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RESUMO

O objetivo principal do presente trabalho é realizar previsões futuras de saques

em caixas eletrânicos e deHlnir valores ótimos de abastecimento para eles, de fomla que

esses valores atendam a demanda e, ao mesmo tempo, minimizem os riscos decorrentes

da desvalorização do dinheiro ou de possíveis roubos. Para tanto, modelamos as séries

diárias do total de saques em temlinais de cinco agências, escolhidas como
representativas de 5 perüls diferentes do conjunto de agências de uma instituição

financeira localizadas no estado de São Paulo, utilizando os modelos de séries temporais

Hlnanceiras univaríados e multivariados, que se traduzem nos modelos AR, VAR,
MGARCH. Também fizemos uso dos modelos de regressão com variáveis "dummies"

para remover a tendência deteiminística presente nessas séries e com cada variável

dummy" representando um efeito sazonal. Como nosso foco era manter os caixas

eletrõnicos sempre supridos, para deHtnir os valores ótimos de abastecimento

precisávamos conhecer os extremos das distribuições de cada uma das séries. Como

nossa base de dados era de três anos, avaliamos ser temerário usar análise descritiva

para caracterizar esses extremos. Então, recorremos à simulação dos modelos ajustados

a cada uma das séries para ter uma estimativa mais conHiável desses extremos. A

utilização de metodologias de séries temporais financeiras para a previsão de saques em

caixas eletrõnicos demonstrou ser uma alternativa viável e uma ferramenta útil para a

toldada de decisões dos gestores.

Palavras-chave: Caixas eletrânicos, previsão, simulação, valores-padrões, variáveis

"dummies", efeito sazonal, volatilidade, modelos VAR, modelos MGARCH.
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ABSTRACT

The goal in this work is to predict daily total cash demands in automatic teller

machines in a such way that a client is going to have his/her needs attended with high

probability and also, not a large amount of cash will not be leü after attending the

clients, se that, devaluation of money left resting or risk of high tosses due to thefts are

to be minimized. In order to make predictions we model the total amount money cashed

on the teller machines of ülve branches of a bank operating at São Paulo State. The

choices of those branches were intended to cover few difFerent types of branches

existing in such bariking institution. The modeling considers univariate and multivariate

time series analysis which envolve AR, VAR, MGARCH models. The sazonalities were

treated using regression analysis with dummy variables. To reach the supply values

which achieved our goals we need to know the distribution of extremos values of the

involved series. As we had three years lona series and the extremos in a series might be

a raro event we evaluated to be [hghtening to trust on descriptive outcomes of suco

values. For such reason we simulated the estimated time series in ordem to have a more

trustftil estimates of the amounts which should be supplied. Tais last methodology

provided results (bounds) which are dose to the ones used in practice. Also, it aljowed

to give other bounds, based on difFerent probabilities, which ought to be usefill in the

decision ofhow much to supply to each machine.

Key-words: Automatic Teller Machines, prediction, simulation, standard-values,

seasonality, volatility, VAR and MGARCH modela.

Almeida, M. P. Predicting the demand in automatic teller machines: an

applícation on Finance Time Series, 2009, 167 f. MSc degree thesis in Portuguesa
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Capítulo l

Introdução

Nos últimos anos os caixas eletrânicos ou terminais de auto-atendimento

ganharam muita importância na vida dos brasileiros. A diversidade de serviços

oferecidos por eles, o horário amplo de Rincionamento e o aumento da nossa intimidade

com sistemas informatizados levaram-nos a utiliza-los mais. De acordo com uma

pesquisa encomendada pe]a Federação Nacional dos Bancos FEBRABAN à

empresa de pesquisa GFK, realizada entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, o uso

do caixa eletrõnico no Brasil subiu de 86% para 94%, no período de 2006 a 2009

(FEBRABAN, 2009, Pesquisa atendimento Bancário).

Os bancos também incentivam a sua utilização com a intenção de reduzir

contratação de filncionários e tempo de espera dos atendimentos, sobretudo nas cidades

que adotaram a lei que prevê multa para os bancos que demorarem mais de quinze

minutos para atenderem seus clientes.

A ütnção mais utilizada é a de saque. Isso porque a maioria da população

brasileira prefere usar dinheiro em espécie para suas transações. Em março de 2008 o

Banco Central do Brasil divulgou dados da pesquisa que encomendou ao Datafolha em

2007, sobre "0 Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro", na qua] aflmlava "que 55%

da população brasileira recebe seu salário em espécie. Esse percentual sobe para 70% na

região Nordeste. No pagamento de dívidas e nas compras é também o dinheiro o

principal meio utilizado. Entre os entrevistados, 77% declararam usar o dinheiro nessas

transações."(BACEN, 2008, Pesquisa "0 Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro

2007").

Devido à demanda, o número de caixas eletrânicos e a quantidade de dinheiro

abastecida em cada um deles aumentaram e eles se tomaram alvo de assaltantes.

Conforme levantamento realizado pelojomal "Diário de São Paulo" publicado em 13 de

abril de 2009, a capital e a região metropolitana de São Paulo registraram, no primeiro

trimestre de 2009, pelo menos trinta ocorrências de assaltos e furtos de caixas
eletrânicos.
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Os bancários responsáveis pelo abastecimento desses temlinais também

passaram a ser vítimas de seqüestro, o que motivou alguns bancos a montar centrais de

monitoração de caixas eletrõnicos e a terceirizar grande parte do serviço de

abastecimento para as empresas transportadoras de valores, protegendo assim os seus

funcionários, que deixaram de ter contato com o dinheiro e com as chaves dos
terminais. Essas centrais verificam quais terminais precisam ser supridos, quando e

quanto deve ser abastecido em cada um deles. Essas informações são repassadas às

transportadoras de valores, que montam os malotes com a quantidade de dinheiro

solicitada para cada terminal e efetuam o abastecimento.

Diante desses fatos, os bancos se preocupam basicamente com dois problemas:

manter os terminais de auto-atendimento sempre abastecidos, para a satisfação dos

clientes e, ao mesmo tempo, colocar apenas o suficiente para atender a demanda, já que

o dinheiro "parado" no caixa eletrõnico, além de correr o risco de ser roubado, não

lendejuros.

Sendo assim, tomou-se necessário calcular uma previsão de saques para cada

temlinal, a üm de minimizar os problemas mencionados acima e também de facilitar o

processo de abastecimento, já que o banco precisa conseguir todo o dinheiro em espécie

e envia-lo à transportadora de valores, que irá preparar os malotes com a quantia

necessária para cada caixa eletrõnico e organizar o roteiro dos carros-fortes. Esse
processo toma bastante tempo e deve ser feito pelo menos uin dia antes dos terminais

serem efetivamente abastecidos.

1.1 0bjetivos

Esse trabalho consiste em calcular uma previsão de saques nos caixas eletrõnicos

e, a partir dela, definir um valor ótimo de abastecimento.

A instituição financeira que pesquisamos calcula uma previsão de saques em

seus terminais com base na média aritmética. Para calcular a previsão de saques do dia

seguinte, um funcionário escolhe no calendário três dias que tiveram uma
movimentação semelhante a que ele acha que o dia seguinte terá; por exemplo, se o dia

2



seguinte for uma sexta-feira e quinto dia útil, dia de pagamento dos salários da maioria

das pessoas, ele escolhe três datas que foram sexta-feira e quinto dia útil como

referência. Esco]hidas as datas, e]e verifica o va]or tota] de saques nos terminais

naqueles dias e calcula a média aritmética. Esse valor servirá como base para ele definir

com quanto abastecer cada terminal. Porém, por se tratar de uma média, os erros são

freqüentes. Se em uma das datas utilizadas para a estimação o terminal apresentar

problemas técnicos e não realizar nenhum pagamento ou não ftJncionar o dia todo, a

média terá sido subestimada, ou se em uma das datas houver um evento que provocar

uma movimentação excepcional no terminal, como por exemplo, uma Exposição no

Parque do lbirapuera, a média tenderá a receitar mais dinheiro que o necessário.

O olÜetivo principal desse estudo é prever os saques realizados nos terminais de

auto-atendimento de maneira mais precisa. Para isso, foram utilizados os modelos de

Séries Temporais Financeiras. O modelo construído foi simulado para que pudéssemos

encontrar um valor de abastecimento que atenda a demanda e minimize o risco.

1.2 Fenamentas estatísticas

As pessoas nem sempre utilizam os mesmos terminais de auto-atendimento nem

sacam os mesmos valores. Então, como não podemos prevê-lo perfeitamente, temos que

o total de saques diários realizados em um terminal é uma variável aleatória que varia

com o tempo. Segundo Morettin & Toloi(2006), uma série temporal é qualquer

conjunto de observações ordenadas no tempo. Esse estudo baseia-se em dados

fornecidos por uma instituição bancária contendo seqüências diárias de totais de saques

realizados em 1993 caixas eletrõnicos por um período de três anos. Portanto, podemos

considerar essas seqüências como séries temporais. Denomina-las assim é bastante

conveniente, pois há modelos probabilísticos ou estocásticos capazes de descrever as

séries temporais e proclamas de computadores apropriados para fazer estimações,

tomando possível o cálculo de previsões de valores Rituros das séries.

Dentro da família das séries temporais, temos a classe das séries temporais

financeiras cuja característica principal é apresentar uma variância condicional

evoluindo no tempo ou volatilidade, que é a quantidade e a intensidade de oscilações
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que ocorrem em uma série. Conforme Morettin (2006), para levar em conta a presença

de grupos de volatilidade em uma série ülnanceira é necessário recorrer a modelos

chamados heterocedásticos condicionais, tais como os modelos da família GARCH, ou

MGARCH no caso de séries multivariadas. Os estudos realizados sobre as séries diárias

de saques nos caixas eletrânicos mostraram que essas séries possuem volatilidade.

Portanto, podemos denomina-las de séries temporais financeiras. No caso em questão,

elas não apresentaram somente volatilidade, mas também dependência linear no tempo,

sendo necessário antes de aplicar os modelos MGARCH, utilizar os modelos auto-

regressivos multivariados para expressar essa dependência.

De acordo com Morettin & Tolos(2006), a maioria dos procedimentos de análise

estatística de séries temporais supõem que estas soam (fracamente) estacionárias, ou

sqa, possuem média e variância constantes no tempo e as autocovariâncias entre duas

observações da série variam apenas em relação ao intervalo entre elas. Porém, é comum

as séries temporais financeiras apresentarem tendências lineares ou exponenciais e um

aumento na sua variância com o decorrer do tempo, indicando uma forma de não-

estacionariedade. Para adequa-las às teorias estatísticas desenvolvidas, costuma-se

transfomlar os dados originais. Tomar diferenças sucessivas da série original, em geral,

resulta em uma série estacionária. Mas, segundo Margarido e Anefalos (1999), nem
sempre é possível utilizar-se da diferenciação para se obter a estacionariedade de uma

série. Somente os modelos das séries não estacionárias ditas "com tendência

estocástica" tomam-se estacionários quando diferenciados. As tendências dos modelos

das séries não estacionárias "com tendência determinística" geralmente são retiradas

estimando uma regressão incluindo uma variável tendência. No entanto, algumas séries

temporais financeiras necessitam primeiramente de uma transfomlação logarítmica ou

polinomial para estabilizar a variância ou tomar o efeito sazonal aditivo. As séries de

saques nos caixas eletrânicos apresentaram uma variância instável no tempo. Então,

para estabiliza-la, trabalhamos com o logaritmo das séries originais.

Em séries temporais financeiras os estatísticos costumam trabalhar com log-

retomos (também chamados somente de retomos) por raramente apresentarem

autocorrelação linear, tendências ou sazonalidades. Entretanto, em nosso estudo

adotamos apenas o log da série original, uma vez que ao aplicarmos o log-retorno, a
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variância aumentou, indicando que a série estava "super-diferenciada". A variância

também aumentou quando tentamos utilizar os operadores do tipo (l -B)( l -B)"

Os estudos mostraram ainda que as séries do total de saques nos caixas

eletrõnicos apresentam tendências sazonais determinísticas. Uma tendência é

detemiinística se é uma fiinção do tempo bem determinada. São considerados efeitos

sazonais os fenómenos que acontecem regularmente. No caso da série de saques,

ocorrem alguns efeitos sazonais em dias muito bem definidos, como por exemplo, o

efeito dos dias de pagamento. Para retirar essas tendências sazonais da série, foi
necessário ajustar um modelo de regressão linear com variáveis que representassem

essas tendências. Os efeitos sazonais foram introduzidos no modelo de regressão através

de variáveis binárias ou variáveis "dummies", em que a variável recebe "um" se o dia /

apresenta o eíéito sazonal ou recebe "zero", caso contrário.

Como mencionamos anteriomlente, a previsão de saques será calculada com o

intuito de, a partir dela, definirmos um valor para abastecimento do temlinal que
satisfaça as necessidades dos clientes e reduza os riscos de perdas altas em casos de

roubos. Sendo assim, para que sempre haja dinheiro no terminal quando o cliente

procurar, não devemos nos ater a previsões de valores médios e, sim, de valores

extremos superiores. Para que obtivéssemos estimativas mais conniáveis, houve a

necessidade de utilizarmos modelagem, simulação e inferência. Fazer estimativas

baseadas nos valores extremos da série original poderia implicar em fazer inferência

com poucos dados, com consequências bem conhecidas. Uma forma de contomar o

problema é modelar a série de tempo e através da simulação obter uma série estimada

muito mais longa que a original e, portanto, capaz de delinear os extremos da

distribuição da série com muito mais nitidez, já que na série simulada os valores

extremos podem aparecer numa frequência maior.

1.3 Estrutura da dissertação

Esse trabalho possui outros quatro capítulos. No capítulo 2 são apresentados a

descrição dos dados, a escolha das agências e os modelos estatísticos ajustados para

cada uma delas. O capítulo 3 contém os resultados obtidos pela estimação desses
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tnodelos. Todo o processo de simulação dos modelos descritos no capítulo anterior

assim como a estimação do valor ótimo para abastecimento são apresentados no

capítulo 4. As considerações finais encontram-se no capíhilo 5.



Capítulo 2

Descrição do Estudo

Nesse capítulo serão detalhados o problema, os dados e as agências escolhidas

para estudo. Na última seção veremos ainda as etapas de construção dos modelos que

foram ajustados às séries de saques em caixas eletrânicos dessas agências.

2.1 Caracterização do problema

Uma instituição financeira fomeceu um conjunto de dados reais de séries diárias

de saques realizados nos seus caixas eletrânicos. Em contrapartida, seu interesse está em

ter estimativas mais próximas dos saques diários futuros, ou seja, obter melhores

previsões de demandas. Entende-se por isto um compromisso com a "disponibilidade

dos terminais" quanto ao suprimento à demanda dos clientes e com a "redução de

perdas" que decorre de possíveis assaltos ou devido à desvalorização do capital posto

em excesso nesses termmais.

Descrição dos dados

Os dados 6omecidos para estudo correspondem a séries diárias de saques

realizados em 1993 caixas eletrõnicos instalados nas agências e em pontos extemos,

como supermercados e shoppings, do estado de São Paulo. Cada terminal contém uma

série com 750 observações, do período de 02/01/05 à 31/1 2/07.

2.3 Escolha das agências

Como no período de duração de uma dissertação não haveria tempo hábil para

eshidar o comportamento de todos os terminais, foram escolhidas agências

representativas dos vários segmentos que compõem scu universo. No trabalho diário, os

ftlncionários da instituição perceberam que os caixas eletrõnicos das agências

localizadas nos bairros periféricos apresentam comportamentos semelhantes. O mesmo

7



ocorre com os tenninais das agências de bain-os nobres. Ao todo, eles notaram cinco

perfis comportamentais diferentes para a movimentação nos caixas eletrõnicos. Cada

perfil foi contemplado com uma agência. Damos, a seguir, uma breve descrição dos

perfis das agências escolhidas para o estudo:

Agência localizada em bairro periférico: seus terminais apresentam grandes

quantidades de saques nos dias de pagamento e pouco movimento no resto do

mês;

Agência localizada em bairro de classe média: caracterizada por um maior

número de saques nos dias de pagamento e por um movimento menor, mas

considerável no resto do mês;

Agência localizada em bairro nobre: seus terminais apresentam um movimento

baixo quase que constante no decorrer do mês. Nos dias de pagamento, a

quantidade de saques aumenta, mas a diferença com relação aos outros dias não

é muito grande;

Agência localizada em área de comércio; caracterizada por um grande número

de saques diários;

Agência localizada em cidade do inteHor: na maioria das cidades interioranas,

existe apenas uma agência, podendo ter ainda alguns pontos extemos. Portanto,

os clientes dessa instituição bancária dependem e utilizam-se sempre dos

mesmos terminais. Sendo assim, o movimento mensal é bastante previsível

Definidas as agências, todos os terminais instalados nelas e nos pontos extemos

coligados foram incluídos nos estudos por apresentarem considerável dependência, já

que quando um terminal encontra-se inoperante, o cliente direciona-se para outro mais

próximo. Essa dependência foi comprovada posteriormente no estudo feito.

2.4 Descrição das agências escolhidas

A seguir deflniremos as cinco agências e os terminais que serão considerados.

Chamaremos a agência com o perfil "localizada em baino periférico" como

Agência Periférica". Essa agência possui cinco terminais de saque em seu saguão e

nenhum terminal em ponto externo.
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Para a agência denominada "Agência Classe Média" foram considerados os dois

terminais de seu saguão e dois terminais em um shopping localizado nas imediações da

agência. Chamaremos o shopping de ''Shopping Classe Média"

A agência com o perfil "localizada em bairro nobre", a qual chamaremos de

"Agência Nobre", possui três terminais em seu saguão e dois terminais em um shopping

[ocalizado ao lado da agência. Chamaremos o shopping de "Shopping nobre". Devido a

sua proximidade com os terminais do shopping, consideramos também no estudo um

temlinal pertencente à outra agência. Esse terminal será identificado por temlinal da

"Agência Shopping Nobre"

A "Agência Comércio", localizada em área de comércio, possui quatro temlinais

de saque em seu saguão e um terminal instalado em um mercado.

A última agência escolhida, denominada "Agência Interior", localiza-se em uma

cidade do interior paulista, possui quatro temlinais em seu saguão e dois terminais

instalados na prefeitura local.

Para facilitar os estudos resolvemos considerar a série soma dos saques

ocorridos nos terminais localizados no mesmo ponto geográfico. A série de saques de

temlinais em localidades diferentes, mesmo próximas, foi mantida distinta. Dessa

forma, apenas uma série tmivariada é suficiente para a Agência Periférica. Nas Agências

Classe Média, Comércio e Interior vamos precisar de séries bivariadas e na Agência

Nobre utilizamos uma série trivariada. Os modelos ajustados a estas séries darão então a

demanda total por agência e por ponto extemo.

2.5 Modelagem

Nesta seção relataremos todo o processo de modelagem para as séries das cinco

agências escolhidas.

As séries diárias da soma do total de saques realizados nos caixas eletrânicos

apresentaram particularidades que são comuns a outras séries temporais: tendência

linear positiva, sazonalidade, correlação serial, heterocedasticidade condicional. Essas
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características indicam que elas não são estacionárias. Como quase toda a metodologia

de análise estatística pressupõe estacionariedade das séries precisamos estimar essas
características e construir as séries livres dessas influências. Para isso foram necessárias

algumas etapas no processo de modelagem. Antes de trabalhamlos com as séries

multivariadas realizamos uma análise descritiva de cada série individualmente, a qual

relatamos a seguir.

2.5.1 Teste da transformação

Observamos o comportamento da média e da variância no tempo para verificar a

necessidade de transformações. Para isso, dividimos a série em grupos de dez
observações consecutivas e calculamos a média e a variância de cada gnlpo,

construindo com esses valores um gráfico "média em função da variância". Esse
gráfico indicou que a média e a variância não são constantes no deconer do tempo.

Segundo Morettin (2006) muitas séries financeiras são não-estacionárias, ou seja,

exibem médias ou variâncias não-constantes no tempo. No caso de não-estacioilariedade

na média, o nível médio não-constante em séries univariadas pode ser modelado, por

exemplo, por modelos ARIMA(p,d,q) (auto-regressivos, integrados e de médias móveis)

e no caso da variância ser não-estacionária, certas transformações, como, por exemplo, a

logarítmica usualmente estabilizam a variância. No nosso traballlo houve a necessidade

da transformação log para estabilizar variâncias.

