e quinze vezes mais eficiente do que 
o de Peters (1994). 
121 Um procedimento diferente pode produzir resultados muito diferentes. Por exemplo, Weron (2002) estimou o 

expoente Hurst usando rescaled-ranges para escalas de, pelo menos, 50 dias de negociação, mas sem as restringir a partir 

do topo, obtendo desvios-padrão de quase duas vezes o valor das estimativas apresentadas por Kristoufek (2009a). 
122 Para cada duração da série temporal de 512 a 131.072 observações foram executadas 10.000 simulações com uma 

escala mínima de 16 dias de negociação e com escala máxima de um quarto da duração da série temporal. 
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Propriedades da Amostra Finita – Intervalos de Confiança – Análise : 

 

A análise  é bastante diferente da análise  em termos das aplicações. A 

análise  é usualmente baseada na estimação do próprio expoente Hurst, enquanto que 

no caso da  a estatística  na expressão [50] é usualmente construída para 

horizontes de investimento específicos
123

 e comparada com os valores críticos construídos 

por Lo (1991, p. 1288, Quadro 2). 

 

Para tornar os resultados robustos, Kristoufek (2009a) seguiu em  os mesmos 

passos que em  e simulou as mesmas séries temporais aleatórias. Quanto à estimação 

do desfasamento ótimo  , o autor recorreu ao método
124

 de Chin (2008). Em termos de 

resultados observa-se que as estimativas de  baseadas no método  são menores 

do que as baseadas no método , o qual parece sobrestimar o expoente Hurst, 

especialmente nas escalas menores (Kristoufek, 2009a, p. 21, Quadro 3.5). Esta 

constatação parece permitir distinguir entre dependência de curto prazo e de longo prazo, 

mas não deixa de sugerir cuidados na interpretação assente na comparação dos expoentes 

Hurst baseados apenas nesses dois métodos. Além disso, os desvios-padrão das estimativas 

de  são inferiores aos das de  e, portanto, aquelas são mais estáveis. Por outro 

lado, as distribuições das estimativas do expoente Hurst não são normais em quase todas as 

durações das séries temporais e, por essa razão, Kristoufek usou os percentis em vez de 

desvios-padrão na estimação dos intervalos de confiança. Em face do exposto, Kristoufek 

(2009a) propõe a utilização dos estimadores supra mencionados nas expressões [107] e 

[109] para a deteção de memória de longo prazo significante com presença de memória de 

curto prazo, bem como o recurso às estatísticas  e  para comparação. 

 

 

Índice Americano Dow Jones Industrial (DJI): 

 

O estudo de Kristoufek (2009a, pp. 19-20, Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e p. 21 Quadro 4.1) aplicou 

os intervalos de confiança estimados sobre as séries temporais do índice americano DJI 

                                                           
123 No estudo de Kristoufek (2009a, 2009b) este horizonte associa-se ao significado de escala. 
124 O método de Chin (2008) é o único que fundamenta o desfasamento ótimo na duração do sub-período, apenas 

comparado com o método de Lo (1991), que se baseia nas auto-correlações que implicariam desfasamento ótimo nulo e 

transformariam a  em . 
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para durações que variam de 512 a 16.384 dias de negociação entre os anos de 1944 e 

2009. Considerando que os retornos diários não costumam exibir memória de curto prazo, 

o autor também testou os retornos ao quadrado e os retornos absolutos, como medidas de 

volatilidade, já que foi mostrado exibirem auto-correlações fortes (Cont, 2001) e, portanto, 

são dados ideais para testar se o processo subjacente é dependente a curto prazo, 

dependente a longo prazo ou uma combinação de ambos. Os retornos do índice americano 

são independentes (com  baseado na  e na  apenas ligeiramente acima de 

0.5) para todas as durações das séries temporais, tal como expectável e em conformidade 

com a maior parte dos trabalhos de investigação (Di Matteo, Aste & Dacorogna, 2005; Di 

Matteo, 2007). No entanto, as medidas de volatilidade mostram implicações bastante fortes 

acerca da dependência de longo prazo. Mesmo quando as séries foram filtradas da 

dependência de curto prazo básica (com  baseado na ), a evidência de 

persistência permanece. Todavia, as diferenças entre as estimativas de  e de  

são superiores às das séries temporais simuladas, implicando a existência de dependência 

de curto prazo no processo subjacente, bem como dependência de longo prazo. Além disso, 

os resultados sustentam que qualquer tipo de dependência é mais prevalente para os 

retornos absolutos, em comparação com os retornos ao quadrado como medida de 

volatilidade. 

 

Outros estudos complementares de Kristoufek (2009b, 2010) centraram-se nas 

propriedades da amostra finita dos dois métodos mais utilizados na estimação do expoente 

 de Hurst, a rescaled-range analysis , proposta por Hurst (1951), e a detrended 

fluctuation analysis , sugerida por Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & 

Goldberger (1994). Embora ambos os métodos tenham sido extensamente aplicados em 

diferentes tipos de ativos financeiros, apenas alguns trabalhos têm lidado com as 

propriedades de amostra finita, que são cruciais quando as características diferem 

significativamente das assimptóticas. 

 

A dependência de longo prazo e a sua presença nas séries temporais financeiras têm sido 

discutidas em vários artigos recentes. Conforme se referiu anteriormente, a maior parte dos 

autores interpreta os resultados a partir da comparação do expoente  estimado com o 

valor teórico para o processo independente de 0.5. Não obstante, as estimativas para o 

processo Gaussiano puro podem divergir do limite de 0.5 (Weron, 2002; Couillard & 
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Davison, 2005) e, além disso, são influenciadas pela escolha das escalas mínima e máxima 

(Weron, 2002). Apesar de se encontrarem diversos artigos a lidar com propriedades da 

amostra finita dos estimadores do expoente Hurst (Peters, 1994; Weron, 2002; Couillard & 

Davison, 2005; Grech & Mazur, 2005), nenhum utiliza a proposição para escalas 

recomendada (Einstein, Wu & Gil, 2001; Grech & Mazur, 2004; Alvarez-Ramirez, 

Rodriguez & Echeverria, 2005; Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane, 2008). Na 

perspetiva de compensar essa lacuna, Kristoufek (2009b, 2010) apresentou resultados de 

simulações de Monte Carlo para os dois métodos referidos. O autor obtém os average 

rescaled-ranges  para cada sub-intervalo de duração , que escala conforme 

; e obtém a fluctuation function , para períodos não 

sobrepostos de duração  e para a ordem do polinómio , que escala
125

 conforme 

. Tudo isto de modo a estimar o expoente Hurst  baseado em cada 

uma das duas técnicas. 

 

 

Propriedades da Amostra Finita – Intervalos de Confiança – : 

 

Foi demonstrado em pesquisas anteriores
126

 por Weron (2002) e Grech & Mazur (2005) 

que a  estima o expoente Hurst em séries aleatórias normais com um valor 

esperado próximo de 0.5. O autor Kristoufek (2009b, p. 9, Gráfico 4 e Quadro 2; 2010, p. 

321, Gráfico 4 e Quadro 2) também apresentou os resultados das simulações de Monte 

Carlo para a  com escala mínima de 16 observações e escala máxima de um 

quarto da duração da série temporal, tal como aconteceu no caso da . As estimativas 

dos valores esperados do expoente Hurst baseadas na  estão muito próximas do 

limite assimptótico de 0.5, mesmo para as séries temporais curtas. A distribuição normal 

dos expoentes Hurst simulados não pode ser rejeitada, com exceção de duas escalas 

menores, e, por isso, o autor usou os desvios-padrão para estimar os intervalos de 

confiança. Assim, Kristoufek propõe usar o valor esperado igual a 0.5 e a sua aproximação 

do desvio-padrão  para a construção de intervalos de confiança adaptados 

                                                           
125 O procedimento de construção é classificado por -1, -2 e -2, de acordo com a ordem da tendência da 

filtragem (Hu, Ivanov, Chen, Carpena & Stanley, 2001), sendo que no estudo que realizou Kristoufek (2009b) limitou-se 

à filtragem de tendência linear ( -1). 
126 Por essa razão, não existe necessidade de procedimento similar ao do rescaled-range apresentado anteriormente por 

Kristoufek (2009a). 
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a diferentes durações das séries temporais. Embora os valores esperados estejam em 

concordância com o limite assimptótico, os intervalos de confiança calculados ainda são 

bastante amplos e a rejeição da hipótese para séries temporais pequenas poderá ser 

novamente problemática. E, além disso, os intervalos são bastante estreitos para as séries 

temporais longas. 

 

 

Propriedades Simultâneas da Amostra Finita – Intervalos de Confiança –  e : 

 

Kristoufek (2009b, p. 11, Quadro 3; 2010, p. 324, Quadro 3) voltou a simular 10.000 séries 

temporais aleatórias com distribuição normal padronizada  para cada duração 

definida. Desta vez, o expoente Hurst foi estimado com base na rescaled range analysis 

 e na detrended fluctuation analysis  em cada série temporal para as 

durações de 256 a 131.072 observações. Os resultados indicam que em média a  

sobrestima
127

 o expoente Hurst, quando comparado com a , e que a sobrestimação 

diminui com o crescimento da duração das séries temporais. Por outro lado, também se 

observa que as estimativas são fortemente correlacionadas e que a relação entre ambas é 

essencialmente linear (Kristoufek, 2009b, p. 11, Gráfico 7; Kristoufek, 2010, p. 323, 

Gráfico 7). Além disso, os desvios-padrão são menores em  do que em , 

relativamente a todas as durações das séries examinadas (Kristoufek, 2009b, p. 13, Gráfico 

10; Kristoufek, 2010, p. 326, Gráfico 10), e, por conseguinte, os seus intervalos de 

confiança também são mais estreitos, implicando que a independência seja melhor testada 

pelo primeiro procedimento. Se, por um lado, os valores dos desvios-padrão são mais 

importantes do que os valores esperados do expoente Hurst para a realização de testes de 

hipóteses, por outro lado os valores esperados de  baseados na  para amostras finitas 

estão longe do limite assimptótico. As diferenças são causadas pela diferente escolha de 

escalas mínima e máxima na estimação do expoente Hurst; contudo, ambos os métodos 

apresentam resultados semelhantes, que se tornam mais próximos à medida que a série 

temporal se alonga. 

 

 

                                                           
127 Para maior clareza, uma linha contínua com inclinação de 45º representada pela mesma fonte mostra a situação em 

que as estimativas seriam iguais entre as duas técnicas. No caso das séries temporais mais longas (a partir de 4.096 

observações), todas as estimativas de  estão acima dessa linha, superando as estimativas de . 
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13.3. Mercados de Ações da Europa 

 

O artigo de Lux (1996) analisou o índice alemão de preços das ações informado 

diariamente pela Frankfurt Stock Exchange. Para averiguar se os preços financeiros podem 

exibir dependência de longo prazo “escondida”, o autor aplicou o procedimento de 

estimação do expoente  de Hurst (1951) sobre o comportamento escalado do intervalo 

dos afastamentos cumulativos em relação à média de uma série temporal
128

 (usualmente, o 

intervalo é redimensionado pelo desvio-padrão da amostra, dando origem à rescaled-range 

estatistic ), a modified rescaled-range statistic , proposta por Lo (1991), e 

determinou o fractional differencing parameter  a partir da regressão do periodograma de 

processos a baixas frequências, cujo comportamento limite foi derivado para a classe 

 de modelos de memória por Geweke & Porter-Hudak (1983). A série temporal 

estende-se desde o início da publicação regular, em 4 de Janeiro de 1988, até 16 de 

Outubro de 1995, proporcionando 1949 entradas para o cálculo dos retornos diários pela 

diferença dos logaritmos dos preços. Atendendo a que os índices de ações são agregados, 

por um lado, e, por outro, que foi demonstrada em Granger (1980) a possibilidade de a 

memória longa nos índices poder resultar da agregação de elementos apropriados de 

memória curta, Lux (1996) também aplicou os procedimentos estatísticos à série temporal 

de 29 ações que foram incluídas no índice alemão em 1995 e que já tinham estado no 

mercado em 1988. Além disso, ainda analisou uma série mais longa de figuras históricas 

do índice reconstruídas pela Frankfurt Stock Exchange, facultando uma série temporal de 

9011 entradas diárias desde 1959 até 1995. 

 

Numa experimentação para dependência de curto prazo e para comportamento pré-

assimptótico, Lux (1996, p. 703, Quadro 1) restringiu a regressão linear simples sobre uma 

amostra de horizontes temporais crescentes , frequentemente 

usada para estimar o expoente  na relação de escalamento assimptótico , 

com desfasamentos
129

 . Observa-se que para o período de 1988 a1995, bem como 

para o registo histórico expandido (de 1959 a 1995), as estatísticas para retornos 
                                                           
128 Conforme o autor, no original: “the procedure of estimating the Hurst exponent for the scaling behaviour of the range 
of cumulative departures from the mean of a time series” (Lux, 1996, p. 701). 
129 Seguindo Mandelbrot & Wallis (1969a), uma seleção de espaços temporais deve usar-se na relação . 

Especificamente, Lux (1996) usou para as séries mais curtas  e para as séries mais 

longas . O  foi calculado como a média de um número fixo 

de intervalos não sobrepostos para os espaços temporais mais curtos. Para os espaços de tempo mais longos o número de 

intervalos teve de ser diminuído sucessivamente e aceitou-se alguma sobreposição. 
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permanecem próximas do benchmark de 0.5, exprimindo que, pelo menos, não existe 

indicação forte de memória longa. Uma característica a salientar é que o ajustamento da 

regressão  é sempre muito bom, refletido por um coeficiente de determinação  

em torno de 0.99, querendo dizer que a lei de escalamento  com o expoente  

estimado parece descrever com muita precisão o comportamento do rescaled range das 

séries temporais consideradas. 

 

No sentido de avaliar que resultados podem ser julgados para caracterizar desvios 

estatisticamente significativos de , o autor Lux (1996, p. 703, Quadro 2) apresenta 

as estatísticas do teste  para os desfasamentos , 

considerando os níveis de significância
130

 1%, 5% e 10%. O primeiro caso, em que , 

corresponde ao teste baseado na rescaled-range statistic  (não ajustada) apresentada 

por Hurst (1951) e refinada por Mandelbrot (1972), enquanto os outros casos ajustam para 

a possível presença de auto-correlação de curto prazo. Os resultados refletem uma quase 

total ausência de evidência de memória de longo prazo nos retornos. O único caso 

marginalmente significante das 29 ações é de anti-persistência, ou seja, , em vez 

de efeitos positivos a longo prazo. No entanto, Lo (1991) mostrou, por meio de simulações 

de Monte Carlo, que o poder deste teste é consideravelmente reduzido à medida que o 

parâmetro de truncamento  é aumentado comparativamente ao tamanho da amostra. Em 

face disso, Lux (1996) questiona a confiança da estatística para grandes desfasamentos , 

significando que a conclusão sobre dependência de curto prazo acima de 50 desfasamentos 

não deve ser garantida. 

 

Lux (1996, p. 704, Quadro 3) também determinou as estimativas do differencing 

parameter  a partir da regressão log-periodograma
131

. Aqui enfrenta-se um problema de 

seleção de uma amostra adequada de baixas frequências de Fourier semelhante ao 

problema de seleção da duração adequada do desfasamento na estatística . Os 

autores Geweke & Porter-Hudak (1983) recomendam a escolha de um número de baixas 

                                                           
130 Para os níveis de significância iguais a 10%, 5% e 1%, em testes de ambos os lados, os intervalos de confiança a 90%, 

95% e 99% estabelecidos por Lo (1991, p. 1288, Quadro 2) definem as seguintes regiões críticas: , 

 e , respetivamente. 
131 Lux (1996) analisou os níveis de significância a 10%, 5% e 1%, em testes bilaterais. A inferência assentou na 

distribuição assimptótica da estimativa de :  , em que  é o regressor na equação 

, próxima da expressão [56]. 
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frequências  para ser utilizado na regressão [56], onde  é o maior inteiro inferior a . 

O estudo de Lux (1996) seguiu essa recomendação e testou a sensibilidade dos resultados 

calculando também as estimativas pontuais a partir das amostras
132

  e 

. Os resultados confirmam amplamente as constatações anteriores. Os 

differencing parameters estimados  dos retornos permanecem próximos de , ou 

seja,  Apesar de os resultados do índice e das médias das 29 ações estarem em 

absoluta concordância com os valores obtidos pelo expoente Hurst, as estimativas são 

menos uniformes entre a amostra de ações. Por exemplo, enquanto o expoente  para os 

retornos varia no intervalo , o differencing parameter  usando  

oscila dentro dos limites . Além disso, com a relação  

supracitada obtém-se uma largura de banda muito maior  para a variação do 

(scaling parameter) parâmetro escalado  entre as ações. 

 

A pesquisa realizada por Lux (1996) sobre os dados do mercado de ações alemão mostra 

que não existe evidência para dependência (positiva ou negativa) de longo prazo na série 

de retornos, tal como aconteceu com outros estudos nos Estados Unidos (Lo, 1991; 

Goetzman, 1993) e no Reino Unido (Mills, 1993). Outra conclusão notável é a similaridade 

dos resultados ao longo de diferentes horizontes temporais: as estimativas dos expoentes  

e dos parâmetros  são praticamente idênticas no período de 7 anos, desde 1988 até 1995, 

e nos registos históricos cobrindo 37 anos, desde 1959 até 1995. 

 

A pesquisa avançada por Lipka & Los (2003) considerou as séries de 8 índices de 

mercados acionistas europeus para o período definido entre a data de acesso a cada registo 

e 23 de Outubro de 2000: a Áustria (desde 11 de Novembro de 1992), Dinamarca (desde 

26 de Janeiro de 1993), França (desde 11 de Março de 1990), Alemanha (desde 26 de 

Novembro de 1990), Noruega (desde 1 de Julho de 1997), Reino Unido (desde 2 de Abril 

de 1984) e Espanha (desde 9 de Setembro de 1997 para o índice IBEX-35 e desde 29 de 

Abril de 1999 para o índice SMSI). Os dados analisados refletem as derivações diárias dos 

índices e as suas diversas transformações simples, a saber: os níveis do índice , 

logaritmos dos níveis do índice , níveis do índice diferenciado , logaritmo 

                                                           
132 Künsch (1986) realçou que o periodograma na baixa frequência de Fourier pode ser afetado por pequenas tendências 

monótonas. Por essa razão, o autor recomenda excluir algumas frequências próximas de zero da regressão. A pesquisa de 

Lux (1996) controlou esta fonte de erro repetindo os cálculos com omissão das frequências . 
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diferenciado dos níveis do índice , os quais são os retornos do mercado de 

ações e os retornos diferenciados, . A partir da inspeção visual das funções de auto-

correlação , as séries aparentam ser dependentes a longo prazo (veja-se Capítulo 5) 

e, portanto, podem ser melhor representadas pelo movimento Browniano fractal  do 

que através do movimento Browniano geométrico . Para o  os expoentes Hurst 

são estimados relativamente a todas as séries, de modo a determinar o grau da sua 

dependência de longo prazo, considerando os seguintes métodos distintos: (1) rescaled-

range analysis method , (2) power-spectral analysis method , (3) roughness-

length relationship method , (4) variogram method , (5) method proposed by 

developers of the IDL wavelet toolkit software
133

, (6) method developed by Veitch and Arby 

of the University of Melbourne
134

, (7) method proposed by developers of FracLab 

software
135

. No cálculo dos expoentes Hurst globais a partir da wavelet multi-resolution 

analysis  desenvolvida por Mallat (1989a,b,c), os autores usaram a wavelet
136

 

Morlet-6. 

 

Os autores convencionaram decidir que, para qualquer conclusão geral sobre os dados, as 

séries têm uma determinada propriedade se a maioria dos métodos de análise propostos 

identificar essa propriedade. Com base nos resultados discutidos por Lipka & Los (2003, p. 

27, Quadros 5 e 6), os preços dos mercados da Áustria, França, Alemanha, Espanha e 

Reino Unido parecem ser anti-persistentes, enquanto os mercados da Dinamarca e da 

Noruega parecem ser inconclusivos. Em termos de uma conclusão única a partir de todos 

os métodos sobre a natureza da dependência de longo prazo para o mercado acionista em 

geral os resultados empíricos permanecem inconclusivos. Nem adviria qualquer vantagem 

em reclamar algum tipo de critério de significância, dado que cada um dos métodos tem 

diferentes características do (residual noise) ruído residual por causa das diferentes 

projeções envolvidas. Por isso, conclui-se que o grau da medida de persistência depende do 

mercado de ações particular.  

                                                           
133 Os autores informam que o respetivo software foi desenvolvido pela Research Systems, da Kodak Company, e que 
está acessível no endereço eletrónico: http://ion.researchsystems.com/IONScript/wavelet/. 
134 Os autores informam que o código e a descrição do procedimento estão acessíveis no endereço eletrónico: 
http://www.cubinlab.ee.mu.oz.au/~darryl/secondorder_code.html. 
135 Os autores informam que o software está acessível no endereço eletrónico: 
http://fractales.inria.fr/index.php?page=fraclab. 
136 Frequentemente, wavelets com seis ou mais momentos não extinguíveis originam resultados semelhantes. Menos 

momentos não extinguíveis tendem a ofuscar os detalhes da análise porque a base da wavelet é muito regular. Quantos 

mais momentos não extinguíveis, mais irregular é a wavelet, e quantos menos momentos não extinguíveis, menor é a 

wavelet. Por exemplo, a wavelet Gaussiana tem apenas dois momentos não extinguíveis. 
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Considerando que na modelação de séries financeiras a regra tem sido testar se os modelos 

consagrados podem ajustar os dados, o artigo de Lipka & Los também examinou se os 

índices europeus podem ser representados por alguns modelos teóricos disponíveis na 

literatura teórica financeira. Os modelos teóricos que podem ser usados para comparação 

com as séries temporais empíricas são o modelo de passeio aleatório, o movimento 

Browniano geométrico  e o movimento Browniano fracionário , os quais se 

definem do seguinte modo (Los, 2003; Lipka & Los, 2003, pp. 15-16): 

 

Definição 1: “a random walk model is a particular wide sense Markov or unit root 

process of the original variables with independent innovations: 

 

  where   and  is the one-

period lag operator”. 

 

Definição 2: “a geometric Brownian motion  is a random walk of the natural 

logarithm of the original process. Thus,  are 

the rates of return and for Brownian motion”: 

 

  where  . 

 

Definição 3: “fractional Brownian motion  is defined by the fractionally 

differenced time series”: 

 

  with  . 

 

O estudo de Lipka & Los (2003) baseado no teste de janela deslizante dos primeiros quatro 

momentos e na função de auto-correlação mostra que as primeiras diferenças de preços, os 

retornos (i.e., as primeiras diferenças dos logaritmos dos preços) e as primeiras diferenças 

dos retornos não são i.i.d.. Assim, os preços, os logaritmos dos preços e os retornos não são 

claramente processos integrados a partir de / ou conduzidos por ruído branco e o modelo 

de passeio aleatório é imediatamente adulterado. Para comparar as séries com o 

movimento Browniano geométrico , as funções de auto-correlação  das 

séries analisadas foram confrontadas com as correlações do  (para o caso do Reino 
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Unido, veja-se Lipka & Los, 2003, p. 34, Figura 4). Em quase todos os casos as 

correlações do  diferem substancialmente das  calculadas para as séries 

originais. Consequentemente, os autores também rejeitaram o movimento Browniano 

geométrico como modelo para ajustar às séries. Para comparar as séries empíricas com o 

movimento Browniano fracionário  teórico, confrontaram-se as  das séries 

com o  baseado na função de auto-correlação dada pelas expressões  

para    ou    para  , onde  é o desfasamento 

temporal,  é uma função variando lentamente no infinito (como uma constante ou uma 

proporção do desfasamento temporal ) e o expoente  está relacionado com o expoente 

Hurst através da relação . Dado que Lipka & Los obtiveram diferentes 

expoentes Hurst com métodos de estimação distintos, foi necessário calcular diferentes 

funções  com  distintos e, depois, confrontar as  obtidas com as  das 

séries originais. Os autores consideram que o  baseado nas funções de auto-correlação 

são os mais próximos das funções de auto-correlação originais. Então, calcularam as 

 para os  teóricos em todas as séries usando os  empíricos, mas mesmo 

estas  ainda não aproximam convenientemente das  originais (para o caso do 

Reino Unido, veja-se Lipka & Los, 2003, p. 35, Figura 5). 

 

A representação das séries temporais dos preços e dos retornos do índice do Reino Unido 

(Lipka & Los, 2003, p. 40, Figura 7) mostra a existência de inúmeros picos nos processos, 

que são consistentes com mudanças repentinas nas cotações do mercado das ações. 

Também revela que as variações do preço mais significativas ocorreram em Outubro de 

1987, Outubro de 1989, Abril de 1992, Setembro de 1992, Outubro de 1998, Janeiro de 

2000 e Setembro de 2001. Por exemplo, o declínio súbito de Outubro de 1987 seguiu o 

crash no mercado acionista americano (conhecido como “segunda-feira negra”
 137

). 

 

Em termos da análise wavelet, os crashs do mercado de ações podem ser facilmente 

detetados pelos picos abruptos de potência, ou singularidades, indicados no scalogram por 

uma acentuada migração ascendente de azul, verde até vermelho. Em Outubro de 1987 

observa-se na imagem a explosão de maior potência por todas as frequências, tanto nos 

                                                           
137 Este efeito foi causado pela rápida ascensão das taxas de juro de curto prazo nos Estados Unidos, seguida de um 

rápido crescimento das taxas de juro de longo prazo, um enfraquecimento do US Dólar, uma deterioração do défice das 

contas correntes, de price-earnings-ratios  domésticos injustificadamente elevados, de (dividend yields) 

rendimentos de dividendos muito baixos e, muito provavelmente, um sentimento demasiado otimista dos investidores. 
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preços do índice como nos retornos (Lipka & Los, 2003, p. 36 e 38, Figura 6), propagando-

se das altas frequências (no topo) para as baixas frequências (no fundo). O scalegram torna 

mais fácil o cálculo do expoente Hurst a partir do declive da linha ajustada lá representada, 

sendo igual a  para o índice de preços. No caso do Reino Unido o expoente 

 indica anti-persistência nos dados de retorno do mercado de ações e, 

definitivamente, não consistente com um processo de memória longa ou persistente em que 

. Isto indica que este mercado é ultra-eficiente com (abnormally fast mean-

reversion) anormalmente rápida reversão para a média, mais célere do que o teoricamente 

postulado por um movimento Browniano geométrico (em que ). 

 

As várias metodologias de medição produzem resultados empíricos não exclusivos em 

relação aos retornos dos mercados acionistas europeus. Por exemplo, nem todos os 

mercados são convencionalmente eficientes, mas alguns parecem ser anti-persistentes, ou 

ultra-eficientes, e outros são persistentes e, assim, ineficientes. Portanto, é difícil obter 

conclusões definitivas sobre a presença ou ausência de fenómenos de dependência de 

longo prazo com base nos expoentes Hurst globais. 

 

A investigação desenvolvida por Matos, Gama, Ruskin & Duarte (2004) considerou o 

índice de referência de ações português PSI-20 (Portuguese Stock Index). Na procura de 

evidências sobre a maturação do mercado, em termos de persistência, os autores 

modelaram a série do índice usando uma formulação do movimento Browniano fracionário 

 para obter os expoentes Hurst avaliados por meio da detrended fluctuation analysis 

, com diferentes tamanhos de janela. Formas simples de modelos de séries 

temporais podem ser escritas em termos aditivos  e multiplicativos 

, onde   e   , para os valores da série temporal 

, em que  é o dado inicial. Os retornos são calculados pelo . 

A expectativa de Bouchaud & Poters (2003) é que os melhores modelos para dados 

financeiros mostrem uma combinação de efeitos aditivos a curto prazo e de efeitos 

multiplicativos a longo prazo. Os dados utilizados por Matos, Gama, Ruskin & Duarte 

(2004) consistem no valor diário de fecho de cada sessão de bolsa, cobrindo o período 

desde o início, em 4 de Janeiro de 1993, até 12 de Dezembro de 2001. 

 



PARTE 1 – REVISÃO DA LITERATURA  - 220 - 

13. Memória de Longo Prazo em Mercados de Ações Desenvolvidos 

Os autores demonstram que a variação diária do valor do índice apresenta uma lei-potência 

com expoente 1.58, contrastando com o vaticinado pelos modelos puros aditivo ou 

multiplicativo. As séries temporais para estes dados mostram períodos distintos, 

característicos de mercados emergentes, com grande parte da variação na série devido ao 

período após 1998. 

 

Aplicando a técnica da  a toda a série temporal do PSI-20, Matos, Gama, Ruskin & 

Duarte (2004) determinaram um expoente Hurst . Este valor esconde a 

complexidade inerente à série temporal, devido aos períodos de comportamento distinto 

observados. Também pode aplicar-se a  a intervalos menores de dimensão fixa (por 

exemplo, 100, 200 e 400 pontos), em que cada um desses sub-intervalos é caracterizado 

pelo respetivo expoente Hurst. A escolha de intervalos de 100, 200, e 400 pontos 

corresponde, aproximadamente, a meio ano, a um ano e a dois anos de negociação, 

respetivamente, do índice português. 

 

Numa análise gráfica de janelas deslizantes (Matos, Gama, Ruskin & Duarte, 2004, p. 675, 

Figura 8) cada ponto representa o centro de uma janela, movida ao longo da série, e o seu 

correspondente expoente Hurst. Este expoente foi obtido ajustando uma lei-potência à 

função ,  calculada na janela deslizante. Os coeficientes de regressão  

foram determinados para cada ponto, revelando a qualidade do ajustamento onde o 

expoente  é avaliado. Observa-se que todos os coeficientes  estão no intervalo 

0.95–1, dando confiança ao comportamento da lei-potência de . A utilização da 

detrended fluctuation analysis  para analisar o comportamento do expoente Hurst na 

abordagem do movimento Browniano fracionário  indica que as séries diárias 

exibem comportamento persistente de curto prazo (com valores de  mais elevados nos 

intervalos menores), embora a persistência degenere durante longos períodos. Em 

particular, para intervalos de 400 observações o expoente  mostra um declínio gradual 

para comportamento anti-persistente. Muito disso é devido ao período errático (marcado 

por elevada volatilidade) observado no índice diário, desde 1998 até 2000, e coincide com 

o surgimento do mercado português no contexto global. Ainda assim, a evolução do 

expoente Hurst para os diferentes tamanhos de janela mostra que existe uma estrutura rica 
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em diferentes escalas
138

 e que a persistência é uma característica do período inicial, embora 

não seja evidente (como seria de esperar) em períodos de alta volatilidade. 

 

Também se verifica que os expoentes tendem para valores próximos de  em todos 

os tamanhos de janela. Isso pode ser interpretado, de acordo com a hipótese do mercado 

eficiente , em termos de maturação do mercado. Maturidade, aqui, é usada no 

sentido de estabilidade aumentada ou de probabilidade reduzida de flutuações extremas, 

com melhor capacidade para suportar a absorção de / ou responder a outras influências de 

mercado externo. 

 

Sharkasi, Ruskin & Crane (2008) consideraram 5 índices da Irish Stock Exchange (ISEQ) 

até 30 de Setembro de 2003, concretamente, o Overall, o Financial, o General (estes desde 

4 de Janeiro de 1988), o Small Cap (desde 4 de Janeiro de 1999) e o ITEQ
139

 (desde 4 de 

Janeiro de 2000). O objetivo consistiu na investigação de comportamento de memória 

longa nos índices de ações através de três testes: o  introduzido por Hurst (1951), o 

 detalhado por Lo (1991) e o método semi-paramétrico  sugerido por 

Geweke & Porter-Hudak (1983). Adicionalmente, compararam os resultados obtidos com a 

abordagem discrete wavelet transform  empregue por Lee (2002), Sharkasi, Ruskin 

& Crane (2005) e Sharkasi, Crane, Ruskin & Matos (2006). Os dados baseiam-se nas 

rendibilidades diárias , em que   e   representam o preço de fecho 

de cada índice nos momentos  e , respetivamente. 

 

De acordo com a análise , nas formas clássica e modificada, parece existir pouca 

evidência da propriedade de memória longa nas séries de rendibilidade em todos os índices 

(Sharkasi, Ruskin & Crane, 2008, pp. 3-4, Quadro 1). 

 

A aplicação do procedimento de regressão espectral  para estimar o parâmetro  e 

para testar a hipótese  foi sujeita a diferentes valores de 

 com vista a medir a sensibilidade deste teste à escolha do 

número de ordenadas de baixa frequência , em que . Ainda foi realizado um teste 

                                                           
138 Isso indica que o modelo multiplicativo não proporciona uma explicação completa e simples para os dados do índice 
português PSI-20. 
139 Índice lançado pela bolsa de valores irlandesa para empresas tecnológicas de elevado crescimento. 
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bi-lateral, por meio da construção de uma estatística  com a variância teórica 

do erro de regressão espectral  , igual a , para verificar a significância estatística das 

estimativas . Com base nesta análise, não existem indícios de memória de longo prazo em 

nenhuma das séries de rendibilidades (Sharkasi, Ruskin & Crane, 2008, pp. 5-6, Quadro 2). 

 

A consideração da abordagem  permite analisar a volatilidade de forma mais direta. 

A transformação  com symmlet
140

 6 wavelet  para 6 níveis (i.e., escalas) foi 

calculada para as séries de rendibilidade diária de todos os índices irlandeses, de modo a 

obter um teste adicional para a propriedade de memória de longo prazo. Esta abordagem 

proporciona uma (breakdown) repartição mais detalhada da contribuição para a energia da 

série a partir de altas e baixas frequências. As percentagens de energia para os 

componentes de wavelet (i.e., cristais) das rendibilidades dos 5 índices indicam a 

proporção de energia nas séries explicada por cada cristal de wavelet (Sharkasi, Ruskin & 

Crane, 2008, pp. 7-8, Quadro 3). Constata-se que os cristais de alta frequência 

(especialmente o primeiro e o segundo) têm muito mais energia do que os de menor 

frequência, significando que os movimentos nas rendibilidades são essencialmente 

causados pelas flutuações de curto prazo. Isso confirma que existe pouca evidência para 

memória longa nas séries de rendibilidade e corrobora os resultados das análises anteriores. 

Também converge com a evidência de ausência de memória longa nas séries de 

rendibilidades de outros índices acionistas (Lee, Kim & Lee, 2000; Elekdag, 2001; 

Sibbertsen, 2002). A partir da análise wavelet, é claro que os padrões de frequência são 

demonstravelmente diferentes para as respetivas séries, onde percentagens elevadas de 

energia, associadas a componentes de alta frequência, significam dominância de memória 

de curto prazo, e vice-versa. 

                                                           
140 A família de wavelets symmlets foi desenvolvida por Ingrid Daubechies como uma modificação das suas wavelets 

criadas anteriormente de forma a torná-las mais simétricas (Addison, 2002 – The Illustrated Wavelet Transform 

Handbook: Introductory Theory and Applications in Science, Engineering, Medicine and Finance. Edinburgh: IoP 

Publishing, p. 353). Essa família de wavelets é normalmente representada por SymN, em que N indica o suporte da 

wavelet. Da mesma forma que as wavelets de Daubechies, as Symmlets são ortonormais, têm p momentos nulos e suporte 

em [-p+1 , p]. Contudo, são mais simétricas do que as wavelets de Daubechies e designadas por least asymmetric na 

literatura inglesa (Daubechies, 1992 – Tem Lectures on Wavelets. SIAM, Philadelphia). Geralmente, as wavelets com 

curvas mais suaves (como a família symmlet) possuem uma melhor resolução em frequência do que as wavelets com 

passos mais diretos. 
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14. DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM MERCADOS DE AÇÕES 

EMERGENTES 

 

A evidência empírica reportada por diversos autores indica que os mercados de ações 

emergentes exibem dinâmicas que não são consistentes com o comportamento de passeio 

aleatório, uma vez que as funções de auto-correlação  dos retornos não desaparecem 

rapidamente (Miranda & Riera, 2001; Sadique & Silvapulle, 2001; Costa & Vasconcelos, 

2003; Assaf, 2006; Christodoulou-Volos & Siokis, 2006; Kyaw, Los & Zong, 2006; Los & 

Yu, 2008). Os choques têm impacto persistente sobre os preços dos ativos financeiros e, 

portanto, deve ser um indício contra a hipótese de mercado eficiente . A existência 

de memória longa nesses mercados também apoia a proposição de uma estrutura fractal 

subjacente. Além disso, as conclusões apresentadas pelas pesquisas mostram que as 

medidas de retornos acionistas nos mercados emergentes não são i.i.d. e que certos padrões 

ocorrem com muita frequência, ao contrário do que seria expectável se as séries fossem 

efetivamente aleatórias (Assaf, 2006; Maghyereh, 2007). Essa anomalia (ou eficiência / 

ineficiência) parece existir em alguns mercados e poderá ser dependente do 

desenvolvimento ou da estrutura desses mercados nos respetivos países. 

 

Os resultados de vários estudos são convergentes com os relatados em outros mercados 

americanos, europeus e asiáticos, concluindo-se que, mesmo com as suas diferentes 

instituições e fluxos de informação, os países emergentes apresentam uma estrutura do 

mercado similar à preponderante em pesquisas que empregam dados de outros países 

desenvolvidos (Assaf, 2006; Kyaw, Los & Zong, 2006; Maghyereh, 2007; Los & Yu, 

2008). Esses estudos estendem o domínio da investigação empírica das características da 

dinâmica e do risco dos mercados financeiros globais e refutam a hipótese da eficiência 

perfeita dos mercados financeiros. 

 

Contudo, os mercados emergentes são muito suscetíveis de apresentar características 

diversas das observadas nos mercados desenvolvidos. Influências devidas a bolsas de ações 

pequenas e negociação não sincrónica devem esperar-se mais severas no caso dos 

mercados emergentes. A organização industrial encontrada nestas economias é muitas 
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vezes bastante diferente das economias desenvolvidas e pode contribuir para um 

comportamento distinto dos mercados acionistas
141

. Em geral, pode dizer-se que os 

mercados emergentes são tipicamente muito menores, menos líquido e mais voláteis do 

que os mercados financeiros mundiais (Domowitz, Glen & Madhavan, 1998). Por outro 

lado, contrastando com as economias desenvolvidas, que são muito eficientes em termos 

de velocidade da informação chegar a todos os agentes, nas economias emergentes os 

investidores tendem a reagir lentamente e gradualmente à informação nova (Maghyereh, 

2007). Isto pode dever-se a vários fatores, tais como má qualidade (baixa precisão) da 

informação, elevados custos de negociação e menos concorrência devido às barreiras ao 

investimento internacional (Assaf, 2006). Estas circunstâncias podem contribuir para uma 

dinâmica diferente subjacente à rendibilidade e à volatilidade nos mercados emergentes. 

Por exemplo, os mercados menos desenvolvidos tendem a exibir persistência
142

, 

calculando um expoente Hurst superior a 0.5, enquanto os mercados mais desenvolvidos 

tendem a mostrar anti-persistência, determinando um expoente Hurst inferior a 0.5 (Di 

Matteo, Aste & Dacorogna, 2003). 

 

O novo enfoque da pesquisa internacional decorre de as economias emergentes 

apresentarem aos gestores de carteiras e de fundos uma nova oportunidade para melhorar e 

otimizar o desempenho das suas aplicações financeiras. Por exemplo, Bekaert & Harvey 

(1997) verificaram que os retornos acionistas nos mercados emergentes foram altos e 

previsíveis, apesar de não terem apresentado forte correlação com os principais mercados 

internacionais. Harvey (1995) também concluiu que maiores retornos e menores riscos 

podem ser obtidos por via da integração de ações de mercados emergentes nas carteiras dos 

investidores. 

 

As implicações económicas (i.e., estratégias de negociação potenciais) da existência de 

memória longa e a crescente importância dos ativos financeiros dos mercados emergentes, 

como veículos de investimento, sugerem que os investidores internacionais deveriam 

utilizar modelos que incorporem os movimentos de curto e de longo prazo nestes mercados 

acionistas quando determinam a dinâmica dos seus investimentos. E, por sua vez, tal 

                                                           
141 Para mais estudos sobre os mercados de capitais emergentes do Mediterrâneo veja-se, por exemplo, Harvey (1995), 

Bekaert & Harvey (1997) e Errunza (1994), e para mais estudos sobre os mercados bolsistas do Médio Oriente veja-se, 

por exemplo, El Erian & Kumar (1995). 
142 Para mais pesquisas sobre memória de longo prazo em mercados emergentes veja-se, por exemplo, Kilic (2004) e 

Cajueiro & Tabak (2005). 
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determinação da dinâmica dos investimentos permitiria a formação de estratégias de 

negociação (ou investimento) adequadas. De modo que, sabendo-se a média esperada de 

uma série estacionária e com memória longa, poder-se-iam elaborar regras para comprar e 

para vender no “momento certo” (Assaf, 2006). 

 

Parece que os investidores e os gestores de portefólios tendem a acreditar na existência de 

oportunidades de ganho realizando aplicações financeiras nos mercados emergentes, antes 

de realmente estudarem as características empíricas desses mercados. Isso apenas é 

verdade numa base não ajustada ao risco, conforme se referiu no Capítulo 10. 

Efetivamente, é impossível prever os retornos nos mercados de capitais das economias 

emergentes. Estes mercados são persistentes porque apresentam acentuadas e inesperadas 

descontinuidades, as quais interrompem longos períodos de inércia aparente do preço que 

podem aparentar previsibilidade (Kyaw, Los & Zong, 2006). 

 

Embora as opções financeiras nas economias emergentes ainda sejam limitadas à 

negociação over-the-counter, o apetite do mercado para o perfil de risco-retorno dos 

derivados nesses países tem sido crescente. E como a negociação de derivados sobre ações 

fortalece, torna-se importante que os modelos de avaliação usados incluam um pressuposto 

sobre a dependência de longo prazo (Assaf, 2006). 
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Na Parte 2 da dissertação inicia-se o estudo empírico que, por sua vez, compreende dois 

trabalhos de investigação que adiante serão pormenorizadamente desenvolvidos. 

 

O primeiro trabalho desenvolve-se na Secção A, ao longo dos Capítulos 15, 16, 17, 18 e 

19, e envolve a análise das séries temporais de retornos acionistas diários dos principais 

índices de referência do mercado financeiro da EURONEXT, designadamente o BEL-20, o 

CAC-40, o AEX e o PSI-20. Nas fases iniciais, essa análise recorre a conceitos de 

estatística para aprofundar o conhecimento das características empíricas dos dados 

amostrais. Nas fases seguintes, a análise recorre a conceitos de econofísica para detetar e 

modelar a memória de longo prazo nas séries temporais financeiras, bem como para 

compreender o impacto desse fenómeno sobre a eficiência dos mercados. 

 

O segundo trabalho desenvolve-se na Secção B, ao longo dos Capítulos 20, 21, 22, 23, 24 e 

25, e envolve a conjugação entre a evolução da memória de longo prazo com 

desfasamentos de 2200 dias (cerca de 10 anos de negociação) nos principais índices 

acionistas de referência do mercado EURONEXT e o desempenho dos rendimentos das 

obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade a 10 anos emitidas pelos Tesouros da 

Bélgica, França, Holanda e Portugal. Na fase inicial, a análise pretende identificar sinais de 

relacionamento na evolução das séries diárias de rendimentos das OT’s entre si e entre elas 

e as propriedades das séries diárias de retornos acionistas, relativamente a cada país. Na 

fase seguinte, pretende-se estabelecer as bases contributivas para o aperfeiçoamento do 

capital asset pricing model , através da proposta de uma nova “Fractal Capital 

Market Line”  e de uma nova “Fractal Security Market Line” . 
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Secção – A 

 

 

15. ENQUADRAMENTO E AMOSTRA DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

A EURONEXT foi fundada em 22 de Setembro de 2000 através da fusão das bolsas de 

valores de Bruxelas, Paris e Amsterdão, com vista a tirar proveito da harmonização dos 

mercados financeiros na União Europeia. Em Dezembro de 2001 o grupo alargou com a 

aquisição das ações da London International Financial Futures and Options Exchange
143

 

(LIFFE), que representa o (primeiro a nível europeu e segundo a nível mundial) mercado 

de instrumentos derivados e de matérias-primas da EURONEXT. Posteriormente, em 

Setembro de 2002, o grupo voltou a ampliar-se com a entrada da Bolsa de Valores de 

Lisboa e Porto (BVLP). 

 

A EURONEXT veio permitir que os 4 mercados
144

 de capitais nacionais, detentores de um 

longo passado histórico, acompanhassem o desenvolvimento das bolsas internacionais 

mais importantes e possibilitar aos investidores e às empresas cotadas uma exposição 

global, conferindo-lhes acesso privilegiado a mercados dotados de elevada profundidade e 

liquidez. 

 

A bolsa de valores de Bruxelas, renomeada Euronext Brussels, é a principal bolsa belga e 

teve origem em 1801. A sigla BEL-20 refere-se ao principal índice de referência do 

mercado acionista belga, onde se representa a medida de capitalização-weighted de um 

conjunto formado por um mínimo de 10 e um máximo de 20 empresas cotadas. A partir de 

Junho de 2011 o índice tem mantido 20 empresas listadas. 

 

A bolsa de valores de França, renomeada Euronext Paris, é a principal bolsa francesa e 

teve origem em 1724. A sigla CAC-40, de Cotation Assistée en Continu, refere-se ao 

                                                           
143 Nesta bolsa podem ser negociadas ações de empresas de produção e distribuição de matérias e seus derivados, bem 

como as próprias matérias-primas. 
144 As regras de construção dos quatro índices da plataforma EURONEXT são publicadas e podem ser acedidas através do 

endereço eletrónico: https://europeanequities.nyx.com/. 

https://europeanequities.nyx.com/
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principal índice de referência do mercado de ações francês, onde se representa a medida de 

capitalização-weighted das 40 empresas abertas com melhor performance financeira. 

 

A bolsa de valores de Amsterdão, renomeada Euronext Amsterdam, é a principal bolsa 

holandesa e considerada a mais antiga do mundo. Foi fundada em 1602 pela Dutch East 

India Company para emitir e negociar formalmente as suas ações e obrigações. A sigla 

AEX índex, de Amsterdam Exchange Index, refere-se ao principal índice da bolsa dos 

Países Baixos, onde se representa a medida de capitalização-weighted das 25 maiores 

empresas listadas. 

 

A bolsa de valores de Lisboa, renomeada Euronext Lisbon, é a principal bolsa portuguesa e 

teve origem em 1769. A sigla PSI-20, de Portuguese Stock Index, refere-se ao principal 

índice de referência do mercado acionista português, onde se representa a medida de 

capitalização-weighted dos 20 maiores ativos financeiros com mais liquidez selecionados a 

partir do conjunto de empresas cotadas. 

 

O mercado da EURONEXT tem dois segmentos, cujas ações são negociadas em sistema 

contínuo e excluem as incluídas no Euronext 100 index: o NextEconomy, constituído por 

empresas em sectores das tecnologias de informação e da biotecnologia, e o NextPrime, 

constituído por empresas em sectores mais tradicionais. Por outro lado, a plataforma 

EURONEXT gere, entre outros, dois índices generalizados: o índice Euronext 100 é o blue 

chip índex e o Next 150 index contém as restantes 150 maiores empresas cotadas. Até ao 

final de Novembro de 2012 o mercado acionista do perímetro da EURONEXT atingiu uma 

capitalização bolsista de 2.110.616 milhões de euros correspondente a 349.715.772 

negócios com títulos de 899 empresas cotadas, tornando-se na quinta maior bolsa do 

mundo. 

 

Em Abril de 2007 a EURONEXT voltou a alargar com a entrada da New York Stock 

Exchange (NYSE) Group Inc., mudando assim a designação para NYSE Euronext. Com 

esta operação foi criado o primeiro mercado de bolsa pan-atlântico (agregando um grupo 

integrado de bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos), considerado um dos 

maiores grupos de mercados bolsistas e o mais líquido a nível mundial. As bolsas NYSE 

Euronext na Europa e nos Estados Unidos transacionam ações, obrigações e papel 
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comercial, para além de um leque diversificado de produtos derivados, tais como futuros, 

opções e warrants. 

 

Entretanto, em Janeiro de 2008 a NYSE Euronext anunciou a compra da American Stock 

Exchange (AMEX), renomeada NYSE Alternext U.S., que se caracteriza por um mercado 

especializado na admissão à cotação e negociação de empresas de pequena e média 

capitalização. A NYSE Euronext é ela própria também uma empresa cotada nos mercados 

NYSE Euronext de Paris e de Nova Iorque com o ticker NYX. 

 

O primeiro trabalho de investigação do estudo empírico desta dissertação enfoca na análise 

dos dados constitutivos dos retornos diários dos principais índices de referência de ações 

da EURONEXT, designadamente, o BEL-20 da Bélgica, o CAC-40 de França, o AEX da 

Holanda e o PSI-20 de Portugal. 

 

A escolha desta amostra justifica-se pela dimensão e importância internacional do mercado 

financeiro da EURONEXT e na medida em que não se conhece a existência de outro 

trabalho de investigação que se debruce específica e exclusivamente sobre a análise 

comparada das características empíricas das séries de retornos diários dos índices bolsistas 

de ações da plataforma pan-europeia. Então, também se justifica no sentido de averiguar 

sinais de coerência e / ou sincronização entre o conjunto dos mercados integrados em 

grupo. 

 

O Quadro 1 apresenta as características dos principais índices de referência do mercado 

financeiro da EURONEXT que serão objeto do estudo empírico. O número de negócios, a 

capitalização do mercado e o volume negociado, e, assim, o turnover ratio, dizem respeito 

a valores acumulados até Novembro de cada ano.  
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QUADRO 1 - Características dos índices acionistas do mercado EURONEXT 

País Índice 
Data Base - Pontos 

Base 

Número 
Empresas 
Listadas 

Número Negócios 
(Ac. Nov. 2011) 

Número Negócios 
(Ac. Nov. 2012) 

Bélgica BEL-20 01/01/1991 - 1000 20   29.470.100   28.421.784 

França CAC-40 31/12/1987 - 1000 40 188.828.832 152.981.134 

Holanda AEX 03/01/1983  -  100 25   81.135.092   68.483.130 

Portugal PSI-20 31/12/1992 - 3000 20   10.204.234     7.673.678 

Índice 
Capitalização 
do Mercado 

(Ac. Nov. 2011) 

Capitalização do 
Mercado 

(Ac. Nov. 2012) 

Volume 
Negociado 

(Ac. Nov. 2011) 

Volume 
Negociado 

(Ac. Nov. 2012) 

Turnover 
Ratio 

(Nov. 2011) 

Turnover 
Ratio 

(Nov. 2012) 

BEL-20   49.726   60.570   95.562   87.763 192.18 144.90 

CAC-40 582.828 675.864 849.238 663.756 145.71   98.21 

AEX 253.353 257.723 354.148 275.404 139.78 106.86 

PSI-20   15.737   13.515   25.728   18.085 163.49 133.81 

Fonte: EURONEXT, 12/2012, no endereço eletrónico: https://europeanequities.nyx.com/resource-library/monthly-

statistics?archive=this_year. 

Nota 1: O número de empresas listadas no índice BEL-20 passou a ser igual a 20 a partir de Junho de 2011. 

Nota 2: As unidades de medida para a capitalização do mercado e para o valor negociado são dadas em EUR milhões e para o turnover 

ratio são dadas em percentagem. A capitalização do mercado acionista representa o valor total acumulado até Novembro de cada ano 

para as empresas cotadas no índice; o valor negociado representa o valor total acumulado até Novembro de cada ano para as ações das 
mesmas empresas. O turnover ratio calcula-se pelo quociente entre o valor total das ações negociadas e a capitalização de mercado 

relativamente a cada ano. 
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16. OBJETIVOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

O objetivo central do primeiro trabalho de investigação do estudo empírico consiste em 

pesquisar a existência da propriedade de memória de longo prazo nos retornos diários dos 

principais índices de referência de ações do mercado financeiro da EURONEXT e em 

tentar modelar a dinâmica do comportamento das respetivas séries temporais. 

 

Para prosseguir este objetivo central o estudo debruça-se sobre várias questões 

relacionadas com o carácter dinâmico dos retornos dos índices de mercado BEL-20, CAC-

40, AEX e PSI-20: 

 

1) averiguar se as inovações de retornos dos índices de ações são ergódicas; 

2) averiguar se as inovações de retornos dos índices de ações são estacionárias; 

3) sendo estacionárias, identificar se em sentido estrito ou em sentido lato; 

4) identificar quais são os modelos de benchmark teóricos mais adequados para as 

séries de retornos analisadas; 

5) averiguar se as séries temporais de retornos dos índices exibem independência, 

dependência de curto prazo ou dependência de longo prazo; 

6) sugerindo memória de longo prazo, analisar se pode ter origem em dependência de 

curto prazo; 

7) sugerindo memória de longo prazo, identificar se são persistentes ou anti-

persistentes; 

8) analisar em que medida os modelos dinâmicos de difusão de preços empiricamente 

identificados divergem dos modelos de benchmark teóricos. 

 

Isto também é essencial para executar análises complementares econométricas e de séries 

temporais dos sinais dos preços diários, que são frequentemente utilizadas para a avaliação 

de / e cobertura através de produtos derivados e, portanto, para a gestão de risco de 
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carteiras de ativos. Então, numa perspetiva mais abrangente, o trabalho ainda pode ser 

complementado com outras questões adicionais: 

 

9) analisar se os modelos de difusão de preços empiricamente identificados sugerem 

ineficiência dos mercados de ações, alto grau de previsibilidade e, assim, põem em 

causa a adequação dos modelos de valorização de ativos; 

10) analisar se os modelos de difusão de preços empiricamente identificados podem 

auxiliar os agentes dos mercados financeiros a ganhar retornos anormais; 

11) analisar se os modelos de difusão de preços empiricamente identificados podem 

auxiliar na classificação do estádio de maturidade dos mercados; 

12) averiguar se existem sinais de coerência e / ou sincronização entre o conjunto dos 

índices de mercado e, assim, se os testes e as conclusões podem ser gerais entre 

eles e, portanto, se os mercados estão perfeitamente integrados no grupo. 

 

A concretização do objetivo central do primeiro trabalho de investigação do estudo 

empírico e o tratamento das diversas questões levantadas requerem a utilização de 

procedimentos diferenciados de estimação e teste do grau de dependência de longo prazo, 

para os retornos diários dos índices acionistas da EURONEXT, que serão apresentados no 

Capítulo seguinte. 

 

Finalmente, no Capítulo 19 expõem-se e analisam-se detalhadamente todos os resultados 

desta investigação empírica, atendendo às expectativas criadas pelas questões 

anteriormente levantadas e à importância do respetivo cruzamento com a evidência 

empírica internacional. 
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17. METODOLOGIA DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

A metodologia do primeiro trabalho de investigação do estudo empírico envolve um 

trabalho pormenorizado e evolutivo, orientado para analisar as séries de retornos diários 

dos índices de ações da EURONEXT e para detetar e modelar a possível presença de 

propriedade de memória de longo prazo nas bolsas de valores do mercado pan-europeu. 

 

As fases iniciais do estudo recorrem a conceitos de estatística para aprofundar o 

conhecimento das características dos dados amostrais. 

 

Em primeiro lugar, realiza-se uma análise gráfica preliminar dos dados das séries 

temporais (Sub-capítulo 19.1), de modo a iniciar a exploração dos movimentos dos preços 

dos índices bolsistas de ações dos mercados da Bélgica, França, Holanda e Portugal. A 

representação das séries temporais diárias dos níveis de preços, dos retornos dos índices e 

dos picos permite evidenciar os acontecimentos mais relevantes ao longo do tempo. 

 

Em segundo lugar, analisam-se as propriedades estatísticas básicas das séries temporais de 

retornos acionistas (Sub-capítulo 19.2), com especial enfoque na análise do desvio de 

normalidade e na análise de auto-correlação. 

 

A análise de normalidade assenta nas estatísticas dos quatro primeiros momentos das 

séries, conforme definidos nas expressões [1], [2], [3] e [4], no teste estatístico de 

Kolmogorov-Smirnov aos dados, conforme [5], e nos coeficientes de auto-correlação de 

Pearson nos desfasamentos de 1, 2 e 3 dias, conforme [6]. Os momentos de maior ordem 

das séries de retornos financeiros, como a assimetria e a curtose, são importantes na 

medição do risco financeiro (Corazza & Malliaris, 2002). Este assunto foi apresentado no 

Sub-capítulo 2.1. 

 

Complementarmente, são representados os histogramas das séries diárias de retornos 

acionistas para cada país, de forma a melhorar a caracterização dos dados. A análise de 

auto-correlação assenta na representação das respetivas funções  das séries dos 
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retornos dos índices para desfasamentos de 200 dias (cerca de 2 anos de negociação). Este 

assunto foi apresentado no Sub-capítulo 2.2. 

 

Em terceiro lugar, estudam-se as características gerais de frequência temporal das séries de 

retornos acionistas (Sub-capítulo 19.3), através da configuração dos quatro primeiros 

momentos calculados usando janelas temporais de tamanho crescente e janelas temporais 

deslizantes de tamanho fixo igual a 50 dias (cerca de 2 meses de negociação). As 

magnitudes dos momentos são calculadas em função do número de observações em cada 

janela. Uma e outra atuação permitem testar a ergodicidade e a estacionariedade, 

respetivamente, das séries financeiras. A ausência de estacionariedade distributiva e de 

independência neutra temporal das inovações de retorno desafia a hipótese clássica do 

mercado eficiente , segundo Fama (1970), que se baseia na assunção de 

comportamento martingale dos preços dos mercados financeiros. Este assunto foi 

apresentado nos Sub-capítulos 5.1 e 5.2. 

 

As fases seguintes do trabalho recorrem a conceitos de econofísica para aplicar teorias e 

métodos desenvolvidos no domínio da física estatística, juntamente com outros da 

dinâmica não linear, com vista a resolver questões de âmbito financeiro relacionadas com a 

memória de longo prazo nas séries de retornos diários dos índices acionistas do mercado 

EURONEXT. No propósito de esclarecer se os rendimentos das ações têm memória longa, 

e, assim, se são previsíveis no tempo, este trabalho de investigação considera diversos 

métodos de estimação e teste usualmente apresentados na literatura. Embora o modelo de 

difusão de preços subjacente ao movimento Browniano geométrico  popular alegue 

fornecer um bom ajuste aos dados de séries temporais financeiras, os seus pressupostos de 

normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são frequentemente 

adulterados pelos dados empíricos dos mercados financeiros internacionais. A confirmação 

de memória longa contraria a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a 

base da hipótese de mercado eficiente  na sua forma fraca. A identificação 

apropriada da natureza da persistência das séries temporais financeiras constitui um passo 

fundamental para decidir que tipo de modelagem de difusão das séries pode fornecer 

resultados invariáveis. 
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Em quarto lugar, procede-se à estimação da memória de longo prazo nas séries de retornos 

do BEL-20, CAC-40, AEX e PSI-20, sob a abordagem do movimento Browniano 

fracionário  (Sub-capítulos 19.4.1 e 19.4.2). A verificação de persistência ou anti-

persistência, existindo memória longa, baseia-se na estimação dos expoentes  de Hurst, 

considerando dois métodos distintos: o processo gráfico da rescaled-range analysis , 

apresentado por Mandelbrot & Wallis (1969a,b,c), e o processo gráfico da detrended 

fluctuation analysis , apresentado por Peng, Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & 

Goldberger (1994). 