Geralmente, as séries financeiras estabilizam-se com o uso de log-retomos, que é

a diferença entre o log de duas observações consecutivas. No presente caso o uso de

log-retomos provocou um aumento da variância, indicando que essa transformação não

é apropriada para essas séries, pois as tomam "super-diferenciadas"

2.5.2 Sazonalidade

Pelo relato de funcionários da instituição financeira e observando as séries

verificamos a existência dos seguintes efeitos sazonais signiülcativos:

- efeito dos dias de pagamento: nos cinco primeiros dias úteis do mês, quando a maioria

das pessoas recebe seus salários, ocorre um aumento na quantidade de saques;
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- efeito do fim-de-semana: todas as operações de saque realizadas no Hlm-de-semana são

contabilizadas na segunda-feira seguinte. Dessa Fomla, as segundas-feiras apresentam

um total de saques maior em relação aos outros dias da semana, a qual é composta de

apenas cinco dias.

efeito dos dias de vale: refere-se ao dia vinte ou ao dia útil próximo a esta data quando

boa parte das empresas paga 40% do salário a seus empregados.

Confom)e mencionamos no Capítulo 1, uma fomla de ajustar essas tendências

sazonais que acabamos constatando portaram-se como detemlinísticas é através de

modelos de regressão linear com variáveis "dummies" representando essas

sazonalidades. No caso das séries do total de saques realizados nos caixas eletrânicos,

aprendemos praticando que os efeitos sazonais acima ocorrem em dias bem definidos a

ponto de poderem ser modelados por sazonalidade determinística, apesar de à primeira

vista parecerem ser estocásticos.

2.5.3 Ajuste do modelo de regressão

O modelo de regressão com variáveis ''dummies'' pode ser representado pela

seguinte equação:

z,

em que:

Po tP\'t-+a\ Dp-+a2'Ds -t as'D,-te., (1)

Z, é o log da série do total de saques realizados nos terminais;

t representa o tempo em dias, contados a partir de um que, corresponde

ao dia 02/01/05;

Po é a média geral;

/i. é o coeHlciente da tendência ]inear;

Z), , D, e Z). são variáveis "dummies" sazonais que representam

. \,se t corresponde a ttnt dia de pagamento

o, =lo,.aso con/Faria
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. \,se t corresponde ci uma segunda feiraD -{
0,caso c0/7/rarzo.

\ l.,se t corresponde a tlttl dia de vate

lO,caso con/Faria

at, (r2 e (z3 são, respectivamente, os coeficientes

;dummies" D, , D, e Z).

e. é o erro de modelagem

V

)

das variáveis

A única componente estocástica no lado esquerdo da equação (1) é e.

A utilização dos modelos de regressão envolvendo séries temporais não

estacionárias pode conduzir ao problema que se convencionou chamar de regressão

espúria, isto é, quando temos um elevado RZ e estatísticas t significativas, porém, sem

significado económico (Margarido e Anefalos, 1 999). Conforme Granger e Newbold

(1 974) uma forma de detectar se o modelo gerou uma regressão espúria é comparar as

estatísticas R: e de Durbín Watson. Se esta última for menor que a primeira há fortes

indícios desse problema. Segundo Margarido e Anefalos (1999), o valor baixo para a

estatística de Durbin Watson é um bom indicador que as variáveis do modelo de

regressão não são estacionárias.

2.5.4 Ajuste da série Univariada

Em nosso estudo fizemos uso dos modelos tmivariados e multivariados. Os

modelos univariados explicam uma série temporal apenas pelos seus valores passados,

enquanto que os modelos multivariados explicam uma série temporal pelos seus valores

passados e também pelos valores passados das outras variáveis. Relatamos a seguir os

procedimentos realizados para modelar a série univariada, que é composta pelos

l-esíduos da regressão ajustada à série da soma do total de saques realizados na Agência

Periférica, ou sda, a série de total de saques sem a tendência e a sazonalidade.

Os conelogramas, que são representações gráficas das filnções de autocorrelação

e de autocorrelação parcial, são ferramentas que nos auxiliam a identiülcar algumas

características de uma série, tais como dependência de primeira e segtmda ordem. Eles

indicaram que a série de resíduos da Agência Periférica é serialmente
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autocorrelacionada no tempo e, como mencionamos anteriormente, os modelos

AROMA (p,d,q) são capazes de captar essa autoconelação. O parâmetro d desse modelo

representa o número de diferenças necessárias para uma série tomar-se estacionária.

Como as as séries de totais de saques apresentam tendência determinística, uma vez

retirada essa influência (via modelo de regressão), as séries de resíduos tomam-se

estacionárias. Nesse caso, cÉO e o processo estacionário pode ser representado por um

modelo ARMA(p,q) que nada mais é que um modelo AROMA (p,0,q).

2.5.5 Modelos ARMA (p,q)

Um processo auto-regressivo e de médias móveis ARMA (p,q) é
matematicamente representado por:

x. E@.x, ,+Eo.c, ;,
P q

í:l í:o
(3)

em que:

- X. é a série a ser modelada;

Üo é a constante do modelo;

@; , i=1 ,...,p são os coeficientes da parte auto-regressiva do modelo;

o., - l;

O, , i=] ,...,q são os coeülcientes da parte média móvel do modelo;

f, . , i=1,...,q são as componentes aleatórias do modelo com média 0 e variância

Esse modelo é a união de dois modelos mais simples. Combinando os modelos

AR(p) (Auto-regressivos) com os modelos MA(q) (Médias-Móveis), obtemos os
modelos ARMA(p,q), que formam uma classe de modelos muito úteis e parcimoniosos

para descrever o comportamento das séries temporais (Nascimento e Correia, 2006)

0.2

Uma outra maneira de representar os modelos ARMA(p,q) é através dos

operadores auto-regressivo e de média móvel:

@(a)}l B)c,, (4)

cm que:

@(.B) @.B - @:B: Pp B' é o operador auto-regressivo de ordem p;

13



X -X --#, sendo # a média da série;

O(B)=1 -- O.B -- O:B: ... OeBq é o operador de médias móveis de ordem q;

B é o operador retroativo tal que X.. = Z?'X , i 21;

E', é a componente aleatória do modelo.

Essa última representação é mais adequada para explicamaos as condições de

estacionariedade e de invertibilidade que, de acordo com a teoria de Box-Jenkins,

devem ser satisfeitas para que o modelo seja estimado (Enders 2004). Para um modelo

ARMA (ou AR) ser estacionário, as raízes do operador auto-regressivo @(B)=0 devem

ficar fora do círculo unitário. Se houver d raízes iguais a um, ou seja, raízes unitárias, o

processo X possui tendência estocástica e deve ser diferenciado c/ vezes para tomar-se

estacionário. Para um modelo ARMA (ou MA) ser inversível, ou seja, poder ser

representado por um processo auto-regressivo convergente ou de ordem finita, as raízes

do operador de médias móveis O(B)=0 devem estar fora do círculo unitário.

A nossa série tmivariada não apresentou a parte de médias móveis significativa

Sendo assim, somente utilizamos a parte auto-regressiva (AR) para modela-la.

O modelo AR(p) é representado pela seguinte equação:

x, + Ep...v, .+e,,
P

í:l
(5)

em que:

- X, é a série a ser modelada;

@o é a constante do modelo;

#. , i=1 ,...,p são os coeülcientes da parte auto-regressiva do modelo;

f, é a componente aleatória do modelo.

Ao ajustarmos um modelo para uma série temporal, intencionamos alcançar duas

importantes metas, uma obrigatória que é a estabilidade em primeira e segunda ordens

dos resíduos resultantes desse modelo e outra, desejável que é a normalidade desses
resíduos.
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A metodologia utilizada para análise de adequação do modelo foi a metodologia

clássica de Box-Jenkins. Segundo ela, há três estágios a considerar:

Identificação: que consiste na constrição de gráficos e correlogramas que nos mostrem

como a série está evoluindo no tempo e quais características, dentre elas autocorrelação,

tendência, sazonalidade, volatilidade, estão influenciando seu comportamento. Essa

análise gráHlca nos possibilita sugerir um ou mais modelos estatísticos que capturem

essas infomlações.

- Estimação: trata-se de estimar os parâmetros dos modelos sugeridos pejo estágio da

identificação. Nessa etapa verificamos a significância de todos os parâmetros e

reajustamos o modelo somente com os parâmetros significativos, uma vez que a

pemaanência de parâmetros irrelevantes reduz o poder de previsão do modelo (Campos,

2009).

- Diagnóstico: é a fase na qual avaliamos qual modelo melhor representa a série

temporal em estudo. A seleção do modelo é feita analisando os resíduos e o quadrado

dos resíduos. Se o modelo estiver bem ajustado, seus resíduos não terão autocorrelação

de primeira nem de seBmda ordem. Conforme mencionamos anteriomiente, é desejável

que esses resíduos tenham uma distribuição normal. Para essa verificação, realizamos os

Testes de nomlalidade de Jarque-Bera ou de Shapiro-Wilk que consideram as seguintes

hipóteses:

//o : os resíduos seguem uma distribuição normal

.f/. : os resíduos não seguem uma distribuição nomlal

A qualidade do modelo também pode ser medida através dos chamados critérios

de infonnação. Os mais conhecidos são AIC, BIC e log-verossimilhança. O modelo que

apresentar maior valor para a quantidade log-verossimilhança é considerado o que

melhor explica a série temporal. Já a avaliação do melhor modelo através dos outros

critérios dá-se escolhendo o que apresentar menor valor de AIC (ou BIC).
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2.5.6 Modelos GARCH(rp)

Uma característica quase sempre presente nas séries temporais financeiras éa

volatilidade, também chamada de heterocedasticidade condicional. Estatisticamente,

isso quer dizer que a série apresenta correlação de segunda ordem e sua média e
variância são dependentes de valores passados da série. Os modelos da família

GARCH(r,s) modelos Auto-regressivos com Heterocedasticidade Condicional

Generalizados, com r representante a componente auto-regressiva e s representando a

parte de médias móveis do modelo -- são capazes de caphtrar essas infomiações. ôsso é

de grande importância para o cálculo de previsões, já que a análise da variação passada

de uma série pode nos dizer muito sobre o seu comportamento ftJÜiro.

Esses modelos são uma generalização dos modelos ARCH(r) (Auto-regressivos

com Heterocedasticidade Condicional) que constituem-se apenas da parte auto-

regresslva.

O modelo GARCH(r,s) pode ser definido por

x, - .E:.;
(6)

#, - a. +:a;xZ. +EP,#. , ,
f=1 ./=1

S

em que:

- ..r, é a série a ser modelada;

Ã, é a variância condicional de X, ;

e, é a inovação; ç - i.i.d. (0,1);

a. > 0 é a constante do modelo;

cr; 20 são os coeHlcientes da parte auto-regressiva do modelo;

Pj 20 são os coeHlcientes da parte média móvel do modelo;

Ell;.(cr; +p;)<i; q (,",')

Nesse modelo, geralmente supõem-se que as inovações c, tenham distribuição
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Normal (0,]) ou / de Student com y graus de ]iberdade

Para verificarmos se a série apresenta heterocedasticidade condicional,

analisamos as fiJnÇÕes de autocorrelação e de autocorrelação parcial do quadrado da

série. Se eles indicarem que existe alguma defasagem fora do intervalo de confiança, há

indício de volatilidade na série. Porém, segundo Morettin e Tolos(2006), a identiHlcação

da ordem de um modelo GARCH usualmente é diíicil. A recomendação é que
alustemos modelos de baixa ordem, tais como GARCH(1,1), GARCH(1,2) ou
GARCH(2,1) e depois escolhamos o modelo mais adequado com base nos critérios de

informação, tais como A]C, B]C ou de ]og-verossimilhança.

Para avaliamlos a adequação de um modelo, a teoria estatística detemiina

condições básicas que seus resíduos devem satisfazer (WE],1990). Para que o ajuste do

modelo seja considerado bom espera-se que os resíduos soam não correlacionados.

Uma maneira de constatarmos se o modelo conseguiu capturar as estruturas de

correlação da série é observar os correlogramas dos resíduos e dos resíduos ao

quadrado, ambos padronizados pela volatilidade. Há dois testes estatísticos que

colaboram para o diagnóstico do modelo:

- o teste de Ljung-Box, aplicado aos resíduos e ao quadrado dos resíduos padronizados,

cujas hipóteses a serem testadas são:

Hn : os resíduos não são correlacionados

H. : os resíduos são colxelacionados

o teste Multiplicador de Lagrange, que consiste em testar .f/. : cr. =0 , para todo

1,..., r, na regressão:

..Vf - cr.+a.XZ. +...+a,.rZ, +zf,,(7)

para r ' r+l,...,JV. Temos que o quadrado dos resíduos padronizados estão

comportando como devem quando não rejeitamos a hipótese nula

se
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2.5.7 Ajuste de séries multivariadas

Como mencionamos no Capítulo 1, as séries das agências apresentam relações

de interdependência com as séries dos seus pontos extemos, já que, quando o terminal

do ponto extemo está indisponível os clientes direcionam-se para a agência mais

próxima e vice-versa. O nosso próximo passo foi combinar os resíduos p)ovenientes das

regressões que modelam as tendências e sazonalidades nas agências e em seus

respectivos pontos extemos e trabalhar com a série multivariada desses resíduos, a fim

de modelam o dinamismo entre elas, bem como "toda" a estrutura de conelação que

possa existir.

Análises gráficas das funções de autocorrelação (ACF), de correlação cruzada

(CCF) e das parciais dessas ftnlções aplicadas às séries multivariadas de resíduos nos

levam a concluir se existe dependência linear no tempo dentre e entre as séries. Para

modelar essa não-estacionariedade na média fazemos uso dos modelos VAR.

2.5.8 Modelos VAR

De acordo com BACEN (2008) os modelos VAR consistem em sistemas de

eqtlações simultâneas que procuram capturar a existência de relações de
interdependência entre variáveis e que permitem avaliar o impacto de choques

aleatórios sobre uma dessas variáveis em particular.

Um modelo VAR(p) em sua forma reduzida pode ser representado pela seguinte

expressão:

,.Y, = @. +@...Y, . +...+#,.Y. , + ã,, (8)

em que:

X, é um vetar /? x l de séries a serem modeladas;

Üo é um vetor /v x l de constantes;

@& são matrizes n x n constantes, composta pelos elementos @.l,. , í,./ = 1,...,/? e

k = 1,...,p , representando os coeHlcientes auto-regressivos;

al é um vetar n x l correspondente aos erros do modelo.
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Segundo Morettin (2006) o modelo VAR em sua forma reduzida não explicita a

dependência contemporânea (no instante /) existente entre as séries. Essa relação pode

ser observada na representação es/r l/z/ra/ do modelo. Porém, é preferível o modelo

reduzido por facilidades de simulação e previsão.

Para Ilustrar, vamos representar um modelo VAK( 1 ) na forma reduzida aplicado

a uma série bivariada:

X., = @.,. + @.,.X.., . + @..:X:,, . + a.,

X:, = @:,. + @:,.X., . +@:,:X2., . + a:,
(9)

No sistema acima consideramos que .YI, e ..V:, são estacionários e a., e a2, são

resíduos não conelacionados, com médias zero e variâncias a.3 e aj, , respectivamente.

Como podemos observar, o sistema do modelo (9) apresenta uma estrutura ülxa,

com as mesmas variáveis em todas as equações e com o mesmo número de defasagens.

Nesta direção, o sistema VAR recebeu críticas, por não ser possível, na prática, evitar a

imposição do número de variáveis que devem ser incluídas no modelo e do número de

defasagens que deve ser levado em conta por cada variável, para ele ser mais realista

(Bayer, Vicini e Souza, 2007). Mas, apesar dessas limitações, os modelos VAR

constituem importantes instrumentos de análises e de previsões, principalmente para

horizontes de curto e médio prazo (BACEN, 2008).

De acordo com Morettin (2006) uma maneira de identiülcar a ordem p de um

modelo VAR consiste em ajustar seqtiencialmente esses modelos de ordens 1, 2,..., k e

veriÜJcar o processo de minimização de algum critério de informação, como AIC ou

BIC. A ordem do modelo que apresentar o menor valor para um desses critérios será o

escolhido como a ordem mais adequada para o modelo a ser ajustado.

2.5.9 Modelos MGARCH

De acordo com Zivot (2006) quando modelamos séries temporais financeiras

multivariadas usando os modelos VAR, os resíduos ao quadrado frequentemente

exibem correlação serial significante, indicando presença de heterocedasticidade

condicional nessa série de resíduos. Os modelos GARCH Multivariados ou MGARCH
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podem ser usados para modela-la. Esses modelos são extensões multivariadas dos

modelos GARCH e são de diHicil identificação. Assim sendo, é conveniente considerar

modelos mais simples e para a estimação escolher aquele que melhor atender os

critérios de informação e os testes de verificação.

Em nosso estudo, dentre os modelos MGARCH, os modelos DVEC e BEKK,

que incluem a correlação cruzada nos seus ajustes, foram os mais adequados para as
nossas necessidades.

2.5.9.1 Modelo DVEC(p,q)

O modelo DVEC(p,q) ou Diagonal VEC, introduzido por Bollerslev, Engle e

Wooldridge em 1 986, tem a seguinte estrutura de matriz de covariância condicional:

e - 2. -- É2, ® k.;e{,)--
í:l

ÉÊ, * '-, (10)

em que:

é uma matriz # xk de covariância condicional;

é uma matriz # xk de interceptos;

é uma matriz k xk de coehcientes da parte auto-regressiva do modelo ;

?l.. , í = 1,...,pé uma matriz k xk de erros do modelo;

Bj é uma matriz k xk de coeficientes da parte média móvel do modelo

[-j é uma matriz # x# ]'epresentando K defasadaj vezes;

e) é uln produto de Hadamard que significa multiplicar as matrizes elemento por
elemento

Para melhor compreendermos a estrutura desse modelo e o que signinlca

multiplicarmos as matrizes elemento por elemento, vamos representar um modelo

DVEC(1 ,1) bivariado:
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:l: .:,l-l:::: .::l*l:::l ..::l.l:::: .:,.:, l
( 1 1 )

*l::: ,::l.l ll::: .:, .l
Podemos notar na equação (1 1) que só a parte triangular inferior das matrizes é

mostrada. Como a matriz de covariâncias deve ser simétrica, a parte triangular inferior

da matrizjá é suficiente, uma vez que o elemento (ij) é igual ao elemento (j,i).

Aplicando o produto de Hadamard e a soma na equação( 11) temos

ri.,, = .4o,.. + .4i,li 'cl,c.. + At ' rl.,, .

r21,' ' '4o.:. + H.,:. 'e:,e., +B:. ' r2i,' l

r22,' ' '4o,:: + .4i,22 ' f2,f:, +B:: ' r22,' 1
(12)

A multiplicação elemento por elemento faz com que a matriz de covariância

condicional }'#.. só dependa de seus próprios elementos defasados e do respectivo

produto cmzado de ecos.

Uma outra característica necessária para validar uma matriz de covariância é

que ela deve ser positiva semi-definida. O modelo DVEC não pode garantir que a

matriz de covariância satisfaça essa condição. Por esse motivo, Ding e Bollerslev ( 1 994)

e também Engle e Nelson (1994) propuseram algumas modificações na equação (lO)

suHlcientes para que essa condição seja satisfeita:

--Éj;2,' ®k ;eT;)--Éx,x; * e'J
i:l

e - 4,:i.Í (13)

em que:

AT é a matriz transposta de A

Eles notaram que a modificação em (13) é uma condição suficiente para K ser

uma matriz positiva gemi-definida. Esse modelo é chamado de modelo matriz-
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diagonal (Zivot, 2006) e ele pode ser simplificado se consideramlos .4. e/ou B.í

vetores ou escalares, ao invés de matrizes.

2.5.9.2 Modelo BEKK(p,q)

Um modelo menos restritivo que o modelo DVEC é o modelo BEKK(p,q),

formalizado por Engle e Kroner em 1995. Sua matriz de covariância é dada por:

e - ].2í -- $12,k.;e:,)2;' --ÉÊ, C ,Ê; ,

em que os elementos possuem a mesma identificação que nas equações (lO) e (13).