 

O processo gráfico da análise  baseia-se na regressão linear de  sobre 

, a partir de [52], para estimar o expoente Hurst na relação de escalamento 

assimptótico , dada em [51]. Entretanto, a rescaled-range statistic é definida 

pela expressão [42], em que as implicações de decimação estabelecem os desfasamentos 

, e o  calcula-se como a 

média de um número fixo de intervalos não sobrepostos. Este assunto foi detalhado nos 

Sub-capítulos 7.5.1.1 e 7.5.1.3. 

 

O processo da análise  baseia-se na regressão linear de  sobre , a 

partir de [64], para estimar o expoente Hurst na relação de escalamento com lei de potência 

 , dada em [63], sendo o cálculo da tendência local melhorado usando uma 

função quadrática . Entretanto, a detrended fluctuation function  é 

definida pela expressão [61] e o cálculo da média de  sobre os  intervalos 

deslizantes sobrepostos, com desfasamento  mínimo igual a 20 dias, proporciona a 

flutuação  como uma função de , a qual se estabelece pela expressão [62]. Este 

assunto foi detalhado no Sub-capítulo 7.5.3. 

 

A determinação do coeficiente de determinação , no caso da análise , e do desvio-

padrão , no caso da análise , permitem reconhecer a qualidade do ajustamento e das 

estimativas do expoente  obtidas pelo método de regressão simples de mínimos 

quadrados. 

 

O cálculo das estimativas  do expoente Hurst na análise  é programado na linguagem 

de alto nível python e na análise  é programado na linguagem de baixo nível C.  
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Em quinto lugar, representa-se a evolução temporal do expoente H obtido por via da 

rescaled-range analysis  e por via da detrended fluctuation analysis  (Sub-

capítulos 19.4.3 e 19.4.4). Este trabalho adicional aplica-se a sub-intervalos de 200 e de 

400 dias (cerca de 2 anos e 4 anos de negociação) deslizantes, em que cada ponto 

representa o final de cada janela, de modo a investigar se o expoente Hurst varia no tempo 

nos 4 índices de ações europeus. Este assunto foi detalhado nos Sub-capítulos 7.5.1.1, 

7.5.1.3 e 7.5.3. 

 

Novamente, os coeficientes de determinação  determinam-se para cada ponto, 

revelando a qualidade do ajustamento onde o expoente  dependente do tempo é avaliado 

pelo método de regressão simples de mínimos quadrados. 

 

Em sexto lugar, realizam-se testes de hipóteses de processos de memória de longo prazo 

nas séries de retornos do BEL-20, CAC-40, AEX e PSI-20, sob abordagem do movimento 

Browniano fracionário  (Sub-capítulo 19.5). Esses testes consideram três métodos 

distintos para detetar a presença de fractional integration (i.e., propriedade de memória 

longa): o rescaled-range tests , originalmente desenvolvido por Hurst (1951), mais 

tarde aperfeiçoado por Mandelbrot & Wallis (1968, 1969a,b,c) e por Mandelbrot & Taqqu 

(1979), o modified rescaled-range test , apresentado por Lo (1991), e o 

fractional differencing test , apresentado por Geweke & Porter-Hudak (1983). 

 

O facto de a estatística  ainda proporcionar resultados fiáveis quando as séries 

temporais exibem um elevado grau de curtose traduz uma vantagem em termos da análise 

(Jacobsen, 1996). Porém, aqueles procedimentos, com exceção do teste , são 

muito sensíveis à presença de dependência de curto prazo e à heteroscedasticidade 

dinâmica no comportamento dos dados (Lo, 1991; Sadique & Silvapulle, 2001). 

Consequentemente, inferências estatísticas seguras são difíceis de fazer na presença de 

uma ou de ambas as situações. 

 

No método  recorre-se à estatística normalizada , definida em [44], para 

testar a hipótese nula de inexistência de memória de longo prazo (na ausência de memória 

de curto prazo), ou seja, de um processo i.i.d. . O teste 
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prossegue calculando os intervalos de confiança para os níveis de significância de 10%, 

5% e 1%, sendo a variância teórica do erro , e averiguando se  está dentro 

ou fora dos limites desejados, com os p-values assimptóticos dados em Lo (1991, p. 1288, 

Quadro 2) e reproduzidos na Tabela 1. Este assunto foi detalhado no Sub-capítulo 7.5.1.1. 

 

Devido à correlação de curto prazo, a estatística  pode originar resultados enganosos. 

Por essa razão, o autor Lo (1991) introduziu uma medida que ajusta a rescaled-range 

statistic para a dependência de curto prazo, a designada modified rescaled-range statistic. 

A estatística modificada  incorpora a dependência de curto prazo no seu 

denominador, o qual se torna na raiz quadrada de um estimador consistente da variância 

das somas parciais até ao desfasamento  a partir da expressão [42], e define-se pela 

expressão [45]. Aqui, o denominador  inclui os usuais estimadores da variância  e 

da auto-covariância  , expressos em [46], onde , em [47], são os 

ponderadores sugeridos por Newey & West (1987). Este assunto foi detalhado no Sub-

capítulo 7.5.1.2. 

 

Então, no método  recorre-se à estatística normalizada , 

definida em [50], para testar a hipótese nula de um processo de memória de curto prazo 

. As estimativas da estatística calculam-se para 

diferentes durações de desfasamentos , de modo a ajustar para a possível 

presença de auto-correlação de curto prazo e a testar a robustez dos resultados, e ainda se 

apresentam a componente de auto-covariância do denominador de  e a 

percentagem de influência da estatística  na presença de memória de curto prazo. O 

teste prossegue calculando os intervalos de confiança para os níveis de significância de 

10%, 5% e 1%, sendo a variância teórica do erro , e averiguando se  

está dentro ou fora dos limites desejados, com os p-values assimptóticos dados em Lo 

(1991, p. 1288, Quadro 2) e reproduzidos na Tabela 1. Este assunto foi detalhado no Sub-

capítulo 7.5.1.2. 

 

O processo estatístico de regressão espectral  envolve a estimação semi-paramétrica e 

o teste de significância do fractional differencing parameter  no modelo geral definido 

pela expressão [31], baseados no declive da função densidade espectral em torno da 
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frequência angular . Depois de considerados alguns procedimentos, o parâmetro  

pode ser estimado empregando uma equação de regressão linear simples espectral do log-

periodograma , conforme [56]. Este assunto foi detalhado no Sub-capítulo 

7.5.2. 

 

Assim, no método  testa-se a hipótese nula de inexistência de memória de longo 

prazo, ou seja, de ausência de dinâmica fracionária . As 

estimativas da estatística calculam-se para diferentes valores da raiz da dimensão amostral, 

, com vista a medir a sensibilidade do teste e a 

harmonizar os efeitos do número de ordenadas de baixa frequência . 

Empregando-se a estimativa do erro padrão da regressão, recorre-se ao teste T-Student, 

cujas t-statistic amostrais são construídas a partir da variância teórica do erro de regressão 

espectral , de forma a verificar a significância estatística das estimativas aos níveis 

de 10%, 5% e 1%. Este assunto foi detalhado no Sub-capítulo 7.5.2. 

 

O cálculo das estimativas do parâmetro  executa-se através do tópico fdGPH da aplicação 

informática
145

 R. 

 

O teste  e o teste  têm a propriedade interessante de serem robustos à não 

normalidade (Cheung & Lai, 1995; Baillie, 1996). Além disso, a abordagem fractional 

differencing modela parametricamente as dinâmicas da memória longa e pode, 

potencialmente, melhorar a eficiência da estimação sobre a abordagem não-paramétrica 

rescaled-range (Cheung & Lai, 1995). 

 

O expoente Hurst situa-se no intervalo . O teste de memória longa é o 

(“potencialmente falseado”) teste de hipótese da memória de curto prazo neutral do 

movimento Browniano geométrico  contra 

as duas hipóteses alternativas de um movimento Browniano fracionário persistente 

 e de um movimento Browniano fracionário anti-

persistente . 

                                                           
145 O tópico fdGPH da aplicação informática R pode ser acedido através do endereço eletrónico: http://cran.r-

project.org/web/packages/fracdiff/fracdiff.pdf (p. 4). 

http://cran.r-project.org/web/packages/fracdiff/fracdiff.pdf
http://cran.r-project.org/web/packages/fracdiff/fracdiff.pdf


PARTE 2 – ESTUDO EMPÍRICO  - 239 - 

Secção – A   

 

 

18. DADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

Os dados originais do primeiro trabalho de investigação do estudo empírico dizem respeito 

às séries de cotações de fecho diário dos índices bolsistas de ações integrados na 

plataforma EURONEXT. Os quatro índices em análise representam os mercados europeus 

da Bélgica (BEL-20), França (CAC-40), Holanda (AEX) e Portugal (PSI-20). Os dados 

relativos a todos os índices foram cedidos pela base da NYSE Euronext
146

 e abrangem um 

período superior a 19 anos, compreendido entre 1 de Janeiro de 1993 e 12 de Julho de 

2012, durante o qual proporcionam 5.095 observações. Estes índices são totalmente 

comparáveis entre países, dado que são construídos sobre uma base consistente value-

weighted. A data de início do estudo coincide com a inauguração do índice mais recente (o 

PSI-20) para permitir a comparabilidade temporal dos resultados da análise em todos os 

mercados. 

 

Esta dimensão de dados disponíveis tem capacidade para identificar as características 

empíricas da normalidade, ergodicidade e estacionariedade. Uma vez que o estudo também 

enfoca na identificação e medição das características de persistência dos mercados 

financeiros, e como os respetivos preços tendem a ajustar-se aos choques durante longos 

períodos, os dados diários são preferíveis aos de frequência superior por serem 

uniformemente espaçados no tempo. No entanto, é arriscado inferir uma tendência do dia-

a-dia num índice para o qual um único valor diário é selecionado e o qual é volátil durante 

esse período. Esta ressalva aplica-se a muitos dados financeiros, que tendem a ser voláteis 

por natureza, e levanta questões sobre quão fina ou grossa granulação os intervalos de 

registo devem ter. Apesar disso, os dados mostram que o valor de fecho do índice é um 

bom indicador da sua média diária, no sentido em que os erros absolutos – em termos 

relativos – entre o valor de fecho do índice e a média dos valores máximo e mínimo da 

sessão são quase sempre reduzidos. Portanto, o comportamento do fecho tem 

características similares à referência do dia-a-dia e constitui uma base válida de 

comparação, embora aproximada. A consideração do valor de fecho da sessão diária como 

                                                           
146 A página principal da NYSE Euronext pode ser acedida através do endereço eletrónico: www.nyx.com. 
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valor para o dia também possibilita ultrapassar eventuais dificuldades de fuso horário. 

Além disso, esta opção facilita a comparação dos resultados com outros estudos. 

 

Os dados utilizados no estudo empírico consistem na transformação simples dos índices 

acionistas através da primeira diferença logarítmica neperiana dos seus níveis . 

Em termos práticos, os retornos (sem dividendos) nominais compostos continuamente  

no momento  são calculados a partir dos preços  diários consecutivos dos índices, da 

seguinte forma: 

 

 

[111] 

 

Sendo habitual neste tipo de análise basear os resultados no estudo dos log-retornos dos 

índices (Mantegna & Stanley, 2000), uma motivação adicional para essa escolha (em vez 

dos níveis dos índices) é que geralmente são estacionários (covariância estacionária) e 

representam o comportamento da volatilidade condicional da série de uma forma mais 

intuitiva (Christodoulou-Volos & Siokis, 2006). Por outro lado, o crescimento da dispersão 

de um índice com o aumento do valor do índice é típico em dados financeiros deste género 

e, por isso, a adoção de logaritmos na série original é normalmente necessária para 

estabilizar a variância (Matos, Gama ,Ruskin & Duarte, 2004). 

 

O Quadro 2 apresenta os índices de ações do mercado EURONEXT que são objeto do 

estudo empírico, o período abrangido na análise e o número de dados, constituídos pelos 

retornos diários calculados durante esse período. 

 

 

QUADRO – 2: Índices acionistas, períodos de análise e número de observações 

Índice Período análise 
Número 

observações 

BEL-20 01/01/1993 – 12/07/2012 5094 

CAC-40 01/01/1993 – 12/07/2012 5094 

AEX 01/01/1993 – 12/07/2012 5094 

PSI-20 01/01/1993 – 12/07/2012 5094 
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O período de análise considerado tem uma extensão significativa, durante a qual permite 

incluir a ocorrência de vários eventos relevantes, muitos deles marcados por crises 

financeiras internacionais. 

 

A Figura 1 representa os diagramas da evolução dos valores diários dos índices de ações 

do mercado EURONEXT ajustados relativamente ao mesmo valor de referência, igual a 

EUR1,00. A configuração permite uma análise comparativa do desempenho dos mercados 

em função do tempo, podendo observar-se o comportamento de um investimento de igual 

montante – submetido aos respetivos log-retornos diários – e durante o mesmo período em 

cada uma das bolsas de valores. 

 

 

FIGURA 1 – Evolução diária dos valores dos índices acionistas, ajustada ao valor de referência EUR1,00 
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19. RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

19.1. Análise Preliminar dos Dados das Séries Temporais 

 

O enfoque particular da investigação consiste na exploração dos movimentos de preços dos 

índices bolsistas de ações dos mercados da Bélgica, França, Holanda e Portugal. A Figura 

2 representa as séries temporais diárias dos níveis de preços (no primeiro painel) e dos 

retornos dos índices (no segundo painel), bem como os picos (i.e., os log-retornos elevados 

ao cubo, no terceiro painel) para evidenciar os acontecimentos mais relevantes ao longo do 

tempo. 



 
FIGURA 2 – Séries diárias dos índices: níveis de preços, log-retornos e (log-retornos)3 
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As representações dos preços e dos retornos dos índices mostram períodos distintos, com 

grande parte da variação nas séries devida aos períodos 1998-2000, 2002-2004 e pós-2008. 

As séries temporais para estes dados mostram a existência de inúmeros picos nos 

processos, que são consistentes com mudanças repentinas nas cotações dos mercados de 

ações. 

 

Os índices CAC-40 e AEX exibem uma estrutura muito semelhante, quer para os preços, 

quer para os retornos, ao longo de todo o período analisado. Também se verifica que os 

índices BEL-20 e PSI-20 se tornaram mais síncronos com os outros dois mercados a partir 

do momento das suas integrações na plataforma EURONEXT, em Setembro de 2000 e em 

Setembro de 2002, respetivamente. Ainda assim, a bolsa portuguesa tem evidenciado 

maior contenção na volatilidade dos retornos. 

 

O Quadro 3 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre os retornos diários 

dos principais índices acionistas de referência do mercado financeiro da EURONEXT, 

calculados para o período considerado na análise. 

 

 

QUADRO 3 – Coeficientes de correlação de Pearson entre as séries diárias de retornos acionistas 

Índice BEL-20 CAC-40 AEX PSI-20 

BEL-20 --- 0.7924 0.8182 0.5983 

CAC-40 --- --- 0.8793 0.6429 

AEX --- --- --- 0.6240 

PSI-20 --- --- --- --- 

 

 

O índice PSI-20 parece demonstrar um comportamento diferente dos restantes índices 

integrados no grupo do mercado pan-europeu. Enquanto que os outros 3 índices expõem 

coeficientes de correlação entre si superiores a 0.7924, o índice português expõe 

coeficientes de correlação inferiores a 0.6429 na relação com os índices belga, francês e 

holandês. 
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No período compreendido pelo estudo ocorreram muitos eventos internacionais com 

impacto direto sobre os mercados acionistas
147

. Os efeitos de alguns desses eventos podem 

ser claramente distinguidos nos dados mostrados pela Figura 2. 

 

Em termos gerais, o comportamento gráfico mostra diferentes períodos dos índices 

acionistas. Até ao crash dos “tigres asiáticos”, em Julho de 1997, observa-se uma fase 

relativamente estável com pequenas oscilações. A seguir, os mercados entraram num 

período de forte crescimento e aumento de volatilidade até à queda registada em meados de 

1998, perante os sinais de uma recessão mundial. Depois de um novo impulso das bolsas 

de valores ainda no final desse ano, que culminou (com exceção do BEL-20) com máximos 

históricos em 2000, assistiu-se a um regime mais volátil caracterizado por perdas 

sucessivas até ao início de 2003, marcadas pela explosão da bolha dot com no NASDAQ 

em Abril de 2000, pelo ataque terrorista de 11 de Setembro em 2001 e pelo crash global a 

partir de Março de 2002. Posteriormente, os mercados voltaram a consolidar ganhos até 

Agosto de 2007, altura em que surgiram as primeiras notícias sobre o problema do 

mercado hipotecário americano e, com isso, a inversão da tendência dos índices e o reforço 

da variabilidade, que se agravaram com a falência do Lehman Brothers (primeiro sinal 

“oficial” do início da crise financeira) e prolongaram até ao início de 2009. A partir daí os 

índices têm apresentado sinais de elevada flutuação, com alternância de movimentos e 

tendências de curto prazo. 

 

 

19.2. Propriedades Estatísticas Básicas das Séries Temporais de Retornos 

Acionistas 

 

19.2.1. Desvio de Normalidade 

 

Para proporcionar uma compreensão geral da natureza dos dados de cada um dos índices 

acionistas da EURONEXT, o Quadro 4 apresenta as propriedades estatísticas dos retornos 

diários: o mínimo e o máximo da série, os quatro primeiros momentos, o teste estatístico 

                                                           
147 Contudo, o período não apanha outros eventos relevantes que ocorreram anteriormente, como por exemplo o crash 

internacional de 1987. 
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de Kolmogorov-Smirnov à normalidade dos dados e os coeficientes de auto-correlação nos 

desfasamentos de 1, 2 e 3 dias. 

 

 

QUADRO 4 – Estatísticas descritivas das séries diárias de retornos acionistas 

Estatísticas Descritivas  Bel-20 CAC-40 AEX PSI-20 

Mínimo  - 0.0832 - 0.0947 - 0.0959 - 0.1038 

Máximo    0.0933   0.1059   0.1003   0.1020 

Média (x 10
3
) ( )   0.1323   0.1036   0.1724   0.0928 

Desvio-padrão (S)   0.0120   0.0144   0.0142   0.0112 

Assimetria (g1)   0.1400 - 0.0106 -0.1480 - 0.3545 

Excesso de Curtose (g2)   6.6380   4.6893   6.2678   9.1542 

Normalidade (Kolmogorov-Smirnov) (K-S) 0.48 0.48 0.48 0.48 

    p-value  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Coeficiente auto-correlação (desfasamento 1) (1)   0.0857 - 0.0102   0.0024   0.1057 

Coeficiente auto-correlação (desfasamento 2) (2) - 0.0121 - 0.0342 - 0.0134   0.0081 

Coeficiente auto-correlação (desfasamento 3) (3) - 0.0547 - 0.0611 - 0.0606   0.0049 

Número observações (N) 5094 5094 5094 5094 

 

 

Todas as séries apresentam retornos médios marginalmente positivos e variabilidades 

reduzidas indicadas pelo desvio-padrão. O mercado holandês é o que mostra a maior 

esperança de retorno e o mercado português é o que mostra menores valores para a média e 

para a dispersão dos retornos. 

 

Para uma distribuição normal, as medidas de assimetria e de curtose são nulas. Com 

exceção do índice BEL-20, que tem enviesamento para a direita (i.e., assimetria positiva), 

todos os restantes índices são enviesados à esquerda (i.e., assimetria negativa), 

possivelmente devido a avultados retornos negativos associados aos crashs dos mercados 

nos últimos 15 anos. Além disso, todas as séries exibem graus de excesso de curtose 

positivos (i.e., leptocúrticas) e elevados, especialmente no caso português. Estas 

características são frequentemente encontradas nas distribuições de retornos de ativos 

financeiros. Na generalidade, os resultados obtidos pelas estatísticas dos momentos 

suportam a existência de desvios significativos relativamente ao comportamento Gaussiano 

dos retornos das ações. 
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Os resultados do teste estatístico formal de Kolmogorov-Smirnov  corroboram a 

indicação de rejeição da hipótese nula de normalidade dos retornos em todas as séries, para 

qualquer nível de significância. 

 

Na Figura 3 também se elaboraram os histogramas para as séries de retornos dos 4 índices 

acionistas da EURONEXT. A forma de uma distribuição pode ser visualizada através do 

seu histograma e, por sua vez, compará-lo com a função densidade de probabilidade da 

distribuição Normal (com a mesma média e desvio-padrão) ou de qualquer outra 

distribuição. O processo de construção consistiu para os log-retornos de cada índice em 

subtrair o valor da média e dividir pelo desvio-padrão. Sobre os histogramas para cada 

índice foi desenhada a configuração da função densidade probabilidade de uma variável 

aleatória Normal padronizada , definida pela expressão . 

 

FIGURA 3 – Histogramas das séries diárias de retornos acionistas 

 

 

 

O exponencial crescimento e o declínio em torno da origem (valor 0) é claramente 

demonstrado em todos os gráficos da Figura 3. Também é evidente que vários eventos 

extremos, com valores periféricos  vezes o desvio-padrão de distância da média nos 



PARTE 2 – ESTUDO EMPÍRICO  - 248 - 

Secção – A  19. Resultados do Estudo Empírico 

casos do BEL-20, CAC-40 e AEX, e  vezes o desvio-padrão de distância da média no 

caso do PSI-20, também influenciam o ajustamento a uma distribuição Normal. 

 

Do exposto decorre um facto estilizado para as séries de retornos. Esse facto estilizado diz 

respeito à não normalidade da distribuição incondicional dos retornos sob a forma 

leptocúrtica, cujo fenómeno foi denominado por abas pesadas. Os habituais resultados 

leptocúrticos nas distribuições empíricas dos retornos das ações podem constituir uma 

evidência adicional indireta de dinâmica não linear. 

 

 

19.2.2. Auto-correlação 

 

O Quadro 4 demonstra que os coeficientes de auto-correlação dos retornos estão próximos 

de zero em todos os índices, sendo em Portugal que atingem os valores mais elevados, e 

diminuem com o aumento da ordem do desfasamento. Ainda assim, a Figura 4 mostra que 

as funções de auto-correlação  das séries dos retornos dos 4 índices não 

desaparecem, mesmo quando o desfasamento é incrementado e se torna muito grande (200 

dias correspondem a cerca de 2 anos de negociação). 

 

 

FIGURA 4 – Funções de auto-correlação das séries diárias de retornos acionistas 
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A hipótese de mercado eficiente  implica que a chegada de nova informação seja 

imediatamente arbitrada continuamente, de modo que os retornos das ações sejam 

completamente imprevisíveis. Num mercado caracterizado dessa forma o preço de um 

título deve seguir um processo martingale ou passeio aleatório, em que cada variação não é 

influenciada pelo seu passado e auto-correlações nulas deveriam existir em todos os 

desfasamentos. 

 

Paralelamente à representação anterior, a Figura 5 mostra as funções de auto-correlação 

 absolutas das séries dos retornos dos 4 mercados acionistas, calculadas com 

desfasamentos até 200 dias no pressuposto de que traduz um intervalo suficientemente 

longo para determinar a dependência de longo prazo. 

 

 

FIGURA 5 – Funções de auto-correlação absolutas das séries diárias de retornos acionistas 
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O comportamento das funções tem um padrão claro e muito semelhante entre os mercados 

analisados. Os valores absolutos das funções de auto-correlação  dos retornos 

diários são pequenos em magnitude, mas diminuem muito lentamente. Se a  amostral 

de uma série temporal não é grande em magnitude, mas decai lentamente – numa taxa 

hiperbólica inferior a uma taxa exponencial – com o incremento do desfasamento, então a 

série constitui um processo de memória longa (Tsay, 2002). 

 

Também podem detetar-se indícios de dependência a curto prazo decorrentes dos valores 

mais relevantes das funções de auto-correlação  nos desfasamentos iniciais. 

 

Os índices acionistas incluídos na EURONEXT exibem dinâmicas que não são consistentes 

com o comportamento de passeio aleatório, uma vez que as  dos retornos não 

desaparecem rapidamente conforme está implícito nos modelos . Quer dizer que os 

choques sobre os preços têm um impacto persistente sobre os retornos e, portanto, isso 

deve ser um indício contra a hipótese de mercado eficiente . 

 

 

19.3. Características Gerais de Frequência Temporal das Séries de Retornos 

Acionistas 

 

Os quatro primeiros momentos das séries de retornos diários para cada um dos 4 índices de 

ações do mercado pan-europeu EURONEXT também são calculados usando janelas 

temporais de tamanho crescente e janelas temporais deslizantes de tamanho fixo igual a 50 

dias (cerca de 2 meses de negociação). Estes procedimentos permitem, respetivamente, 

testar a ergodicidade e a estacionariedade das séries temporais financeiras. Deste modo 

consegue-se analisar as características gerais de frequência temporal dos mercados e, 

portanto, o carácter invariável da negociação. 

 

Os momentos em janelas crescentes estão configurados nas Figuras 6 em função do 

comprimento da janela. Os valores dos momentos de primeira, segunda, terceira e quarta 

ordem foram multiplicados por 100 para facilitar a respetiva leitura. 
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FIGURA 6.1 – Momentos em janelas crescentes para as séries diárias de retornos acionistas: BEL-20 

 

 

 

FIGURA 6.2 – Momentos de janelas crescentes para as séries diárias de retornos acionistas: CAC-40 
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FIGURA 6.3 – Momentos de janelas crescentes para as séries diárias de retornos acionistas: AEX 

 

 

 

FIGURA 6.4 – Momentos de janelas crescentes para as séries diárias de retornos acionistas: PSI-20 
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A inspeção visual da generalidade das representações evidencia a ocorrência de várias 

descontinuidades agudas (singularidades) e a ausência de quaisquer pontos de 

convergência gradual para uma linha plana paralela à abcissa do tempo (i.e., para um valor 

constante). A situação menos pronunciada diz respeito à evolução da média de cada série. 

Isto significa que os valores dos momentos das janelas temporais de tamanho crescente se 

alteram para todos os índices à medida que aumenta o número de observações. Esse 

comportamento sinaliza a indicação de possível fractalidade no conjunto dos dados, sendo 

razoável concluir que as séries dos índices acionistas dos 4 mercados não são ergódicas. 

 

As representações de assimetria e de curtose das distribuições dos retornos mostram 

mudanças acentuadas, refletindo a volatilidade nas bolsas. Isso é mais notório na maior 

parte dos mercados desde meados de 2002 até 2004 e desde finais de 2008 até ao presente 

(Julho de 2012). Certamente, muita da influência adveio da permeabilidade dos mercados 

europeus ao crash global de 2002 e à (atual) crise financeira mundial. Nos mercados 

francês e português ainda ocorreram outras alterações bastante profundas, intervalando 

entre o início de 1994, em ambos, e o final de 1996, no primeiro caso, e o final de 1998, no 

segundo caso. Por outro lado, as configurações também evidenciam uma ligeira 

diminuição da média ao longo do tempo e um incremento gradual da volatilidade entre 

1997 e meados de 2003, e posteriormente retomado, a partir de 2008. O comportamento do 

segundo momento demonstra o sentimento da maior perceção do risco financeiro pelos 

investidores nos mercados de capitais expostos aos efeitos das crises internacionais. 

 

Para além disso, também se verificaram alterações na estrutura da participação dos 

mercados, com exceção do índice PSI-20. Depois de um período mais estável com a 

negociação, sobretudo, lateralmente de forma mais ou menos imparcial, a assimetria parece 

ter entrado numa fase de maior agitação, sugerindo a existência de forte pressão ascendente 

ou descendente. Por outro lado, assistiu-se a uma tendência de crescimento gradual do 

nível de curtose em todos os índices. Isto implica que os mercados se classifiquem num 

grupo de negociadores de cobertura de ruído, que concede liquidez aos mercados, e num 

grupo de tomadores de grandes posições especulativas, constituído por investidores 

institucionais e por indivíduos ricos (Los & Yu, 2008). Esta manifestação leptocúrtica é 

mais pronunciada nos mercados mais pequenos da Bélgica e de Portugal, significando que 

a integração dos 4 índices de ações no mercado EURONEXT ainda não está concluída.  
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Os momentos em janelas deslizantes de tamanho fixo igual a 50 dias (históricos) estão 

configurados nas Figuras 7. Os valores dos momentos de primeira, segunda terceira e 

quarta ordem foram multiplicados por 100 para facilitar a respetiva leitura.  
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FIGURA 7.1 – Momentos em janelas deslizantes de tamanho fixo igual a 50 dias para as séries diárias de 

retornos acionistas: BEL-20 

 

 

 

FIGURA 7.2 – Momentos em janelas deslizantes de tamanho fixo igual a 50 dias para as séries diárias de 

retornos acionistas: CAC-40 
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FIGURA 7.3 – Momentos em janelas deslizantes de tamanho fixo igual a 50 dias para as séries diárias de 

retornos acionistas: AEX 

 

 

 

FIGURA 7.4 – Momentos em janelas deslizantes de tamanho fixo igual a 50 dias para as séries diárias de 

retornos acionistas: PSI-20 
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Novamente, a inspeção visual da maior parte das representações evidencia momentos 

variáveis ao longo do tempo devido à ocorrência de mudanças abruptas nos valores dos 

momentos das janelas deslizantes. Isto significa que existe indicação de possível 

fractalidade no conjunto dos dados, sendo razoável concluir que as séries dos índices dos 4 

mercados não são estacionárias, nem em sentido estrito, nem em sentido lato. 

 

O estudo baseado no teste de janelas deslizantes dos primeiros quatro momentos e nas 

funções de auto-correlação mostra que os retornos acionistas não são i.i.d. e, por isso, não 

são claramente processos integrados a partir de / ou conduzidos por ruído branco e o 

modelo de passeio aleatório é imediatamente adulterado. O comportamento reportado das 

séries temporais financeiras empíricas desafia a hipótese clássica de mercado eficiente 

 segundo Fama (1970), a qual assume estacionariedade distributiva e independência 

temporal neutra das inovações de retorno. Além disso, a partir das constatações de 

ergodicidade e de estacionariedade também se demonstra que nenhuma das séries atende 

aos pressupostos dos modelos convencionais de difusão de preço log-normal 

predominantes na literatura financeira teórica. 

 

 

19.4. Estimação da Memória de Longo Prazo nas Séries Temporais de Retornos 

Acionistas sob Abordagem do Movimento Browniano Fracionário  

 

Conforme se infere do ponto Sub-capítulo 19.2.2, as funções de auto-correlação  das 

séries de retornos acionistas empíricas dos 4 mercados da EURONEXT não desaparecem 

do mesmo modo que o previsto pela função de auto-correlação  do movimento 

Browniano geométrico , a qual exibe a própria dependência Fickian. Verificando-

se, dessa forma, que as séries temporais têm dependência a longo prazo e, portanto, 

memória longa148, podem ser melhor representadas pelo movimento Browniano fractal 

. 

 

Existindo memória de longo prazo, pode-se identificar se as séries são persistentes ou anti-

persistentes através da estimação dos respetivos expoentes  de Hurst, considerando dois 

                                                           
148 Os dados selecionados cobrem um período superior a 19 anos. Pode acontecer que as séries de retornos exibam 

dependência de longo prazo, por exemplo, com ciclos superiores a 19 anos, mas, neste caso, a amostra de dados não 

conteria informação suficiente para a identificar. 
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métodos distintos a seguir explorados: o procedimento gráfico da rescaled-range analysis 

 e o procedimento gráfico da detrended fluctuation analysis . 

 

 

19.4.1. Estimação do Expoente  de Hurst via Rescaled-Range Analysis  

 

Numa experimentação para dependência e para comportamento pré-assimptótico aplicou-

se a regressão linear simples sobre uma amostra de horizontes temporais crescentes 

, normalmente usada para estimar o expoente  na 

relação de escalamento assimptótico , com desfasamentos . As séries 

completas para os log-retornos têm um comprimento de 5.094 observações, mas, dada a 

necessidade da divisibilidade inteira que o  requer (Mandelbrot & Wallis, 1969a), 

consideraram-se apenas os primeiros 5.088 valores de fecho. Especificamente, a 

decimação para a relação  estabeleceu os desfasamentos 

. O  foi calculado como a 

média de um número fixo de intervalos não sobrepostos. 

 

A Figura 8 representa os diagramas das regressões lineares de mínimos quadrados de 

 em função de , com os logaritmos na base 10, para a série completa dos 

retornos do índice de cada país. O Quadro 5 apresenta as estimativas dos expoentes Hurst 

obtidas através de regressões semelhantes, para a série completa dos retornos diários do 

índice de cada país, e dos coeficientes de determinação calculados. 



 
FIGURA 8 – Estimativas dos expoentes Hurst obtidos via rescaled-range analysis  para as séries 

diárias de retornos acionistas. Procedimento gráfico: regressão linear de  sobre  
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QUADRO 5 – Estimativas dos expoentes Hurst via rescalde-range analysis , ordenadas na origem e 

coeficientes de determinação para as séries diárias de retornos acionistas. Procedimento gráfico: regressão 

linear de  sobre  

Estimativas  Bel-20 CAC-40 AEX PSI-20 

Expoente de Hurst (via R/S) H  0.5905  0.5624  0.5721  0.6317 

Ordenada na origem  -0.0940 -0.0893 -0.0848 -0.1365 

Coeficiente de determinação R
2
  0.9987  0.9980  0.9996  0.9993 

Nota: Dado que a distribuição assimptótica do expoente Hurst é “intratável” (Cheung, 1990), não foram indicados os erros padrão neste 

Quadro. 

 

 

Observa-se que para o período integral da análise (de Janeiro de 1993 a Julho de 2012) 

todas as estatísticas  para os retornos permanecem ligeiramente acima do benchmark 

, demonstrando que não existe indicação forte de memória longa sob a forma de 

persistência. Uma característica importante manifesta-se num ajustamento excelente da 

regressão  , refletido por um coeficiente de determinação  em torno de 100%. 

Isso significa que a lei de escalamento  com o expoente  estimado parece 

descrever com muita precisão o comportamento do rescaled range das séries temporais 

consideradas. 

 

De acordo com a metodologia da rescaled-range analysis , os 4 índices são 

persistentes, mas o CAC-40  e o AEX  são aproximadamente 

igualmente menos do que o BEL-20  e ainda menos do que o PSI-20 

, o qual parece ser mais persistente e tem, por isso, um risco de mercado 

mais imprevisível. Contudo, esta análise geral não é muito informativa, na medida em que 

os expoentes Hurst podem assumir valores diferentes consoante o estágio de 

desenvolvimento ou o regime de negociação dos mercados financeiros (Di Matteo, Aste & 

Dacorogna, 2005). Embora esses valores possam ser causados por comportamentos 

cíclicos irregulares, conforme documentado em Mandelbrot & Wallis (1969a,b,c,), também 

poderão advir da influência de amostras pequenas ou como resultado de tendência 

ascendente / descendente. Efetivamente, o rácio  deveria aproximar-se 

de , quando  se torna grande, para um processo independente ou dependente a curto 

prazo. 
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19.4.2. Estimação do Expoente  de Hurst via Detrended Fluctuation Analysis 

 

 

Na experimentação para dependência aplicou-se a regressão linear simples sobre uma 

amostra de horizontes temporais crescentes , normalmente usada para 

estimar o expoente  na relação de escalamento com lei de potência  (Peng, 

Buldyrev, Havlin, Simons, Stanley & Goldberger, 1994), em que a tendência local 

quadrática (não linear) é dada por . O  foi calculado como a 

média de um número fixo de intervalos deslizantes sobrepostos, em que o desfasamento  

mínimo é igual a 20. O valor empírico para o expoente de Hurst é, então, estimado pela 

análise  para definir o grau de tendência polinomial, tal como aconteceu na análise 

. 

 

O Quadro 6 apresenta as estimativas dos expoentes Hurst obtidas através das regressões 

lineares de  em função de , para a série completa dos retornos diários do 

índice de cada país, e dos desvios-padrão calculados. 

 

 

QUADRO 6 – Estimativas dos expoentes Hurst via detrended fluctuation analysis  e desvio-padrão 

para as séries diárias de retornos acionistas. Procedimento gráfico: regressão linear de  sobre 

 

Estimativas  Bel-20 CAC-40 AEX PSI-20 

Expoente de Hurst (via DFA) H 0.521 0.480 0.526 0.573 

Desvio-padrão S ±0.004 ±0.003 ±0.002 ±0.003 

Nota: Atendendo à dimensão amostral de 5.094 observações, o teorema do limite central permite considerar uma aproximação à 

distribuição Normal (para ) e utilizar o desvio-padrão na indicação da variabilidade da estimativa do expoente  de Hurst. 

 

 

Na aplicação da técnica detrended fluctuation analysis  à totalidade de cada série 

temporal calculou-se um único número real (i.e., o expoente Hurst estimado) que descreve 

o comportamento global. Os graus de dependência de longo prazo calculados assinalam 

que os mercados belga, holandês e português seguem um movimento Browniano 

fracionário  persistente, ou seja , com expoentes Hurst iguais a 0.521, 

0.526 e 0.573, respetivamente, enquanto que o mercado francês segue um movimento 

Browniano fracionário  anti-persistente, ou seja , com um expoente 

Hurst igual a 0.480. Isto sugere que os mercados acionistas da Bélgica, Holanda e, ainda 
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mais, de Portugal são ligeiramente mais arriscados para investir e negociar, ao passo que o 

mercado de França tem mais rápida reversão para a média – superior ao teoricamente 

expectável no movimento Browniano geométrico  – e, por isso, é o mais eficiente. 

 

Ainda assim, somente o índice PSI-20 se afasta relevantemente da independência das 

inovações do movimento Browniano geométrico , em que , dando sinais de 

difusão conforme o modelo teórico do movimento Browniano fracionário . 

 

 

19.4.3. Evolução Temporal do Expoente  de Hurst obtido via Rescaled-Range 

Analysis  

 

Aplicando a técnica  a toda a série temporal de retornos para cada um dos 4 índices 

acionistas da EURONEXT, calcularam-se os valores dos expoentes Hurst, conforme 

anteriormente apresentados no Quadro 5. Esses valores escondem a complexidade inerente 

à série temporal, devido aos períodos de comportamento distinto observados. 

Complementarmente, aplicou-se o  a intervalos menores de dimensão fixa, em que 

cada um desses sub-intervalos é caracterizado pelo respetivo , de modo a investigar se o 

expoente Hurst varia no tempo. A escolha de sub-intervalos de 200 e de 400 pontos 

corresponde, aproximadamente, a um ano e a dois anos de negociação, respetivamente, dos 

índices bolsistas de ações. Numa análise gráfica de janelas deslizantes cada ponto 

representa o final de uma janela, movida ao longo da série, e o seu correspondente 

expoente Hurst. A estimativa do expoente foi obtida ajustando a relação de escalamento 

assimptótico a  calculada na janela deslizante. Os coeficientes de determinação  

foram determinados para cada ponto, revelando a qualidade do ajustamento onde o 

expoente  é avaliado. 

 

A Figura 9 representa as estimativas dos expoentes Hurst variáveis no tempo, obtidos a 

partir da rescaled-range analysis  para tamanhos de janela móvel iguais a 200 e a 

400 dias, e os coeficientes de determinação  calculados para cada ponto das séries 

diárias de retornos acionistas. A decimação para a relação  estabeleceu os 

desfasamentos  para a janela de 200 dias e 

 para a janela de 400 dias. 



 
FIGURA 9 – Expoentes Hurst variáveis no tempo, obtidos via rescalde-range analysis  para tamanhos 

de janela móvel iguais a 200 e a 400 dias, e coeficientes de determinação  para cada ponto das séries 

diárias de retornos acionistas 
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Uma preocupação do estudo foi garantir que os expoentes  obtidos através do 

procedimento  eram estatisticamente significantes. Assim, controlou-se a qualidade 

dos ajustes assegurando que os coeficientes de determinação  da regressão linear dos 

mínimos quadrados estavam próximos da unidade para todos os mercados. De outro modo, 

os resultados não seriam confiáveis, uma vez que as séries temporais subjacentes não 

estariam bem descritas por um movimento Browniano fracionário . Observa-se que 

praticamente todos os coeficientes  estão acima de 95%, dando confiança ao estudo. 

 

Por outro lado, também se observa melhor qualidade de ajustamento na janela de 400 dias. 

Nesta escala de tempo superior encontram-se variações mais suaves do expoente , dado 

que têm mais dados valorimétricos e, portanto, espera-se maior robustez a mudanças 

bruscas desses dados. Contudo, para alguns períodos parece ocorrer uma fase de transição, 

por vezes observável nas duas escalas, que se reflete nos picos mais acentuados. 

 

Recorrendo à rescaled-range analysis  para analisar o comportamento do expoente 

Hurst na abordagem do movimento Browniano fracionário , os dados demonstram 

vários períodos de comportamento distinto com característica de dependência nas duas 

escalas de tempo, ou seja, para o desfasamento de 200 dias e para o desfasamento de 400 

dias. Para além de algumas variações particulares, em termos gerais podem identificar-se, 

essencialmente, três fases de evolução do expoente  nos índices acionistas da Bélgica, 

França e Holanda. A primeira fase é marcada por um canal descendente com menor 

amplitude no BEL-20  e no CAC-40  e maior 

amplitude no AEX  e prolonga-se até ao pico mais baixo das séries 

 verificado no início de 2004. A segunda fase inicia noutro pico semelhante, no 

final do mesmo ano, e prossegue numa subida gradual e consistente até 2007, onde 

estabiliza num canal horizontal mais concentrado das amplitudes dos índices belga 

, francês  e holandês . A 

terceira fase começa em 2010 com uma descida acentuada dos gráficos até ao ano 2011, a 

partir do qual entram num comportamento descrito por forte oscilação dos expoentes em 

torno de valores pouco acima de 0.5. No índice de referência de Portugal a primeira fase 

estende-se através de um canal descendente bastante amplo  até 

meados de 2006; a segunda fase caracteriza-se por uma subida rápida do gráfico durante 

alguns meses, seguida de um canal horizontal muito concentrado  até 
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2008; a terceira fase inicia com uma descida gradual até ao mínimo da série  no 

final de 2011, invertendo depois o comportamento rapidamente. 

 

O estudo mais localizado (no tempo) sobre os retornos dos índices, baseado no cálculo do 

expoente Hurst “local”  em janelas móveis através da rescaled-range analysis , 

permite verificar que o expoente varia consideravelmente ao longo do tempo, indicando a 

existência de flutuações não estacionárias. Efetivamente, a simples inspeção visual da 

distribuição dos retornos dos 4 mercados, representada no segundo painel da Figura 2 no 

Sub-capítulo 19.1 e da configuração dos momentos em janelas deslizantes de tamanho fixo 

igual a 50 dias, representados nas Figuras 7 do Sub-capítulo 19.3 já tinham revelado sinais 

de comportamento não estacionário. 

 

A evidência empírica mostra que a partir de 2010 as bolsas de valores dos 4 países se 

tornaram menos persistentes, com expoentes Hurst mais próximos do Fickian 0.5 do 

movimento Browniano geométrico . Isso indica que estes mercados acionistas não 

correspondem à hipótese de mercado eficiente  em sentido estrito de Fama (1970), 

embora tenham progredido mais próximo desse ideal teórico durante o período coincidente 

com agravamento da crise financeira internacional. O aumento da eficiência ao longo do 

tempo, indicado pela tendência descendente dos expoentes  nos períodos mais recentes, 

demonstra que a atuação no contexto internacional e que o surgimento de eventos extremos 

têm contribuído (ainda que imperfeitamente) para a integração dos 4 índices separados no 

mercado acionista da EURONEXT. O facto de se terem tornado mais eficientes e neutrais 

determina que estes mercados não permitam oportunidades de ganhos anormais por 

arbitragem e que sejam mais justos para todos os traders. 

 

 

19.4.4. Evolução Temporal do Expoente  de Hurst obtido via Detrended 

Fluctuation Analysis  

 

Complementarmente à análise sobre toda a série temporal de retornos para cada um dos 4 

índices acionistas da EURONEXT, apresentada no Quadro 6, aplicou-se a  a intervalos 

menores de dimensão fixa, em que cada um desses sub-intervalos é caracterizado pelo 

respetivo , de modo a investigar se o expoente Hurst varia no tempo. A escolha de sub-
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intervalos de 200 e de 400 pontos corresponde, aproximadamente, a um ano e a dois anos 

de negociação, respetivamente, dos índices bolsistas de ações. Numa análise gráfica de 

janelas deslizantes cada ponto representa o final de uma janela, movida ao longo da série, e 

o seu correspondente expoente Hurst. A estimativa do expoente foi obtida ajustando uma 

lei de potência à função   calculada na janela deslizante. Os coeficientes de 

determinação  foram determinados para cada ponto, revelando a qualidade do 

ajustamento onde o expoente  é avaliado. 

 

A Figura 10 representa as estimativas dos expoentes Hurst variáveis no tempo, obtidos a 

partir da detrended fluctuation analysis  para tamanhos de janela móveis iguais a 

200 e a 400 dias, e os coeficientes de determinação  calculados para cada ponto das 

séries diárias de retornos acionistas. A decimação para a relação  estabeleceu um 

desfasamento  mínimo igual a 20 para ambas as janelas. 



 
FIGURA 10 – Expoentes Hurst variáveis no tempo, obtidos via detrended fluctuation analysis  para 

tamanhos de janela móvel iguais a 200 e a 400 dias, e coeficientes de determinação  para cada ponto 

das séries diárias de retornos acionistas 
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Novamente, uma preocupação do estudo foi garantir que os expoentes  obtidos através do 

procedimento  eram estatisticamente confiáveis. Observa-se que praticamente todos os 

coeficientes de determinação  da regressão linear dos mínimos quadrados estão acima 

de 95%, justificando que as séries temporais subjacentes estarão bem descritas por um 

movimento Browniano fracionário . Além disso, também se verifica que existe 

melhor qualidade de ajustamento e variações mais suaves na janela de 400 dias. 

 

A utilização da detrended fluctuation analysis  para analisar o comportamento do 

expoente Hurst na abordagem do movimento Browniano fracionário  indica que as 

4 séries de retornos diários exibem comportamento persistente de curto prazo (com valores 

de  mais elevados no intervalo menor de 200 dias), embora a persistência degenere sobre 

períodos longos. 

 

Para a escala de 400 dias de negociação o expoente  mostra um declínio gradual, no 

intervalo compreendido entre 0.21 e 0.71, para comportamento anti-persistente. Em 

particular, a configuração do expoente Hurst “local”  sofre uma mudança brusca no 

carácter por volta do ano 2009, embora aconteça mais cedo no caso do CAC-40. Mais 

concretamente, os índices BEL-20, AEX e PSI-20 exibem um regime com alternância de 

comportamento entre persistente e anti-persistente em todo o período até 2009, após o qual 

invertem rapidamente para um comportamento anti-persistente com . Muito disso 

é devido ao período errático dos índices acionistas (marcado por elevada volatilidade) a 

partir de 2009, conforme representado na Figura 2 do Sub-capítulo 19.1, e coincide com a 

propagação dos efeitos da crise financeira atual no contexto global. Ainda assim, a 

evolução do expoente Hurst para os diferentes tamanhos de janela mostra que existe uma 

estrutura rica nessas escalas e que a persistência é uma característica predominante da fase 

inicial, embora não seja sempre evidente (como seria de esperar) em períodos de alta 

volatilidade. Os valores das duas estatísticas são simultaneamente mais notados apenas a 

seguir ao crash global de 2002 e depois de 2008, a seguir ao início da crise financeira. 

 

Também se verifica que os expoentes tendem para valores relativamente próximos de 

 em ambos os tamanhos de janela, embora para valores inferiores no caso do CAC-

40. Isto evidencia que a estabilidade melhorou na fase final das séries. Este facto pode ser 

interpretado, de acordo com a hipótese do mercado eficiente , em termos de 
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maturação do mercado, no sentido de estabilidade aumentada (i.e., probabilidade reduzida 

de flutuações extremas) e capacidade melhorada para suportar / responder a outras 

influências externas. 

 

Considerados individualmente, os 4 índices de ações manifestam comportamentos 

distintos. O mercado belga mostra dois períodos distintos, antes e depois de 1996. Antes 

dessa data observam-se valores altos de , e após essa data todas as regiões de expoentes 

altos são limitadas no tempo e o background encaixa no pressuposto de um mercado 

maduro, com o expoente Hurst frequentemente abaixo de 0.5. No mercado francês a 

memória de longo prazo é exibida com o expoente  normalmente pouco abaixo de 0.5, 

enquanto que no mercado holandês o grau de memória varia (dentro de baixa flutuação) 

em torno de 0.5. Isto reflete uma fronteira forte e espectável, na medida em que o CAC-40 

e o AEX correspondem a mercados mais maduros. A mudança de característica emergente 

para maduro do mercado português, com a transição de comportamento persistente para 

anti-persistente mais evidente, é claramente visível pela diminuição acentuada do expoente 

Hurst ao longo dos últimos 4 anos e indica um alinhamento com a tendência global, quer 

dos mercados do grupo da EURONEXT, quer de outros mercados de referência 

internacionais. Isto pode sugerir que o mercado financeiro português não era plenamente 

utilizado por investidores internacionais e, portanto, estaria mais propenso a flutuações 

correlacionadas e mais suscetível de ser arrastado por intervenientes “agressivos”. 

 

Eventos relevantes, causando alterações significativas no comportamento do expoente 

Hurst, podem ser observados em todos os mercados e nas duas escalas. Novamente, os 

exemplos que se refletem em todo o mundo incluem o crash dos “tigres asiáticos” em 

Julho de 1997, os sinais de recessão mundial em Outubro de 1998, a explosão da bolha dot 

com em Abril de 2000, o ataque terrorista de 11 de Setembro em 2001, o crash global em 

Março de 2002, o ataque bombista de Madrid em Março de 2004 e os primeiros sinais da 

crise financeira em Agosto de 2007.  
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19.5. Testes de Hipóteses de Processos de Memória de Longo Prazo nas Séries 

Temporais de Retornos Acionistas sob Abordagem do Movimento Browniano 

Fracionário  

 

Adicionalmente, a deteção da propriedade de memória de longo prazo pode ser 

complementada através de testes de hipóteses para diferentes níveis de significância 

estatística, considerando três métodos distintos a seguir explorados: o rescaled-range tests 

, o modified rescaled-range test  e o fractional differencing test . 

 

 

19.5.1. Rescaled-Range Test  

 

O teste da hipótese nula de inexistência de memória de longo prazo (na ausência de 

memória de curto prazo), ou seja, de um processo i.i.d.  foi 

realizado para os níveis de significância de 10%, 5% e 1%, sendo a variância teórica do 

erro . 

 

O Quadro 7 apresenta os resultados da metodologia classic rescaled-range statistic  

empregue para testar a presença de memória de longo prazo nas séries diárias de retornos 

acionistas de cada país, e o número de observações consideradas no cálculo. 

 

 

QUADRO 7 – Estatísticas do classic rescaled-range test para as séries diárias de retornos acionistas 

Índice N  

BEL-20 5088 1.4580 

CAC-40 5088 1.2248 

AEX 5088 1.6202 

PSI-20 5088 1.9240 */** 

Nota 1: O rescaled-range test utiliza a estatística clássica . Ao nível de significância de 10%, 5% e 1%, a hipótese nula de 

um processo i.i.d., ou seja, da não existência de memória de longo prazo (na ausência de memória de curto prazo) é rejeitada se a 

estatística  não estiver contida nos intervalos de confiança (a 90%, 95% e a 99%) definidos pelas regiões críticas , 

 e , respetivamente (os p-values foram definidos em Lo, 1991, Quadro 2, p. 1288). Os momentos do range 

 determinam-se a partir da sua função de distribuição, sendo a média  e a variância teórica do erro . 

Nota 2: *, ** e *** indicam significância estatística (no teste bi-lateral) para a hipótese nula , contra a hipótese alternativa , 
ao nível de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 
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Os resultados do classical rescaled-range test  mostram que a estatística  

ultrapassa em todos os índices, exceto no CAC-40, o valor crítico médio
149

 igual a 1.253 

 para um processo sem memória longa e, por isso, indica dependência positiva 

de longo prazo (i.e., persistência com ) nos índices BEL-20, AEX e PSI-20. O valor 

de  para França sugere dependência negativa de longo prazo (i.e., anti-

persistência com ). Estes resultados concordam parcialmente com as estimativas 

dos expoentes Hurst obtidas através da análise  realizada no Sub-capítulo 19.4.1 e 

integralmente com as estimativas dos expoentes Hurst obtidos através da análise  

realizada no Sub-capítulo 19.4.2. No entanto, para além da série temporal de Portugal, 

nenhum dos valores apurados é estatisticamente significante. Isto sugere que não se pode 

rejeitar a hipótese nula de ausência de memória de longo prazo nos mercados acionistas da 

Bélgica, França e Holanda. 

 

Por outro lado, como a estatística  pode apurar resultados influenciados pela memória de 

curto prazo, a relevância estatística da memória de longo prazo encontrada no PSI-20 pode 

ser causada pela dependência de curto prazo. Mesmo assim, a análise indica que os 

retornos do mercado acionista de Portugal não são i.i.d. e que certos padrões ocorrerão 

com maior frequência do que seria expectável se a série dos dados fosse verdadeiramente 

aleatória. 

 

 

19.5.2. Modified Rescaled-Range Test  

 

O teste da hipótese nula de um processo de memória de curto prazo 

 foi realizado para os níveis de significância de 

10%, 5% e 1%, sendo a variância teórica do erro . 

 

Atendendo a que o poder deste teste é consideravelmente reduzido à medida que a duração 

do parâmetro de truncamento  é aumentado (Lo, 1991), comparativamente ao tamanho da 

amostra, e que, consequentemente, a confiança da estatística para grandes desfasamentos  

                                                           
149 O valor de 1.25 corresponde ao valor crítico médio  do intervalo a 99% de confiança estabelecido por Lo (1991, 

p. 1288, Quadro 2) para rejeitar a hipótese nula  de processo i.i.d., ou seja, de inexistência de memória de longo prazo 

(na ausência de memória de curto prazo), se a rescaled-range statistic estiver fora dos seus limites . 
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pode ser questionada (Jacobsen, 1996; Lux, 1996; Teverovsky, Taqqu & Willinger, 1999; 

Eitelman & Vitanza, 2008; Kristoufek, 2009a), significando que as conclusões sobre 

dependência de curto prazo acima de 50 desfasamentos não devem ser garantidas, as 

estimativas da modified rescaled-range statistic  foram calculadas para 

 dias em todas as séries de retornos dos índices acionistas, de modo a 

testar a robustez dos resultados coerentemente com outros estudos. Dada a dimensão da 

amostra de dados, este parece ser um bom compromisso em termos da ordem do 

desfasamento, relativamente à qual a estatística mostra sensibilidade (Assaf, 2006; Wang, 

van Gelder, Vrijling & Chen, 2006): se  é muito baixo, o estimador não responde pela 

auto-correlação do processo, enquanto que se  é muito alto influencia qualquer forma de 

auto-correlação. 

 

O Quadro 8 apresenta os resultados da metodologia modified rescaled-range statistic 

 empregue para testar a presença de memória de longo prazo nas séries diárias 

de retornos acionistas de cada país, a componente de auto-covariância do denominador da 

estatística, a percentagem de influência da classical rescaled-range statistic  na 

presença de memória de curto prazo e o número de observações consideradas no cálculo.  
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QUADRO 8 – Estatísticas do modified rescaled-range test, componente de auto-covariância das estatísticas 

e influência da classical rescaled-range statistic na presença de memória de curto prazo para as séries 

diárias de retornos acionistas 

            

Índice N 2 %infl 4 %infl 8 %infl 16 %infl 32 %infl 

BEL-20 5088 1.3864 5.2 1.4006 4.1 1.4325 1.8 1.4266 2.2 1.4062 3.7 

Auto-covar. 
(X10

7
) 

 [2.1347]  [1.6845]  [0.7229]  [0.8956]  [1.5096]  

CAC-40 5088 1.2478 -1.8 1.2879 -4.9 1.3492 -9.2 1.3832 -11.5 1.3707 -10.6 

Auto-covar. 
(X10

7
) 

 [-1.0622]  [-2.7748]  [-5.1053]  [-6.2668]  [-5.8509]  

AEX 5088 1.6249 -0.3 1.6588 -2.3 1.7118 -5.4 1.6677 -2.8 1.6426 -1.4 

Auto-covar. 
(X10

7
) 

 [-0.1620]  [-1.3056]  [-2.9613]  [-1.5942]  [-0.7674]  

PSI-20 5088 1.7966 * 7.1 1.7568 * 9.5 1.7275 11.4 1.6566 16.1 1.5431 24.7 

Auto-covar. 
(X10

7
) 

 [2.5880]  [3.5156]  [4.2376]  [6.1505]  [9.7755]  

Nota 1: O modified-rescaled-range test utiliza a estatística modificada . Ao nível de significância de 10%, 5% e 

1%, a hipótese nula de um processo de memória de curto prazo é rejeitada se a estatística  não estiver contida nos intervalos de 

confiança (a 90%, 95% e 99%) definidos pelas regiões críticas ,  e , respetivamente (os p-

values foram definidos em Lo, 1991, Quadro 2, p. 1288). Os momentos do range  determinam-se a partir da sua função de 

distribuição, sendo a média  e a variância teórica do erro . 

Nota 2: *, ** e *** indicam significância estatística (no teste bi-lateral) para a hipótese nula , contra a hipótese alternativa 

, ao nível de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 

Nota 3: Se a série não estiver sujeita à memória de curto prazo, então a auto-covariância (i.e., o segundo termo do denominador da 

expressão da ), que capta esse tipo de memória, desaparece e as estatísticas  e  tornam-se equivalentes. 

Nota 4: A % infl. é calculada usando a fórmula  e indica a influência da estatística classical rescaled-range na 
presença de memória de curto prazo. 

 

 

Nos índices BEL-20 e PSI-20 os valores da estatística  são inferiores aos da 

estatística  para todos os desfasamentos . Isto não é surpreendente, dado que as 

respetivas séries de retornos se mostraram positivamente correlacionadas a curto prazo, 

conforme se referiu no Sub-capítulo 19.2.2, e, tal como destacou Lo (1991), a dependência 

de curto prazo pode ter influenciado o valor de  para cima. 

 

A análise reporta evidência de ausência de memória longa nos mercados da Bélgica, 

França e Holanda, dado que a estatística  não rejeita a hipótese de memória de curto 

prazo. No caso de Portugal os resultados da estatística modificada são mistos e não 

conclusivos. Os valores de  ainda indicam dependência positiva de longo 

prazo (1.7966 e 1.7568, respetivamente) marginalmente significativa, ao nível de confiança 
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de 90%, apoiando a rejeição da hipótese nula
150

 e, portanto, sugerindo que o mercado é 

ineficiente. Contudo, alargando-se o corte do desfasamento  , a estatística deixa de ser 

relevante para qualquer nível de significância. 

 

O estudo sustenta, assim, que a escolha do corte de desfasamento normalmente tem 

relevância sobre a significância dos resultados, ou seja, testes que rejeitam a hipótese nula 

de passeio aleatório não tendem a repeti-lo em qualquer escolha razoável de desfasamento. 

 

A conjugação das estatísticas  e  permite distinguir e analisar três hipóteses, ou 

seja, a de passeio aleatório, a de memória de curto prazo e a de memória de longo prazo. 

Na medida em que nos casos do BEL-20, CAC-40 e AEX as estatísticas  e  

estimadas são ambas insignificantes, os respetivos processos são consistentes com 

comportamento de passeio aleatório. Isso significa que estes mercados se aproximam da 

independência das inovações do movimento Browniano geométrico  com expoente 

Hurst próximo do Fickian 0.5, ainda que com alguma tendência ligeiramente persistente 

nos mercados belga e holandês, e ligeiramente anti-persistente (i.e., ultra-eficiente) no 

mercado francês. Na medida em que no caso do PSI-20 a estatística  é significante e a 

estatística  é insignificante, os resultados são causados por memória de curto prazo 

na série de dados, em linha com o estudo da auto-correlação. Isso significa que os sinais 

para este mercado não apoiam a hipótese de mercado eficiente . Pelo exposto, a 

análise , nas formas clássica e modificada, parece demonstrar pouca evidência da 

propriedade de memória longa nas séries de rendibilidade em todos os índices de ações da 

EURONEXT. 