,4. é uma matriz triangular inferior, mas.4; , í = 1,...,p e B.í ,j = 1,...,q , são matrizes

sem restrições, ou seja, elas não precisam ser simétricas. Sendo assim, os modelos

BEKK possuem mais parâmetros que os modelos DVEC de mesma ordem. Em
compensação, os primeiros conseguem capturar mais infonnação que os últimos

(14)

O modelo BEKK da equação (14) foi baseado no modelo DVEC da equação

(13) e a presença de uma matriz transposta para cada uma das matrizes .4. , .4. e

B.r assegura que a matriz de covariância r, sda simétrica e positiva semi-definida

(Zivot,2006).

Para ilustrar, vamos representar a matriz de covariância de um modelo

BEKK( 1 ,1) bivariado:

":: .:: l l:l:: .::l*l: ::ll: l l: :: : : ll:l, l l1.12

(15)

*l 1: Jl: f l

f l

qz,-.

r2Z'-i

Se desenvolvem-mos as equações (15) veremos que a matriz de covariância

condicional }b,, está em ftlnção de seus próprios elementos defasados, do produto
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cruzado de erros e dos elementos defasados da outra série, o que comprova que esse

modelo é mais informativo que o modelo DVEC.

Novamente, para evitamlos o problema de invertibilidade das séries trabalhamos

apenas com a parte auto-regressiva do modelo.

23



Capítulo 3

Resultados

Nesta seção serão apresentados os resultados das técnicas de modelagem

descritas no capítulo anterior aplicadas às séries da soma do total de saques das cinco

agências. Utilizamos dois programas computacionais para a realização dos testes e

ajustes dos modelos: o R versão 2.8.1 (The ,R-Prq/ec/ Jo/" S/a/is/íca/ Co/npz//fng) e o

Splus 8-Módulo finMetrícs (Sp/z/s8 .#om /nsig&Éóu0. Os comandos dos programas

rodados serão disponibilizados ao leitor interessado sob solicitação à autora.

3.1 Agência Periférica

Essa agência constitui-se de uma única série que corresponde à soma do total de

saques realizados nos cinco terminais do seu saguão. A seguir, descreveremos os

procedimentos utilizados para modelar essa série univariada. Os gráficos e as saídas dos

programas encontram-se no apêndice A. A Figura A.0 do Apêndice exibe o gráfico da

série original, juntamente com seus respectivos gráficos de função de autocorrelação

(ACF) e de função de autocorrelação parcial (PACF).

3.1.1 Teste da Transformação

Temos na Figura A. l o diagrama de dispersão da média em ftnlção da variância

dos 75 grupos de dez observações consecutivas da série Agência Periférica. Notamos

uma associação linear positiva entre essas quantidades, o que sugere que uma

transfomlação logarítmica é necessária para estabilizar a variância.

3.1.2 Ajuste da regressão

A série Agência PeriNrica apresentou os efeitos sazonais detenninísticos "dias

de pagamento" , "fim-de-semana" e "dias de vale" (detalhados na seção 2.5.2) e o

modelo de regressão com variáveis "duinmies" mostrado na equação (1) aplicado a essa

série gerou a estimação exposta na Tabela A.l. Mais detalhes do ajuste estão na

subseção A.2. 1 do Apêndice.
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p'ariável depettdente Zt

Estimativas l Erro padrãoVariáveis T estatística

408,647

3,019

37,002

17,955

9,581

F estatístico

p-valor (F)

p-valor

< 2e-16

0,00262

< 2e-16

< 2e-16

< 2e-16

479,4

< 2,2e-16

R:

R' Aj ustado
Durbin-Watson

0,7202

0,7187

1,144121

Tabela A.l : Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" -- série Ag
Periférica.

em que Z, é o log da série do total de saques realizados nos terminais dessa agência

Podemos observar na Tabela A.l que, a um nível de significância de 0,26%,

todos os coeülcientes são significativos e que a estatística de Durbin-Watson é maior

que a estatística R2, o que nos tranquiliza com relação ao fato do modelo não ter gerado

uma regressão espúria.

A Tabela A.l nos mostra ainda o quanto cada tempo componente dessa regressão

está explicando a série Z, . Vemos que os termos sazonais "dias de pagamento'' , "fim

de semana" e "dias de vale" ,cujos coeficientes são, respectivamente,a., cr: e a3,

afetam significativamente a média de Z,, sendo que o favor "dia de pagamento" éo

mais detemlinante.

Definimos â, = Z, -- Z, como a série de resíduos dessa regressão, em que Z, éo

modelo de regressão estimado.

3.1.3 Ajuste do modelo

O próximo passo foi constniir os gráficos da função de autocorrelação (ACF) e

da ftlnção de autocorrelação parcial (PACF) dos resíduos â, para que pudéssemos
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l3o(constante) 11,35 2.J'lle-Q2

l3j 0,00018 5,892e-05

  1,083 2,927e-02

Ü2 0,5796 3,228e-02

  0,4666 4,870e-02



detectar a estrutura de correlação existente na série e sugerir um modelo que a
represente. Os gráficos encontram-se na Figura A.2.

Analisando essa Hlgura podemos observar um comportamento senoidal

geometricamente amortecido da ACF indicando que existe um processo auto-regressivo

de ordem maior que l que não foi modelado através das componentes sazonais

determinísticas do modelo de regressão. Aparentemente os resíduos apresentam

autocorrelação significativa em "lago" sazonais. Procuramos, então, descobrir o período

do comportamento sazonal fazendo uso do periodograma.

O periodograma da Figura A.3 nos fomeceu uma periodicidade de 20,83 dias.

Como nossa série é composta apenas de dias úteis, esse período corresponde a quase um

mês. Então, a nossa primeira tentativa foi aplicar aos resíduos â, os operadores

diferenças sazonais (l-B)20 ou (l-B)2i . Posteriomlente, também tentamos o operador (l-

B)(l-B)s que representa uma diferença simples e uma diferença sazonal de período 5,

por suspeitarmos de uma sazonalidade semanal, lembrando que a semana é constituída

de apenas dias úteis. Essas tentativas, porém, hzeram com que a variância da série

aumentasse, indicando que a série de resíduos estava super-diferenciada. Foi então que

aJustamos à série de resíduos â, um modelo AR (8). O resultado do ajuste, após

descartanllos os coeHlcientes não significativos, é apresentado na Tabela A.2.

,4R(8) ajusta([o à série de Resíduos à.

Coeficientes

AR(1)

AR(3)

AR(4)

AR(6)

AR(8)

Estimativas

0,3486

0,1384

0,1442

-0,0911

-0,1933

Erro padrão

0,0336

0,0360

0,0365

0,0342

0,0338

â: = 0,1024

Tabela A.2: AR(8) ajustado à série de resíduos da regressão Série Ag. Periférica
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Na Figura A.4 temos os gráficos de diagnóstico dos resíduos desse modelo.

Notemos que a ACF não tem nenhuma defasagem fora do intervalo de confiança e que

os p-valores das estatísticas de Ljung-Box, que testam a independência dos resíduos

padronizados, são todas não-significativas. Isso quer dizer que a estruhira de
autocorrelação de primeira ordem da série â, mostrada na Figura A.2 foi modelada.

Podemos concluir, então, que o modelo está bem ajustado, com os resíduos

padronizados aparentando ser um ruído branco, ou sda, não autoconelacionados, com

média zero e variância constante. Contudo, a condição desejável de nomlalidade dos

resíduos não foi satisfeita, uma vez que o Teste de Jarque - Bera apresentado na Tabela

A.4 rejeitou a hipótese de que os resíduos possuem uma distribuição nomlal.

Para verificamaos a existência de coí'relação de segunda ordem, ou seja,

volatilidade na série de resíduos resultante do modelo AR(8) da Tabela A.2, a qual

chamaremos de â, construímos os gráficos das funções de autocorrelação e de

autocorrejação parcial do quadrado desses resíduos e os mostramos na Figura A.5.

Teste de marque-Bela

Estatística Q' p-valor
44,93 1.748e-10

Série
C

Teste Ljuvtg-Box para os resíduos ao quadrado

Estatística Q' p-valor Lag
16,4518 0,2866 14

Tabela A.3: Estatística de diagnóstico do modelo AR(8)

Série
A')
c'

Observando a Figura A.5 temos que apenas a defasagem 14 está fora do

intervalo de confiança das n-rações de autocorrelação e autoconelação parcial. Porém, o

teste de ljung-Box da Tabela A.3 aplicado à série â ao quadrado com "lag" 14 nos

mostra que essa autoconelação não é significativa, a um nível de significância de 28%.

Logo, podemos concluir que os resíduos do modelo AR(8) da Tabela A.2 não

apresentam volatilidade.
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3.2 Agência Classe Média

Essa agência é representada por duas séries, as quais identiHlcamos por série

"Agência Classe Média" e série "Shopping Classe Média". A primeira é composta pela

soma diária do total de saques realizados nos dois terminais do saguão da agência,

enquanto que a segunda constitui-se da soma diária do total de saques realizados nos

dois terminais do shopping. Primeiramente, descreveremos as etapas de modelagem

aplicadas marginalmente. Em seguida, relataremos os procedimentos de ajuste

realizados após a obtenção de uma única série bivariada. Os gráficos e as saídas dos

programas encontram-se no Apêndice B.

Os gráficos das séries Agência Classe Média e Shopping Classe Média originais

e de suas funções de autocoiTelação e de autocorrelação parcial encontram-se na Figura

B.0 1 e B.02 do Apêndice, respectivamente.

3.2.1 Série Agência Classe Média

3.2.1.1 Teste da Transformação

O gráfico da Figura B.l nos mostra a existência de uma tendência linear positiva

entre a média e a variância das 75 sub-amostras da série Agência Classe Média. Isso

significa que tanto a média quanto a variância não são constantes no tempo, o que
caracteriza essa série como não-estacionária. Amenizamos a heterocedasticidade da

variância aplicando à série uma transfom)ação logarítmica.

3.2.1.2 Ajuste da Regressão

A série Agência Classe Média apresentou os efeitos sazonais determinísticos

"dias de pagamento" e "Him-de-semana" (detalhados na seção 2.5.2), mas a componente

tendência linear não foi significativa. O modelo de regressão dado na equação (1)

ajustado a essa série sem esse termo é detalhado na Tabela B. 1. Mais detalhes do ajuste

estão na subseção B.2.1 do Apêndice.
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Pari(lvel dependente Zt.g

Tabela B.l: Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" série Ag
Classe Média

em que Z,. é o log da série original do total de saques realizados nos terminais dessa

agência, 2,, é a estimativa do modelo de regressão e à,. =Z,. Z, são os resíduos

dessa regressão. Podemos observar na Tabela B. l que todos os coeficientes apresentam-

se altamente signiHlcativos e o efeito sazonal "fim-de-semana" cujo coeficiente é a: é o

que mais influencia o comportamento da série Agência Classe Média. Podemos concluir

ainda que essa regressão não é espúria, já que o valor da estatística de Durbin-Watson é

quase três vezes maior que a estatística R'

3.2.2 Série Shopping Classe Média

Os testes e procedimentos realizados até aqui para a série Agência Classe Média

também foram feitos com a série Shopping Classe Média e os relatamos a seguir.

3.2.2.1 Teste da Transformação

Para veriülcamlos a necessidade de uma transformação logarítmica na série

Shopping Classe Média, novamente ülzemos uso do diagrama de dispersão média em

ftlnção da variância. A Figura B.2 exibe um indicativo de dependência da variância com

relação à média no tempo, evidenciando que os dados não satisfazem a exigência básica

de estacionariedade. Após a transformação dos dados pela função logarítmica, a

variância foi estabilizada.
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Variáveis Estimativas Eno padrão T estatístico p-valor

l3o(constante) l0,60 0,02137 496,05 <2e-16

  0,464 0,03862 12,01 <2e-16

Ü2 0,79 0,04259 18,57 <2e-16

R 0,4125   F estatístico 262,2

R2 Aj ustado 0,4109   p-valor (F) < 2,2e-16

Durbin-Watson 1,162478      



3.2.2.2 Ajuste da Regressão

A série Shopping Classe Média também apresentou os efeitos sazonais

determinísticos "dias de pagamento" e "ülm-de-semana'' e o modelo de regressão com

variáveis "dummies" (1) aplicado a essa série é mostrado ]la Tabela B.2. Esse ajuste é

detalhado na saída de programa da subseção B.2.2 do Apêndice.

Avaliando essa tabela verificamos que todos os coeficientes do modelo

contribuíram satisfatoriamente para a sua construção, pois são todos signiHlcativos.

Assim como na série Agência Classe Média, o efeito sazonal "fim-de-semana" com

coeficiente a2 é o termo que mais explica o comportamento de Z... . Como o valor da

estatística de Durbin-Watson é bem maior que o da estatística R2, não há razão para

suspeitamlos que essa regressão seja espúria.

Variável dependente ztshop

Tabela B.2: Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" -- série Shop
Classe Média

em que Z,... é o log da série do total de saques realizados nos terminais desse shopping

e â, =Z,. --Z,. são os resíduos dessa regressão.tslwp tsttop ishop ''''
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Variáveis Estimativas Erro padrão T estatístico p-valor

l3o(constante) lO,12 2,647e-02 382,371 <2e-16

  0,00035 5,646e-05 6,201 9,27e-10

ül 0,5472 3,051e 02 17,935 <2e-16

Ü2 0,8107 2.771e-02 29,25 <2e-16

R 0,632   F estatístico 427,1

Rz Aj ustado 0,6306   p-valor (F) < 2,2e-16

Durbin-Watson 1,418705      



3.2.3 Série bivariada Classe Média

Após a análise univariada das séries Agência Classe Média e Shopping Classe

Média, combinamos as séries de resíduos estacionários â, e â, e construímos a série

toda" a estrutura de correlação existente dentre e entre as marginais. Detalharemos a

seguir as técnicas estatísticas utilizadas para isso

x:,..,
Xi'.....

A \

. Nossa intenção é modelar

W

bivariada " Xc. M.,;. ", em que Xc..

3.2.3.1 Ajuste do modelo VAR

As Figuras B.3 e B.4 exibem, respectivamente, os gráficos das funções de

autoconelação e de autocorrelação parcial da série Xc. ,,,:.,;. . Ao observa-los notamos

algumas detasagens fora do intervalo de confiança tanto nos gráHlcos das marginais

quando nos gráficos de correlação cruzada, indicando presença de autocorrelação nas

séries e de conelação entre elas. Como mencionamos na seção 2.5.8, os modelos VAR

são capazes de capturar essa relação de interdependência entre as variáveis. Temos que

os modelos que possuem a parte de médias móveis são mais parcimoniosas. Porém,

como podem trazer complicações com a estimação do modelo não usamos as

componentes MA. Analisando apenas os correlogramas bica difícil identiHlcar a ordem

do modelo. Uma maneira de sugerirmos uma ordem para o modelo VAR é através do

método de minimização de algum critério de informação. Na Tabela B.3 apresentamos

os valores do critério AIC resultantes de ajustes de modelos VAR até a ordem lO.

Escotlta da ordena do }nodelo VÀR

Ordeml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIC l 1226 1221 ]214 1201 1192 1192 1186 1183 1190 1196

Tabela B.3: escolha da ordem do modelo VAR através do critério AIC -- série

/x C. i.tédio

Como podemos veriílcar na Tabela B.3 o modelo que gerou menor valor de AIC

foi o de ordem p = 8, o qual está detalhado na subseção B.2.3. Sendo assim,
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selecionamos esse modelo por ser o que melhor se ajusta à série

estimativas de seus parâmetros são mostradas nas Tabelas B.4a e B.4b

r(trtavel(lepett(lentle: X \íc.m. )l-f-.

Parâmetros Estimativas Erro Padrão Estatística t

0o

q) [,t-]

1)*2,t-i

(D l ,t-2

(D2,t-2

(1) l,t-3

(D 2,t-3

(1) l,t.4

(1)z,t-4

a)t t-5

(1)2,t-s

q) l ,t.6

(1)2,t-6

(1) l,t-7

(1)2,t-7

(1)l,t-8

(1)*2,t-8

0,0004

0,4239

-0,1084

-0,0598

-0,1034

0,0555

0,1072

0,0684

-0,0522

-0,0226

0,0751

-0,0136

0,0444

0,0875

0,0158

0,0663

0,1149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0152

0377

0504

0411

0522

0412

0525

0416

0521

0424

0522

0422

,0527

,0418

,0526

,0386

,0508

0,0293

11,2392

-2,1525

-1,4542

1,9820

1,3471

2,0425

1,6445

1,002

-0,5337

1,4389

0,3234

0,8412

2,0914

0,3006

1,7182

-2.2592

R:

R' Ajustado
Escala Residual

0,2231

0,2059

0,4151

Tabela B.4a: Estimativas dos parâmetros da série X.,.
Obs: parâmetros com asterisco = parâmetros significativos.

!t'th
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Definimos a série de resíduos proveniente desse modelo VAR(8) por

variável ([ependende: X,.. * '.

Parâmetros Estimativas Erro Padrão Estatística t

®o

01,t-l

0 2,.-i

(D l ,t-2

(D 2,t-2

(1) l ,t-3

(D2,t-3

a) l ,t-4

(D'2,t4

0 l ,t-5

0 2,t-5

(D l ,t-6

(1)2,t-6

(1) l ,t-7

(1)2,t.7

(1) l ,t-8

(D2,t-8

o,o001

-0,0498

0,2537

-0,0043

0,0916

-0,0325

-0,0461

0,0233

0,1135

-0,0152

0,1416

-0,0169

-0,0545

0,0071

-0,0644

-0,0334

0,0247

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0115

0284

0379

0309

0392

0310

0395

0313

0392

0319

0393

0317

0397

.0315

,0396

,0290

,0382

0,0053

-1,7554

6,6984

-0,1394

2,3352

-1,0493

-1,1685

0,7442

2,8976

-0,4778

3,6054

-0,5330

1,3745

0,2268

-1,6280

1,1513

.0,6464

R'

R: Ajustado
Escala Residual

0,1477

0,1288

0,3122

Tabela B.4b: Estimativas dos parâmetros da série .Y:,,
Obs: parâmetros com astcrisco = parâmetros signiHtcativos.

Conforme comentámos na seção 2.5.8 as equações do modelo VAR são

compostas pelas mesmas variáveis e pelo mesmo número de defasagens. Por isso,
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tivemos que considerar todas as variáveis detalhadas nas Tabelas B.4a e B.4b. Porém, se

pudéssemos eliminar as variáveis não significativas a um nível de significância de 5%

as equações possuiriam apenas as componentes com asterisco. Sem levar em conta os

coeficientes não-significativos, podemos notar que a série .X'.,. ,'..'" é influenciada por

valores defasados da série X:,. .,,'.. , enquanto que esta depende apenas de seus próprios

valores passados.

A Figura B.5 nos mostra os gráficos das flinções de autocorrelação e de

correlação cruzada dos resíduos al. .,.. . Eles indicam que esse modelo só não' l C. .v.;dla '

conseguiu capturar a correlação instantânea entre as séries (a qual foi removida

posteriomlente com o ajuste do modelo DVEC). O gráfico da função de autocorrelação

Shop. Classe Média" apresenta as defasagens 20 e 22 fora do intervalo de confiança

[sso bica mais evidenciado no gráfico da fiinção de autocorre]ação parcial dessa série

exibido na Figura B.6. No entanto, segundo os resultados do teste de LJLmg-Box

apresentados na Tabela B.5, essas autocorrelações não são significativas. Com isso

podemos concluir que o modelo VAR(8) ajustado é adequado para modelar a estrutura

de correlação linear da série bivariada X, Nfédia

Teste Ljung-Box para os resíduos

Estatística Q' p-valor
15,9594 0,7]91

26,8150 0,1406

Tabela B.5: Estatística de diagnóstico do modelo VAR(8)

Série

(17}/C. .\Nulo

Lag
20

20

3.2.3.2 Ajuste do modelo MGARCH

Modelo DVEC.}ltat.}ltat (l,Q.
Coeficientes

Ao(1,1)

Ao(2,1)

Ao(2,2)

ARCA(JU,l)
ARCA(i;2,1)

Estimativas

0,35398

0,08203

0,29082

0,46241

0,23321

Erro padrão
0,004

0,013

0,004

0,038

0,057

Estatística t

81,98

6,42

78,46

]2,11

4,07

p-valor
0,00

2.435e-010

0,00

0,00

5.203e-005

Tabela B.6: Estimativas do modelo Dvec.mat.mat (1,0) bivariado Série ã.
IC. Xtédia
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I'este de Ljung Box para os residtlos padronizados
Estatística Q' p-valor LagSéries

0,5624 2018,3795a
tC. Xtê.ha

a 2028,3874 0,1005!tc. xwi.