 

Para além desta conclusão, seguida pela generalidade dos estudos, alguns autores seguem 

uma interpretação diferente (Chow & Denning, 1993; Chow, Denning, Ferris & Noronha, 

1995; Chow, Pan & Sakano, 1996). Num mundo ideal, todas estas estatísticas indicariam, 

simultaneamente, rejeição ou aceitação da hipótese nula de um teste. Então, 

alternativamente, pode estabelecer-se que se o máximo ou o mínimo da estatística 

calculada indicar rejeição da hipótese nula, interpreta-se como rejeição para todos os 

desfasamentos  calculados. Debaixo deste critério constata-se que no caso do PSI-20 as 

                                                           
150 A rejeição da hipótese nula não implica exatamente que a memória longa esteja presente, mas apenas que o processo 

estocástico não satisfaz simultaneamente todas as condições da hipótese de Lo (1991). 
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estimativas das estatísticas  e  são ambas significantes, determinando que o 

processo tem memória de longo prazo. Isso significa que o mercado exibe dinâmicas que 

não são compatíveis com o comportamento de passeio aleatório. Os choques têm impacto 

persistente sobre os retornos e, portanto, constituem indícios contra a forma fraca de 

eficiência, uma vez que implicam dependência não linear nos momentos da distribuição e, 

consequentemente, um componente potencialmente previsível nos retornos. 

 

 

19.5.3. Estimação do Fractional Parameter  e Fractional Differencing Test  

 

Aqui enfrenta-se um problema de seleção de uma amostra adequada de baixas frequências 

de Fourier (Lux, 1996; Henry, 2002; Christodoulou-Volos & Siokis, 2006) semelhante ao 

problema de seleção da duração adequada do desfasamento na estatística . A 

aplicação do procedimento de regressão espectral  para estimar o fractional 

differencing parameter  e para testar a hipótese nula de memória de curto prazo 

 foi sujeita a diferentes valores da raiz da dimensão amostral 

, com vista a medir a sensibilidade deste teste e a 

harmonizar os efeitos do número de ordenadas de baixa frequência . Também 

foram construídas t-statistic amostrais a partir da conhecida variância teórica do erro de 

regressão espectral, que é igual a , de modo a verificar a significância estatística das 

estimativas do parâmetro , aos níveis de 10%, 5% e 1%. 

 

O Quadro 9 apresenta os resultados da metodologia  empregue para estimar o 

fractional differencing parameter  ou degree of fractional integration e para testar a 

presença de memória de longo prazo nas séries diárias de retornos acionistas de cada país, 

os erros-padrão e os valores amostrais das estatísticas T-Student.  
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QUADRO 9 – Estimativas dos fractional differencing parameter  via fractional differencing analysis , 

erros-padrão e estatísticas T-Student para as séries diárias de retornos acionistas 

        

Índice N       

BEL-20 5088  0.2630 */**/*** 0.1160 0.0915 * 0.0565 0.0474 

Erro padrão  s.e. [0.0902] [0.0740] [0.0536] [0.0444] [0.0389] 

t-statistic  t-amost (2.9157) (1.5676) (1.7071) (1.2725) (1.2185) 

CAC-40 5088  0.1560 0.1050 0.0843 0.0299 0.0170 

Erro padrão  s.e. [0.1040] [0.0863] [0.0726] [0.0537] [0.0442] 

t-statistic  t-amost (1.5000) (1.2167) (1.1612) (0.5568) (0.3846) 

AEX 5088  0.1520 */** 0.1240 * 0.1080 * 0.1020 */** 0.1030 */**/*** 

Erro padrão  s.e. [0.0757] [0.0702] [0.0566] [0.0473] [0.0395] 

t-statistic  t-amost (2.0079) (1.7664) (1.9081) (2.1564) (2.6076) 

PSI-20 5088  0.1020 0.0707 0.0923 0.0865 0.0659 

Erro padrão  s.e. [0.1260] [0.0967] [0.0743] [0.0560] [0.0421] 

t-statistic  t-amost (0.8095) (0.7311) (1.2423) (1.5446) (1.5653) 

Nota1: O número de ordenadas de baixa frequência  utilizadas na regressão espectral  para calcular as estimativas do 

parâmetro  considerou um intervalo de valores de potência para a raiz da dimensão amostral  definidos entre 0.45 e 0.65. 

Nota 2: O fractional differencing test realiza-se para o fractional differencing parameter . Ao nível de significância de 10%, 5% e 1%, 

a hipótese nula de um processo de memória de curto prazo é rejeitada se a estatística , onde 

  e  , respetivamente, para uma distribuição T-Student com  graus de liberdade (i.e., em 

aproximação à distribuição normal padronizada, dada a dimensão amostral). As t-statistic para as estimativas do parâmetro  

determinam-se a partir da conhecida variância teórica do erro . 

Nota 3: *, ** e *** indicam significância estatística (no teste bi-lateral) para a hipótese nula , contra a hipótese alternativa , 
ao nível de 10%, 5% e 1%, respetivamente. 

 

 

As estimativas obtidas pelo método  para todos os índices da EURONEXT são 

diferentes de zero na região estacionária , indicando 

propriedade de memória de longo prazo sob a forma de persistência moderada nos retornos 

acionistas. A existência de memória longa  na série sugere que o 

mercado poderá voltar à sua tendência de longo prazo no futuro. Isso significa que 

subsistem choques persistentes, ou seja, permanecem e afetam os preços das ações por 

longos períodos de tempo. Em nenhum caso existe evidência de dependência negativa de 

longo prazo a indicar anti-persistência nos retornos acionistas. Os resultados também 

revelam um grau diferente na dependência de longo prazo, podendo dever-se a diferenças 

na micro-estrutura dos mercados. 

 

No entanto, evidência robusta de dependência positiva a longo prazo apenas pode ser 

encontrada no mercado da Bélgica, unicamente para , e no mercado da Holanda, 

especialmente para ,  e . Mais concretamente, nessas 

situações as estimativas do parâmetro  são significativas, pelo menos aos níveis de 90% e 
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95% de confiança, concretizando-se em  no caso do BEL-20, e em 

,  e , respetivamente, no caso do AEX. Apesar de não 

serem valores expressivos, estes resultados excederam o que seria expectável e não 

parecem ser explicados ou atribuídos a variações aleatórias no mercado holandês. Para os 

mercados de França e de Portugal há indícios fracos ou marginais de memória longa, mas 

sem relevância estatística e, por isso, não sugerem um elevado grau de previsibilidade dos 

retornos futuros a partir dos dados históricos. 

 

Os resultados do estimador semi-paramétrico concordam integralmente com os expoentes 

Hurst calculados na análise  realizada no Sub-capítulo 19.4.1, embora as estimativas 

do parâmetro  sejam mais uniformes em torno de . Por exemplo, enquanto 

que o expoente  para os retornos varia no intervalo , o parâmetro  

usando  oscila dentro dos limites . Com a relação 

, anteriormente referida, obter-se-ia uma largura de banda muito menor 

 para a variação do parâmetro escalado  entre as ações. No entanto, os 

resultados concordam apenas parcialmente, quer com os expoentes Hurst calculados na 

análise  realizada no Sub-capítulo 19.4.2 – dada a diferença no sinal da dependência 

para o índice CAC-40 –, quer com as estatísticas dos testes  determinadas nos Sub-

capítulos 19.5.1 e 19.5.2 – dada a diferença de significância da memória de longo prazo 

para os índices AEX e PSI-20. 

 

Pelo exposto, com exceção do caso holandês, em que a série de retornos diários parece ter 

componentes decaindo lentamente, esta análise não demonstra indícios fortes de memória 

de longo prazo nas séries de retornos acionistas. A evidência de estrutura fractal no índice 

AEX contraria os resultados dos testes anteriores e, em termos globais, parece que a 

previsibilidade em horizontes longos no mercado acionista da Holanda é mais suscetível de 

advir da variação temporal nos retornos esperados ou de bolhas especulativas do que da 

memória longa. 
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20. ENQUADRAMENTO E AMOSTRA DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

O risco-país
151

 é um conceito de âmbito económico e financeiro que se relaciona com a 

possibilidade de as mudanças no ambiente de negócios de um determinado país poderem 

originar consequências negativas no valor dos ativos de entidades (indivíduos ou 

empresas) estrangeiras nesse país, bem como nos rendimentos que esperam obter dos 

investimentos aí realizados. 

 

A noção de risco-país engloba diversas categorias de risco associadas ao investimento 

estrangeiro, tais como risco político, risco de mercado e risco geográfico (Herring, 1986; 

Brink, 2004). 

 

O risco político refere-se à possibilidade de, no exercício dos seus poderes soberanos, o 

governo do país em questão tomar medidas adversas aos investimentos realizados. 

Alterações no âmbito da regulamentação ou da tributação constituem a forma mais comum 

de um governo local afetar os negócios estrangeiros no país. Além disso, o conceito ainda 

inclui riscos mais esporádicos e significativos, como os de nacionalização de ativos, 

incumprimento de contratos, desordem pública por inépcia governamental, golpes de 

Estado, terrorismo ou guerra civil. 

 

O risco de mercado refere-se à possibilidade de os fatores de mercado provocarem 

alterações nos preços, de forma a influenciarem negativamente os investimentos 

realizados. Nomeadamente, quando os preços dos ativos financeiros, taxas de juro, 

câmbios da moeda ou custos dos fatores de produção se alteram em função de forças de 

mercado exógenas ao investimento em questão. 

                                                           
151 O termo foi criado pelo banco de investimentos JP Morgan em 1992 para poder orientar os seus clientes sobre o 

direcionamento dos respetivos investimentos, evitando os países em que o risco de ocorrência de crises financeiras é 

superior. 
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O risco geográfico refere-se à possibilidade, mais remota, de fatores geológicos, climáticos 

e geopolíticos influírem negativamente nos investimentos estrangeiros. Por exemplo, pode 

considerar-se a ocorrência de desastres naturais, tensões diplomáticas e conflitos 

internacionais. 

 

O risco-país como um todo não é facilmente mensurável, na medida em que envolve os 

múltiplos fatores anteriormente descritos que, por sua vez, têm potencial variado de 

influência sobre cada espécie de investimento realizado por estrangeiros num determinado 

país. Ainda assim, na medida em que a sua compreensão e mensuração podem auxiliar os 

investidores, nos últimos anos tem havido alguma preocupação em medir como diferentes 

tipos de risco podem afetar diferentes tipos de investimento. As principais instituições que 

divulgam informação geral sobre países com ênfase na avaliação política, económica e 

geográfica são o Economist Intelligence Unit e o CIA World Factbook. 

 

No contexto de informação de risco surgem as agências de notação que avaliam a 

qualidade e o risco da dívida, de entre as quais se destacam a Moody’s, a Standard & 

Poor’s e a Fitch Ratings. Por meio da análise das finanças dos Estados e das empresas, as 

agências independentes produzem classificações ou ratings que indicam a segurança 

oferecida por uns e por outros em cada país aos investidores estrangeiros que aplicam 

capitais em títulos da dívida pública e privada, respetivamente. Em termos de avaliação, o 

rating de uma emissão consiste em classificar a probabilidade de reembolso, a natureza e 

as características da emissão e a prioridade dos credores em caso de incumprimento. Os 

fatores avaliados são, principalmente, aspetos ligados ao nível do défice, crescimento 

económico, receita tributária versus dívida do país e turbulências políticas. O rating traduz, 

então, uma pontuação de risco atribuída por uma agência e reflete a capacidade creditícia 

de um emitente de dívida para honrar pontual e integralmente os seus compromissos 

financeiros. A probabilidade de um devedor não cumprir com essas obrigações é conhecida 

como risco de crédito ou risco de default. Com a globalização, o rating apresenta-se como 

uma linguagem universal que aborda o grau de risco de qualquer título de dívida. 

 

Existem vários índices que medem os desvios do preço de um conjunto de ativos 

financeiros em relação a um ativo (ou à média de um conjunto de ativos) de referência, 

com vista a apresentar aos investidores uma medida quantitativa do risco associado ao 
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investimento em determinados papéis. Muitas vezes, o risco-país é expresso como o 

prémio de risco que um país paga pela emissão de títulos de dívida pública em relação às 

taxas de juro pagas por títulos com características semelhantes emitidos pelo Tesouro dos 

Estados Unidos ou da Alemanha, considerados dos mais solventes mundialmente. 

 

Os conceitos de risco-país e de rating soberano são diferentes. Os ratings soberanos 

refletem os fundamentos macro e micro-económicos de um país no longo prazo e, 

portanto, tendem a denotar maior estabilidade do que as medidas de risco-país, que 

também refletem as influências dos fatores de curto prazo. Os aspetos conjunturais apenas 

são considerados nos ratings se implicarem mudanças fundamentais e estruturais no longo 

prazo. Finalmente, países com ratings elevados tendem a apresentar risco-país mais baixo, 

e vice-versa, indicando elevada correlação entre os dois indicadores. 

 

No primeiro trimestre de 2012 a eurozona da União Europeia (UE) parece ter estabilizado 

no ranking global da medida do risco-país, depois da forte penalização desde Março de 

2010. Ainda assim, Portugal ocupa a segunda posição mais arriscada dos países da União 

Monetária. O Quadro 9 apresenta o ranking com o score do risco-país dos Estados cujos 

índices de ações principais fazem parte da EURONEXT e são estudados nesta dissertação. 

 

 

QUADRO 10 – Ranking com os scores do risco-país dos Estados com os índices de ações da EURONEXT 

País 
ECR Rank 

(1º Trim 2012) 
ECR Score 

(1º Trim 2012) 
Variação no Rank 

(1º Trim 2012) 
Variação no Rank 

(desde Março 2010) 

Holanda 09 83.3 -1 0 

França 18 75.1 -1 -6 

Bélgica 21 71.8 0 -7 

Portugal 61 52.2 0 -30 

Fonte: Euromoney Country Risk, Abril de 2012, no endereço eletrónico: 
http://www.euromoney.com/Article/3006360/SubPage/0/ChannelPage/0/Region/14091/ECR-Country-Risk-Q1-2012-resultsEurozone-

stabilizes-in-global-rankings.html. 

Nota: Estes resultados são publicados pela Euromoney a partir da inspeção de cerca de 400 economistas e especialistas em risco-país de 
várias instituições financeiras. Foram avaliados os riscos enfrentados pelos investidores internacionais em mais de 180 mercados, 

classificando os países através de uma série de critérios políticos, económicos e estruturais. 

 

 

O incremento do risco-país não acarreta qualquer alteração nas despesas do Estado com o 

pagamento de juros da dívida. Os juros pagos por um país relativamente a cada título 

colocado ficam definidos nas cláusulas no momento do seu lançamento no mercado 

http://www.euromoney.com/Article/3006360/SubPage/0/ChannelPage/0/Region/14091/ECR-Country-Risk-Q1-2012-resultsEurozone-stabilizes-in-global-rankings.html
http://www.euromoney.com/Article/3006360/SubPage/0/ChannelPage/0/Region/14091/ECR-Country-Risk-Q1-2012-resultsEurozone-stabilizes-in-global-rankings.html
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internacional
152

. As alterações de risco refletem apenas o retorno médio a que estarão 

sujeitos os novos investidores que adquiram esse título no mercado secundário. Com a 

queda do prémio de risco, o preço do título aumenta no mercado secundário
153

. No entanto, 

importa salientar que o indicador do risco serve como referência para as novas emissões 

soberanas e privadas no mercado internacional, ou seja, a queda no risco-país implica uma 

diminuição do custo com o financiamento para novos títulos, enquanto que a subida no 

risco-país implica um incremento do custo com o financiamento para novas emissões. 

 

O segundo trabalho de investigação do estudo empírico desta dissertação enfoca a 

conjugação entre os resultados da evolução da memória de longo prazo com desfasamentos 

de 10 anos nos principais índices acionistas da EURONEXT – a partir dos dados de 

retornos diários do BEL-20, CAC-40, AEX e PSI-20 – e os dados constitutivos dos 

rendimentos diários das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade a 10 anos emitidas 

pelos governos da Bélgica, França, Holanda e Portugal. 

 

A escolha desta amostra justifica-se pela dimensão e importância internacional do mercado 

de dívida pública representado por estes 4 países e, ainda, por se tratar de uma medida de 

rendimento global uniforme, com carácter de longo prazo e capacidade para incorporar a 

perceção do risco-país pelos investidores internacionais. Por outro lado, também se 

justifica no sentido de identificar sinais adicionais de relacionamento entre o conjunto dos 

mercados integrados em grupo. 

                                                           
152 Por exemplo, os investidores que adquiriram um título lançado por um país com juros contratuais de 6% e vencimento 
em 2020 serão remunerados a essa taxa até à maturidade. 
153 Por exemplo, se o risco estiver em 200 pontos-base e o rendimento das obrigações em 3%, o preço de mercado para o 

título com vencimento em 2020 será superior ao valor facial, de tal forma que garanta um rendimento de 5%. Mas se o 

risco cair para 100 pontos-base, o preço de mercado aumentará ainda mais, de forma a assegurar um novo rendimento de 

4% aos investidores que o adquirirem. 
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21. OBJETIVOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

O objetivo central do segundo trabalho de investigação do estudo empírico consiste em 

estabelecer as bases contributivas para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model 

 a partir da definição de uma nova “Fractal Capital Market Line”  e de 

uma nova “Fractal Security Market Line” . 

 

Para prosseguir este objetivo central, o estudo debruça-se sobre várias questões 

relacionadas com o carácter dinâmico dos retornos dos índices de mercado BEL-20, CAC-

40, AEX e PSI-20 e dos rendimentos das obrigações com maturidade a 10 anos emitidas 

pelos Tesouros da Bélgica, França, Holanda e Portugal: 

 

1) analisar as propriedades estatísticas básicas das séries diárias de rendimentos das 

OT’s; 

2) analisar a relação entre a memória de longo prazo com desfasamentos de 10 anos 

nas séries retornos acionistas e o desempenho das séries de rendimentos das OT’s a 

10 anos; 

3) analisar o sinal e a intensidade dessa relação, averiguar se o incremento da 

memória de longo prazo pode influenciar a subida dos rendimentos das OT’s e 

apurar se os mercados com memória longa mais elevada pagam taxas de juro das 

OT’s mais altas 

4) identificar uma medida de risco de mercado alternativa à tradicional variância da 

rendibilidade do mercado , que possa adequar-se à existência de dependência 

não linear, com retornos não i.i.d. e que, por isso, não sigam processos martingale 

ou de passeio aleatório e, assim, coloquem em causa a hipótese de mercados 

eficientes ; 

5) sendo essa medida definida pelo expoente  de Hurst, identificar procedimentos 

alternativos de cálculo sob abordagem do movimento Browniano fracionário 

. 
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Atendendo aos constrangimentos no domínio dos instrumentos de apoio à decisão 

financeira, causados pela evidência de propriedade de memória de longo prazo nas séries 

de retornos, nomeadamente em estudos de análise e avaliação de projetos de investimento, 

de avaliação de negócios e de empresas e de gestão de carteiras de investimentos, o 

trabalho ainda considera: 

 

6) a definição de uma nova fractal capital market line” , de modo a 

contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model ; 

7) a definição de uma nova fractal security market line” , de modo a 

contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model . 

 

A concretização do objetivo central do primeiro trabalho de investigação do estudo 

empírico e o tratamento das diversas questões levantadas requerem a utilização de 

procedimentos diferenciados de estimação do grau de dependência de longo prazo, para os 

retornos diários dos índices acionistas da EURONEXT, que serão apresentados no Capítulo 

seguinte. 

 

Finalmente, nos Capítulos 24 e 25 expõem-se e analisam-se detalhadamente todos os 

resultados desta investigação empírica, atendendo às expectativas criadas pelas questões 

anteriormente levantadas. 
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22. METODOLOGIA DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

A metodologia do segundo trabalho de investigação do estudo empírico envolve um 

trabalho detalhado e evolutivo, orientado para a conjugação entre a evolução da memória 

de longo prazo com desfasamentos de 2200 dias (cerca de 10 anos de negociação) nos 

principais índices acionistas do mercado EURONEXT e o desempenho dos rendimentos 

das obrigações com maturidade a 10 anos emitidas pelos Tesouros da Bélgica, França, 

Holanda e Portugal, e para o estabelecimento das bases contributivas de aperfeiçoamento 

do capital asset pricing model  a partir da definição de uma nova fractal capital 

market line”  e de uma nova fractal security market line . 

 

As fases iniciais do estudo recorrem a conceitos de estatística para aprofundar o 

conhecimento das características dos dados amostrais. 

 

Em primeiro lugar, analisam-se as propriedades estatísticas básicas das séries temporais de 

rendimentos das obrigações do tesouro (OT’s) a 10 anos colocadas nos mercados de dívida 

pública pelos 4 Estados, com especial enfoque na análise do desvio de normalidade (Sub-

capítulo 24.1). 

 

A análise de normalidade assenta nas estatísticas dos quatro primeiros momentos das 

séries, conforme definidos nas expressões [1], [2], [3] e [4], e no teste estatístico de 

Kolmogorov-Smirnov aos dados, conforme [5]. Este assunto foi apresentado no Sub-

capítulo 2.1. 

 

Em segundo lugar, são calculados os coeficientes de correlação de Pearson entre as séries 

diárias de rendimentos das OT’s a 10 anos, conforme [6], e representados os respetivos 

diagramas de dispersão, de forma a melhorar a caracterização dos dados (Sub-capítulo 

24.1). Este assunto foi apresentado no Sub-capítulo 2.2. 

 

Além disso, estas fases prosseguem com os conceitos de econofísica para aplicar teorias e 

métodos desenvolvidos no domínio da física estatística, juntamente com outros da 
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dinâmica não linear, com vista a resolver questões de âmbito financeiro relacionadas com a 

memória de longo prazo nas séries diárias de retornos dos índices de ações. 

 

Em terceiro lugar, representa-se a evolução temporal do expoente H de Hurst obtido por 

via da detrended fluctuation analysis  (Sub-capítulo 24.2). Conforme se referiu 

anteriormente, a abordagem fractional differencing modela parametricamente as dinâmicas 

da memória longa e pode, potencialmente, melhorar a eficiência da estimação sobre a 

abordagem não-paramétrica rescaled-range (Cheung & Lai, 1995). Este trabalho aplica-se 

a sub-intervalos de 2200 dias (cerca de 10 anos de negociação) deslizantes, em que cada 

ponto representa o final de cada janela, nos índices acionistas BEL-20, CAC-40, AEX e 

PSI-20. Este assunto foi detalhado no Sub-capítulo 7.5.3. 

 

Os coeficientes de determinação  calculam-se para cada ponto, revelando a qualidade 

do ajustamento onde o expoente  dependente do tempo é avaliado pelo método de 

regressão simples de mínimos quadrados. 

 

O processo envolve a estimação da memória de longo prazo nas séries de retornos dos 

índices de ações, sob a abordagem do movimento Browniano fracionário . A análise 

 baseia-se na regressão linear de  sobre , a partir de [64], para estimar 

o expoente Hurst na relação de escalamento com lei de potência  , dada em 

[63], sendo o cálculo da tendência local melhorado usando uma função quadrática 

. Entretanto, a detrended fluctuation function  é definida pela 

expressão [61] e o cálculo da média de  sobre os  intervalos deslizantes 

sobrepostos, com desfasamento  mínimo igual a 20 dias, proporciona a flutuação  

como uma função de , a qual se estabelece pela expressão [62]. Este assunto foi detalhado 

no Sub-capítulo 7.5.3. 

 

O cálculo das estimativas  do expoente Hurst na análise  é programado na 

linguagem de baixo nível C. 

 

Em quarto lugar, analisam-se sinais de relacionamento entre a propriedade de memória de 

longo prazo com desfasamentos de 10 anos nas séries diárias de retornos acionistas e o 
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desempenho dos rendimentos das obrigações do tesouro (OT’s) a 10 anos, relativamente a 

cada país (Sub-capítulo 24.2). 

 

Por um lado, representa-se a evolução conjunta das estimativas dos expoentes  de Hurst 

variáveis no tempo, obtidos a partir da  em tamanhos de janela móveis iguais a 2200 

dias (cerca de 10 anos de negociação), para cada série diária de retornos acionistas, e dos 

rendimentos diários das OT’s com vencimento a 10 anos para cada país. 

 

Por outro lado, representa-se a nuvem de pontos correspondentes à relação entre as 

estimativas dos expoentes  de Hurst e os rendimentos das OT’s, para cada série de 

frequência, bem como a reta de regressão que melhor se ajusta à tendência determinada 

pelo método dos mínimos quadrados, relativamente a cada país. 

 

As fases seguintes do trabalho perspetivam-se em função dos constrangimentos no 

domínio dos instrumentos de apoio à decisão financeira, causados pela evidência de 

propriedade de memória de longo prazo nas séries de retornos, e recorrem aos resultados e 

às conclusões apuradas nas fases anteriores para estabelecer as bases contributivas para o 

aperfeiçoamento do capital asset pricing model , através da proposta de uma nova 

fractal capital market line  e de uma nova fractal security market line  

(Capítulo 25). 
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23. DADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

Os dados do segundo trabalho de investigação do estudo empírico dizem respeito às séries 

de retornos diários dos principais índices bolsistas de ações integrados na plataforma 

EURONEXT, representados pelo BEL-20, CAC-40, AEX e PSI-20, e às séries de 

rendimentos diários das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade a 10 anos emitidas 

pelos governos da Bélgica, França, Holanda e Portugal. Os dados relativos às séries de 

cotações de fecho diário de todos os índices foram cedidos pela base da NYSE Euronext
154

 

e abrangem períodos diferentes, conforme o início das respetivas publicações. Estes 

índices são totalmente comparáveis entre países, dado que são construídos sobre uma base 

consistente value-weighted. Os dados relativos às séries de rendimentos das obrigações do 

tesouro (OT’s) a 10 anos nos mercados secundários foram obtidos a partir das estatísticas 

dos bancos centrais de cada um dos países
155

 e também abrangem períodos diferentes, 

pelas mesmas já razões apontadas. 

 

A opção por OT’s com vencimento a 10 anos baseou-se na perspetiva da utilização de uma 

estrutura de longo prazo, por um lado, e, por outro, na indisponibilidade de registos 

ininterruptos nas obrigações a 2, 3, 4, 5 e 7 anos para os períodos em análise no estudo 

empírico. No entanto, a escolha compromete a extensão do período de cálculo do expoente 

 de Hurst nas séries de retornos dos índices de ações, decidindo-se por um desfasamento 

igual a 2200 dias para adaptar o carácter à maturidade das obrigações. Por outro lado, as 

OT’s representam um produto financeiro que incorpora a perceção do risco-país pelos 

investidores internacionais e, assim, permitem prosseguir adequadamente o objetivo 

central deste trabalho de investigação. 

                                                           
154 A página principal da NYSE Euronext pode ser acedida através do endereço eletrónico: www.nyx.com. 
155 Os dados estatísticos são publicados e podem ser acedidos através dos seguintes endereços eletrónicos: 

   Bélgica - http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=en; 

   França - http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-taux-de-reference-des-bons-du-
tresor-et-oat.html; 

   Holanda - http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Rentes&data=121&type=d; 

   Portugal - http://www.bportugal.pt/pt-PT/Paginas/inicio.aspx. 

http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=en
http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Rentes&data=121&type=d
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Tal como aconteceu no primeiro trabalho de investigação, utilizam-se dados diários, que 

consistem na transformação simples dos índices acionistas através da primeira diferença 

logarítmica neperiana dos seus níveis . Em termos práticos, os retornos (sem 

dividendos) nominais compostos continuamente  no momento  são calculados a partir 

dos preços  diários consecutivos dos índices, da forma já indicada pela expressão [111]: 

 

 

 

Os rendimentos das obrigações do tesouro (OT’s)  no momento  são determinados a 

partir da relação entre diversas variáveis, do seguinte modo: 

 

 

[112] 

 

onde  é a taxa de juro contratualmente oferecida,  é o valor nominal,  é o valor de 

mercado e  é o prazo remanescente (em anos). 

 

O Quadro 11 apresenta os índices de ações do mercado EURONEXT, as obrigações do 

tesouro (OT’s) com maturidade a 10 anos emitidas pela Bélgica, França, Holanda e 

Portugal, o período abrangido na análise e o número de dados, constituídos pelos retornos 

diários calculados durante esse período.  
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QUADRO 11 – Índices acionistas, OT’s a 10 anos, períodos de análise e número de observações 

Índice Período análise 
Número 

observações 

BEL-20 01/01/1991 – 12/07/2012 5617 

CAC-40 09/07/1987 – 12/07/2012 6525 

AEX 03/01/1983 – 12/07/2012 7703 

PSI-20 01/01/1993 – 12/07/2012 5094 

Obrigações do 
Tesouro (OT’s) 

Período análise 
Número 

observações 

Bélgica 16/07/1993 – 12/07/2012 4742 

França 16/07/1993 – 12/07/2012 4841 

Holanda 16/07/1993 – 12/07/2012 4854 

Portugal 16/07/1993 – 12/07/2012 4834 

 

 

A Figura 11 representa os diagramas da evolução dos rendimentos diários das obrigações 

do tesouro (OT’s) com vencimento a 10 anos para a Bélgica, França, Holanda e Portugal. 

A configuração permite uma análise comparativa do desempenho dos mercados de títulos 

de dívida pública em função do tempo e durante o mesmo período em cada um dos países. 