I'este de Ljung Box para os resíduos padronizados ao
quadrado

Estatística Q2 p-valor LagSéries

0,9999 204,4154a
C. Xlédia

0,9558 20l0,6075}!c.xlêda

I'este Multiplicador de Lagrange
Estatística F p-valor

4,2855 0,9999

l0,9272 0,9481

Séries

CZI/C. Anda

C12tC. Àlédia

Lag
20

20

leste de Jaral,te-Bet'a

Séries l Estatística F p-valor

a.. 1 121320 0,00
l ' C. Stédia

a2'c..«.,.. l 1630 0,00
Tabela B.7: Estatísticas de diagnóstico do modelo Dvec.mat.mat(1,0)

Constatamos a presença de volatilidade na série de resíduos õl. . :' através dos

conelogramas apresentados nas Figuras B.7 e B.8, que representam, respectivamente,

os gráficos da ACF e da PACF desses resíduos padronizados ao quadrado. Esses

gráHlcos apontam que a defasagem l da série de resíduos a., :';., ao quadrado (gráfico

:Ag. Classe Média") é signiHlcativa, assim como as defasagens l e 8 do quadrado da

série a:,. ,.:,..(gráfico "Shop Classe Média"). Além disso, o gráfico de correlação

cruzada da PACF "Agência Classe Média and Shop Classe Média" indica existência de

uma correlação serial significante entre o quadrado dessas séries. Para modelar essas

estruturas de conelações, aplicamos à série al. ..,.:'' os modelos MGARCH DVEC e

BEKK que são indicados para remover esse tipo de correlação. O modelo que melhor se
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ajustou a essa série foi o DVEC.mat.mat (1,0) ( veja seção 2.5.9.1) e as estimativas de

seus parâmetros, após reajustá-]o sem o coeficiente ARCH(];2,2) que não é
significativo, é apresentada na Tabela B.6 e detalhada na subseção B.2.4.

Podemos verificar nas Figuras B.9 e B.lO, que exibem, respectivamente, os

gráficos da ACF e da PACF dos resíduos padronizados desse modelo, que a correlação

instantânea presente nos gráficos de correlação cruzada da Figura B.5 foi removida. Os

gráülcos das funções de autoconelação, de autocorrelação parcial e de correlação

cruzada do quadrado dos resíduos desse modelo (Figuras B.l l e B.12) mostram que

ainda sobraram algumas defasagens fora do intervalo de connlança, indicando que a

volatilidade não foi totalmente modelada. Porém, o modelo conseguiu reduzir o seu

poder de influência sobre a série. Se compararmos as Figuras B.7 e B.l l vemos que a

autoconelação na defasagem l presente nos gráficos "Ag. Classe Média" e "Shop

Classe Média" foi modelada. Além disso, os testes de diagnóstico da Tabela B.7
indicam que o modelo está adequado: o teste de Ljung-Box mostrou que os resíduos e

os resíduos ao quadrado, ambos padronizados pela volatilidade, são não correlacionados

e o teste do multiplicador de Lagrange indica que a variância condicional da série foi

modelada. Contudo, a distribuição desses resíduos padronizados não segue uma

distribuição normal, infomlação esta confirmada pelo teste de Jarque-Bela da Tabela

B.7. Isso significa que o modelo ajustado ainda não explica totalmente a série bivariada,

mesmo sendo o que deu melhor ajuste. Se tivéssemos maior gama de modelos

poderíamos encontrar um mais adequado. No entanto, veremos posteriormente que esse

modelo contribuiu satisfatoriamente para o nosso cálculo de previsão.

3.3 Agência Nobre

São três as séries que compõem essa agência: a série "Agência Nobre", que

representa a soma diária do total de saques realizados nos três terminais dessa agência, a

série "Shopping Nobre", constituída pela soma diária do total de saques realizados nos

dois temlinais desse shopping, e a série "Agência Shopping Nobre", composta pela

soma diária do total de saques realizados em um temlinal pertencente a essa agência. Na

próxima subseção detalharemos a primeira fase da modelagem das séries, onde

trabalhamos com cada uma delas separadamente. A segtmda fase da modelagem, onde
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trabalhamos com uma única serie trivanaaa, será (descrita posterionnente. (JS gràllcos e

as saídas dos programas encontram-se no Apêndice C.

Nas Figuras C.01 , C.02 e C.03 do Apêndice podemos encontrar o esboços dos

gráficos dessas séries originais, juntamente com seus respectivos gráHlcos ACF e PACF

3.3.1 Série Agência Nobre

3.3.1.1 Teste da Transformação

O diagrama de dispersão da Figura C. l exibe ausência de relação linear entre as

médias e as variâncias das 75 sub-amostras dessa série. Sendo assim, não haveria

necessidade de empregarmos a transfomlação logarítmica nessa série. No entanto, com

as séries Shopping Nobre e Agência Shopping Nobre pediram a utilização dessa

transfomlação, também a aplicamos para a série Agência Nobre, para que pudéssemos

trabalhar em uma mesma escala quando estivéssemos analisando a série trivariada.

3.3.1.2 Ajuste da regressão

A Tabela C.l nos mostra os resultados da aplicação à série Agência Nobre do

modelo de regressão da equação (1). Mais detalhes do ajuste estão na subseção C.2.1 do

Apêndice. Podemos avaliar que essa série é explicada pelos efeitos sazonais

detemainísticos "dias de pagamento", "flm-de-semana" e "dias de vale", já que seus

respectivos coeficientes a. , a2 e cr3 são signiülcativos. Salientamos que o efeito "Hnn-

de-semana" é o que mais influencia o comportamento da série, seguido pelo efeito "dias

de pagamento". Essa série, em comparação com as séries dos outros perfis de agências,

é caracterizada pelo baixo volume de saques quase que o tempo todo. Por esse motivo, o

pequeno aumento no volume de saques nos dias de vale foi expressivo para esta série, o

que não ocorreu com as séries dos outros perfis de agências. Além dos efeitos sazonais,

o modelo é explicado pela constante e pela variável tendência linear. Temos ainda um

indicativo de que essa regressão não é espúria, uma vez que a estatística de Durbin-

Watson é relativamente maior que a estatística R2
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Variável dependente Zt,g

Estimativas Erro padrão TestatísticoVariáveis p-valor

Tabela C.l : Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" -- série Ag
Nobre

é o log da série do total de saques realizados nos terminais dessa agência

Deülnimos ainda õ como os resíduos dessa regressão

3.3.2 Série Shopping Nobre

3.3.2.1 Teste da transformação

A Figura C.2 exibe uma tendência linear positiva estatisticamente signiílcativa

entre as médias e as variâncias dos 75 grupos de dez observações consecutivas da série

Shopping Nobre. Esse fato conülrma que a variância é instável no tempo, justiülcando a

necessidade de utilizarmos uma transfonnação logarítmica nos dados para estabiliza-la.

3.3.2.2 Ajuste da regressão

O ajuste do modelo de regressão descrito na equação (1) a esta série implicou

em resultados bastante parecidos aos obtidos pela regressão aplicada à série Agência

Nobre: a constante e a tendência linear são fatores de relevância para o modelo, os

coeHlcientes dos efeitos sazonais "dias de pagamento", "Him-de-semana" e "dias de

vale'' foram altamente significativos, o efeito "üim-de-semana" é o mais expressivo. Os
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l3o(consta« te) [0,7] 2,380e-02 450,220 <2e-16

  0,00034 5,127e-05 6,621 6,82e-ll

Ü] 0,3259 1,945e-02 16,759 <2e-16

Ü2 0,4736 2.819e-02 16,800 <2e-16

Ü3 0,1406 4,189e-02 3,356 0,00083

R 0,4722   F estatístico 166,6

Rz Aj ustado 0.4694   p-valor (F) < 2,2e-16

Durbin-Watson 1,307597      



resultados do ajuste são apresentados na Tabela C.2 a seguir e detalhados na saída de

programa da subseção C.2.2.

Variável dependente ztsh.p

Tabela C.2: Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" -- série Shop.
Nobre

em que Z,.. é o log da série original do total de saques realizados nos terminais desse

shopping. Temos â,,. - Z,,. -- Z, como os resíduos dessa regressão.

Ressaltamos ainda que, ao comparam)os os valores estatísticos para RZ e

Durbin-Watson na Tabela C.2, constatamos que esse último é bem maior que o

primeiro, dando a entender que a regressão não é espúria, ou seja, suas estimativas

possuem significado quando interpretamos o modelo de regressão.

3.3.3 Série Agência Shopping Nobre

3.3.3.1 Teste da transformação

A série Agência Shopping Nobre também foi preciso aplicar a transformação

logarítmica, uma vez que o gráfico de dispersão exposto na Figura C.3 apresentou uma

relação linear positiva entre as médias e as variâncias das 75 sub-amostras dessa série,

evidenciando a inconstância da variância no tempo.
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Variáveis Estimativas Erro padrão T estatístico p-valor

l3o(constante) l0,37 2,558e-02 405,137 <2e-16

  0,00022 5,391e-05 4,150 3,70e-05

Ü] 0,4647 2,701e-02 17,205 <2e-16

a2 0,7952 2,974e-02 26,736 <2e-16

Ü3 0,2926 4,421e-02 6,618 6,96e-ll

R 0,6205   F estatístico 304,6

R2 Aj untado 0,6185   p-valor (F) < 2,2e-16

Durbin-Watson 1,232934      



3.3.3.2 Ajuste da regressão

Variável dependente Zt,g.st.OP

Tabela C.3: Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" -- série Ag
Shop. Nobre

Definimos Z. como o loa da série do total de saaues realizados no temiinal

dessa agência e â.. ... ;: Z,. ,., -- Z, como os resíduos dessa regressão. A saída de

programa desse ajuste encontra-se na subseção C.2.3.

8 slioP
og aa serie clo total ae saques realizados no temunai

Na regressão construída para a série Agência Shopping Nobre, o efeito sazonal

;dias de vale" foi o único não significativo. A Tabela C.3 mostra os resultados desse

ajuste sem esse efeito. Ao observa-la verificamos que o efeito "dias de pagamento" é o

que mais explica o comportamento da série, diferentemente das séries Agência Nobre e

Shopping Nobre que apresentaram o efeito "fim-de-semana" mais derem)inante. Temos

ainda que a estatística R2 é quatro vezes menor que a estatística de Durbin-Watson,

significando que essa regressão faz sentido, ou sda, não é espúria.

3.3.4 Série trivariada Nobre

Após a análise univariada das séries Agência Nobre, Shopping Nobre e Agência

Shopping Nobre combinamos as séries de resíduos estacionários â,. , â,.. e â,.,,.- e
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Variáveis Estimativas Erro padrão T estatístico p-valor

l3o(constante) lO,19 3,507e-02 290,536 <2e-16

  0,00036 7,501e-05 4,826 1,69e-06

  0,8375 4.062e-02 20,617 <2e-16

Ü2 0,2955 3,670e-02 8,052 3,21e-15

R 0,422]   F estatístico 181,6

Rz Aj untado 0,4198   p-valor(F) < 2,2e-16

Durbin-Watson 1,814755      



intuito de avaliamios e modelamlos a dependência linear existente entre e dentre as
series

:t , com oconstruímos a serie tnvanacla ''z J\k,ó,. '', em que

3.3.4.1 Ajuste do modelo VAR

Escolita da ordelll do }ttodelo yÀR

Ordeml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIC l 1262 1258 1247 1242 1234 1238 i222 1229 1235 1235

Tabela C.4: escolha da ordem do modelo VAR através do critério AIC série ..Yw.ó,.

Para estudarmos as características da série trivariada .r.,..,.. , construímos os

gráficos das suas ftlnções de autocorrelação, de autocon'elação parcial e cnizadas e as

expomos nas Figuras C.4 e C.5. Ao observa-las, reparamos a presença de correlação

entre as séries e de autocorrelação dentre elas. A próxima etapa está relacionada à

escolha do número de defasagens a serem incluídas no modelo VAR. Fazendo-se uso do

método de minimização do critério de infomlação AIC, estimamos modelos VAR da

primeira até a décima ordem e os resultados encontram-se na Tabela C.4. O modelo de

ordem 7, que apresentou menor valor para esse critério, é apresentado nas Tabelas C.5a,

C.5b e C.5c. A saída de programa desse ajuste encontra-se na subseção C.2.4.

Lembramos que se incluíssemos a parte MA, poderíamos reduzir o número de

parâmetros desse modelo. Mas, novamente evitamos a pane média móvel por razões já

anteriormente apontadas.

O resultado do Rz estimado para variável dependente X.,..~ descrito na Tabela

C.5a indica que aproximadamente 17% da variação dessa variável é explicada por seus

valores defasados e pelos valores defasados das outras variáveis incluídas no modelo.

Se considerássemos apenas os coeHjcientes signiHjcativos representados pelo asterisco,

teríamos que essa variável dependeria apenas de seus próprios valores passados de

lags" 1,2 e 7.
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A Tabela C.5b representa as estimativas dos parâmetros da série ..Y:,

Observou-se que 24% da de sua variação foi detemlinada pelos valores passados das

outras variáveis que compõem o modelo e pelos seus próprios valores passados. Se

pudéssemos reajustar o modelo levando em conta apenas os parâmetros significativos,

teríamos essa variável dependendo de seus valores defasados e dos valores defasados da

série .r...*.' Isso significa que a série .r,,~.' não interfere na dinâmica da série X:,~..~

cobre

Já a Tabela C.5c corresponde às estimativas dos parâmetros da variável

dependente X,,....-" . Nela podemos inferir as seguintes infomlações: a estimativa da

estatística Rz indica que apenas 5% da variação dessa variável é explicada pelos seus

valores passados e pelos valores passados das outras variáveis componentes do modelo

e, se considerássemos apenas os parâmetros significativos, teríamos que essa variável

depende apenas de seus valores defasados e dos valores defasados da série X. : Nobre

Analisando a Figura C.6 que apresenta os gráficos das funções de autocorrelação

e de correlação cmzada dos resíduos ã,~... , podemos salientar que as estruturas de

autocoiTelaÇão foram bem ajustadas, já que em todas as séries de resíduos não sobrou

nenhuma defasagem significativa. Os gráficos de correlação cntzada ressaltam que esse

modelo só não conseguiu capturar a correlação instantânea entre as séries. Já a PACF

dos resíduos al.. . mostrada na Figura C.7 exibe vários "lago'' fora do intervalo de

confiança, indicando presença de coiTelação cruzada entre as séries a.,..,~ e a2,.~..-~ ,

a2í.. e al, , a3'x.õ.. e al, .e entre as séries a3,... e a2,. , sendo a primeira

dependente da segunda e de autocorrelação na série a:,..,. (representada pelo gráfico

resid.shop.nobre") nas defasagens 9 e 19. Porém, os resultados do teste de Ljung-Box

apresentados na Tabela C.6 indicam que essas autocorrelações não são significativas.

Veremos adiante que essas correlações cruzadas foram quase que totalmente capturadas

pelo modelo BEKK( 1 ,0).
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l/ariável dependendo: X.t*..,:

Parâmetros Estimativas Erro Padrão Estatística t

(Do

0 l,t-l

(1)2,t-i

(D3,t-i

(D l,t-2

(D2,t-2

(D3,t-2

(1) l ,t-3

(D2,t-3

(1)3,t-3

(Di,t4

(D2,t4

(1)3,t-4

a) l ,t-5

(1)2,1-5

(D3,t-5

a) l ,t-6

(1)2,t.6

(1)3,t-6

(D l,t.7

(1)2,t-7

(1)s,t-7

0,0006

0,2791

0,0415

-0,0400

0,1181

0,0164

-0,0224

0,0806

-0,0130

-0,0404

0,0209

0,0377

-0,0070

0,0188

-0,0100

0,0536

-0,0292

-0,0178

0,0128

-0,1202

0,0431

-0,0093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0103

0417

0404

0243

0430

0414

0244

0432

0413

0244

0432

0412

0244

.0432

.0413

,0244

,0430

,0413

,0245

,0420

,0397

,0245

0,0576

6,6880

1,0279

-1,6437

2,7446

-0,3953

-0,9179

1,8666

-0,3146

-1,6552

0,4826

0,9155

-0,2858

0,4342

-0,2434

2,1937

-0,6791

-0,4315

0,5225

-2,8588

1,0863

-0,3789

R'

R: Ajustado
Escala Residual

0,1647

0,1404

0,2811

Tabela C.5a: Estimativas dos parâmetros da série ..r.,
Obs: parâmetros com asterisco = parâmetros significativos.

bn
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DeElnimos a série de resíduos procedente desse modelo VAR(7) por

Í "-....«,. )

a2/:~,.." l '
L",....J

/ariável ([ependen([e: XI.

Parâmetros Estimativas Erro Padrão Estatística t

0o

(1)* i,--i

a) 2,t-l

(1)3,t- l

(D l ,t-2

d)2,t-2

a)3,t-2

0 l,t-3

(1)2,t-3

(D3,t-3

0i,t-4

(1) 2,t-4

(D3,t-4

0i ,t-s

l)'2,t-5

(D3,t-5

(1) l,t-6

(])2,t-6

(1)3,t-6

(1) l,t-7

(D2,t-7

(1)3,t-7

0,0012

0,1499

0,2547

0,0541

-0,0441

-0,0069

.0,0014

0,0955

0,0648

-0,0315

-0,0258

0,1386

0,0066

0,0424

0,0831

0,0178

0,0400

0,0648

-0,0060

-0,0735

-0,0474

0,0189

0,0103

0,0418

0,0404

0,0244

0,0431

0,0415

0,0244

0,0432

0,0414

0,0244

0,0433

0,0412

0,0245

0,0433

0,0413

0,0244

0,0430

0,0413

0,0245

0,0421

0,0397

0,0245

0,1170

3,5894

6,3065

-2,2203

-1,0248

0,1657

0,0594

2,2094

1,5677

-1,2882

-0,5968

3,3655

-0,2680

0,9795

2,0140

0,7300

0,9284

1,5678

-0,2433

1,7470

-1,1935

0,7710

R'

R' Ajustado
Escala Residual

0,2402

0,2181

0,2813

Tabela C.5b: Estimativas dos parâmetros da série X:,
Obs: parâmetros com asterisco = parâmetros significativos.

44



p'ni'lavei dependendo.

Parâmetros Estimativas Erro Padrão Estatística t

0o

a) l .t- l

(D2,t-l

a) 3,t-l

(D l ,t-2

(D2,t-2

(D3,t-2

(D l ,t-3

(D2,t-3

a)3,i-3

0i,t-4

(D2,t4

q)3,1.4

(DI,t.s

(D2,t-5

(1)3,1-5

®l,t-6

(1)2.t-6

0 3,t 6
0 l,t-7

(1)2,t-7

(1)3,t-7

0,0014

0,0176

0,0074

0,0761

0,0031

-0,1075

0,0130

0,0529

-0,0214

0,0257

0,0953

0,0384

-0,0224

0,0479

0,0008

0,0479

0,0613

0,0151

0,0876

-0,1384

-0,0186

0,0399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0160

0649

0628

0379

0670

0645

0380

0672

0643

0380

0673

0641

0380

0673

.0642

,0380

.0669

.0642

,0381

,0654

,0618

,0381

0,0899

0,2713

0,1184

2,0087

0,0462

1,6674

0,3432

0,7867

-0,3322

0,6780

1,4166

0,5999

-0,5889

0,7115

0,0127

1,2615

0,9159

0,2345

2,3023

-2,1167

-0,3006

1.0488

R'

R' Ajustado
Escala Residual

0,0450

0,0172

0,4374

Tabela C.5c: Estimativas dos parâmetros da série ..r;,

Obs: parâmetros com asterisco = parâmetros signiülcativos.
bn'
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Teste lCjung-Box para os resíduos

Lag
9

9

9

19

19

19

Tabela C.6: Estatística de diagnóstico do modelo VAR(7)

3.3.4.2 Ajuste do modelo MGARCH

Modelo BEKK (l,Q.
Parâmetl'os

Ao(1,1)

Ao(2,1)

Ao(3,1)

Ao(2,2)

Ao(3,2)

Ao(3,3)

ARCA(lg,l)
ARCA(i;2,i)
ARCA(1;3,1)

ARCA(1;1,2)

ARCA(i ;2,2)

ARCA(] ;3,2)

ARCA(1;1,3)

ARCA(i ;2,3)

ARCA(1;3,3)

Estimativas

0,26327

0,13328

0,07669

0,22145

0,02757

0,33603

0,18818

-0,45189

0,22944

0,16790

0,24580

0,17856

0,01677

0,03363

0,77995

Erro padrão
0,006

0,009

0,013

0,005

0,013

0,005

0,049

0,033

0,059

Estatística t

46,04

14,27

5,75

40,06

2,05

65,79

3,82

13,42

3,83

p-valor
0,00

0,00

1,275e-008

0,00

4,011e-002

0,00

1,450e-004

0,00

1,392e-004

Tabela C.7: Estimativas do modelo BEKK(1,0) trivariado Série ã.
l Nobre

As Figuras C.8 e C.9, que exibem, respectivamente, a ACF e a PACF do

quadrado dos resíduos ã,,. demonstram existir correlação serial signiHlcante na
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Série Estatística Q p-valor

C71rPabrr
2.1080 0.9896

:t 2tUobn 4,7854 0.8526

a3.....~ 1,2581 0.9986

qí.... 20.9983 0.3369

  22.4769 0,2612
C73/.\.ó. l0,067 0,9986

0,052 3,22 1.335e-003

0,049 4,96 8.834e-007

0,078 2,282 2.279e-002

0,031 -0.5384 5.905e-00]

0,047 -0,7086 4.788e-00]

0,036 -2},57 0,00



defasagem l dos gráficos "resid.ag.nobre" e "resid.shop.nobre and resid.ag.nobre. Os

gráficos "resid.ag.stop.nobre and resid.ag.nobre" e "resid.ag.shop.nobre and

resid.shop.nobre" da PACF da Figura C.9 do Apêndice C apresentam muitos "lago" fora

do intervalo de conHlança, signiHlcando que a série a,,.. , que representa os resíduos da

série Agência Shopping Nobre, apresenta uma dependência de segtmda ordem com

relação às séries a.,... e a,,.. . Esses fatos confimlam a existência de' 1 1 Nobw l Nobre

heterocedasticidade em al.*..~ e para modela-la fizemos uso do modelo MGARCH. O

que apresentou os melhores resultados foi o BEKK(1,0). Os resultados desse modelo

são apresentados na Tabela C.7 e a saída de programa desse ajuste encontra-se na

subseção C.2.5.

Podemos notar na Tabela C.7 que os parâmetros ARCH(1;1,3) e ARCA(1;2,3)

não são significativos a um nível de significância de 5%. Após remova-los, ou sqa,

toma-los nulos, o programa Splus reajustou o modelo, mas não foi mais capaz de

apresentar o sumário com as estimativas, os erros padrões, as estatísticas "t" e os p-

valores. Isso porque para apresentar o sumário, o programa utiliza-se da decomposição

de Cholesky, em que todos os elementos da matriz têm que ser maiores que zero. Porém

há funções altemativas para verificar a adequação do modelo. A Tabela C.8 resume

todos os testes utilizados para diagnosticar o reajuste do modelo BEKK(1,0) à série

a. . Além dos testes, fizemos uso da análise gráfica através da constrição da ACF e

da PACF dos resíduos (Figura C.lO e C.ll, respectivamente) e do quadrado dos
resíduos (Figuras C.12 e C.13, respectivamente) desse modelo, ambos padronizados

pela volatilidade.

Analisando os gráülcos de correlação cruzada da Figura C.lO, notamos que a

correlação instantânea entre as séries presente na Figura C.6 Foi modelada.

GraHlcamente podemos considerar que o modelo BEKK(1,0) ajustou-se bem à série de

resíduosã,. O teste de ljung-Box para os resíduos apresentado na Tabela C.8

confirma essa infomlação, já que ele não rqeita a hipótese de que as séries não soam

autocorrelacionadas.
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Teste de Ljung-- Box para os resíduos padronizados
Estatística Q2 p-valor LagSéries

a.',,.,",

a2.i.:..

CI'3t Not,r

26,7312

26,8820

8,8114

0,1430

0,1386

0,9850

20

20

20

Teste de Ljung Box para os resíduos padronizados cio
quadrado

Estatística Q' p-valor LagSéries

(171 /Noó,.

a.2.

CI'3tNob,.

3,0920

26,7796

l0,7711

1,00

0,1416

0,9518

20

20

20

I'este Mtlltiplicador de Lagrange
Estatística F p-valor

3,1587 1,00

24,0344 0,2409

14,6880 0,7940

Séries

(17 l /À'oóm

C12tN.bn

a'3t No1)u

Lag
20

20

20

I'este de Shapiro Wilk

Estatística F p-valor

0,8615 0,00

0,932 0,00

0,7308 0,00

Estatísticas de diagnóstico do modelo BEKK(1,0)

Séries

a.'..,.
C12.{

(173/,v.õa

Tabela C.8

Observando as Figuras C. 12 e C. 1 3 que exibem, respectivamente, a ACF e a PACF

do quadrado dos resíduos desse modelo, verificamos que ainda sobrou conelação

cmzada significativa principalmente nos gráficos "resid.shop.nobre and resid.ag.nobre"

e "resid.ag.shop.nobre and resid.shop.nobre". Também restou autoconelação nos

gráHlcos "resid.shop.nobre" e "resid.ag.shop.nobre". Além disso, o teste de Shapiro-

Wilk sugere que a distribuição dos resíduos padronizados não segue uma distribuição

normal. Isso evidencia que o modelo BEKK(1,0), apesar de ser o que apresentou os
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melhores resultados, não foi capaz de capturar toda estrutura de correlação da série. Ele

não modelou por completo a volatilidade, mas conseguiu diminui-la, já que as

defasagens fora do intervalo de conülança mencionadas na descrição das Figuras C.8 e

C.9 tomaram-se menos significativas. Apesar disso, os testes de veriHlcação do ajuste

cujos resultados estão na Tabela C.8 demonstraram que o modelo atendeu às
necessidades de modelagem da volatilidade, uma vez que o teste de LJung-Box para os

resíduos padronizados ao quadrado nos mostrou que a correlação de segunda ordem foi

removida e o teste do multiplicador de Lagrange rejeitou a hipótese de haver variância

condiciona[ nas séries, a níveis de significância superiores a ]4% e 24%,

respectivamente.

3.4 Agência Comércio

Fazem parte dessa agência duas séries diárias, as quais denominamos "Agência

Comércio" e "Mercado". A primeira é composta pela soma total dos saques realizados

em quatro terminais localizados no saguão da agência e a segunda refere-se ao total de

saques efetuados em um único terminal localizado em um mercado. Os gráHlcos e as

saídas dos programas podem ser vistos no Apêndice D.

Os gráficos dessas séries encontram-se nas Figuras D.01 e D.02 do Apêndice D,

assim como seus respectivos gráficos de função de autocorrelação e de ftlnção de

autoconelação parcial

3.4.] Série Agência Comércio

3.4.1.1 Teste da Transformação

Observando a Figura D.l notamos que existe uma relação linear positiva entre as

médias e as variâncias dos 75 subconjuntos de 10 observações cada da série Agência

Comércio, confirmando o caráter heterocedástico da variância dessa série. Para toma-la

menos instável, dizemos uso da transfonnação logarítmica nos dados originais.
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3.4.1.2 Ajuste da Regressão

A Tabela D. l detalha os resultados obtidos no ajuste do modelo de regressão da

equação (1 ) à série Agência comércio. Essa série foi afetada pelos efeitos sazonais "dias

de pagamento" e "fim-de-semana", sendo que o primeiro efeito exerce maior influência

sobre ela. A estimativa do efeito "üm de semana" é menor com relação ao efeito "dias

de pagamento" porque essa região é pouco freqüentada aos finais de semana, sobretudo

aos domingos, já que a grande maioria dos estabelecimentos comerciais estão fechados.

Aliás, essa agência só abre aos domingos em períodos de grande movimento, como o

dia das mães e véspera de Natal. Todos os coeHlcientes da Tabela D.l apresentam-am

significância estatística uma vez que seus níveis descritivos (p-valores) são quase nulos.

Vale ressaltar que o alto valor da estatística de Durbin-Watson em relação ao

coeficiente de determinação da regressão R2 para esse ajuste nos leva a concluir que a

regressão não é espúria. O ajuste é mostrado na seção D.2.1 do Apêndice e seguiremos

denotando o log da série do total de saques realizados nos tenllinais dessa

agência. Chamaremos os resíduos dessa regressão por â, 8
2:z

riE

p'ai'lavei (dependente Zt.B

Tabela D.l: Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies"
Comércio.

série Ag
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Variáveis Estimativas Eno padrão T estatística p-valor

l3o(constante) 11,67 1,947e-02 599,453 < 2e-16

  0,0004 4,194e-05 8,942 < 2e- 16

ül 0,395 2,269e-02 17,407 < 2e- 16

Ü2 0,13 2,071e-02 6,275 5,91e-10

R 0,3697   F estatístico 145,8

Rz Ajustado 0,3671   p-valor (F) < 2,2e-16

Durbin-Watson 1,220764      



3.4.2 Série Mercado

3.4.2.1 Teste da Transformação

A série Mercado também teve que ser transfomlada pela função logarítmica, já

que sua variância não é constante no tempo, como podemos observar no diagrama de

dispersão média x variância da Figura D.2. Esse gráfico foi construído conforme

descrito na seção 2.5.1.

3.4.2.2 Ajuste da Regressão

b'ariável (dependente Zt.e

Tabela D.2: Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" -- série
Mercado.
A Tabela D.2 exibe os resultados do ajuste da regressão com variáveis dummy aplicada

ao log da série Mercado, cujos detalhes estão em D.2.2. Denominamos essa série Z,.,. e

os resíduos procedentes dessa regressão por â, z,.. -z,

A série Comércio é constituída de duas componentes sazonais "dias de

pagamento" e "fim-de-semana", sendo a segunda componente muito expressiva, haja

vista que a estimativa de seu coeficiente a2 é 0,8184. Isso ocorre por dois motivos: o

mercado é muito frequentado aos finais de semana e a agência Comércio não abre na

maioria dos domingos do ano, fazendo com que muitos clientes procurem o caixa
eletrânico localizado no mercado nesses dias. A constante e a tendência linear também

colaboram satisfatoriamente para explicar a variável dependente Z,. . A suspeita de
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Variáveis Estimativas Erro padrão T estatística p-valor

l3o(constante) 9,76 4.360e-02 215,951 < 2e- 16

  0,0007 9,737e-05 7,344 5,43e-13

  0,1069 4.808e-02 2,223 0,0265

Ü2 0,8184 5,268e-02 15,535 < 2e- 16

R 0,2909   F estatístico 102

R2 Aj ustado 0,288   p-valor (F) < 2,2e-16

Durbin-Watson 1,700244      



regressão espúria pode ser descartada, uma vez que o valor da estatística de Durbin

Watson é muito maior- que valor de R'

3.4.3 Série Bivariada Comércio

Para modelarmos a relação de interdependência estabelecida entre a série

Agência Comércio e a série Mercado combinamos as séries de resíduos estacionários

â'. e â,. e construímos a série bivariada "Xc.,«õ,.i.", em que

Í".,..,... 'l ÍÕ,. 'l

l.x:''«-'«J l.''-J
As etapas de modelagem aplicadas a essa série são relatadas a seguir

3.4.3.1 Ajuste do modelo VAR

Para visualizarmos essa estrutura de conelação entre as séries construímos os

gráficos da ACF e da PACF da série bivariada ..Yc.,,,é,.i. e os apresentamos nas Figuras

D.3 e D.4. Observando a Figura D.3 notamos que a série apresenta autocorrelação

significativa decaindo exponencialmente nas duas marginais e conelação cruzada

apenas no gráfico "resid.mercado and resid.ag.comércio", além de conelação

instantânea entre as séries. Isso que dizer que a série de resíduos do Mercado depende

de valores passados da série de resíduos da Agência Comércio, mas, o contrário não

acontece. Essas relações de interdependência podem ser modeladas pelos modelos

VAR. Como graficamente fica difícil determinar a ordem do modelo, vamos utilizar o

recurso chamado de critério de minimização do AIC. A Tabela D.3 mostra os valores de

AIC obtidos dos ajustes de modelos VAR da primeira até a décima ordem. O critério

consiste em escolher a ordem do modelo pelo VAR que minimiza o valor de AIC.

Escolha da arde»t do lltodeio yÀR

Ordeml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIC l 1189 1171 1147 1142 1127 1131 1137 1141 1130 1134

Tabela D.3: escolha da ordem do modelo VAR através do critério AIC -- série

/\ Comércio
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p'ariável dependellde: X.

Parâmetros Estimativas Eno Padrão Estatística t

a)o

0 l,t-l

(D2,t-j

-0,0012

0,2650

0,0020

0,0831

0,0100

0,1347

0,0205

0,1061

0,0119

0,0699

0,0053

0,2165

0,2059

0,2209

0,0081

0,0374

0,0145

0,0386

0,0146

0,0384

0,0146

0,0386

0,0146

0,0374

0,0145

-0,1486

7,0813

0,1392

2,1544

0,6877

3,5057

1,4040

2,7472

0,816]

1,8687

0,3636

(D2,t-2

(D2,t-3

(D2,t-4

(1) l ,t-5

ll)2,t-s

R'

R' Ajustado
Escala Residual

Tabela D.4a: Estimativas dos parâmetros da série
Obs: parâmetros com asterisco = parâmetros significativos.

Observando a Tabela D.3 podemos notar que o modelo que possui menor valor

de AIC é o VAR(5). Os detalhes estão na subseção D.2.3 e os resultados do ajuste estão

detalhados nas Tabelas D.4a e D.4b. Nelas os parâmetros significativos estão

identificados pelo asterisco. Aqui também evitamos usar as componentes MA, que

poderia resultar em um modelo com menos parâmetros.

A série de resíduos resultante desse modelo VAR(5) foi chamada de

. r'-'"«,;... )
a. - l l.
-c"dmf' 1. a ',..-.:-:. J

('' 'l'C-:ê«i. )
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/ari(ivel dependendo: X 2.c...«-.

Parâmetros Estimativas Erro Padrão Estatística t

0o

Ot,t-i

0,0005

0,0754

0,1216

-0,1212

0,0599

0,1524

0,0552

0,0480

0,0225

0,1787

0,1213

0,0647

0,0520

0,5616

0,0206

0,0952

0,0369

0,0981

0,0371

0,0977

0,0371

0,0982

0,0371

0,0951

0,0368

0,0224

-0,7921

3,2977

1,2352

1,6148

1,5600

t,4884

0,4892

0,6061

1,8802

3,2965

(1)i,t.2

(D2,t-2

(1)l,t.3

(1)2,t-3

01 ,t-4

(1)2,t-4

(1) l ,t.5

(1) 2,t-5

R'

R2 Ajustado

Escala Residual

Tabela D.4b: Estimativas dos parâmetros da série ..{:,.
Obs: parâmetros com asterisco = parâmetros signiHlcativos.

O modelo VAR(5) ajustado à série bivariada X..,,,.,.i. apresentou uma

particularidade com relação às outras séries multivariadas. Se pudéssemos considerar

somente os parâmetros significativos do modelo, cada marginal dependeria apenas de

seus próprios valores passados.

Podemos observar ainda a presença de correlação instantânea entre as séries.

Posteriormente, veremos que essa dependência foi amenizada pelo ajuste do modelo

DVEC.mat.mat( 1 ,0).

3.4.3.2 Ajuste do modelo MGARCH

Os gráficos da ACF e da PACF do quadrado dos resíduos resultantes do modelo

VAR(5) ]-mostrados na Figuras D.7 e D.8 sinalizam a presença de volatilidade somente

na marginal a.,.. «'. Em ambas as figuras observamos as defasagens l e 9 do gráfico de
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autocorrelação "resid.ag.comercio" fora do intervalo de confiança. Notamos também

uma forte relação de dependência da série "resid.mercado" com relação à série

"resid.ag.comercio". Então, para modelar essa correlação de segtmda ordem fizemos

uso dos modelos MGARCH. O modelo que revelou ser mais indicado para modelar essa

série de resíduos bivariada foi o modelo DVEC.mat.mat(1,0) (vda subseção D.2.4.) e os

resultados desse ajuste, após anularmos os coeHlcientes ARCH(1 ;2,1) e ARCH(1;2,2)

que não são significativos, encontram-se na Tabela D.5.

Mlodelo DVEC.}ttat.ntat(l,Q) reajiistado
Coeficientes

Ao(1 ,1)

Ao(2,1)

Ao(2,2)

ARCA(lü,l)

Estimativas

0,2102

0,0743

0,5417

0,2813

Erro padrão
0,0032

0,0155

0,0039

0,0650

Estatística t

65,675

4,793

137,21

4,327

p-valor
0,00

1,986e-006

0,00

1,717e-005

Tabela D.5: Estimativas do modelo DVEC.mat.mat(1,0) bivariado -- Série al.

A adequação desse modelo foi avaliada por meio de gráficos e testes de

diagnósticos, os quais estão detalhados na Tabela D.6. A avaliação dos gráficos das

filnções de autoconelação e de correlação cruzada dos resíduos desse modelo exibidos

na Figura D.9 indicou que a dependência linear que sobrou no ajuste do modelo VAR

(5) foi totalmente modelada. A veriülcação desse mesmo gráfico nas Figuras D.l l e

D.12, as quais exibem, respectivamente, as fiJnÇÕes de autoconelação e de
autocorrelação parcial para o quadrado dos resíduos do modelo DVEC.mat.mat(1 ,0),

nos mostra que as defasagens 9 e ll mantiveram-se fora do intervalo de coníjança.

Outra condição desejável que não foi satisfeita foi a de nomaalidade da distribuição

desses resíduos padronizados. O teste de Jarque-Bera exposto na Tabela D.6 rdeitou

essa hipótese. Apesar disso, esse modelo conseguiu capturar boa parte da volatilidade

expressada nas Figuras D.7 e D.8, íhto este comprovado pelos testes de verificação que

foram altamente significativos: o teste de Ljung-Box para os resíduos e os resíduos ao

quadrado, ambos padronizados pela volatilidade, nos mostrou que a correlação serial foi

removida e o teste do multiplicador de Lagrange indica que a variância condicional da

série foi modelada, a um nível de significância superior a 20%.
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Teste de Ljung Box pclra os resíduos padronizados
Estatística Q' p-valor LagSéries

9,638

6,848

0,6477

0,8675

12

12

I'este de Ljung Box para os resíduos padronizados ao
qtlcldrado

Estatística Qz p-valor LagSéries

0,4210

0,0831

Séries

(71/Cion,creio

(l.2tC...e..io

Teste Multiplicador de Lagrange
Estatística F p-valor

1,128 0,4469
Lag

12

121,575 0,2005

reste de Normalidade Jarque-Bela
Estatísticap-valor

3423 0,00

"2'.....«;. l 17660 0,00

Tabela D.6: Estatísticas de diagnóstico do modelo DVEC.mat.mat (1,0) reajustado

Séries

3.5 Agência Interior

As séries diárias designadas por "Agência Interior" e "Prefeitura" são as que

compõem a Agência Interior. A série Prefeitura representa a soma do total de saques

efetuados nos dois terminais instalados no prédio da prefeitura local e a série Agência

Interior constitui-se da soma do total de saques realizados nos quatro caixas eletrânicos

do saguão da agência. Nas próximas subseções mostraremos todas as técnicas

utilizadas para modelar essas séries individual e conjuntamente, assim como as
referências relacionadas.
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As Figuras E.01 e E.02 esboçam os gráficos dessas séries originais, juntamente

com seus gráficos ACF e PACF correspondentes.

3.5.1 Série Agência Interior

3.5.1.1 Teste da Transformação

Assim como nas outras séries, dividimos a série Agência Interior em 75 gntpos

com 10 observações consecutivas e calculamos a média e a variância de cada grupo.