 

 

FIGURA 11 – Evolução dos rendimentos diários das OT’s a 10 anos 
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As séries de rendimentos das obrigações do tesouro (OT’s) a 10 anos parecem 

perfeitamente alinhadas em todos os países no período compreendido entre meados de 

1997 e o início de 2010. Mas nas fases anterior e posterior a esse intervalo de tempo as 

OT’s portuguesas destacaram-se por atingirem valores muito superiores, com especial 

relevância em torno de 1995, em que permaneceram acima de 12%, e a partir de 2011, em 

que ultrapassaram os 16%. Para o comportamento mais recente em Portugal terão 

contribuído, quer a subida do risco da dívida pública, em Fevereiro de 2010, que elevou o 

custo do seguro contra eventual incumprimento do Estado no pagamento dos empréstimos 

feitos por investidores internacionais – levando os credit default swaps (CDS’s) a atingir 

novos máximos –, quer a redução do rating pela Standard & Poor’s, em Abril de 2010, na 

sequência da revisão em baixa da qualidade do crédito nacional. 
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24. RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

24.1. Propriedades Estatísticas Básicas das Séries Temporais de Rendimentos das 

Obrigações do Tesouro (OT’s) a 10 anos 

 

O Quadro 12 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre os retornos diários 

dos principais índices acionistas de referência da plataforma pan-europeia EURONEXT e 

os rendimentos diários das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade a 10 anos 

emitidas pela Bélgica, França, Holanda e Portugal. 

 

 

QUADRO 12 – Coeficientes de correlação de Pearson entre as séries diárias de retornos acionistas e as 

séries diárias de rendimentos das OT’s a 10 anos 

Índice OT’s Bélgica OT’s França OT’s Holanda OT’s Portugal 

BEL-20 - 0.0021 --- --- --- 

CAC-40 --- 0.0015 --- --- 

AEX --- --- 0.0108 --- 

PSI-20 --- --- --- - 0.0156 

 

 

Os resultados próximos de zero evidenciam quase ausência de correlação entre as séries 

diárias de retornos acionistas e as séries diárias de rendimentos das obrigações do tesouro 

(OT’s) a 10 anos emitidas na Bélgica, França, Holanda e Portugal. Isso significa que os 

mercados bolsistas de ações e os mercados de dívida soberana dos países considerados no 

estudo empírico não estão relacionados. 

 

Para proporcionar uma compreensão geral da natureza dos dados de cada um dos mercados 

de dívida pública, o Quadro 13 apresenta as propriedades estatísticas dos rendimentos 

diários das obrigações do tesouro (OT’s) com vencimento a 10 anos para os 4 países: o 

mínimo e o máximo da série, os quatro primeiros momentos e o teste estatístico de 

Kolmogorov-Smirnov à normalidade dos dados. 
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QUADRO 13 – Estatísticas descritivas das séries diárias de rendimentos das OT’s a 10 anos 

Estatísticas Descritivas  OT’s Bélgica OT’s França OT’s Holanda OT’s Portugal 

Mínimo  2.4500 2.1620 1.5300 3.1000 

Máximo  8.7000 8.4300 7.8500 16.2100 

Média ( ) 4.9298 4.6981 4.6003 6.1731 

Desvio-padrão (S) 1.3088 1.3006 1.2540 2.7143 

Assimetria (g1) 0.9570 0.8432 0.3350 1.1944 

Excesso de Curtose (g2) 3.2050 3.2066 - 3.2449 3.1316 

Normalidade (Kolmogorov-Smirnov) (K-S) 1.00 0.99 0.97 1.00 

    p-value  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Número observações (N) 4742 4841 4854 4834 

 

 

Todas as séries apresentam retornos médios positivos e variabilidades relativamente altas 

indicadas pelo desvio-padrão. O mercado português é o que mostra valores superiores para 

as duas estatísticas, sendo o que tem remunerado melhor os investidores em dívida 

soberana e, por isso, aquele onde existe maior perceção de risco. 

 

As séries de rendimentos têm enviesamento para a direita (i.e., assimetria positiva), com 

valores significativamente superiores a zero. Além disso, com exceção do caso holandês, 

que tem maior achatamento (i.e., platicúrtica), todas as restantes séries exibem graus de 

excesso de curtose positivos (i.e., leptocúrticas), mas pouco superiores a 3. Estas 

características são frequentemente encontradas nas distribuições de retornos de ativos 

financeiros. Na generalidade, os resultados obtidos pelas estatísticas dos momentos 

suportam a existência de desvios significativos relativamente ao comportamento Gaussiano 

dos rendimentos. 

 

Os resultados do teste estatístico formal de Kolmogorov-Smirnov  corroboram a 

indicação de rejeição da hipótese nula de normalidade dos rendimentos em todas as séries, 

para qualquer nível de significância. Os habituais resultados leptocúrticos nas distribuições 

empíricas dos retornos dos ativos financeiros representam um facto estilizado, denominado 

por abas pesadas, e podem constituir uma evidência adicional indireta de dinâmica não 

linear. 
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O Quadro 14 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre os rendimentos 

diários das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade a 10 anos para os 4 mercados de 

dívida soberana, calculados para o período considerado na análise. 

 

 

QUADRO 14 – Coeficientes de correlação de Pearson entre as séries diárias de rendimentos das OT’s a 10 

anos 

Obrigações Tesouro OT’s Bélgica OT’s França OT’s Holanda OT’s Portugal 

OT’s Bélgica --- 0.9763 0.9489 0.6334 

OT’s França --- --- 0.9851 0.5203 

OT’s Holanda --- --- --- 0.3903 

OT’s Portugal --- --- --- --- 

 

 

A série de rendimentos das OT’s portuguesa parece demonstrar um comportamento 

diferente das restantes séries em estudo. Enquanto que os outros 3 mercados de dívida 

soberana exibem coeficientes de correlação entre si superiores a 0.9489, o mercado 

português exibe coeficientes de correlação inferiores a 0.6334 na relação com os mercados 

belga, francês e holandês. 

 

Na Figura 12 também se elaboraram os diagramas de dispersão para as séries de 

rendimentos diários das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade a 10 anos.  
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FIGURA 12 – Diagramas de dispersão das séries diárias de rendimentos das OT’s a 10 anos 

 

 

 

Novamente, a série de rendimentos das OT’s emitidas por Portugal parece estar pouco 

relacionada com as séries de rendimentos dos restantes mercados de dívida pública em 

estudo. Esta conclusão converge com os resultados apurados no Quadro 14 e justifica-se 

pelo comportamento díspar entre meados de 1997 e o início de 2010, conforme observado 

na Figura 11. As outras séries de rendimentos parecem mover-se de forma mais 

sincronizada durante praticamente todo o período, com especial relevância para o par OT’s 

francesas e OT’s holandesas, tal como se verifica claramente pela Figura 12. 

 

 

24.2. Relação entre a Memória de Longo Prazo nas Séries Temporais de Retornos 

Acionistas e o Desempenho das Séries Temporais de Rendimentos das 

Obrigações do Tesouro (OT’s) a 10 anos 

 

Tendo-se verificado que as séries diárias de retornos acionistas eram melhor representadas 

pelo movimento Browniano fractal , a estimação dos expoentes  de Hurst baseou-

se no método da detrended fluctuation analysis , o qual pode, potencialmente, 
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melhorar a eficiência da estimação sobre a abordagem não-paramétrica rescaled-range 

analysis . 

 

A Figura 13 representa a evolução conjunta das estimativas dos expoentes  de Hurst 

variáveis no tempo, obtidos a partir da detrended fluctuation analysis  em tamanhos 

de janela móveis iguais a 2200 dias (cerca de 10 anos de negociação), para cada série 

diária de retornos acionistas e dos rendimentos diários das obrigações do tesouro (OT’s) 

com vencimento a 10 anos para cada país. A decimação para a relação  estabeleceu 

um desfasamento  mínimo igual a 20 para a escala considerada. 



 
FIGURA 13 – Evolução conjunta dos expoentes Hurst variáveis no tempo, obtidos via detrended fluctuation 

analysis  em tamanhos de janela móvel iguais a 2200 dias, para as séries diárias de retornos 

acionistas e dos rendimentos diários das OT’s a 10 anos para cada país 
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Para a escala de 2200 dias de negociação verifica-se que a persistência é uma característica 

predominante na fase inicial dos índices de ações holandês e português. Depois de um 

comportamento recente anti-persistente nos três mercados estrangeiros, atualmente todos 

os índices tendem para expoentes  de Hurst próximos de 0.5. Isto evidencia que a 

estabilidade melhorou na fase final das séries e corrobora os resultados encontrados nos 

Sub-capítulos 19.4.3 e 19.4.4 para as escalas de 200 e de 400 dias. 

 

Apesar de o Quadro 12 no Sub-capítulo 24.1 ter evidenciado ausência de correlação entre 

as séries diárias de retornos acionistas e as séries diárias de rendimentos das OT’s a 10 

anos, os resultados da Figura 13 mostram um forte potencial de relacionamento entre a 

evolução do parâmetro de memória de longo prazo (com desfasamento de 10 anos) dos 

retornos acionistas e o desempenho daquelas OT’s. 

 

Nos casos dos índices BEL-20 e PSI-20, que possuem menos registos históricos, a 

utilização de um desfasamento igual a 2200 dias compromete a extensão do período de 

cálculo dos expoentes de Hurst. Ao contrário do que sucede para Portugal, o coeficiente de 

correlação positivo para a Bélgica ainda indica que a estimativa do parâmetro de memória 

longa se relaciona no mesmo sentido que a taxa de retorno das OT’s ao longo do tempo, 

embora num regime de fraca intensidade. Nos casos dos índices CAC-40 e AEX, que 

possuem mais registos históricos e, por isso, são mais esclarecedores, os respetivos 

coeficientes de correlação mantêm o sinal positivo, mas assumem níveis relevantes 

superiores a 71.38%. 

 

Uma característica importante manifesta-se num ajustamento excelente da regressão 

, refletido por um coeficiente de determinação  em torno de 100% ao longo de 

todo o período. 

 

A Figura 14 representa a nuvem de pontos correspondentes à relação entre as estimativas 

dos expoentes  de Hurst, obtidos a partir da detrended fluctuation analysis  em 

tamanhos de janela móveis iguais a 2200 dias (cerca de 10 anos de negociação), para cada 

série diária de retornos acionistas e os rendimentos diários das obrigações do tesouro 

(OT’s) com maturidade a 10 anos para cada país, bem como a reta de regressão que melhor 

se ajusta à tendência determinada pelo método dos mínimos quadrados. O modelo de 
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regressão assenta no pressuposto de que os rendimentos das OT’s estão linearmente e 

positivamente relacionados com a memória de longo prazo dos retornos dos índices de 

ações, expressando-se através da seguinte relação: 

 

 
[113] 

 

onde  é a variável a explicar e representa os rendimentos das OT’s do país  no momento 

,  é a variável explicativa e representa a memória de longo prazo (definida pelo 

expoente  de Hurst) do índice acionista do país  no momento ,  e  são os parâmetros 

a estimar (sendo  a ordenada na origem e  o declive da reta de regressão) e  é o termo 

de perturbação ou aleatório (residual) da regressão no momento . 



 
FIGURA 14 – Relação entre os expoentes Hurst, obtidos via detrended fluctuation analysis  em 

tamanhos de janela móvel iguais a 2200 dias, para as séries diárias de retornos acionistas e os rendimentos 

diários das OT’s a 10 anos para cada país, e reta de regressão dos mínimos quadrados 
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Novamente, nos casos dos índices BEL-20 e PSI-20, que possuem menos registos 

históricos, a utilização de um desfasamento igual a 2200 dias compromete a extensão do 

período de cálculo dos expoentes de Hurst. Ao contrário do que sucede para Portugal, a 

inclinação positiva da reta de regressão para a Bélgica indica que a taxa de retorno das 

OT’s evolui no mesmo sentido que a estimativa do parâmetro de memória longa, embora 

num regime de fraca dependência. Nos casos dos índices CAC-40 e AEX, que possuem 

mais registos históricos e, portanto, são mais esclarecedores, as respetivas retas de 

regressão também têm sinal positivo, mas assumem declives mais acentuados. 

 

Com exceção do caso português, o sinal (positivo) do coeficiente angular da reta de 

regressão concorda com as expectativas do comportamento das duas variáveis relacionadas 

nos mercados financeiros: à medida que aumenta o parâmetro de memória de longo prazo, 

deve subir o nível de exigência dos investidores relativamente ao rendimento esperado pela 

aquisição de dívida pública emitida pelos estados, em consequência da maior exposição ao 

risco-país. 

 

De acordo com a estimação do modelo, prevê-se que, por cada incremento marginal igual a 

0.1 do expoente  de Hurst (i.e., do parâmetro de memória de longo prazo) no índice 

CAC-40, a taxa de rendimento das OT´s a 10 anos emitidas pelo Tesouro francês deve 

subir em 1.8912%. Ainda de acordo com os resultados da estrutura, estima-se que um 

incremento marginal igual a 0.1 da memória de longo prazo no índice AEX deve motivar os 

investidores a exigirem um aumento dos juros das OT’s holandesas igual a 1.9166%, de 

modo a serem compensados do acréscimo de risco assumido. 

 

A Figura 15 representa as nuvens de pontos correspondentes às relações entre as 

estimativas dos expoentes  de Hurst, obtidos a partir da detrended fluctuation analysis 

 em tamanhos de janela móveis iguais a 2200 dias (cerca de 10 anos de negociação), 

para todas as séries de retornos acionistas e os rendimentos das obrigações do tesouro 

(OT’s) com maturidade a 10 anos para todos os países, bem como a reta de regressão que 

melhor se ajusta à tendência determinada pelo método dos mínimos quadrados. 
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FIGURA 15 – Relação entre os expoentes Hurst, obtidos via detrended fluctuation analysis  em 

tamanhos de janela móvel iguais a 2200 dias, para todas as séries diárias de retornos acionistas e os 

rendimentos diários das OT’s a 10 anos para todos os países, e reta de regressão dos mínimos quadrados 
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25. CONTRIBUTOS PARA APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL ASSET PRICING 

MODEL  

 

25.1. Modelo de Mercado 

 

O modelo de mercado assenta no pressuposto de que o retorno individual de uma ação está 

relacionado, de forma linear, com os outros títulos por meio do retorno do índice do 

mercado. Essa relação do modelo de mercado
156

 expressa-se da seguinte forma (Sharp, 

Alexander & Bailey, 1995, p. 206): 

 

 
[114] 

 

onde  é o retorno da ação  no período ,  é o retorno do índice do mercado  no 

período ,  é o termo da ordenada na origem,  é o termo do declive da reta e  é 

o termo de perturbação ou de erro aleatório (residual) da regressão
157

 no período . 

 

Geometricamente, no espaço retorno da ação – retorno do índice do mercado o modelo de 

mercado é representado pela reta na Figura 16 (Sharp, Alexander & Bailey, 1995, p. 210): 

                                                           
156 A rendibilidade esperada do título é estimada através do modelo de mercado com um fator (Single Index Market 
Model – SIMM). O modelo de mercado também se designa, frequentemente, por (characteristic line) reta característica. 
157 A componente aleatória inclui-se na especificação para que suporte, residualmente, alguns fatores que, embora não 

estejam expressos no modelo, possam influenciar a variável a explicar  . De entre esses fatores, podem salientar-se a 

possibilidade de omitir variáveis relevantes, incluir variáveis não relevantes, cometer erros de medida ou de observação e, 

ainda, a aleatoriedade do comportamento humano. 
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FIGURA 16 – Reta do Modelo de Mercado 

 
Fonte: Sharp, W.F.; Alexander, G.J.; Bailey, J.V. (1995) - Investments. Prentice Hall International Ed. (5ª Ed.). ISBN 0-13-18-3344-8 

 

 

O termo de perturbação  tende, em termos médios, para zero e, como pressuposto, 

assume-se que não se correlaciona com o retorno do índice do mercado, nem com o termo 

residual dos outros títulos, nem com o termo residual do mesmo título ao longo do 

tempo
158

. 

 

O coeficiente beta  define-se como um valor médio do risco sistemático (do mercado 

ou não diversificável). Este parâmetro mede a amplitude da variação do preço de uma 

ação, esperada pelos investidores, por cada oscilação igual a 1,0% no índice do mercado
159

 

(Sharp, Alexander & Bailey, 1995, p. 211): 

 

 

[115] 

                                                           
158 Este pressuposto visa ultrapassar o problema da auto-correlação, muito frequente nos estudos que utilizam séries 

temporais, impedindo a violação da hipótese teórica de que a covariância entre os erros afetos a períodos diferentes é 
nula. 
159 Se o beta de uma empresa for igual a +2.2, por exemplo, e se for assumida a mesma perspetiva para o futuro, em 

termos médios significa que quando o mercado registar uma subida de 1,0% os preços das ações daquela empresa 

tenderão a subir +2,2% (2.2x1,0%). Quer dizer que o risco de mercado de um investimento pode medir-se por meio do 

grau em que o valor desse investimento é afetado em consequência de uma alteração no valor agregado de todos os ativos 

da economia. 
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onde  é a covariância entre o retorno da ação  e o retorno do índice do mercado 

 , ou seja, mede o contributo da ação  para o risco de uma carteira completamente 

diversificada,  é a variância do retorno do índice do mercado  ,  é o coeficiente 

de correlação entre o retorno do título  e o retorno do índice do mercado  ,  é o 

desvio-padrão do retorno da ação  e  é o desvio-padrão do retorno do índice do 

mercado . 

 

Relativamente ao beta do mercado  , importa salientar que, sendo igual à unidade
160

, 

representa um padrão de referência com elevada importância na classificação do risco 

sistemático das ações, definido por : 

 

 se , o risco sistemático situa-se acima da média e a ação tende a ser mais 

volátil do que o mercado (este título amplia o movimento geral do mercado e varia 

do mesmo modo que o mercado; 

 se , o risco sistemático situa-se abaixo da média e a ação tende a ser menos 

volátil do que o mercado (este título contrai o movimento geral do mercado e varia 

do mesmo modo que o mercado, se beta é positivo, ou em sentido contrário, se beta 

é negativo); 

 um ativo sem risco, ou seja, com retorno fixo assegurado, não é afetado pelo 

mercado e, consequentemente, assume um . 

 

O modelo de mercado permite proceder à decomposição do risco total de um valor 

mobiliário de rendimento variável, entre os seguintes tipos de risco (Sharp, Alexander & 

Bailey, 1995, p. 212): 

 

 

[116] 

 

onde  é o risco total,  é o risco de mercado
161

 (sistemático ou não diversificável) e 

 é o risco específico
162

 (não sistemático ou diversificável). 

                                                           
160 Por definição, o beta do mercado é igual à unidade, na medida em que a covariância de uma variável consigo mesma 

traduz a variância dessa variável: . 
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Na medida em que emerge da possibilidade de ocorrência de determinados eventos que 

condicionam todas as empresas, o risco de mercado não é suscetível de ser reduzido ou 

eliminado. Porém, os investidores sensatos reduzem o risco específico através da 

diversificação, ponderando o efeito que as ações de cada empresa assumem no risco da sua 

carteira: ”the risk of a well-deversified portfolio depends on the market risk of the 

securities included in the portfolio” (Brealey, Myers & Allen, 2006, p. 167). De facto, a 

maioria das ações consideradas individualmente possui um desvio-padrão mais elevado do 

que o desvio-padrão da carteira de mercado, mas muita da sua variabilidade representa o 

risco único (específico) que pode ser eliminado por via da diversificação. 

 

Enquanto que o risco de mercado é responsável pela maior parte do risco de uma carteira 

perfeitamente diversificada, o beta de um valor mobiliário considerado individualmente 

mede a sua sensibilidade em relação aos movimentos da carteira em que se integra. Por 

isso, a contribuição de uma ação para o risco de uma carteira completamente diversificada 

depende da sua sensibilidade face às variações do mercado, e tal sensibilidade corresponde 

ao beta. Assim, no contexto das carteiras o risco de um valor mobiliário mede-se pelo beta 

da ação subjacente. 

 

O modelo de mercado representa um instrumento de trabalho muito interessante no âmbito 

dos estudos de análise sobre o mercado de capitais (Brandão, 2002, pp. 161-162): 

 

 permite a fixação de um objetivo de risco para uma carteira de títulos; 

 mede o desempenho dos gestores de carteiras de títulos; 

 permite a confrontação entre os resultados da análise técnica e da análise 

fundamental; 

 complementa a análise de outros modelos de avaliação; 

 possibilita a realização do estudo dos acontecimentos.  

                                                                                                                                                                                
161 O risco de mercado associa-se a acontecimentos relacionados com guerras, inflação, recessão, taxas de juro, etc. 
162 O risco específico resulta de acontecimentos próprios de uma empresa, relacionados com o sucesso ou insucesso de 

ações judiciais, de programas de marketing, de contratos, etc. 
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25.2. Capital Asset Pricing Model  

 

O capital asset pricing model  especifica a relação que existe entre o risco e o 

retorno exigido pelos investidores em títulos, quando estes fazem parte integrante de uma 

carteira bem diversificada (Sharp, Alexander & Bailey, 1995, pp. 262-263). 

 

Os pressupostos em que assenta o modelo  são os mesmos que dirigem os mercados 

eficientes: 

 

 o mercado de capitais é de concorrência perfeita, em que nenhum investidor 

individual tem possibilidade de influenciar o preço dos ativos; 

 os investidores são racionais, e o objetivo que os motiva traduz-se na maximização 

da riqueza total; 

 a decisão dos investidores considera apenas o binómio retorno
163

 e risco
164

; 

 os investidores possuem antecipações homogéneas do retorno e do risco; 

 os investidores pressupõem um horizonte temporal idêntico; 

 todos os investidores acedem à mesma informação; 

 as carteiras de ações podem ser constituídas por ativos sem risco
165

 e por ativos 

com risco, e os investidores podem contrair ou conceder empréstimos, para 

qualquer montante, a uma mesma taxa de juro isenta de risco; 

 não são considerados na análise impostos, custos ou dificuldades de transação, nem 

quaisquer imperfeições do mercado; 

 o conjunto das possibilidades de investimento é apenas composto por ativos em 

mercados financeiros, sendo todos esses ativos transacionáveis e divisíveis.  

                                                           
163 O retorno mede-se pelo valor médio do retorno esperado da carteira. 
164 O risco mede-se pela variância, ou pelo desvio-padrão, do retorno médio esperado da carteira. 
165 No capital asset pricing model , normalmente, considera-se como aplicação sem risco o investimento em 

bilhetes do tesouro. Porém, apesar da reduzida probabilidade de insolvência que se lhes atribui, os bilhetes do tesouro não 

garantem uma rendibilidade real, na medida em que continua a existir o risco da inflação. 
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25.2.1. Capital Market Line  

 

Considerando os pressupostos de que o investidor pode organizar uma carteira por via da 

combinação de ativos sem risco e de ativos com risco, por um lado, e, por outro, de que o 

mercado está em equilíbrio, torna-se possível definir uma linha que representa a melhor 

combinação entre o binómio retorno e risco, designada por capital market line 
166

 e 

expressa da seguinte forma (Sharp, Alexander & Bailey, 1995, p. 267): 

 

 

[117] 

 

onde  é a esperança matemática do retorno de um portefólio eficiente, ou a taxa de 

retorno de equilíbrio desse portfólio,  é a esperança matemática do retorno do índice 

do mercado, ou da carteira ótima,  é o retorno de uma aplicação sem risco (ordenada na 

origem),  é o desvio-padrão do retorno do índice do mercado,  é o desvio-padrão do 

retorno do portefólio eficiente e  é o preço de mercado do risco 

(inclinação da reta) para portefólios eficientes e corresponde ao adicional de remuneração a 

exigir por unidade adicional de risco (desvio-padrão) do portefólio eficiente. 

 

Geometricamente, no espaço esperança de retorno do portfólio – desvio-padrão do retorno 

do portefólio a capital market line  é representada pela reta na Figura 17 (Sharp, 

Alexander & Bailey, 1995, p. 268):  

                                                           
166 A capital market line  contém o ponto correspondente a uma carteira constituída por ativos na mesma 

proporção da carteira de mercado. 
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FIGURA 17 – Capital Market Line  

 
Fonte: Sharp, W.F.; Alexander, G.J.; Bailey, J.V. (1995) - Investments. Prentice Hall International Ed. (5ª Ed.). ISBN 0-13-18-3344-8 

 

 

O equilíbrio no mercado de capitais pode ser caracterizado por duas referências (Sharp, 

Alexander & Bailey, 1995, p. 268). A primeira é a ordenada na origem da capital market 

line , ou seja, a taxa sem risco, que frequentemente é referida como a “reward for 

waiting”. A segunda é a inclinação da capital market line , que, frequentemente, é 

referida como “reward per unit of risk borne”. Em essência, o mercado de capitais oferece 

um lugar onde o tempo e o risco podem ser negociados com os respetivos preços 

determinados pelas forças da oferta e da procura. Assim, a ordenada na origem e o declive 

podem ser considerados como o preço do tempo e o preço do risco, respetivamente. 

 

A taxa de retorno esperada de um portefólio eficiente, ou seja, situado sobre a capital 

market line , é igual à taxa de retorno de um ativo sem risco mais um prémio de 

risco. A  exprime uma relação linear entre o retorno esperado e o seu risco (Brandão, 

p. 169).  
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25.2.2. Security Market Line  

 

Enquanto que a capital market line  estabelece o relacionamento risco - retorno para 

portefólios eficientes, a security market line  permite calcular o retorno a exigir para 

uma ação em função do seu nível de risco de mercado, no caso de se incorporar esse título 

numa carteira bem diversificada (Pinho & Soares, 2007). 

 

Para que uma carteira seja eficiente, deve garantir-se a relação linear
167

 entre o retorno 

esperado de cada ação e a sua contribuição marginal para o risco da carteira, definida por 

beta (Brealey, Myers & Allen, 2006, p. 182). Esta relação traduz-se por meio da security 

market line  e expressa-se da seguinte forma (Sharp, Alexander & Bailey, 1995, p. 

270): 

 

 

[118] 

 

onde  é a taxa de retorno de equilíbrio da ação , ou taxa de retorno a exigir para a 

ação,  é a taxa de retorno do índice do mercado,  é o retorno de uma aplicação sem 

risco, ou a ordenada na origem,  é a inclinação da reta, 

 é o prémio de risco da ação  e  é a covariância entre 

as taxas de retorno da ação  e do índice do mercado , ou seja, mede o contributo da ação 

para o risco de uma carteira bem diversificada. 

 

Geometricamente, no espaço esperança de retorno da ação – covariância entre o retorno da 

ação e o retorno do índice do mercado a security market line  é representada pela 

reta na Figura 18 (Sharp, Alexander & Bailey, 1995, p. 270):  

                                                           
167 Se aquela relação não for linear, então a carteira também não é eficiente. 
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FIGURA 18 – Security Market Line  

 
Fonte: Sharp, W.F.; Alexander, G.J.; Bailey, J.V. (1995) - Investments. Prentice Hall International Ed. (5ª Ed.). ISBN 0-13-18-3344-8 

 

 

Designando  , conforme [115], pode obter-se a expressão da security market 

line  alternativamente com base no parâmetro beta para a ação  do seguinte modo 

(Sharp, Alexander & Bailey, 1995, p. 271): 

 

 

[119] 

 

onde  é o prémio de risco do mercado acionista e  é o 

prémio de risco a exigir para um investimento na ação . 

 

Geometricamente, no espaço alternativo esperança de retorno da ação – beta a security 

market line  é representada pela reta na Figura 19 (Sharp, Alexander & Bailey, 

1995, p. 270):  
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FIGURA 19 – Security Market Line  

 
Fonte: Sharp, W.F.; Alexander, G.J.; Bailey, J.V. (1995) - Investments. Prentice Hall International Ed. (5ª Ed.). ISBN 0-13-18-3344-8 

 

 

A security market line  tem ordenada na origem igual à taxa de juro sem risco  e 

inclinação positiva igual a , que mede o preço do risco pelo mercado, ou seja, 

por cada unidade de beta o retorno de um ativo deve aumentar por um montante igual 

àquele diferencial. 

 

Em equilíbrio, nenhuma ação poderá situar-se fora da security market line  e, assim, 

a linha demonstra que o retorno de um ativo com risco é igual à soma do retorno de um 

ativo sem risco com um prémio de risco que, por sua vez, se expressa pela diferença, 

ponderada pelo beta do ativo, entre o retorno do índice do mercado e o retorno de um ativo 

isento de risco. 

 

O modelo estabelece que o prémio de risco esperado em cada investimento se comporta de 

forma proporcional ao respetivo beta (Brealey, Myers & Allen, 2006, p. 189). Assumindo 

a expectativa de que a carteira de mercado proporciona um retorno superior à remuneração 

de um ativo sem risco, a diferença determinada entre ambos reflete o prémio de risco do 

índice do mercado . 
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Se uma aplicação sem risco tem um beta igual a zero, então tem um prémio de risco 

também nulo
168

. Se a carteira de mercado tem um beta igual à unidade e um prémio de 

risco igual a , então estas referências podem servir de padrão para o prémio de 

risco esperado quando o beta é diferente de zero ou da unidade. Esse desenvolvimento
169

 

fundamenta o capital asset pricing model , cuja mensagem se sintetiza da seguinte 

forma: num mercado competitivo o prémio de risco esperado varia proporcionalmente ao 

beta. 

 

Do exposto resulta que todos os investidores devem situar-se ao longo da security market 

line  e, nesta circunstância, o prémio de risco esperado da ação é igual ao produto de 

beta pelo prémio de risco esperado do mercado
170

, conforme se apresenta na seguinte 

expressão (Brealey, Myers & Allen, 2006, p. 189): 

 

 

[120] 

 

onde  é o prémio de risco esperado da ação ,  é o prémio de risco 

esperado do índice do mercado   e   é a volatilidade do retorno da ação em relação ao 

retorno do índice do mercado. 