Com essas quantidades construímos um gráfico de dispersão média em função da

variância que exibimos na Figura E. l do Apêndice com a intenção de descobrimlos se a

variância permanecia constante temporalmente. Analisando a tal figura notamos que

tanto a média quanto a variância não se mantêm constantes no tempo, indicando que a

série não satisfaz a condição de estacionariedade. Para diminuir a instabilidade da

variância, trabalhamos com a série transformada pela função logarítmica.

3.5.1.2 Ajuste da regressão

Podemos constatar na Tabela E.l que, com exceção da tendência linear, todas as

variáveis componentes do modelo de regressão da equação (1) foram signiâlcativas no

ajuste desta série. Os efeitos sazonais contribuem significativamente para explicar seu

comportamento, principalmente o chamado "dias de pagamento". O modelo explica

cerca de 74% da variação da série e não gerou uma regressão espúria, visto que a a

estatística de Durbin-Watson é maior que a estatística R2. Mais detalhes do ajuste estão

na subseção E.2. 1 do Apêndice.

Denominamos Z,. como o log da série original de saques realizados nos

terminais dessa agência e â, =Z, Z, como os resíduos dessa regressão.
'' i« ÍaF iag ''
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p'ariável dependente Zt.*

Tabela E.l: Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" série Ag
Interior

3.5.2 Série Prefeitura

3.5.2.1 Teste da Transformação

Para a série Prefeitura também construímos um gráhco de dispersão da média

em filnção da variância (Figura E.2) e novamente observamos claramente uma

tendência linear positiva entre elas. Assim como na Agência Interior, aplicamos a essa

série a transformação logarítmica com a finalidade de estabilizar a sua variância que é

bastante instável no tempo.

3.5.2.2 Ajuste da regressão

Essa cidade do Interior tem uma particularidade a se considerar. Os funcionários

de sua pl'efeitura recebem seus proventos por intennédio da instituição financeira que

fomeceu os dados. Os dois temlinais que compõem a série Prefeitura são de uso quase

que exclusivo desse público e a quantidade sacada toma-se expressiva somente nos dias

de pagamento. Isso justiHlca o fato dessa série apresentar a componente sazonal "dias de

pagamento" altamente significativa e do efeito "fim-de-semana", tão presente nas outras

séries, não influenciar seu comportamento. A constante e a tendência linear também

colaboram para a explicação do modelo e a suspeita de regressão espúria é descartada,

visto que a estatística de Durbin-Watson é dez vezes maior que a estatística R'. Essas
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Variáveis Estimativas Erro padrão T estatístico p-valor

Po(constante) 11,54 0.01494 n'L.«n <2e-16

  0,911 0,02437 37,39 <2e-16

Ü2 0,476 0,02739 17,38 <2e-16

U3 0,5934 0,02993 19,83 <2e-16

R 0,7404   F estatístico 709,2

R2 Ajustado 0,7394   p-valor (F) < 2,2e-16

Durbin-Watson 1,19765      



infomaações podem ser conflmladas na Tabela E.2 que destaca os resultados da

regressão da equação ( 1) aplicada à série Prefeitura.

Variável dependente ZtP«r

Tabela E.2: Ajuste do modelo de regressão com variáveis "dummies" -- série
Prefeitura

em que Z,..., é o log da série do total de saques realizados nos temlinais desse local e

â, , =Z, , Z, , são os resíduos dessa regressão. A saída desse ajuste está na
P,ef 'P'< 'Pwf ' '

subseção E.2.2.

3.5.3 Série Bivariada Interior

Vamos agora analisar as séries Agência Interior e Prefeitura conjtmtamente, com

o objetivo de modelarmos as correlações cruzadas existente entre as séries. Para isso,

combinamos as séries de resíduos estacionários das regressões descritas nas Tabelas E. l

e E.3 e formamos a série bivariada que chamamos por "X/,,,.,i.,", ta] que

l.'Y2'.,.,.-'., ,l l a.., J

dessa série

3.5.3.1

n \

1. Descreveremos a seguir como foi feita a modelagem
'X ITJ....

Ajuste do modelo VAR

As Figuras E.3 e E.4 expõem os gráficos da ACF e da PACF da série bivariada

'Y/«",,i., que conHlrmam a existência de uma relação de dependência entre as séries, bem

como de autoconelação dentro delas. A Figura E.3 mostra que a ftlnção de
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Variáveis Estimativas Erro padrão T estatístico p-valor

l3o(constante) 9,03 0,0649 138,974 <2e-16

  0,00047 0,00014 3,307 9,9e-4

ul 0,7865 0,0669 11,742 <2e-16

R 0,1656   F estatístico 74,11

R2 Aj ustado 0,1633   p-valor (F) < 2,2e-16

Durbín-Watson 1,75026      



autocorrelação das séries â,. e â,,., apresenta um comportamento senoidal

geometricamente amortecido indicando que existe um processo auto-regressivo vetorial

maior que l que precisa ser modelado. Já o que podemos extrair da Figura E.4 é que a

PACK da série â,. não depende da série à,Hí ' enquanto que a PACF da série â,mí é

muito dependente da série â,. . Então, para capturar essas estruturas de conelação

dizemos uso do modelo VAR. A ordem de defasagem p foi detenninada pelo VAR(p)

que apresentou o menor valor de AIC dentre 10 modelos, para p'l,...lO. O valor

escolhido para p foi 9. Salientamos que se incluíssemos no modelo a parte de médias

móveis collseguiríamos reduzir a sua ordem, mas para evitar complicações com a

estimação do modelo não usamos essa componente. A Tabela E.3 apresenta os valores

de AIC obtidos nos 10 modelos.

As estimativas dos parâmetros do modelo VAR(9) são exibidas nas Tabelas E.4a

e E.4b. Os detalhes deste ajuste estão em E.2.3. Ao analisa-las e se pudéssemos

representar esse modelo apenas com os coeficientes significativos (os que possuem

asterisco) observamos que a série de resíduos â,. influencia o comportamento da série

de resíduos â,., , e vice-versa, em tempos diferentes e ao mesmo tempo, como nos

[ags" ] e 8. Comparando com as séries mu]tivariadas das outras agências, o ajuste

dessa série foi o que apresentou maior número de parâmetros significativos. Essa forte

relação de dependência acontece porque, por se tratar de caixas eletrõnicos localizados

eln uma cidade do interior que possui apenas uma agência e um ponto extemo, os

clientes só possuem essas duas opções. Quando, por ventura, os terminais de um local

estão indisponíveis eles dirigem-se para o outro ponto.

Escotlta da or(tettt do }tto(!elo y.4R

Ordeml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIC l 1890 1880 1873 i864 1857 1861 1863 1846 1821 1822

Tabela E.3: escolha da ordem do modelo VAR através do critério AIC -- série

/I' Interior
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b/ariável dependendo: X .... '"

Parâmetros Estimativas Erro Padrão Estatística t

0o

0 l,t-l

2,t-l

(D l ,t-2

(D 2,t-2

(1) l,t-3

(D2,t-3

(1)i,t-4

(D2,t4

(1)i,t.s

(D2,t-5

(1) l ,t-6

(D2,tó

(D l ,t-7

(1)2,t-7

(D l ,t-8

(1) 2,t-8

(D l ,t-9

(1) 2,t-9

0,0026

0,3588

-0,0350

0,0301

-0,0411

0,1151

-0,0149

0,0218

0,0118

0,0416

0,0093

0,0027

0,0039

0,0635

-0,0207

.0,0196

-0,0299

-0,0061

.0,0311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0094

0389

0123

0414

0123

0415

0124

0417

0124

0419

0128

0420

0128

0419

0128

0418

0128

0393

,0127

0,2741

9,2170

-2,8570

0,7287

-3,3306

2,7744

-1,1987

0,5236

0,9498

0,9932

0,7273

0,0636

0,3074

1,5171

1,6203

-0,4687

-2,3339

-0,1557

-2,4423

R'

Rz Ajustado
Escala Residual

0,2239

0,2046

0,2549

Tabela E.4a: Estimativas dos parâmetros da série
Obs: parâmetros com asterisco - parâmetros signiülcativos.

Os gráHlcos das ftlnções da autocorrelação e de correlação cruzada mostrados na

Figura E.5 nos revela que o modelo VAR(9) conseguiu capturar toda a estrutura de

conelação linear da série, com exceção da correlação instantânea.
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variável depettdentle: X z... r

Parâmetros Estimativas Erro Padrão Estatística t

®o

(1)i,l-t

(D 2,t-l

(1) l,t-2

(D2,t-2

(1)l,t-3

(1)2,t-3

(1) l,t-4

(D2,t-4

(1) l,t-5

(1)2,t-5

(]) l ,t-6

(1)2,t-6

(D l ,t-7

(1)2,t-7

(D l,t-8

1)*2,t-8

1)* 1 ,t-9

(1)2,t-9

-o,0010

0,0141

0,0886

-0,2017

-0,0438

0,1534

0,0043

0,2938

0,0754

0,3685

0,0700

-0,0866

-0,0125

0,2036

-0,0419

-0,1296

-0,1058

-0,5961

0,0582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0296

1230

0387

1306

0390

1310

0393

1316

0393

1323

0406

.1328

,0404

,1322

,0404

,1319

,0404

,]242

,0402

0,0348

0,1149

2,2862

-1,5435

1,1238

1,1705

0,1084

2,2328

1,9199

2,7863

1,7261

-0,6517

-0,3083

1,5394

1,0374

0,9825

-2,6174

-4,7975

1,4486

R'

Rz Ajustado
Escala Residual

0,1161

0,0941

0,8053

Tabela E.4b: Estimativas dos parâmetros da série X:
Obs: parâmetros com asterisco râmetros significativos.

DeHtnimos a série de resíduos proveniente desse modelo VAR(9) por

l cJI/......;.. ll i r /bit Pior l

Para verificarmos se restou alguma estrutura de correlação de segunda ordem na

após o ajuste do modelo VAR(9), construímos os gráficos da ACF e da

a2

serie
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PACF do quadrado dos resíduos desse modelo e os exibimos na Figuras E.6 e E.7. A

ACF da Figura E.6 exprime autocorrelação signiHlcativa apenas no "lag" 20 da série de

resíduos da Prefeitura e correlação cruzada fora do intervalo de conülança somente no

instante t. l\4as o gráfico "resid.prof.interior and resid.ag.interior" da PACF da Figura

E.7 indica uma forte correlação cruzada entre observações dessas séries, sendo a

primeira série dependente da segtmda. Quase todas as defasagens desse gráfico são

significativas indicando que a série bivariada ..Y,,,,.,i., possui volatilidade.

3.5.3.2 Ajuste do modelo MGARCH

Contam)e relatamos na subseção 2.5.9 os modelos MGARCH caracterizam

adequadamente as dinâmicas do segtmdo momento. Testamos à série bivariada de

resíduos al. : os modelos DVEC e BEKK que são capazes de caphirar as correlações

cmzadas entre as marginais. O modelo que apresentou melhor ajuste foi o modelo

BEKK(1,0) e os resultados desse ajuste encontram-se resumidos na Tabela E.5. (Mais

detalhes em E.2.4).

Modelo BEKK {},0.

Coeficientes l Estimativas Erro padrão
Ao(1,1) 0,2466 0,0063

Ao(2,1) l 0,2263 0,025

Ao(2,2) 0,7152 0,008

ARCH(1;1,]) 0,2071 0,073

ARCH(1;2,1) l 0,4606 0,108
ARCH(1;1,2) -0,0183 0,024

ARCA(1;2,2) 0,3220 0,039

Tabela E.5: Estimativas do modelo BEKK (1,0) bivariado

Estatística t

38,69

8,95

85,56

2,81

4,26

-0,7582

8,3152

p-valor
0,00

0,00

0,00

4,998e-003

2,271e-005

4,486e-001

4,441e-016

qÁ.;. ;;

Podemos observar na Tabela E.5 que o parâmetro ARCA(1;1,2) não é

significativo a um nível de significância de 5%. Sendo assim, reajustamos esse modelo

considerando a estimativa desse parâmetro igual a zero. Como mencionamos no ajuste

do modelo BEKK para a Agência Nobre, o programa Splus 8 reajusta o modelo com

parâmetros iguais a zero, mas não mostra o sumário com as estimativas e os teste de
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verificação. Isso se deve ao fato do programa utilizar a decomposição de Cholesky para

apresentar o sumário sob a condição de todos os elementos da matriz serem maiores que

zero. Porém o programa fornece ftJnÇÕes altemativas para analisarmos a adequação do

modelo. Os testes de diagnósticos do modelo BEKK(1 ,0) estão resumidos na Tabela
E.6

Teste de Ljung Box para os resíduos padronizados
Estatística Q2 p-valor LagSéries

(171//aÍ.,jo.

CI 2tln,e,ior

15,6942

15,3908

0,7354

0,7536

20

20

I'este de Ljung Box para os resíduos padronizados ao
quctdrado

Estatística Q' p-valor LagSéries

24,2792

25,1962

0,2304

0,1940

20

20

I'este Multiplicador de Lagrange
Estatística F p-valor

14,1981 0,8203

Séries

(17 l f/n/e,ja.

(17 2r/,,,,rf",

Lag
20

2012,3897 0,9020

I'este cle Norttlalidade Shapiro- wilk

Estatísticap-valor

0,9939 0,0042

Séries

CI 2tlule,iw.

Tabela E.6
0,7914 0,00

Estatísticas de diagnóstico do modelo BEKK(1,0)

A avaliação dos gráficos das filnções de autocorrelação e de coJ-relação cruzada

dos resíduos desse modelo exibidos na Figura E.8 indicou que a dependência linear que

sobrou no ajuste do modelo VAR (9) foi totalmente modelada. Já a verificação desses

mesmos gráHlcos para o quadrado desses resíduos apresentados na Figura E.9 mostra

que a defasagem 20 manteve-se significativa na filnção de autocorrelação do gráfico
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:resid.pref.interior". A Figura E.lO, que representa a PACF aplicada ao quadrado dos

resíduos do modelo BEKK (1,0), indica ainda que sobrou alguma estnitura de

dependência cruzada. Observando a Tabela E.6 vemos que os resíduos desse modelo

não passaram pelo teste de Normalidade Shapiro-Wilk, que informou que esses resíduos

padronizados não seguem uma distribuição normal a um nível descritivo quase nulo.

Porém, os testes de verificação do custe indicam que o modelo atendeu às necessidades

de modelagem da volatilidade, uma vez que o teste de ljLmg-Box mostrou que o
quadrado de seus resíduos padronizados são não conelacionados e o teste do

multiplicador de Lagrange rejeita a hipótese de haver variância condicional nas séries, a

um nível de significância superior a 82%.
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Capítulo 4

Simulação

Segtmdo Tarumoto & Tarumoto (2004), a aplicação da teoria estatística, em

geral, é realizada através de modelos que levam em consideração as observações mais

fieqüentes. No entanto, em algumas áreas de atuação, entender a ocorrência de evento

extremo é o mais importante. Nesse trabalho propusemos uma forma de calcular a

previsão de saques que objetiva aumentar a probabilidade de os clientes sempre

encontrarem os caixas eletrânicos abastecidos e com um valor que minimize o risco

decon'ente principalmente de furtos. Para que não falte dinheiro nos terminais a

previsão de saques não pode estar baseada em valores médios, como essa instituição

financeira vem fazendo, e sim, nos valores extremos superiores. Para que pudéssemos

conhecem melhor os extremos da distribuição das séries de totais de saques, ou seja, para

que obtivéssemos um número maior de observações na faixa extremal, recorremos às

simulações dos modelos estimados para as séries das cinco agências e descritos no

capítulo anterior. Cada modelo simulado gerou uma série com 10.000 observações e,

com base nelas dehnimos valores de abastecimentos a margens de erros ( quantis) de

5%, 10% e 15%, lembrando que esses valores referem-se ao total que deverá ser

abastecido por ponto geográfico. Se a instituição quiser diminuir o risco de manter

quantidades de dinheiro a mercê de um furto ou de desvalorização é só aumentar a

margem de erro.

Para cada agência simulamos de trás para fi'ente todo o processo de modelagem

descrito no Capítulo 3. Começamos por gerar uma série a partir do modelo que finalizou

esse processo. Essa série resultante é utilizada como resíduo do modelo da próxima

etapa a ser simulada. Esses resíduos são incorporados à etapa seguinte nos tempos

respectivos, ou sqa, o valor do resíduo no instante t é somado ao valor do modelo nesse
instante.

Como se trata de uma série de tempo com 10.000 observações, com t = l

referindo-se ao dia 02/01/05, se contarmos o tempo t até 10.000 e lembramlos que a

série é diária e composta de apenas dias úteis estamos prevendo total de saques em
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caixas eletrânicos até o ano de 2040. Como estamos interessados em previsões de curto

prazo, fixamos o tempo t na etapa de simulação do modelo de regressão. Para efeito de

demonstração, t = 1 1 24 e corresponde ao dia 25/06/2009.

Para cada série tmivariada definimos um valor a ser abastecido nos dias em que

não há ocorrência de efeito sazonal. Para isso, a simulação do modelo de regressão foi

realizada sem os parâmetros correspondentes a esses efeitos. Quando se tratar de um dia

que apresenta o efeito sazonal "dia de pagamento" (ou "dia de vale") ou "fim-de-

sumana", ou ambos, uma média adicional de saques realizados nesses dias e estimada

pelas regressões será acrescida ao valor determinado.

As simulações dos modelos MGARCH DVEC ou BEKK foram feitas através

do programa Sp/us 8 módulo /'fnÀ4e/rícs (Sp/us8 Jro/}z /nsfgÀÍóu/), enquanto que as

outras etapas de modelagem foram simuladas no programa Exce/. A definição dos

patamares de abastecimento foi feita com ajuda do programa R 2.8. 1( T7ze R Proa'ec/Jor

Sfa/ü/ica/ co/vlpz//ing). Detalharemos agora todo esse processo para cada uma das
agendas.

4.1 Simulação da Agência Periférica

Enumerámos a seguir os passos realizados para simular dos modelos ajustados à

série tmivariada da Agência Periférica.

4.1.1 Geramos do modelo AR(8) da Tabela A.3 uma série com 10.000 observações,

incluindo nessa simulação a infon-nação do desvio padrão obtido na modelagem

da série original.

4.1.2 Geramos uma série com 10.000 observações a partir do modelo de regressão da

Tabela A.l sem os parâmetros a. , a2 e a] que são os coeHjcientes dos efeitos

sazonais, considerando a série obtida no item 4.1 .1 como resíduo desse modelo e

Hlxando o tempo t - 1 124 dias. O modelo simulado foi:

Z. = 1 1,35 + 0,00017 . 1 124 + e.

4.1.3 A série obtida em 4.1 .2 aplicamos a fiinção exponencial
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O resultado desses três passos representa a simulação da série original

dessazonalizada. Para exemplificar, mostramos na Figura 4.1 o gráfico de uma série

gerada dessa forma. Exibimos ainda na Tabela 4. 1 o sumário dessa série.

Série Simulada Regressão Ag. Periférica

+0

+

a)

+

a)
-'+

+

0

+

a)
(N

+

a)

+

a)

0

BC0
E

>0E

0 2000 4000 6000 8000 10000

Tempo

Figura 4.1: Série Simulada - Agência Periférica

Série simulada Agência Periférica

I'quartel Mediana Média 3'quartil
46.860 104.000 200.200 226.000

Mínimo

1.573

Máximo

5.868.000

Tabela 4.1: Resumo de uma Série simulada Agência Periférica

4.2 Simulação da Agência Classe Média

A implementação dos modelos aplicados às séries da Agência Classe Média está

resumida nas etapas seguintes:

4.2.1 Geramos do modelo DVEC.mat.mat (1,0) da Tabela B.8 uma série bivariada de
tamanho l0.000
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4.2.2 A partir do modelo VAR(8) exposto nas Tabelas B.6a e B.6b e considerando

como resíduo desse modelo os valores obtidos na etapa 4.2.1, construímos uma

série bivariada com 10.000 observações. Esse resultado corresponde a uma

simulação da série Xc. .,,ó.,.., original.

4.2.3 Essa próxima etapa consiste em implementar os modelos de regressão que foram

ajustados às séries univariadas Agência Classe Média e Shopping Classe Média

sem as componentes sazonais. O modelo de regressão Z,. = l0,60 + e.. da

Tabela B. l referente à Agência Classe Média foi simulado tendo como resíduos

os valores da respectiva marginal obtidos na etapa 4.2.2. Também simulamos a

regressão Z,,.. = lO,12 + 0,00035 1 124 + e.,,. da Tabela B.3 correspondente à

série do shopping e utilizamos como resíduo desse modelo a outra marginal

obtida na etapa anterior.

4.2.4 Por nim, aplicamos a filnção exponencial aos dados provenientes da etapa 4.2.3.

Eles representam a simulação das séries originais "Agência Classe Média" e

"Shopping Classe Média" dessazonalizadas.

Como exemplo, exibimos a seguir o gráfico de uma simulação dessas séries

(Figura 4.2), bem como suas estatísticas-resumo (Tabelas 4.2a e 4.2b).

Série simulada Agência Classe Média

['quarti] Mediana Média 3'quarti]

29.300 39.980 45.150 54.750

Mínimo

2.586

Máximo

495.500

Tabela 4.2a: Resumo de uma Série simulada - Agência Classe Média

Série simulada Shopping Classe Média

]'quartil Mediana Média 3'quartil

29.150 36.830 38.810 45.860

Mínimo

l0.050

Máximo

153.100

Tabela 4.2b: Resumo de uma Série simulada Shopping Classe Média
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Figura 4.2: Séries simuladas Agência Classe Média e Shopping Classe Média

4.3 Simulação da Agência Nobre

O processo de simulação dos modelos ajustados às séries dessa agência é

detalhado a seguir:

4.3.1 Geramos do modelo BEKK(1,0) da Tabela C.lO uma série trivariada com

]0.000 observações.

4.3.2 Posteriomlente, geramos do modelo VAR(7) mostrado nas Tabelas C.8a , C.8b e

C.8c uma série de tamanho 10.000, considerando como resíduos desse modelo

os valores obtidos na etapa 4.3. 1 . Esse resultado corresponde a uma simulação

da série X/v..,.. original.

4.3.3 Nessa próxima etapa simulamos cada uma das marginais através dos modelos de

regressão (sem as componentes sazonais) que foram ajustados às séries

tmivariadas Agência Nobre, Shopping Nobre e Agência Shopping Nobre, tendo
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como resíduos as respectivas séries obtidas em 4.3.2. O modelo

Z,. = l0,71 + 0,00034 1 124 + e.. foi utilizado para simular a série da Agência

Nobre, o modelo Z,., = l0,37 + 0,00022 1 124 + e.,,. gerou a simulação da

série Shopping Nobre, enquanto que a série Agência Shopping Nobre foi

simu[ada pe[o mode]o Z,.. ,. = 1 0,] 9 + 0,00036. 1 124 + e..

4.3.4 Enfim, conseguimos a simulação das séries originais "Agência Nobre":

Shopping Nobre" e "Agência Shopping Nobre" dessazonalizadas aplicando a

função exponencial aos dados resultantes da etapa 4.3.3.

Exempliflcamos esse processo através do gráfico da Figura 4.3 e das Tabelas

4.3a, 4.3b e 4.3c, que apresentam o comportamento das séries resultantes.

Série simulada Agência Nobre

I'quartil Mediana Média 3'quartel

51.660 65.620 69.680 82.690

Mínimo

16.880

Máximo

248.500

Tabela 4.3a: Resumo de uma Série simulada Agência Nobre

Série simulada Shopping Nobre

I'quartel Mediana Média 3'quartil
32.930 40.860 43.080 50.460

Mínimo

6.309

Máximo

204.000

Tabela 4.3b: Resumo de uma Série simulada Shopping Nobre

Série simulada Agência Shopping Nobre

I'quartel Mediana Média 3'quartil
26.460 38.820 57.920 57.430

Mínimo

0,4997

Máximo

4,425e+7

Tabela 4.3c: Resumo de uma Série simulada - Agência Shopping Nobre
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Figura 4.3: Séries simuladas Ag. Nobre, Shop. Nobre e Ag.Shop.Nobre

4.4 Simulação da Agência Comércio

A implementação dos modelos estimados para as séries dessa agência é

explicada nos seguintes passos:

4.4.1 Geiamos uma série bivariada com 10.000 observações do modelo

DVEC.mat.mat( 1 ,0) da Tabela D.7.

4.4.2 Ein seguida simulamos do modelo VAR(5) das Tabelas D.6a e D.6b uma série

de tamanho 10.000, utilizando a série obtida na etapa 4.4.1 como resíduo desse

modelo. Esse resultado conesponde a uma simulação da série Xc.,,,é,.,. original

4.4.3 Depois, geramos dos modelos de regressão que foram ajustados às séries

Agência Comércio e Mercado séries univariadas representando essas marginais.

72



A simulação também foi feita sem as componentes sazonais da regressão e tendo

como resíduos as respectivas marginais obtidas na etapa 4.4.3. Os modelos

utilizados nessa fase foram: Z,. = 11,67+ 0,0004.1 124 + e.. para simular a

série Agência Comércio e Z,., = 9,76 + 0,0007.1 124 + e.,,. para simular a

série Mercado.

4.4.4 Enílm, conseguimos a simulação dessas séries aplicando a função exponencial

aos dados resultantes da etapa 4.4.3.
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Figura 4.4: Séries Simuladas Agência Comércio e Mercado

Para demonstrar, mostramos os gráficos da Figura 4.4 com duas séries
provenientes desse processo, representando, respectivamente, as séries Agência

Comércio e Mercado. Nas Tabelas 4.4a e 4.4b podemos encontrar um sumário dessas
genes.

Série simulada Agência Comércio

Tabela 4.4a: Resumo de uma Série simulada Agência Comércio
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Mínimo I' quartel Mediana Média 3' quartel Máximo

60.510 152.000 182.300 188.300 217.600 625.200



Série simulada Mercado

Tabela 4.4b: Resumo de uma Série simulada Mercado

4.5 Simulação da Agência Interior

Us modelos ajustados às séries dessa agência tiram simulados da seguinte

fom)a:

4.5.1 Geramos uma série bivariada de tamanho 10.000 do modelo BEKK(1,0) da
Tabela E.7

4.5.2 Geramos do modelo VAR(9) exibido nas Tabelas E.6a e E.6b uma série com

10.000 observações, incorporando a série obtida em 4.5.1 como resíduo desse

modelo. Esse resultado con'esponde a uma simulação da série .Y,,,,.,'"

4.5.3 Em seguida, geramos de Z,. = 1 1,54 + e.. uma série com 10.000 observações

representando a série Agência Interior, com e.. sendo a marginal obtida em

4.5.2 con-espondente a essa agência. A outra marginal obtida na etapa anterior

foi utilizada para gerar de Z,., = 9,03 + 0,00047.1 124 + e.,d unia série com

1 0.000 observações simulando a série Prefeitura. Nesses modelos também não

utilizamos as componentes sazonais.

4.5.4 Finalizamos o processo de simulação das séries Agência Interior e Prefeitura

aplicando a função exponencial às séries resultantes da etapa 4.5.3.

Um resultado da simulação dessas séries é apresentado nos gráficos da Figura
4.5 e nas Tabelas 4.5a e 4.5b.
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Mínimo I' quartil Mediana Média 3' quartil Máximo

3.425 25.210 37.430 44.000 55.040 502.100
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Figura 4.5: Séries Simuladas Agência Interior e Prefeitura

Série simulada Agência Interior

I'quartil Mediana Média 3'quartil
81.760 103.700 110.900 131.700

Mínimo

25.540

Máximo

405.400

Tabela 4.5a: Resumo de uma Série simulada Agência Interior

Série simulada Prefeitura

I'quartel Mediana Média 3'quartil
6.460 12.640 32.770 25.750

Tabela 4.5b: Resumo de uma Série simulada - Prefeitura

Mínimo

20,94

Máximo

3.570e+07

4.6 Definição dos valores-padrões de abastecimento

Nosso objetivo agora é determinar um valor padrão de abastecimento para essas

agências para os dias com diferentes perfis no mês: dias sem ocoiTência de efeitos

sazonais que chamaremos de dias comlms (D.C.), dias de pagamento (P), dias de vale
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(V) e finais de semana (F.D.S). Não podemos esquecer que os efeitos dias de

pagamento e fim-de-semana podem ocorrer concomitantemente, assim como os efeitos
dias de vale e ütm-de-semana.

Primeiramente definimos um valor a ser abastecido em dias comuns. Com a

ajuda do programa R encontramos o valor que deixava 5% (ou 10%, ou 15%) das

observações da série acima dele.

Para estipular um padrão para um dia que apresentou um determinado efeito

sazonal, a esse valor definido acrescentamos o coeficiente sazonal estimado na

regressão e significativo para esse dia. Para explicar melhor, temos que se o dia

apresentar, por exemplo, o efeito "dia de pagamento" o modelo de regressão da equação

(1), que foi utilizado para modelar todas as séries, resume-se a:

Z, +/i. .r+a. +e. (4.1)

Como Z, é o log da série original precisamos aplicar a operação inversa na

equação para retomarmos à série original. O valor definido sem os parâmetros sazonais

trata-se da exp(#o +/i. .f). Sendo assim, detemainamos um patamar para um "dia de

pagamento" aplicando a função exponencial no coeficiente sazonal a. e multiplicando

pelo valor padrão determinado para os dias comuns. O mesmo é feito para os dias que

apresentarem outros efeitos sazonais. A Tabela 4.6 apresenta os valores-padrões para

todos os efeitos possíveis e para cada ponto geográfico, lembrando que esses valores

serão divididos com todos os terminais localizados naquele ponto. Ressaltamos que os

campos preenchidos por um traço indicam que o respectivo efeito sazonal não é

significativo para a série.

Valores Padrões de Abastecimento Série Agência Periférica cinco terminais

Tabela 4.6a: Valores-padrões Série Periférica

76

Margem D.C P F.D.S V P e F.D.S VeF.D.S
5% 670.000 1.978.863 1.196.167 1.068.358 3.532.912 1.907.364

10% 440.000 1.299.552 785.543 701.608 2.320.121 1.252.598

15% 335.000 989.432 598.084 534.179 1.766.456 953.682



Valores Padrões de Abastecimento Série Agência Classe Média -- dois terminais

F.l).S V P e F.D.S V e F.D.S

190.594 - 303.125 -

160.847 - 255.816 -

143.220 - 227.781

Margem

5%

10%

15%

86.500

73.000

65.000

137.571

116.100

103.377

Tabela 4.6b: Valores-padrões Série Agência Classe Média

Valores Padrões de Abastecimento Série Shopping Classe Média -- dois terminais

F.D.S V P e F.D.S V e F.D.S

143.967 - 248.833

127.096 - 219.673 -

115.848 - 200.233

Margem

5%

10%

15%

D.C

64.000

56.500

51.500

P

110.618

97.655

89.013

Tabela 4.6c: Valores-padrões Série Shopping Classe Média

Valores Padrão de Abastecimento -- Série Agência Nobre -- três terminais

D.C P F.D.S V PeF.D.S VeF.D.S
117.000 162.077 187.874 134.663 260.258 2}6.236

105.000 145.454 168.605 120.851 233.565 194.058

93.500 129.523 150.139 107.615 207.984 172.804

Margem

5%

10%

15%

Tabela 4.6d: Valores-padrões -- Série Agência Nobre

Valores Padrões de Abastecimento Série Agência Shopping Nobre -- um terminal

F.D.S V P e F.D.S V e F.D.S

147.817 - 341.545

114.222 - 263.921 -

96.753 - 223.556

Margem

5%

10%

15%

D.C

110.000

85.000

72.000

P

254.164

196.400

166.392

Tabela 4.6e: Valores-padrões Série Agência Shopping Nobre
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Valores Padrões de Abastecimento -- Série Shopping Nobre dois terminal

Margem D.C P F.D.S V PeF.D.S VeF.D.S
5% 69.500 1}0.611 153.934 93.123 244.992 206.257

10% 61.500 97.879 136.215 82.404 216.791 182.515

15% 56.500 89.921 125.140 75.704 199.166 167.677

Tabela 4.6f: Valores-padrões Série Shopping Nobre

Valores Padrões de Abastecimento Série Agência Comércio -- quatro terminais

F.D.S V P e F.D.S V e F.D.S

318.872 - 473.328

289.262 - 429.376 -

272.180 - 404.020 -

Margem

5%

10%

15%

D.C

280.000

254.000

239.000

P

415.628

377.034

354.768

Tabela 4.6g: Valores-padrões Série Agência Comércio

Valores Padrões de Abastecimento -- Série Mercado- um terminal

Margem
5%

10%

15%

D.C

94.000

76.000

67.000

P

104.605

84.574

74.559

F.D.S
213.086

172.282

151.880

V P e F.D.S V e F.D.S

237.127 -

191.719 -

169.016

Tabela 4.6h: Valores-padrões -- Série Mercado

Valores Padrões de Abastecimento Série Agência Interior -- três terminais

Margem D.C P F.D.S V PeF.D.S VeF.D.S
5% 188.000 467.520 302.609 340.304 752.531 547.763

10% 166.000 412.810 267.197 300.482 664.469 483.663

15% 151.000 375.508 243.053 273.330 604.426 439.958

Tabela 4.6i: Valores-padrões Série Agência Interior
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Valores Padrões de Abastecimento -- Série Prefeitura -- dois terminais

F.D.S V P e F.D.S V e F.D.S

Tabela 4.6j: Valores-padrões Série Prefeitura

Analisando a Tabela 4.6a, observamos que os valores-padrões fomecidos pela

simulação dos modelos aplicados à série Periférica para os dias que apresentam,

simultaneamente, os efeitos "ülm-de-semana" e "pagamento" ou "fim-de-semana" e

"vale" extrapolam a capacidade física dos temlinais, que comportam juntos, no

máximo, R$ 1.500.000,00. Se compararmos esse valor limite com o máximo da série

original, que é R$ 658.660,00, concluímos que essa simulação não ajudou a deHlnir um

valor-padrão de abastecimento para os diferentes perüts dessa agência, pois os valores

sugeridos por ela estão pouco informativos.

Os valores sugeridos para as demais séries são valores plausíveis e passíveis de

serem utilizados por essa instituição.

4.7 Comparação das Metodologias

Para efeito de comparação, construímos gráficos com a série de saque original,

com a série de previsão feita pela instituição financeira e com a série de valores-padrões

obtidos vía método da dissertação, para o período de 02/0 1/08 à 3 1/03/08, para todas as

agências e pontos extemos, a uma margem de erro de 1 %.

Esses gráficos podem ser observados logo abaixo. Salientamos que o valor de

abastecimento adorado pela instituição financeira é o valor médio multiplicado por
cinco.
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Margem D.C P

5% 77.000 169.069

10% 50.000 109.785

15% 38.000 83.437
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Figura F.l: Gráfico de comparação -- Ag. Periférica
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Figura F.2: Gráfico de comparação Ag. Classe Média
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Figura F.3: Gráfico de comparação -- Shop. Classe Média
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Figura F.4: Gráfico de comparação -- Ag. Nobre
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Figura F.5: Gráfico de comparação Stop. Nobre
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Figura F.6: Gráfico de comparação --Ag. Shop. Nobre
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Figura F.7: Gráfico de comparação --Ag. Comércio

Mercado

dissertaçãoValores Padrões
visão dainsütLiÇãoPre

Série de saques original

0 10 20 30 40 50 60

Tempo

Figura F.8: Gráfico de comparação -- Mercado
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Figura F.9: Gráfico de comparação - Ag. Interior
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Figura F.10: Gráfico de comparação -- Prefeitura
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Observando os gráficos acima podemos constatar que, em quase 100% do

período, todas as agências e pontos externos, exceto a Agência Periférica, Shopping

Nobre e o ponto extemo Prefeitura (cujas séries estão representadas nos gráülcos F.l,

F.6 e F.lO, respectivamente), apresentaram o valor-padrão definido pelo método da

dissertação maior que o valor realmente sacado e menor que o valor estipulado pela

instituição.
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Capítulo 5

Considerações Hlnais

Essa dissertação objetivou aplicar a teoria estatística para conhecer e modelar a

dinâmica das séries de saques em caixas eletrânicos de cinco agências bancárias do

Estado de São Paulo, com o intuito de prever valores de saques futuros e de definir

valores-padrões de abastecimento para dias com diferentes comportamentos, a üim de

melhorar e facilitar o trabalho dos hlncionários da instituição financeira que fomeceu os

dados.

Os resultados indicam que o objetivo foi alcançado, mas os modelos ajustados a

essas séries não foram capazes de representar por completo o comportamento delas,

visto que não conseguiram capturar toda a estrutura de conelação serial dentre e entre

elas. Apesar disso, os gráficos de comparação esboçados na subseção 4.7 indicam que a

metodologia utilizada nessa dissertação é melhor que a metodologia empregada pela

instituição financeira, visto que para quase todas as agências e pontos externos os

valores-padrões definidos pelo primeiro método conseguem atender a demanda, mas

com um menor risco (decon'ente de roubos ou desvalorização), quando os comparamos

com os valores encontrados pelo segtmdo método.

O modelo que apresentou maior variabilidade foi o que ajustamos à série
univariada Periférica, tanto que os valores-padrões obtidos para ela tomaram-se

superiores a capacidade física dos terminais. Essa variabilidade é explicada pela alta

ordem do modelo auto-regressivo ajustado a essa série que provocou um aumento no
en'o residual.

Unia observação interessante é que mesmo as séries da Agência Comércio e da

Agência Nobre, consideradas quase constantes pelos funcionários dessa instihiição

ülnanceira, apresentaram volatilidade.

Descobrimos ainda que em todas as séries estudadas não precisamos considerar

sazonalidade estocástica, já que tomaram-se estacionárias apenas removendo os efeitos
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sazonais mensais, como os efeitos "dias de pagamento" e "dias de vale", ou semanais,

como o efeito "ülm-de-semana". Podemos explicar esta facilidade em eliminar esses

efeitos sazonais pelo fato dos dias envolvidos na sazonalidade serem bastante

previsíveis, bastando um algoritmo simples para identifica-los. Isso possibilitou a

utilização de variáveis "dummies" para tomar as séries estacionárias que, nesse

trabalho, pareceram ser mais efetivas do que os operadores diferenças. Essas variáveis

são mais palpáveis, no sentido de serem mais intuitivas na hora de fazer as simulações
dos modelos estimados.