 

As principais aplicações práticas da security market line  são as seguintes (Brandão, 

2002, p. 171): 

 

 identifica os ativos que estão corretamente avaliados, bem como os que estão sub 

ou sobreavaliados; 

 determina o consenso do preço do risco implícito nos preços correntes do mercado; 

 permite avaliar a performance dos gestores de carteiras; 

                                                           
168 O prémio de risco traduz a diferença entre o retorno esperado do investimento e a taxa de juro sem risco. 
169 A investigação que deu origem ao capital asset pricing model  foi desenvolvida nos anos ‘60 pelos autores 

William Sharpe, John Lintner & Jack Treynor. 
170 Assim, o prémio de risco esperado de um investimento com um beta igual a 0.5 é metade do prémio de risco esperado 

do mercado, enquanto que o prémio de risco esperado de um investimento com um beta igual a 2 é o dobro do prémio de 

risco esperado do mercado. 
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 testa a eficiência dos mercados financeiros
171

; 

 testa a teoria de avaliação dos ativos, como, por exemplo, o capital asset pricing 

model . 

 

O que torna um investimento arriscado no mercado de ações é a dispersão dos resultados 

que podem ocorrer, cuja medida se representa pela variância ou pelo desvio-padrão. 

Conforme resulta do exposto, o capital asset pricing model  procura portefólios 

eficientes, definidos como aqueles que proporcionam o maior retorno esperado para um 

dado desvio-padrão, ou o menor desvio-padrão para um dado retorno esperado. O princípio 

básico da seleção de todas as carteiras resume-se na ideia de que o objetivo de todos os 

investidores é aumentar o retorno esperado das suas carteiras e, simultaneamente, reduzir o 

desvio-padrão associado a esse retorno. 

 

 

25.3. Hipótese de Mercado Fractal  

 

Os resultados empíricos de diversos estudos internacionais e desta dissertação mostram 

que os mercados de capitais não são bem descritos pela distribuição Normal nem pela 

teoria de passeio aleatório. No entanto, a hipótese de mercado eficiente  continua a 

ser o paradigma dominante para a forma como os mercados funcionam. Neste contexto, o 

autor Peters (1994) avançou uma teoria alternativa da estrutura do mercado. 

 

A (fractal market hypothesis – ) hipótese de mercado fractal é uma alternativa para a 

hipótese de mercado eficiente , e não para o capital asset pricing model , 

“but, because it is based on efficient markets, the CAPM also needs a replacement” 

(Peters, 1994, p. 39). A  disponibiliza uma estrutura económica e matemática para a 

análise de mercado fractal. Através dessa hipótese é possível entender por que existem 

estruturas estatísticas auto-semelhantes e como o risco é partilhado entre os investidores. A 

hipótese de mercado fractal  propõe (Peters, 1994, p. 49): 

 

                                                           
171 A eficiência dos mercados implica a ausência de retornos anormais, ou seja, todos os ativos estão corretamente 

avaliados e proporcionam um retorno normal para o seu nível de risco. 
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1) o mercado é estável quando é composto por investidores que cobrem um grande 

número de horizontes de investimento. Isso garante que existe ampla liquidez para 

os traders; 

2) o conjunto das informações está mais relacionado com o sentimento do mercado e 

com fatores técnicos no curto prazo do que no longo prazo. Com o aumento do 

horizonte de investimento, a informação fundamental de longo prazo passa a 

dominar. Assim, as variações de preço podem refletir informação importante 

apenas para este horizonte de investimento; 

3) se ocorrer um evento que ponha em causa a validade da informação fundamental, 

os investidores de longo prazo suspendem a participação no mercado ou passam a 

negociar com base no conjunto das informações de curto prazo. Quando o 

horizonte de investimento global do mercado contrai para um nível uniforme o 

mercado torna-se instável, em que não existem investidores de longo prazo para 

estabilizar o mercado oferecendo liquidez aos investidores de curto prazo; 

4) os preços refletem uma combinação de negociação técnica de curto prazo e 

avaliação fundamental de longo prazo. Assim, as variações de preço a curto prazo 

são suscetíveis de ser mais voláteis, ou "ruidosas", do que as negociações de longo 

prazo. A tendência subjacente no mercado reflete as alterações dos ganhos 

esperados, com base nas mudanças do ambiente económico. Tendências de curto 

prazo são mais provavelmente o resultado de comportamento de massas. Não há 

razão para crer que a duração das tendências de curto prazo esteja relacionada com 

a tendência económica de longo prazo; 

5) se um título não tem qualquer vínculo com o ciclo económico, então não deverá 

existir tendência de longo prazo, e negociação, liquidez e informação de curto 

prazo serão dominantes. 

 

Contrariamente à hipótese de mercado eficiente , a hipótese de mercado fractal 

 estabelece que a informação é avaliada de acordo com o horizonte de investimento 

do investidor. Na medida em que diferentes horizontes de investimento apreciam a 

informação de forma diferente, a difusão da informação também será desigual. Em 

qualquer momento, os preços podem não refletir toda a informação disponível, mas apenas 

a informação importante para esse horizonte de investimento. 
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A  baseia-se na premissa de que o mercado assume diferentes estados e que pode 

alterar entre os regimes estável e instável, e constata que o regime caótico ocorre quando 

os investidores perdem a confiança na informação fundamental de longo prazo. Em muitos 

sentidos, a  combina esses dois aspetos através do uso de horizontes de investimento; 

especifica quando o regime muda e por que os mercados se tornam instáveis quando a 

informação fundamental perde o seu valor. A resposta é que esta hipótese define que o 

mercado é estável quando não tem característica de escala temporal ou horizonte de 

investimento. A instabilidade ocorre quando o mercado perde a sua estrutura fractal e 

assume um horizonte de investimento bastante uniforme. 

 

A maior parte da análise de mercado standard assume que o processo de mercado é, 

essencialmente, estocástico. Para testar a hipótese de mercado eficiente , esta 

suposição causa alguns problemas. No entanto, para a hipótese de mercado fractal  

muitos dos testes standard perdem o seu poder. Muitas pesquisas que utilizam 

metodologias padrão apontam inconsistências entre a  e o comportamento do 

mercado observado. Contudo, novas metodologias também são necessárias para tirar 

proveito da estrutura do mercado descrita na . Algumas já foram desenvolvidas para 

alcançar estes objetivos, tais como a rescaled-range analysis , a detrended 

fluctuationa analysis  ou a fractional differencing analysis , que também são 

utilizadas nesta dissertação. 

 

 

25.4. Aperfeiçoamento do Capital Asset Pricing Model  

 

Se a dependência estatística persistente estiver presente, as alterações dos preços dos ativos 

financeiros não seguem um processo martingale, que caracteriza o mercado eficiente. 

Assim, a questão da eficiência dos mercados financeiros está diretamente relacionada com 

a presença de componentes de memória longa nos retornos. E isso tem implicações 

importantes para muitos dos paradigmas da moderna economia financeira, como, por 

exemplo, ao nível da definição dos níveis ótimos de consumo / poupança, das decisões de 

gestão de carteiras e da avaliação dos preços de derivados, dado que a classe de processos 

estocásticos contínuos no tempo mais empregues é inconsistente com a memória de longo 

prazo. Além disso, os testes tradicionais do capital asset pricing model  e da 
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arbitrage pricing theory  deixarão de ser válidos, na medida em que as formas 

usuais de inferência estatística são baseadas no pressuposto de que os retornos são i.i.d., ou 

seja, caracterizados por modelos de passeio aleatório e, por isso, não se aplicam a séries 

temporais com tal dependência persistente. Estas situações afetam a medição correta do 

risco financeiro e, por isso, a alocação adequada dos capitais internacionais escassos. 

 

Geralmente, assume-se que os retornos dos ativos financeiros seguem um processo 

gaussiano não correlacionado e são descritos por um movimento Browniano geométrico 

, traduzindo uma suposição que está na essência da hipótese de mercado eficiente 

. Porém, os trabalhos científicos mais recentes têm salientado que os processos 

teóricos de memória de longo prazo baseados em fractalidade modelam melhor aqueles 

dados financeiros e incitam a um interesse renovado no movimento Browniano fracionário 

. Sob esta abordagem, o parâmetro de memória de longo prazo nas séries de 

retornos dos índices de ações, definido pelo expoente  de Hurst, pode, entre outras 

metodologias, ser estimado diretamente através da rescaled-range analysis  – 

apresentada no Sub-capítulo 7.5.1.1 – ou da detrended fluctuation analysis  – 

apresentada no Sub-capítulo 7.5.3 – e indiretamente através da fractional differencing 

analysis  – apresentada no Sub-capítulo 7.5.2. Com a metodologia de modelação 

mais avançada  pode caracterizar-se de forma mais precisa o comportamento das 

séries temporais financeiras, sendo importante para a medição do risco. 

 

Se a série de retornos seguir um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo , a 

estimativa do expoente Hurst será , confirmando-se a  e sendo adequado o 

 para avaliar o equilíbrio dos ativos financeiros. O parâmetro de achatamento , 

dado por , neste caso é , significando que o processo tem variância finita e, 

portanto, tende para a distribuição Normal , em que  é uma medida de 

localização (a média) e  é uma medida de risco (a variância). Se a série de retornos 

seguir um processo com dependência estatística persistente, descrito pelo , a 

estimativa do expoente Hurst será , rejeitando-se a  e desadequando-se o 

 para avaliar o equilíbrio dos ativos financeiros. O parâmetro de achatamento , 

dado por , neste caso é , significando que o processo tem variância indefinida ou 

infinita e, portanto, tende para a distribuição de Levy-Pareto , em que  é 
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uma medida de localização,  é uma medida de dispersão,  é uma medida de achatamento 

e  é uma medida de assimetria. A diferença entre as duas distribuições reside nas abas, 

aumentando o carácter leptocúrtico, ou seja, o risco, com o parâmetro , e isso está 

associado à ocorrência de eventos extremos. Isto justifica a mudança da medida de risco na 

análise para o expoente  de Hurst. Por outro lado, a evidência empírica internacional 

também refere que os índices de retornos de ações com maior persistência (maior 

amplitude do efeito “Noé”), ou seja, com expoentes , têm um risco de mercado 

mais imprevisível. Além disso, um modelo teórico em que o expoente Hurst represente o 

risco adapta-se ao horizonte do investidor. 

 

O comportamento dos rendimentos das obrigações do tesouro (OT’s) nos mercados 

secundários de dívida soberana reflete a confiança dos investidores internacionais perante 

as condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetivas 

economias a partir do desempenho da generalidade dos seus ativos. Além disso, o risco 

médio do índice de mercado de cada país deve ser inferior ao risco médio mais amplo de 

todas as empresas que atuam na mesma economia. Por isso, as empresas que compõem um 

índice de mercado tendem a financiar-se a uma taxa de juro menor do que as restantes 

empresas. Isto justifica a possível utilização alternativa das OT’s no cálculo dos retornos 

do mercado. 

 

 

25.4.1. Definição de uma nova Fractional Capital Market Line  

 

Seguidamente, apresentam-se as bases contributivas para o aperfeiçoamento do capital 

asset pricing model  através da proposta de uma nova fractal capital market line 

. A partir da reprodução da expressão [117] anterior para a capital market line, 

 

 

 

a nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para o portefólio) seja 

dado pelo expoente  de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos. 
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Substituindo o parâmetro de risco, obtém-se a nova fractal capital market line, definida da 

seguinte forma: 

 

 

[121] 

 

onde  é taxa de retorno de um portefólio  eficiente, ou a taxa de retorno de 

equilíbrio desse portefólio,  é a taxa de retorno do mercado  ,  é o retorno de uma 

aplicação sem risco,  é a medida de risco do portefólio, definida pelo expoente Hurst 

dos retornos do portefólio eficiente,  é a medida de risco do índice do mercado, definida 

pelo expoente Hurst dos retornos do mercado, e  é o preço de mercado 

do risco para portefólios eficientes. 

 

Geometricamente, no espaço esperança de retorno do portefólio – risco a fractal capital 

market line  é representada por uma reta com ordenada na origem igual à taxa de 

juro sem risco  e com inclinação igual a , conforme mostrado pela 

Figura 20: 

 

 

FIGURA 20 – Fractal Capital Market Line  
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Assumindo a nova medida do risco, o parâmetro beta
*
 renovado será definido da seguinte 

forma: 

 

 

[122] 

 

onde  representa o risco do portefólio   e   representa o risco do mercado . 

 

A partir daqui pode obter-se a expressão da fractal capital market line  

alternativamente com base no parâmetro beta
*
 renovado: 

 

 

[123] 

 

onde  é o prémio de risco do mercado e  é o prémio de 

risco a exigir para um investimento no portefólio . A inclinação da , dada por 

, mede o preço do risco pelo mercado, ou seja, por cada unidade de beta
*
 

renovado o retorno de um portefólio deve aumentar por um montante igual àquele 

diferencial. 

 

Em equilíbrio, qualquer portefólio eficiente estará situado sobre a fractal capital market 

line  e, assim, a linha demonstra que a taxa de retorno esperada de um portefólio é 

igual à taxa de retorno de um ativo sem risco mais um prémio de risco. 

 

A vantagem da fractal capital market line  é que a medida de memória de longo 

prazo, definida pelo expoente  de Hurst, é a referência adequada para traduzir o risco em 

modelos que tanto possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d., como 

processos com dependência não linear. Por isso, esta formulação enquadra a hipótese de 

mercados eficientes  como um caso particular possível.  
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25.4.2. Definição de uma nova Fractional Security Market Line  

 

Seguidamente, apresentam-se as bases contributivas para o aperfeiçoamento do capital 

asset pricing model , através da proposta de uma nova fractal security market line 

. A partir da reprodução da expressão [118] anterior para a security market line, 

 

 

 

onde a  se define através da expressão [115], 

 

 

 

a nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado 

pelo expoente  de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos. Substituindo o 

parâmetro de risco, obtém-se a nova fractal security market line, definida da seguinte 

forma: 

 

 

[124] 

 

onde a relação da correlação de curto prazo  com os indicadores de risco de longo 

prazo do ativo  e do mercado  é medida pela covariação : 

 

 

[125] 

 

Geometricamente, no espaço esperança de retorno do ativo – covariação entre o risco de 

longo prazo do ativo e o risco de longo prazo do mercado a fractal security market line 

 é representada por uma reta com ordenada na origem igual à taxa de juro sem 

risco  e com inclinação igual a , conforme mostrado pelo Figura 21:  
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FIGURA 21 – Fractal Security Market Line  

 
 

 

Equivalentemente, a partir da expressão [124], a  pode definir-se do seguinte modo: 

 

 

[126] 

 

onde  é a taxa de retorno de equilíbrio do ativo , ou taxa de retorno a exigir para o 

ativo,  é a taxa de retorno do mercado  ,  é o retorno de uma aplicação sem risco, 

 é a medida de risco do índice do mercado, definida pelo expoente Hurst dos retornos 

do mercado,  é a medida de risco do ativo, definida pelo expoente Hurst dos retornos do 

ativo, e  é o coeficiente de correlação entre o retorno do ativo e o retorno do índice do 

mercado. 

 

Assumindo a nova medida do risco, o parâmetro beta
*
 renovado será definido da seguinte 

forma: 

 

 

[127] 
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onde  representa o risco do ativo   e   representa o risco do mercado , ou, 

equivalentemente
172

, 

 

 

[128] 

 

A partir das expressões [126] e [127] pode obter-se a expressão da fractal security market 

line , alternativamente, com base nesse parâmetro beta
*
 renovado: 

 

 

[129] 

 

onde  é o prémio de risco do mercado e  é o prémio de 

risco a exigir para um investimento no ativo . A inclinação da , dada por 

, mede o preço do risco pelo mercado, ou seja, por cada unidade de beta
*
 

renovado o retorno de um ativo deve aumentar por um montante igual àquele diferencial. 

 

Geometricamente, no espaço esperança de retorno do ativo – beta
*
 renovado a fractal 

security market line  é representada por uma reta com ordenada na origem igual à 

taxa de juro sem risco  e com inclinação igual a , conforme mostrado pelo 

Figura 22:  

                                                           
172 Por definição, o beta do mercado é igual à unidade:  , para . 
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FIGURA 22 – Fractal Security Market Line  

 
 

 

Em equilíbrio, qualquer ativo financeiro estará situado sobre a fractal security market line 

 e, assim, a linha demonstra que o retorno de um ativo com risco é igual à adição 

entre o retorno de um ativo sem risco e um prémio de risco que, por sua vez, se expressa 

pela diferença, ponderada pelo beta
*
 renovado do ativo, entre o retorno do mercado e o 

retorno de um ativo isento de risco. 

 

Na ótica do mercado eficiente não existe memória de longo prazo e o processo é descrito 

pelo movimento Browniano geométrico , em que o expoente Hurst . 

Neste caso, em que apenas existe o risco médio de mercado, a fractal security market line 

pode ser definida da seguinte forma: 

 

 

[130] 

 

ou, equivalentemente, 

 

 

[131] 
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Neste modelo o expoente Hurst é definido como a medida de risco. Um expoente  

equivale a um parâmetro beta original unitário e pode ser usado como benchmark para 

classificar o risco dos ativos financeiros:  indica um risco acima da média, ou 

investimento agressivo, e  indica um risco abaixo da média, ou investimento 

defensivo. No domínio da gestão de carteira,  ainda indica um investimento com 

memória de longo prazo sob a forma de persistência, com alguma componente preditiva, 

enquanto que  indica um investimento com memória de longo prazo sob a forma 

de anti-persistência, com reversão para a média. 

 

Ainda na ótica do mercado eficiente, em que não existe memória de longo prazo 

, se existir uma correlação perfeita entre o retorno do ativo e o retorno do 

índice do mercado , a fractal security market line pode ser definida da seguinte 

forma: 

 

 

[132] 

 

neste caso, se o risco de um ativo  for dado por  o beta
*
 renovado é unitário 

. 

 

A vantagem da fractal security market line  é que a medida de memória de longo 

prazo, definida pelo expoente  de Hurst, é a referência adequada para traduzir o risco em 

modelos que também possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos de 

passeio aleatório ou processos com dependência não linear. Por isso, esta formulação 

enquadra a hipótese de mercados eficientes  como um caso particular possível. 

Além disso, a fractal security market line  também permite a utilização do 

coeficiente de correlação como uma referência de curto prazo e o expoente  como uma 

referência de longo prazo, em termos da análise de investimentos. 
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CONCLUSÃO 

 

Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico 

 alegue proporcionar um bom ajustamento aos dados das séries temporais 

financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das 

inovações residuais são frequentemente adulterados. No estudo empírico desenvolvido na 

dissertação foram usados métodos de estimação e testes de memória de longo prazo para 

verificar tais características fundamentais que são importantes para: (1) medições de risco 

(2), avaliações de ativos financeiros e de opções, (3) seleção e gestão de portefólios e (4) 

alocação de capitais internacionais. As séries de dados são constituídas pelos retornos 

diários dos principais índices de referência do mercado EURONEXT. 

 

As séries de retornos diários dos índices de ações da Bélgica, França, Holanda e Portugal 

são analisadas pelo desvio de normalidade, pelo comportamento das funções de auto-

correlação e pela evolução dos quatro primeiros momentos, calculados usando janelas 

temporais de tamanho crescente e janelas temporais deslizantes de tamanho fixo igual a 50 

dias. A estacionariedade – quer em sentido estrito, quer em sentido lato –, a ergodicidade e 

a independência das séries temporais financeiras para cada país são verificadas e 

consideradas inexistentes. Por isso, tais comportamentos não podem ser descritos por 

modelos das famílias  ou , que assumem estacionariedade das séries 

residuais finais. Além disso, as inovações empíricas dos retornos seguem processos 

gaussianos comprovadamente correlacionados, que também não podem ser comparados 

com modelos teóricos de benchmark de ruído branco (independente), como o movimento 

Browniano geométrico . Então, os retornos dos mercados de ações são descritos sob 

abordagem do modelo teórico de benchmark caracterizado pelo movimento Browniano 

fracionário , que é mais geral e abrange o movimento Browniano geométrico 

. 

 

As séries dos retornos também são examinadas pelos seus graus de dependência temporal 

de longo prazo. Na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos 

mercados procedeu-se à modelação das séries diárias de retornos dos índices acionistas 
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usando uma formulação do movimento Browniano fracionário  para obter os 

expoentes  de Hurst avaliados por meio da rescaled-range analysis  e da detrended 

fluctuation analysis , com diferentes tamanhos de janela. A regressão linear sobre os 

dados da amostra total determina valores do expoente Hurst diferentes, conforme seja 

empregue a análise  ou a análise . As estimativas dos expoentes  são 

ligeiramente superiores no primeiro método, embora isso não seja surpreendente, dado que 

tende a sobrestimar o expoente  em séries temporais de pequena dimensão (Feder, 1988; 

Grau-Carles, 2000; Costa & Vasconcelos, 2003; Grech & Mazur, 2004; Alvarez-Ramirez, 

Alvarez Rodriguez & Fernandez-Anaya, 2008; Czarnecki, Grech & Pamula, 2008; 

Kristoufek, 2009b, 2010). Além disso, a análise  tem como vantagem, relativamente à 

análise , a capacidade de detetar dependência de longo prazo em séries temporais não 

estacionárias. As duas metodologias de medição produzem resultados empíricos não 

exclusivos e divergentes em relação aos dados de retorno dos índices acionistas da 

EURONEXT. Evidências mistas também foram encontradas em vários estudos recentes 

(Crato, 1994; Cheung & Lai, 1995; Barkoulas & Baum, 1996; Sadique & Silvapulle, 2001; 

Christodoulou-Volos & Siokis, 2006; Eitelman & Vitanza, 2008). Os mercados não são 

convencionalmente eficientes, mas os índices de referência do BEL-20, AEX e PSI-20 

mostram-se persistentes e, assim, ineficientes, e o índice de referência do CAC-40 parece 

ser anti-persistente, ou ultra-eficiente. Portanto, é difícil obter conclusões definitivas e 

gerais sobre a presença ou ausência de fenómenos de dependência de longo prazo com 

base nos expoentes Hurst. 

 

A análise mais localizada (no tempo) sobre os retornos dos índices, baseada no cálculo do 

expoente Hurst “local”  em janelas móveis, proporciona um mapa de evolução dos 

mercados até à maturidade, facilitando a identificação dos principais acontecimentos que 

afetam os mercados em todo o mundo e a análise da forma como esses efeitos se propagam 

através de cada uma das escalas (com desfasamentos de 200 e de 400 dias). Conforme 

mencionado anteriormente, nas últimas duas décadas os mercados estiveram expostos a 

várias crises internacionais, tais como o crash dos “tigres asiáticos”, em Julho de 1997, os 

sinais de recessão mundial, em Outubro de 1998, a explosão da bolha dot com, em Abril de 

2000, o ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001, o crash global, em Março de 2002, o 

ataque bombista de Madrid, em Março de 2004 e os primeiros sinais da crise financeira, 

em Agosto de 2007. Portanto, questiona-se como tais eventos relevantes podem afetar a 
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dinâmica dos índices acionistas, especificamente quanto ao seu grau de correlação. 

Aparentemente, a memória de longo prazo altera-se significativamente com a ocorrência 

de um evento extremo, mas parece diminuir progressivamente com a permanência dos seus 

efeitos e com a implementação de políticas institucionais para os combaterem. A 

verificação de uma descida consistente dos valores do expoente  em todos os índices a 

partir de 2009, na análise , e de 2010, na análise , pode significar um 

amadurecimento dos mercados com o prolongamento dos efeitos da crise financeira atual. 

O facto de que intervenções firmes nos mercados tendem a reduzir  momentaneamente 

foi confirmado por Vandewalle & Ausloos (1997) e Costa & Vasconcelos (2003). Por 

outro lado, o estudo do comportamento do expoente Hurst para múltiplos períodos e em 

dois intervalos de escala propicia um detalhe mais refinado dos dados componentes da 

série, comparativamente à estimação do expoente para toda a série, e é indicativo do 

conhecimento multi-fracionário dos dados financeiros (Lux, 2004; Matos, Gama, Ruskin, 

Sharkasi & Crane, 2008). A constatação de uma tendência de diminuição dos valores do 

expoente  em todos os índices ao longo do período em estudo permite concluir que os 

mercados evoluem gradualmente. 

 

Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses de processos de 

memória de longo prazo para diferentes níveis de significância através do rescaled-range 

tests , do modified rescaled-range test  e do fractional differencing test 

. O segundo e o terceiro testes consideram diferentes cortes de desfasamento e 

diferentes valores da raiz da dimensão amostral, respetivamente, no intuito de avaliar a 

robustez dos resultados. Em termos gerais, o confronto dos procedimentos de teste 

debatidos no estudo não disponibiliza evidências claras e convincentes de que as séries de 

retornos dos índices agregados de ações da EURONEXT possuam memória de longo prazo. 

A análise dos retornos diários também revela que para os índices BEL-20 e CAC-40 não 

existem evidências categóricas contra o mercado martingale e, por isso, a hipótese de 

passeio aleatório  não deve ser rejeitada em nenhum dos casos. Além disso, ainda 

indica que relativamente ao índice PSI-20 deve existir um processo estocástico de memória 

de curto prazo que degenera durante longos períodos. 

 

Em alguns índices os valores da estatística  são inferiores aos da estatística  para 

todos os desfasamentos. Isto não é inesperado, dado que as respetivas séries de retornos se 
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mostram positivamente correlacionadas a curto prazo. Além disso, significa que a escolha 

do corte de desfasamento pode ter relevância sobre a significância dos resultados, 

contrariando a suposição de Eitelman & Vitanza (2008). 

 

O Quadro 15 apresenta uma síntese das estimativas dos parâmetros de memória de longo 

prazo e das estatísticas dos testes de hipóteses de memória de longo prazo para as séries 

diárias de retornos acionistas dos principais índices do mercado EURONEXT. 

 

 

QUADRO 15 – Estimativas dos parâmetros de memória de longo prazo e estatísticas dos testes de 

hipóteses de memória de longo prazo para as séries diárias de retornos acionistas 

   Estatísticas   

Índice 
 

via  

 

via  
 

 

 
 vs  

 via  

 

BEL-20 0.5905 0.521 1.4580 1.4325 –    0.0915 * 

CAC-40 0.5624 0.480 1.2248 1.3492 – 0.0299 

AEX 0.5721 0.526 1.6202 1.7118 –       0.1020 */** 

PSI-20 0.6317 0.573       1.9240 */** 1.7275 – 0.0865 

   Estatísticas   

Índice 
 

via  

 

via  
 

 

 
 vs  

 via  

 

BEL-20 P P R B – R B P 

CAC-40 P A P R B – R B R B 

AEX P P R B – R B P 

PSI-20 P P N R B – N R B R B 

Nota: Significado das notações: P – persistência; A P – anti-persistência; R B – ruído branco; N R B – não ruído branco. 

 

 

Com vista a retirar uma conclusão geral sobre os dados, Lipka & Los (2003) sugerem 

decidir que as séries possuem uma determinada propriedade se a maioria dos métodos 

propostos de análise identificar a propriedade de persistência (P), anti-persistência (AP) 

ruído branco (RB) ou ausência de ruído branco (NRB). Os resultados apurados no Quadro 

16 mostram-se sensíveis aos métodos de teste estatístico utilizados. Os preços do BEL-20, 

AEX e PSI-20 parecem ser persistentes, enquanto que os preços do CAC-40 parecem ser 

descritos pelo movimento Browniano geométrico  neutro. Em termos de uma 

conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência de longo 

prazo para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos permanecem 

inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer 

classificação, depende do mercado de ações particular. 
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A circunstância de os resultados divergirem entre os métodos empregues e o facto de o 

expoente Hurst mudar substancialmente ao longo do tempo sugerem que o movimento 

Browniano fracionário  possa ser um modelo de certa forma restritivo, menos capaz 

para captar totalmente a dinâmica complexa destes índices acionistas. Esta indicação de 

fundo multi-fractal possivelmente aconselha o recurso ao movimento Browniano multi-

fracionário  para descrever melhor o escalamento temporal do expoente . 

 

No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de 

memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e 

Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade 

(“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas 

por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para 

negociar, investir e gerir operações de hedging. Apesar de a evidência de dinâmica fractal 

ter base estatística fraca, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a 

hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da hipótese de mercado 

eficiente  na sua forma fraca. Consequentemente, podem ser violados muitos dos 

paradigmas utilizados na teoria financeira moderna, nomeadamente a perda de validade 

dos métodos martingale de valores mobiliários derivados (como o modelo de Black & 

Scholes) e a adequação dos modelos de valorização de ativos (como o capital asset pricing 

model -  e a arbitrage pricing theory - ), significando que a arbitragem perfeita 

é impossível. 

 

Uma questão levanta-se a propósito de saber se os modelos definidos sob abordagem do 

movimento Browniano fracionário  podem ser usados para ganhar retornos 

anormais nos mercados de ações, em particular quando a persistência é detetada. Os 

métodos até agora sugeridos na literatura não parecem conduzir a uma única conclusão 

científica em relação aos retornos nos mercados acionistas em geral, nem no mercado da 

EURONEXT: os mercados de ações não são todos convencionalmente eficientes; alguns 

parecem ser anti-persistentes ou ultra-eficientes, e outros parecem ser persistentes e 

ineficientes. Todavia, a questão mais importante para os reguladores e para os gestores de 

risco deve ser saber quais dos índices de mercado são persistentes e, assim, ineficientes, e 

quais podem, portanto, produzir retornos anormais. 
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Na perspetiva da classificação proposta por Matos, Gama, Ruskin, Sharkasi & Crane 

(2008), os mercados da Bélgica, Holanda e França parecem tendencialmente maduros, 

dado o comportamento mais estável do expoente Hurst e mais próximo de 0.5, enquanto 

que o mercado de Portugal parece ter passado de emergente a tendencialmente maduro, 

dada a consistência do expoente Hurst acima de 0.5 em todas as escalas até meados de 

2008. Além disso, as representações dos retornos dos índices mostram períodos distintos, 

decaimento lento das funções de auto-correlação  e momentos leptocúrticos, típicos 

de mercados não plenamente desenvolvidos. 

 

A mudança de característica do mercado português, com a transição de comportamento 

persistente para anti-persistente mais evidente nos últimos 4 anos, indica maior 

alinhamento com a tendência global, quer dos mercados do grupo da EURONEXT, quer de 

outros mercados maduros internacionais. No entanto, o índice PSI-20 ainda conserva um 

desempenho diferente dos restantes índices (mais) integrados no contexto do grupo do 

mercado pan-europeu. Isto também é patenteado pelos valores inferiores dos seus 

coeficientes de correlação, quando comparados entre todos os índices. Mesmo assim, cada 

um dos mercados mantém a sua identidade própria e características claramente 

diferenciadoras que limitam um conjunto perfeitamente sincronizado. 

 

A evidência empírica mostra que os dados financeiros dos mercados analisados, tal como 

outros mercados internacionais, possuem características diferentes das suposições do 

modelo financeiro teórico convencional, especialmente nos casos da Bélgica, Holanda e 

Portugal. A questão da eficiência dos mercados financeiros está relacionada com a 

presença de memória de longo prazo nas séries de dados, e isto tem implicações 

importantes para a validade dos testes tradicionais de equilíbrio dos ativos financeiros. 

Atendendo a isso, o estudo empírico desenvolvido na dissertação ainda pretende 

proporcionar contributos para aperfeiçoamento do capital asset pricing model , 

através da proposta de uma nova fractal capital market line  e de uma nova fractal 

security market line . 

 

A análise estatística começa por indicar que os mercados bolsistas de ações e os mercados 

de dívida soberana dos países considerados no estudo empírico não estão relacionados, 

mas que os mercados de dívida pública da Bélgica, França e Holanda estão fortemente 
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relacionados entre si, embora todas as séries de rendimentos das OT’s com maturidade a 10 

anos divirjam do comportamento Gaussiano. 

 

A estimação dos expoentes  de Hurst com desfasamentos de 10 anos voltou a basear-se 

no método da detrended fluctuation analysis , sob abordagem do movimento 

Browniano fractal . A utilização de OT’s com maturidade a 10 anos e de expoentes 

 com desfasamentos de 10 anos baseou-se na perspetiva de estruturas de longo prazo, 

conciliadas com o carácter da memória longa que está no objeto da dissertação. 

 

Os resultados estatísticos também indicam um forte potencial de relacionamento positivo 

entre a evolução do parâmetro de memória longa dos retornos acionistas, apesar do 

comprometimento da extensão do período de cálculo, e o rendimento das OT’s com 

vencimento a 10 anos. A evidência mostra que o sinal da relação é negativo no caso 

português e que a intensidade da relação é mais acentuada nos casos francês e holandês, 

em que não existe limitação na extensão do período de estimação de . 

 

Considerando o conjunto dos 4 mercados, o estudo econométrico mostra que, à medida que 

aumenta o parâmetro , deve subir o nível de exigência dos investidores relativamente ao 

rendimento esperado das OT’s, como contrapartida da maior exposição ao risco-país. 

 

O Quadro 16 ordena os expoentes  de Hurst, obtidos a partir da detrended fluctuation 

analysis  em tamanhos de janela móveis iguais a 2200 dias (cerca de 10 anos de 

negociação), para cada série diária de retornos acionistas dos principais índices da 

EURONEXT, e os valores médios dos rendimentos diários das obrigações do tesouro 

(OT’s) com maturidade a 10 anos para cada país. 

 

 

QUADRO 16 – Valores médios dos rendimentos das OT’s a 10 anos e estimativas dos expoentes Hurst via 

detrended fluctuation analysis , apresentados ordenadamente 

Estatística  OT’s Portugal OT’s Bélgica OT’s França OT’s Holanda 

Média ( ) 6.1731 4.9298 4.6981 4.6003 

Estimativa  PSI-20 AEX Bel-20 CAC-40 

Expoente de Hurst (via DFA) H 0.573 0.526 0.521 0.480 
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Os valores apresentados permitem verificar que, salvo no caso holandês, os países com 

maior rendimento esperado pelos investimentos em OT’s são os que exibem parâmetros de 

memória de longo prazo mais elevados. Isso significa que os mercados com persistência 

mais alta pagam rendimentos superiores para compensarem os investidores da maior 

exposição ao risco. 

 

Estes resultados do estudo empírico desenvolvido na Secção B da dissertação concordam 

com as expectativas e convergem com a evidência empírica internacional que identifica os 

mercados mais arriscados para investir a partir dos graus de persistência das séries de 

retornos dos respetivos índices acionistas. 

 

O exposto apoia a justificação teórica da mudança da medida de risco na análise para o 

expoente Hurst, ou seja, que o parâmetro de memória de longo prazo, definido por  para 

desfasamentos longos, é a referência adequada para traduzir o risco (do mercado e de um 

ativo), utilizando-se quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não 

correlacionado, descrito pelo  (em que , confirmando-se a  e 

adequando-se o  para avaliar o equilíbrio dos ativos financeiros), quer quando as 

séries de retornos seguem um processo com dependência estatística não linear, descrito 

pelo  (em que , rejeitando-se a  e desadequando-se o ). O exposto 

também indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) 

com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu 

comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas 

condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetivas economias 

com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. 

 

No contexto da abordagem do movimento Browniano fracionário  podem utilizar-se 

metodologias diferentes para a estimação do expoente , designadamente a rescaled-range 

analysis , a detrended fluctuation analysis  e a fractional differencing analysis 

. 

 

Finalmente, a proposta para a nova fractal capital market line define-se da seguinte forma 

[121]: 
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Designando  , conforme [122], pode obter-se a expressão da fractal capital 

market line  alternativamente com base no parâmetro beta
*
 renovado [123]: 

 

 

 

Em equilíbrio, qualquer portefólio eficiente estará situado sobre a fractal capital market 

line . Esta linha define que o retorno de um portefólio é igual à soma do retorno de 

um ativo sem risco com um prémio de risco. 

 

E a proposta para a nova fractal security market line define-se do seguinte modo [124]: 

 

 

 

Designando  , conforme [127], pode obter-se a expressão da fractal security 

market line  alternativamente com base no parâmetro beta
*
 renovado [129]: 

 

 

 

Em equilíbrio, qualquer ativo financeiro estará situado sobre a fractal security market line 

. Esta linha define que o retorno de um ativo com risco é igual à adição entre o 

retorno de um ativo sem risco e um prémio de risco, que é expresso pela diferença entre o 

retorno do índice do mercado e o retorno de um ativo isento de risco, ponderada pelo beta
*
 

renovado do ativo. 

 

Na perspetiva do mercado eficiente não existe memória de longo prazo , e o 

processo é descrito pelo movimento Browniano geométrico  padrão. Neste caso 

apenas existe o risco médio de mercado, e a fractal security market line define-se do 

seguinte modo [130]: 
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Neste modelo, em que o expoente Hurst é definido como a medida de risco,  

equivale a  na security market line  e pode ser usado como benchmark para 

classificar o risco dos ativos financeiros:  indica um risco acima da média, ou 

investimento agressivo, e  indica um risco abaixo da média, ou investimento 

defensivo. 

 

Ainda na ótica do mercado eficiente, em que não existe memória de longo prazo 

, existindo uma correlação perfeita entre o retorno do ativo e o retorno do 

índice do mercado , a fractal security market line define-se da seguinte forma 

[132]: 

 

 

 

neste caso, se o risco de um ativo  for dado por  o beta
*
 renovado é unitário 

. 

 

A vantagem da fractal capital market line  e da fractal security market line 

 é que a medida de memória de longo prazo, definida pelo expoente  de Hurst, é 

a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries 

de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas 

formulações contemplam a hipótese de mercados eficientes  como um caso 

particular possível. 

 

Esta dissertação contribui para a literatura, ao mostrar a importância de estudar expoentes 

Hurst variáveis no tempo para estimar a memória de longo prazo, em vez de assentar 

apenas em medidas estáticas de dependência. Os resultados sugerem que os exponentes  

variam ao longo do tempo devido a mudanças na dinâmica dos retornos das séries 

temporais. Uma via importante de investigação futura poderia explicar as diferenças no 

comportamento desses expoentes e das características das séries temporais. Essas variações 

podem decorrer de diferenças fundamentais em variáveis de microestrutura de mercado, 
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tais como mudanças nos padrões de negociação, fluxos de capitais, custos de negociação e 

tipologia do investidor. Uma análise mais aprofundada das explicações para as mudanças 

deve melhorar substancialmente a compreensão do comportamento dos mercados 

acionistas. Além disso, existem implicações para a valorização de opções e para os 

modelos de equilíbrio e avaliação, que devem ter em conta aquele facto estilizado. 

 

Os resultados também sugerem a utilização de modelos mais flexíveis para estimação do 

expoente Hurst. Outra via interessante de investigação poderia analisar em que medida o 

movimento Browniano multi-fracionário  constitui uma abordagem mais 

adequada para as séries financeiras exploradas. 

 

Além disso, os resultados ainda indicam que a rescaled-range analysis  tende a 

sobrestimar o expoente Hurst, relativamente à detrended fluctuation analysis . As 

diferenças podem ser causadas pela diferente escolha da duração dos sub-intervalos na 

estimação. Então, a escolha é fundamental para os resultados finais e essa análise adicional 

poderia estabelecer mais uma via relevante de investigação. 

 

Finalmente, a investigação futura poderia considerar aplicações concretas da nova fractal 

capital market line  e da nova fractal security market line , comparar os 

resultados com as metodologias alternativas e testar a robustez das conclusões. 

 

Os indícios para a existência de memória de longo prazo são ainda limitados e estão longe 

de serem generalizados. Certamente, o insucesso estatístico para encontrar memória longa 

nos retornos das ações não recusa, absolutamente, a sua presença. Se a memória longa, de 

facto, existe, ainda assim novas evidências de suporte são necessárias para confirmar a sua 

relevância empírica. E isso levanta consequências ao nível da moderna teoria financeira. 
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R/S 

 

/* file: rs    Sílvio Gama                           24 january 2013 

Copyright (C) 2013 Silvio Gama 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

from scipy import * 

 

# calcula o log-retorno 

def LogReturn(X): 

lr = zeros((len(X)-1)) 

for i in range(len(X)-1): 

lr[i] = log(X[i+1]/X[i])  

return lr 

 

# calcula a estatistica rs 

def rs(X): 

n  = len(X); m = float(sum(X))/n; Y = X - m 

Z  = zeros((n)); Z[0] = Y[0] 

for t in range(1,n): 

Z[t] = Z[t-1] + Y[t] 

r = max(Z) - min(Z) 

s = sqrt(sum(Y**2)/n) 

return r/s 

 

# define os coeficientes de rs modificada 

def w(j, q): 

return 1.0 - j / (q + 1.0) 

 

# calcula estimador da auto-covariancia 

def AutoCovEstimator(q, Y, n): 

s1 = 0.0 

for j in range(1,q+1): 

s2 = 0.0 

for i in range(j, n): 

s2 += Y[i]*Y[i-j] 

s1 += w(j,q)*s2 

return 2.0*s1/n 

 

 

M-R/S 

 

/* file: mrs    Sílvio Gama                           24 january 2013 

Copyright (C) 2013 Silvio Gama 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

# calcula a estatistica modificada rs de LO 

def mrsLO(q, X): 

n  = len(X); m = float(sum(X))/n; Y = X - m 

Z  = zeros((n)); Z[0] = Y[0] 

for t in range(1,n):
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Z[t] = Z[t-1] + Y[t] 

r = max(Z) - min(Z); ACE = AutoCovEstimator(q, Y, n) 

s = sqrt(sum(Y**2)/n + ACE) 

return r/s, ACE 

 

# leitura dos dados 

psi20 = ReadFile("psi20.txt") 

bel20 = ReadFile("bel20.txt") 

cac   = ReadFile("cac.txt") 

aex   = ReadFile("aex.txt") 

 

# calcula os log-retornos dos dados 

lr_psi20 = LogReturn(psi20); lr_bel20 = LogReturn(bel20); 

lr_cac   = LogReturn(cac);   lr_aex   = LogReturn(aex) 

 

## Estatistica MRS modificada de Lo 

 

for i in [0, 2, 4, 8, 16, 32, 64]: 

print "V_n(", i, ") para lr_psi20 serie completa: ", mrsLO(i, 

lr_psi20)/sqrt(len(lr_psi20)) 

print "V_n(", i, ") para lr_bel20 serie completa: ", mrsLO(i, 

lr_bel20)/sqrt(len(lr_bel20)) 

print "V_n(", i, ") para lr_cac serie completa:   ", mrsLO(i, 

lr_cac)/sqrt(len(lr_cac)) 

print "V_n(", i, ") para lr_aex serie completa:   ", mrsLO(i, 

lr_aex)/sqrt(len(lr_aex)) 

print 
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DFA.C 

 

/* file: dfa.c   JosÃ© Matos                            5 May      2003 

                  J. Mietus, C-K Peng, and G. Moody     8 February 2001 

    Last revised:                 14 November 2001  v4.8 

    JosÃ© Matos    5 May      2003  v5.0 

    JosÃ© Matos                           25 March    2011  v5.1 

    JosÃ© Matos                           25 October  2012  v5.2 

    JosÃ© Matos                            9 November 2012  v6.0 

------------------------------------------------------------------------------- 

dfa: JosÃ© Matos <jamatos@fep.up.pt> 2005-2012 

Detrended Fluctuation Analysis (translated from C-K Peng's Fortran code) 

Copyright (C) 2001-2005 Joe Mietus, C-K Peng, and George B. Moody 

 

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under 

the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software 

Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later 

version. 

 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY 

WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details. 

 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with 

this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple 

Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. 

 

*/ 

#include "dfa.h" 

 

#include <ctype.h> 

#include <gsl/gsl_fit.h> 

#include <gsl/gsl_multifit.h> 

#include <math.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <strings.h> 

#include <string.h> 

 

void init_dfa(DFA *dfa, int argc, char **argv) 

{ 

  dfa->sw = 0; 

  dfa->minbox = 0; 

  dfa->maxbox = 0; 

  dfa->npts = 0; 

  dfa->winlen = 0; 

  dfa->integrate = 0; 

  dfa->raw = 0; 

  dfa->level = 2; 

  dfa->missing_values = 0; 

  dfa->cname = 0; 

  dfa->boxratio = pow(2.0, 1.0/8.0); 

 

  /* Read and interpret the command line. */ 

  char * pname = argv[0]; /* this program's name (for use in error messages) */ 

  for (int i = 1; i < argc && *argv[i] == '-'; i++) { 

    switch(argv[i][1]) { 

    case 'd':   /* set detrending polynomial degree */ 

      dfa->level = atoi(argv[++i]) + 1; break; 

    case 'f':       /* name to include after results */ 

      dfa->cname = argv[++i]; break; 

    case 'i': 

      dfa->integrate = 1; break; 

    case 'l': /* set minbox (the minimum box size) */ 
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      dfa->minbox = atoi(argv[++i]); break; 

    case 'r': /* return fluctuation function */ 

      dfa->raw = 1; break; 

    case 's': /* enable sliding window mode */ 

      dfa->sw = 1; break; 

    case 'u': /* set maxbox (the maximum box size) */ 

      dfa->maxbox = atoi(argv[++i]); break; 

    case 'w': /* set window size */ 

      dfa->winlen = atoi(argv[++i]); break; 

    case 'h': /* print usage information and quit */ 

    default: 

      help(pname); 

      exit(1); 

    } 

  } 

 

  /* input data buffer */ 

  input(dfa); 

 

  if (dfa->winlen == 0) dfa->winlen = dfa->npts; 

 

  /* Set minimum and maximum box sizes. */ 

  if (dfa->minbox-dfa->level < 2) 

    dfa->minbox = 2 * dfa->level; 

  if (dfa->maxbox == 0 || dfa->maxbox > dfa->winlen/4) 

    dfa->maxbox = dfa->winlen/4; 

  if (dfa->minbox > dfa->maxbox) { 

    printf("number of points = %d\nminbox = %d\nmaxbox = %d\n", dfa->npts, 

    dfa->minbox, dfa->maxbox); 

    error("Invalid ranges: minimum box larger than maximum box"); 

  } 

 

  /* Allocate and fill the box size array rs[].  rscale's third argument 

     specifies that the ratio between successive box sizes is 2^(1/8). */ 

  rscale(dfa); 

 

  /* Allocate memory for dfa() and the functions it calls. */ 

  dfa->mse = malloc(sizeof(double)*dfa->nr); /* fluctuation array; */ 

 

  dfa->x = malloc(sizeof(double)*dfa->npts); 

  for(int i=0; i< dfa->npts; ++i) 

    dfa->x[i] = i; 

 

  dfa->xv = malloc(sizeof(double)*dfa->nr); 

  dfa->yv = malloc(sizeof(double)*dfa->nr); 

 

} 

 

void print_dfa(DFA *dfa) 

{ 

  printf("dfa.sw: %d\n", dfa->sw); 

  printf("dfa.minbox: %d\n", dfa->minbox); 

  printf("dfa.winlen: %d\n", dfa->winlen); 

  printf("dfa.level: %d\n", dfa->level); 

  printf("missing values = %d\n", dfa->missing_values); 

  printf("dfa.cname: %s\n", dfa->cname); 

} 

 

 

void close_dfa(DFA *dfa) 

{ 

  /* Release allocated memory. */ 

  free(dfa->x); 

  free(dfa->mse); 

  free(dfa->xv); 

  free(dfa->yv); 
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  free(dfa->seq);   /* allocated by input() */ 

  free(dfa->rs);   /* allocated by rscale() */ 

} 

 

// Helper function: prints and error message and exists the program 

void error(char error_text[]) 

{ 

    fprintf(stderr, "Error: %s\n", error_text); 

    exit(1); 

} 

 

// Helper function only used in input 

char *rtrim(char *s) 

{ 

    char* back = s + strlen(s); 

    while(isspace(*--back)); 

    *(back+1) = '\0'; 

    return s; 

} 

 

/* Read input data, allocating and filling an array whose pointer is returned. 

   The number of points read is passed in n_pts. 

 

   This function allows the input buffer to grow as large as necessary, up to 

   the available memory (assuming that a int is large enough to address 

   any memory location). */ 

void input(DFA *dfa) 

{ 

  double *seq = 0; 

  int *missing_mask = 0; 

 

  char line[2048]; 

 

  int maxdat = 0L; 

  double y, val = 0; 

 

  while (fgets(line, sizeof(line), stdin)) { 

    if (dfa->npts >= maxdat) { 

      double *s; 

      int *t; 

 

      maxdat += 50000; /* allow the input buffer to grow (the 

      increment is arbitrary) */ 

      if ((s = realloc(seq, maxdat * sizeof(double))) == NULL || 

   (t = realloc(missing_mask, maxdat * sizeof(int))) == NULL) { 

 fprintf(stderr, 

  "dfa: insufficient memory, truncating input at row %d\n", 

  dfa->npts); 

 break; 

      } 

      seq = s; 

      missing_mask = t; 

    } 

 

    rtrim(line); 

    if( strcasecmp(line, "na") == 0 || strcasecmp(line, "nan") == 0) { 

      dfa->missing_values += 1; 

      missing_mask[dfa->npts] = 1; 

      seq[dfa->npts++] =  0; 

      continue; 

    } 

    sscanf(line, "%lf", &y); 

    val = dfa->integrate?(val+y):y; 

    missing_mask[dfa->npts] = 0; 

    seq[dfa->npts++] =  val; 

  } 
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  if (dfa->npts < 1) error("no data read"); 

  dfa->seq = seq; 

  dfa->missing_mask = missing_mask; 

} 

 

/* rscale() allocates and fills rs[], the array of box sizes used by dfa() 

   below.  The box sizes range from (exactly) minbox to (approximately) maxbox, 

   and are arranged in a geometric series such that the ratio between 

   consecutive box sizes is (approximately) boxratio.  The return value is 

   the number of box sizes in rs[]. 

*/ 

void rscale(DFA *dfa) 

{ 

  /* Determine how many scales are needed at most. */ 

  int rslen = log((double) dfa->maxbox /  dfa->minbox) / log( dfa->boxratio) + 

1.5; 

  dfa->rs = malloc(sizeof(int)*rslen); 

 

#if defined(DEBUG) 

  printf("rscale: minbox = %d\n", dfa->minbox); 

  printf("rscale: maxbox = %d\n", dfa->maxbox); 

  printf("rscale: boxratio = %g\n", dfa->boxratio); 

  printf("rscale: rslen  = %d\n", rslen); 

#endif 

 

  int ir=0; 

  int n=1; 

  int rw; 

 

  for (dfa->rs[0] = dfa->minbox; n < rslen && dfa->rs[n-1] < dfa->maxbox; ir++) 

    if ((rw = dfa->minbox * pow(dfa->boxratio, ir) + 0.5) > dfa->rs[n-1]) 

      dfa->rs[n++] = rw; 

  if (dfa->rs[n-1] > dfa->maxbox) --n; 

 

#if defined(DEBUG) 

  printf("max size for scales: %d\n", rslen); 

  for  (int i=0; i <n; ++i) 

    printf("boxsize[%.2d]=%d\n",i,dfa->rs[i]); 

#endif 

 

  dfa->nr = n; 

} 

 

int multifit_linear(DFA *dfa, int offset, int ind, int n, double *chisq, 

       gsl_matrix *X, gsl_vector *y, gsl_vector *c, 

       gsl_matrix *cov, gsl_multifit_linear_workspace * work) 

{ 

  double *xx = dfa->x   +offset +ind; 

  double *yy = dfa->seq +offset +ind; 

  int *mv = dfa->missing_mask + offset + ind; 

  int av = 0; 

 

  for (int i = 0; i < n; i++) { 

    if (mv[i] == 0) { 

      ++av; 

      double v=1.0; 

      for (int j=0; j < dfa->level; ++j) { 

 gsl_matrix_set (X, i, j, v); 

 v *= xx[i]; 

      } 

    } 

    else { 

      for (int j=0; j < dfa->level; ++j) gsl_matrix_set (X, i, j, 0); 

    } 

    gsl_vector_set (y, i, yy[i]); 

  } 
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  if (av < dfa->level+2) 

    return 0; 

 

  gsl_multifit_linear (X, y, c, cov, chisq, work); 

  return av; 

} 

 

double fit_linear (double *xv, double *yv, int nr, double *c0, double *c1, 

   double *cov00, double *cov01, double *cov11, double * chisq) 

{ 

  double s1 = 0 ,sx = 0, sxy = 0,sxx = 0,sy = 0, syy = 0; 

 

  for(int i=0;i < nr; ++i) { 

    s1   += 1; 

    sx  += xv[i]; 

    sxx += xv[i]* xv[i]; 

    sxy += xv[i]* yv[i]; 

    syy += yv[i]* yv[i]; 

    sy  += yv[i]; 

  } 

 

  double delta = sxx * s1 - sx * sx; 

  *c1 = (sxy * s1 - sx * sy ) / delta; 

  *c0 = (sxx * sy - sx * sxy) / delta; 

  *cov00 = (sxx - sx * sx / s1) / s1; 

  *cov01 = (sxy - sx * sy / s1) / s1; 

  *cov11 = (syy - sy * sy / s1) / s1; 

 

  *chisq = 0.0; 

  for(int i=0;i < nr; ++i) { 

    double d = yv[i] - *c1 * xv[i] - *c0; 

    *chisq += d*d; 

  } 

 

  return sqrt(*chisq/(nr-2)/(sxx-sx*sx/nr)); 

} 

 

/* Detrended fluctuation analysis 

   seq: input data array 

   npts: number of input points 

   rs:  array of box sizes (uniformly distributed on log scale) 

   nr:  number of entries in rs[] and mse[] 

   sw:  mode (0: non-overlapping windows, 1: sliding window) 

   This function returns the mean squared fluctuations in mse[]. 

*/ 

void dfa_eval(DFA *dfa, int offset) 

{ 

  double chisq; 

 

  gsl_vector *c = gsl_vector_alloc (dfa->level); 

  gsl_matrix *cov = gsl_matrix_alloc (dfa->level, dfa->level); 

 

  for (int i = 0; i < dfa->nr; ++i) { 

    const int boxsize = dfa->rs[i]; 

    dfa->mse[i] = 0.0; 

 

    // Allocate resources for fit routine 

    gsl_matrix *X = gsl_matrix_alloc (boxsize, dfa->level); 

    gsl_vector *y = gsl_vector_alloc (boxsize); 

 

    gsl_multifit_linear_workspace * work = gsl_multifit_linear_alloc (boxsize, 

dfa->level); 

 

    // DFA core 

 

    int nc=0; 

    int inc = dfa->sw? 1: boxsize; 
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    int stat = dfa->sw? ((dfa->winlen - boxsize + 1) * boxsize): 

      ((dfa->winlen / boxsize) * boxsize); 

 

    for (int j = 0; j <= dfa->winlen - boxsize; j += inc) { 

      int av= multifit_linear(dfa, offset, j, boxsize, &chisq, X, y, c, cov, 

work); 

      if (av != 0) { 

 ++nc; 

 dfa->mse[i] += chisq/av; 

      } 

#if defined(DEBUG) 

      printf("%i\t%g\n",i,chisq); 

#endif 

    } 

    dfa->mse[i] /= nc; 

 

    // Free resources used in fit routine 

    gsl_multifit_linear_free (work); 

    gsl_matrix_free (X); 

    gsl_vector_free (y); 

  } 

 

  gsl_vector_free (c); 

  gsl_matrix_free (cov); 

 

  for (int i = 0; i < dfa->nr; i++) { 

    dfa->xv[i] = log10(dfa->rs[i]); 

    dfa->yv[i] = log10(dfa->mse[i])/2.0; 

#if defined(DEBUG) 

    printf("%g\t%g\n",dfa->xv[i],dfa->yv[i]); 

#endif 

  } 

 

  /* Output the fluctuation function. */ 

  if (dfa->raw) { 

    for (int i = 0; i < dfa->nr; i++) 

      printf("%g\t%g\n",pow(10,dfa->xv[i]),pow(10,dfa->yv[i])); 

    return; 

  } 

 

  double c0, c1, cov00, cov01, cov11, sd; 

 

  sd = fit_linear (dfa->xv, dfa->yv, dfa->nr, &c0, &c1, &cov00, &cov01, &cov11, 

&chisq); 

  if (dfa->cname) 

    printf("%s\t", dfa->cname); 

  printf("%.3g\t%.3g\t%.3g\n", c1, cov01/sqrt(cov00*cov11),sd); // hurst 

exponent, regression coefficient 

} 

 

static char *help_strings[] = { 

  "usage: %s [OPTIONS ...]\n", 

  "where OPTIONS may include:", 

  " -d K             detrend using a polynomial of degree K", 

  "                    (default: K=1 -- linear detrending)", 

  " -f               places" 

  " -h               print this usage summary", 

  " -l MINBOX        smallest box width (default: 2K+2)", 

  " -r               return fluctuation function", 

  " -s               sliding window DFA", 

  " -u MAXBOX        largest box width (default: NPTS/4)", 

  " -w WINSIZE      window size" 

  "The standard input should contain one column of data in text format.", 

  "The standard output is two columns: log(n) and log(F) [base 10 logarithms],", 

  "where n is the box size and F is the root mean square fluctuation.", 

  NULL 

}; 
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void help(char *pname) 

{ 

  int i; 

 

  (void)fprintf(stderr, help_strings[0], pname); 

  for (i = 1; help_strings[i] != NULL; i++) 

    (void)fprintf(stderr, "%s\n", help_strings[i]); 

} 

 

 

DFA.H 

 

#ifndef DFA_H 

#define DFA_H 

 

#include <gsl/gsl_fit.h> 

#include <gsl/gsl_multifit.h> 

 

typedef struct { 

  int sw; 

  int minbox; 

  int maxbox; 

  int winlen; 

  int integrate; 

  int level; // polinomial degree plus one 

  int missing_values; 

 

  int raw; 

  double boxratio; 

 

  /* boxes where the FA will be evaluated */ 

  int nr;  // array length 

  int *rs; // array 

 

  /* data to be evaluated*/ 

  int npts;             // array length 

  double *seq;          // array 

  int *missing_mask; // array 

 

  double *mse; 

  double *x; 

 

  double *xv; 

  double *yv; 

 

  char * cname; 

} DFA; 

 

void init_dfa(DFA *dfa, int argc, char **argv); 

void print_dfa(DFA *dfa); 

void close_dfa(DFA *dfa); 

void dfa_eval(DFA *dfa, int offset); 

void input(DFA *dfa); 

void rscale(DFA *dfa); 

 

void error(char error_text[]); 

void help(char *pname); 

 

int multifit_linear(DFA *dfa, int offset, int ind, int n, double *chisq, 

       gsl_matrix *X, gsl_vector *y, gsl_vector *c, 
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       gsl_matrix *cov, gsl_multifit_linear_workspace * work); 

double fit_linear (double *xv, double *yv, int nr, double *c0, double *c1, 

   double *cov00, double *cov01, double *cov11, double * chisq); 

#endif 

 

 

DFA_MAIN.C 

 

/* file: dfa_main.c JosÃ© Matos                          5 May      2003 

    Last revised:                 14 November 2001  v4.8 

    JosÃ© Matos    5 May      2003  v5.0 

    JosÃ© Matos                           25 March    2011  v5.1 

    JosÃ© Matos                           25 October  2012  v5.2 

    JosÃ© Matos                            9 November 2012  v6.0 

------------------------------------------------------------------------------- 

dfa: JosÃ© Matos <jamatos@fep.up.pt> 2005-2012 

 

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under 

the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software 

Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later 

version. 

 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY 

WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details. 

 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with 

this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple 

Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. 

 

*/ 

 

#include "dfa.h" 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

  DFA dfa; 

 

  init_dfa(&dfa, argc, argv); 

 

#if defined(DEBUG) 

  print_dfa(&dfa); 

#endif 

 

  /* Measure the fluctuations of the detrended input data at each box size 

     using the DFA algorithm; fill mse[] with these results. */ 

 

  for (int i=0; i <= dfa.npts - dfa.winlen ; ++i) 

    dfa_eval(&dfa, i); 

 

  close_dfa(&dfa); 

 

  exit(0); 

} 

 