Se tivéssemos uma gama maior de modelos ou se incluíssemos a parte de médias

móveis nos modelos multivariados empregados nesse trabalho talvez conseguíssemos

um melhor resultado. No entanto, apesar de suas limitações, os modelos encontrados

demonstraram ser bastante representativos dessas séries.
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Apêndice A: Série Agência Periférica

AI -- Figuras

Série Ag. Periférica
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Figura A.0: Gráfico da série Ag. Periférica original, ACF e PACIF.
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Figura A.l: média em função da variância - Agência Periférica
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Figura A.2: ACF e PACF dos resíduos da regressão Série Ag. Periférica
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Series: resid
Raw Periodogram
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ftequency
bandwidth = 0.000385

A.3: Períodograma dos resíduos -- Ag. Períféri

resíduos padronizados ao quadrado
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Figura A.5 ACF e PACF do q síduos do modelo AR(8)
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Figura A.4: Gráfico de diagnósticos do modelo AR(8) - Série Periférica
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A.2 Saída dos programas

A.2.1 Modelo de Regressão

tsdiag(ar20, gof. lag=28)
t<-seq(1 :750)
regressãototal<-lm(ag.periferica
summary(regressãototal)

t+pgto+seg+vale)

Cala:
Im(formula = ag.pari ferida - t + pgto + seg + vale)

Residuais:
Min IQ Median 3Q Max

-1.72476 -0.22444 0.01081 0.23601 1.08168

CoefHcients:
Estimate Std. Error

(Intercept) 1.135e+0 1 2.777e-02
t 1.779e-04 5.892e-05

pgto 1.083e+00 2.927e-02
seg 5.796e-01 3.228e-02
vale 4.666e-01 4.870e-02

tvalue
408.647
3.019
37.002
17.955
9.581

Pr(>ltl)
< 2e-1 6 e88
0.00262 8õ
< 2e-16 88$
< 2e-16 $+8
< 2e-16 e8#

Signif. codes: 0 ''kõH:' 0.001 '4:+' 0.01 '+' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3485 on 745 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7202, Adjusted R-squared: 0.7 1 87
F-statistic: 479.4 on 4 and 745 DF, p-vague: < 2.2e-16

Teste de Durbin-Watson

durbin.watson(regressãototal)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-vague
1 0.4266175 1.144121 0

Altemative hypothesis: rho 1= 0

A.2.2 Ajuste do modelo AR(8)

ar8-anima(resid,ordem:c(8,0,0»
ar8

Cala:

aroma(x - resid, ordem = c(8, 0, 0»

Coefblcients:
arl ar2 ar3 ar4 ar5 ar6

0.3220 0.0650 0.1195 0.1302 0.0419 -0.1054
s.e. 0.0359 0.0377 0.0377 0.0380 0.0379 0.0378
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ar7 ar8 intercept
0.0189 -0.1864 -0.0005
0.0380 0.0361 0.0173

sigma"2 estimated as 0.08914: 1og likelihood 1 58, aic = 336

Modelo AR(8) reajustado

ar8.reaj

Call:
aroma(x = resid, order - c(8, 0, 0), Hlxed - c(NA, O, NA, NA, 0, NA, 0, NA,

0»

Coefbcients:
arl

0.3486
s.e.0.0336

ar2
0
0

ar3 ar4
0.1384 0.1442
0.0360 0.0365

intercept

ar5 ar6
0 -0.0911
0 0.0342

ar7
0

0

ar8
0.1933

s.e. 0.0338

sigma"2 estimated as 0.08969: 1og likelihood 1 60.29, aic = 332.58

Teste de Ljung Box para o quadrado dos resíduos do modelo AR(8)

Box.test(res.padr.ar20, lag type="Ljung")

Box-Ljung test

data: res.padr.ar20
X-squared = 16.4518, df= 14, p-value = 0.2866

Teste de normalidade Jarque-Bela para os resíduos do modelo AR(8)

Teste de Jarque-Bela

ja rque.be ra .test(a r20 . real ares)

Jarque Bera Test

data: ar20.reaj$res
X-squared = 44.9346, df= 2, p-value 1.748e-10
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Apêndice B -- Agência Classe Média

BI -- IFiguras

Série Ag. Classe Média
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Figura B.01 : Gráfico da série Ag. Criasse Média original, ACF e PACF.
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Série Shop. Classe Média
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Figura B.02: Gráfico da série Shop. Classe Média original, ACF e PACF.
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40000 50000 60000 70000 80000

Média Agência Classe Média

Figura B.l: Média em função da variância -- série Ag. Classe Média

40000 50000 60000 70000 80000

Média Shop Classe Média

Figura B.2: Média em função da variância -- série Shop. Classe Média
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Multivariate Series resid.ag.shop.classe.media

Figura B.3: ACF da série bivariada ..Yc,..,. A/óa'.

Multivariate Series : resid.ag.shop.classe.media

Figura B.4: PACF da série bivariada
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Multivariate Series var8.fit$resid

Figura B.5: ACF dos resíduos do modelo VAR (8) -- Série Classe Média

Multivariate Series : var8.fit$resid

Figura B.6: PACF dos resíduos do modelo VAR(8) -- Série Classe Média
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Multivariate Series var8.fit$residA2

Figura B.7: ACF do quadrado dos resíduos do modelo VAR (8) Série Classe Média

Multivariate Series : var8.fit$residA2

Figura B.8: PACF do quadrado dos resíduos do modelo VAR (8) Série Classe Média
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Multivariate Series : resíduos

Figura B.9: ACF dos resíduos do modelo DVEC.mat.mat(1,0) Série Classe Média

Multivariate Series : resíduos

Figura B.10: PACF dos resíduos do modelo DVEC.mat.mat(1 ,0) Série Classe Média
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Multivariate Series resíduos.ao.quadrado

Figura B.ll : ACF do quadrado dos resíduos do modelo DVEC.mat.mat(1,0) Série Classe Média

Multivariate Series : resíduos.ao.quadrado

Figura B.12: PACF do quadrado dos resíduos do mode]o DVEC.mat.mat(] ,0) -- Série Classe iVlédía

104

  
'1 

 

  
 

' l ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 lijl''

 

  
 

1 1 1 ' l ' l ' l 'l'''

nlm 10 5 0

   
   

lO Im 15 20 25

  
 

1 1 1 t l ' l ' l

 

  
  
 

sho ).classe.med ia ana a .classe.media

  
  

. '10 S 0

stop.ciasse.media

    
  

la Lm IS 20 25



B2 Saída dos Programas

B.2.1 Modelo de Regressão
t<-seq( 1 :750)
regressão<-lm(ag.classe.media
su«na- (regressão)

Série Ag. Classe Média

pgto+seg)

Cala:
Im(formula - ag.classe.media -- pgto + seg)

Residuais:
Min ]n R/p ,n zn Na.vn .< lrXVUXUll J\q( lrlU/L

6.10144 -0.13750 0.05307 0.21627 1.11069

Coefbcients:
Estimate Std. Error t value Pr(>ltl)

(Intercept) l0.60125 0.02137 496.05 <2e-16 ##$
pgto 0.46376 0.03862 12.01 <2e-164:H:#
seg 0.79084 0.04259 18.57 <2e-168##

Signif. bodes: 0 '4:8+' 0.001 '+#' 0.01 'l'' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4664 on 747 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.4 1 25, A(Üusted R-squared: 0.4 1 09
F-statistic: 262.2 on 2 and 747 DF, p-vague: < 2.2e-16

Teste de Durbin-Watson -- Regressão Ag
durbin.watson(regressão)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-vague

1 0.4141377 1.162478 0
Altemative hypothesis: rho != 0

Classe Média

B.2.2 Modelo de Regressão: Shopping Classe Média

t<-seq( 1 :750)
regressão<-lm(shop .classe. medi a--t+p gto+seg)
summaW(regressão)

Cala:

Im(formula - shop.classe.media - t + pato + seg)

Residuais:
Min IQ Median 3Q Max

-2.556237 -0.202710 0.003755 0.219457 1 .067264
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CoefHcients:
Estimate

(Intercept) 1.012e+01
t 3.501e-04
pato 5.472e-01
seg 8.107e-01

Std. Erros t value
2.647e-02 382.371
5.646e-05 6.201
3.051e-02 17.935
2.771e-02 29.250

Pr(>ltl)
< 2e-16 $8#
9.27e-10 88$
< 2e-16 888
< 2e-16 $$8

Signif. bodes: 0 '###' 0.001 '++' 0.01 'l'' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3341 on 746 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.632, Adjusted R-squared: 0.6306
F-statistic: 427. 1 on 3 and 746 DF, p-vague: < 2.2e-16

Teste de Durbin-Watson Regressão Shop. Calasse Média

durbin.watson(regressão)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-vague
1 0.289402 1.418705 0

Altemative hypothesis: rho != 0

B.2.3 Modelo VAR(8)

> summary(var8.fit)

VAR(formula = resta.ag.stop.classe.media - ar(8) )

anila

Coefficients

(Intercept)
(std.err)
(t.star)

ag.classe.media stop . classe.media
0.0004 0. 0001
0.0152 0. 0115
0.0293 0.0053

ag . classe .media . lagl O . 4239
l std . err) O . 0377

(t.stat) 11.23 92

0. 0498
0.0284
1.7554

shop . classe . media . lagl
(std.err)
(t.st:at)

0.1084
0.0504
2.1525

0.2537
0.0379
6.6984

ag . classe . media . lag2
(std.err)
(t.st:at)

0.0598
0.0411
1.4542

0.0043
0. 0309
0.1394

stop-classe.medi.a.lag2 -0 .1034
( std . err) O . 0522
(t.star) -1.9820

0. 0916
0. 0392
2.3352

ag.classe.media.lag3 0.0555 -0.0325
lstd. err) 0 . 0412 0 . 0310

(E.star) 1.34 71 1. 0493
ag.classe.media stop.classe .media

stop.classe.media.lag3 0.1072 0. 0461
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(std.err)
(t.star)

0.0525
2.0425

0.0395
1.1685

ag . classe .media . lag4 0 . 0684
( std. err) 0 . 0416
(t.stat) 1.6445

0.0233
0.0313
0.7442

shop.classe .medi.a.lag4 -0. 0522
(std . err) 0 . 0521
Ct.star) 1.0020

0.1135
0.0392
2.8976

ag.classe.media.lag5 -0.0226
l std . err) O . 0424
(t.star) -0.5337

0.0152
0.0319
0.4778

shop.classe.media.lago
(std.err)
(t.stat)

0.0751
0.0522
1.4389

0.1416
0.0393
3.6054

ag.classe.media.lag6 -0.0136 -o.0169
(std . err) O . 0422 0 . 0317

ag.classe.media stop.classe .media
(t . star) O . 3234 0 . 5330

shop.classe.media.lag6
(std.err)
(t.star)

0.0444
0.0527
0.8412

0.0545
0.0397
1.3745

ag.classe.media.lag7
(std.err)
(t.star)

0.0875
0.0418
2.0914

0.0071
0.0315
0.2268

shop-classe.media.la97
(std.err)
(t.stat)

0.0158
0.0526
0.3006

0.0644
0.0396
1.6280

ag.classe.media.lag8
(std.err)
(t.star)

0.0663
0.0386
1.7182

0.0334
0.0290
1.1513

shop.classe.media.lag8
(std.err)
(t.star)

0.1149
0.0508
2.2592

0.0247
0.0382
0.6464

Regression Diagnostics:
ag.classe .media stop.cl-asse .media

R-squared O . 2231 0 . 1477
Adj . R-squared O . 2059 0 - 1288

Resid. Scale O . 4151 0 . 3122

Informatíon Criteria:
logl AIC BIC HQ

557.4008 1182.8016 1339.5194 1243.2185

total residual
Degree of freedom: 742 725

Teste de Ljung-Box para os resíduos do VAR(8)

autocorTest(residuais (var8 . fit stardardi.ze T), lag 20)

Tesa for Autocorrelation Ljung-Box

Nula Hypothesis no autocorre].ation
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Test Statistics:
ag.classe .media stop.classe.media

Tese Stat 15.9594 26.8150
p .va].ue 0 . 7191 0 . 14 06

Dist. under Nu]].: chi-square with 20 degrees of freedom
Total Observ . : 742

B.2.4 Modelo DVEC.mat.mat(1,1)

dvec.mat .RatIO < mgarch(var8 . fit$resid
dvec .mat .mat (l , O) , trace = F)

summary(dvec.mat.mano)

1, armaType full

Call:
mgarch(formula.mean = var8.fit$resid - 1, formula.var

1, 0). trace = F. arma'Fype : "full")
dvec.mat.mat(

Mean EquaEion: structure( .Data = var8.fit$resid
class = " formula

l

Condicional Variance Equation: structure( .Data
c[ass = '- formu].a

dvec.mat.mat(l, O)

Condicional Distribution gausszan

Estimated Coeffíci.ents

A(2
A(2

ARCA(l; l
ARCA(1; 2
ARCA(1; 2

Value std.Error t value Pr(>ltl)
1) 0.34798 0.004304 80.8529725 0.000e+000
1) 0.08295 0.012961 6.3994792 2.768e OIO
2) 0.29191 0.003888 75.0772374 0-000e+000
1) 0.46222 0.037137 12.4463272 0.000e+000
1) 0.23373 0.065587 3.5637392 3.891e 004
2) 0.00330 5.363098 0.0006152 9.995e-001

AIC ( 6 )
BIC(6)

1055.746
1083.402

Normality Tese

Jar(iue-Beta P-value Shapíro-Wilk P-value
ag.classe.media 122037 0 0.7922 0.000e+000

shop.classe.media 1628 0 0.9736 1.978e-006

Ljung-Box tese for standards.zed residuais
Statistic P-va].ue Chi"2-d.f

ag.classe.media 7.881 0.7944 12
shop.classe.media 6.003 0.9159 12
Ljung-Box test for squared standardízed residuais

Statistic P-value Chí''2-d.f
ag.classe.media 2.634 0.9976 12

stop.classe.media 9.642 0.6473 12
Lagrange multiplier tese

Lag l Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag 6 Lag 7
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ag-c]asse.media -0.05903 1.0480 -0.04240 -0.1232 0.].504 0.3394 0.880
shop-classe.media -0.15462 0.8814 -0.07159 0.3328 -0.2286 -0.4657 2.804

Lag 8 Lag 9 Lag 10 Lag ll Lag 12 C
ag-classe.media -0.2229 0.6070 -0.2586 0.1782 0.042386 -0.0660

shop-classe.medi.a -0.7416 -0.2099 -0.4607 0.3677 -0.009687 0.4909

TR'2 P-value F- star P-vague
ag-classe.media 2.575 0.9979 0.2349 1.0000

stop-classe.medi.a l0.088 0.6083 0.9299 0.6216

Mode[o DVEC.mat.mat(] ,1) reajustado

Convergence reached
> summary(dvec . mat .maCIO . real )

mgarch(series = var8.fit$resid, motel = dvec.mat.matlO$model)
Call

Mean Equation: structure(.Data = var8.fit$resid
class = -' formula

l

Conditional Variance Equation: structure( .Data
class = "formula

)

dvec.mat.mat(l, O)

Conditional Distribution gaussxan

Estimated Coefficients

A(].

A(2
ARCA(l; l
ARCH(1; 2
;\RCH(1; 2

Value std.Errar t vague Pr(>ltl)
1) 0.35398 0.004318 81.98 0.000e+000
1) 0.08203 0.012777 6.42 2.435e-OIO
2) 0.29082 0.003707 78.46 0.000e+000
1) 0.46241 0.038182 12.11 0.000e+000
1) 0.23321 0.057298 4.07 5.203e 005
2) 0.00000 NA NA NA

AIC(5)
BIC(5)

1051.271
1074.318

Normality Tese

marque-Bela P-value Shapiro-Wilk P-value
ag.classe.media 121320 0 0-7925 0.000e+000

shop-classe.media 1630 0 0.9736 1.979e-006

Ljung-Box test for standardized residuais

Statistic P-vague Chi."2-d.f
ag-classe.media 7.828 0.7985 12

shop-classe.media 6.032 0.9145 12

Ljung-Box tese for squared standardized residuais

Statistic P-value Chi"2-d.f
ag.classe.media 2.645 0.9976 12

shop.classe.media 9.616 0.6496 12

Lagrange multiplier test
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Lag l Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag 6 Lag 7
ag.classe.media -0.05605 1.0513 -0.04115 -0.1231 0.1520 0.3412 0.8812

shop.classe.media -0.15748 0.8921 -0.07233 0.3365 -0.2289 -0.4649 2.7977

Lag 8 Lag 9 Lag 10 Lag ll
ag.classe.media -0.2237 0.6065 -0.2591 0.1777

stop.classe.media -0.7333 -0.2053 -0.4608 0.3603

Lag 12 C
0.04252 -0.06086
0.01002 0.47780

TR"2 P-va].ue F-star P-value
ag.classe.media 2.585 0.9978 0.2358 1.000

shop.classe.media l0.050 0.6116 0.9264 0.625

Teste de Ljung-Box para os resíduos do DVEC.mat.mat(1,0)

autocorTest(residuais( dvec . mat . mano . real stardardize r) lag 20)

Test for Autocorrelation: Ljung-Box

Null Hypothesis : no autocorrelation
Tesa Statisti.cs:

ag.classe .media shop. classe.me(iia
Tesa Star 18.3795 28.3874

p .value 0 . 5624 0 . 1005

Dist. under Null: chi-square with 20 degrees of freedom
Total Observ . : 74 2

Teste de Ljung-Box para os resíduos ao quadrado do DVEC.mat.mat(1,0)

autocorTest(residuais(dvec . mat . mat10 . real stardardi.ze T)"2, lag 2 0)

Tese for Autocorrelation: Ljung-Box

Null Hypothesis : no autocorrelation
Tese Stati.sti.cs:

ag.classe .media shop.classe.media
Tese Star 4.4154 10.6075

p .vague O . 9999 0 . 9S58

Di.st. under Nula: chi-square with 20 degrees of freedom
Total Observ . : 74 2

Teste de Multiplicador de Lagrange para os resíduos ao quadrado do
DVEC.mat.mat(1,0)

archTest(residuais(dvec.mat.maCIO.real , standardize = T) , lag

Tesa for ARCA Effects : LM Test

20)

Null Hypothesis: no ARCH effects
Tese Statisti.cs:

ag.classe .media shop.classe.media
Tese Stat 4.2855 10.9272

p .value O . 9999 0 . 9481

Dist. under Null: chi.-square with 20 degrees of freedom
Total Observ.: 742
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C2 -- Saída dos programas

C.2.1 Modelo de Regressão : Série Ag. Nobre

t<-seq(1 :750)
regressão<-lm(ag.nobre-t+pgto.ag.nobre+seg+vale)
summary(regressão)

Call:
Im(formula = ag.nobre -- t + pato.ag.nobre + seg + vale)

Residuais:
Min IQ Median 3Q Max

-3.258819 -0.166123 0.000925 0.172523 1.020404

Coefhcients:
Estimate

(Intercept) 1 .071e+01
t 3.395e-04
pato 3.259e-01
seg 4.736e-01
vale 1.406e-01

Std. Error
2.380e-02
5.127e-05
1.945e-02
2.819e-02
4.189e-02

t vague Pr(>ltl)
450.220 < 2e-16 +$8
6.621 6.82e-ll 88#
16.759 < 2e-16 ##8
16.800 < 2e-16 888
3.356 0.00083 #88

Signif. codex: 0 'l:e+' 0.001 '$+' 0.01 ''p' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard enor: 0.3039 on 745 degrees of fleedom
Multiple R-Squared: 0.4722, Adjusted R-squared: 0.4694
F-statistic: 166.6 on 4 and 745 DF, p-vague: < 2.2e-16

Teste de Durbin-Watson Regressão Ag. Nobre

durbin.watson(regressão)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1 0.3305691 1.307597 0

Altemative hypothesis: rho 1= 0

C.2.2 Modelo de Regressão Série Stop. Nobre

t<-seq( 1 :750)
regressão<-lm(shop.nobre-t+pgto.shop.nobre+seg+vale)
summary(regressão)

Cala:

Im(fomlula = shop.nobre - t + pgto.shop.nobre + seg + vale)

Residuais



Min IQ Median 3Q Max
2.661159 -0.180338 0.005888 0.169059 1.426863

Coefülcients
Estimate Std. Error
1 .037e+01 2.558e-02
2.237e-04 5.391e-05
4.647e-01 2.701e-02
7.952e-01 2.974e-02
2.926e-01 4.421e-02

tvalue
405.137
4.150
17.205
26.736
6.618

Pr(>ltl)
< 2e-1 6 $+$
3.70e-05 $##
< 2e-1 6 888
< 2e-1 6 #8+
6.96e-ll #88

(Intercept)
t

pato
seg
vale

Signif. codes: 0 '+q''k' 0.00 1 '##' 0.01 'H'' 0.05 0.1 l

Residual standard error: 0.3191 on 745 degrees offreedom
Multiple R-Squared: 0.6205, Adjusted R-squared: 0.6 1 85
F-statistic: 304.6 on 4 and 745 DF, p-value: < 2.2e-16

Teste de Dul'bín-Watson Regressão Shop. Nobre

durbin.watson(regressão)
lag AutocoiTelation D-W Statistic p-value

1 0.379885 1.232934 0
Altemative hypothesis: rho 1= 0

C.2.3 Modelo de Regressão Série Ag. Shop. Nobre

t<-seq(1 :750)
regressão<-lm(ag.shop.nobre-t+seg+pgto.ag.stop.nobre)
summaiy(regressão)

Cala
Im(formula - ag.shop.nobre -- t + seg + pgto.ag.shop.nobre)

Residuais:
Min iQ Median 3Q Max

-4.3696 -0.1360 0.0384 0.2258 1.4646

Coefülcients:
Estimate

(Intercept) 1.019e+01
t 3.620e-04
seg 8.375e-01
pgto 2.955e-01

Std.Error
3.507e-02
7.501e-05
4.062e-02
3.670e-02

t value Pr(>ltl)
290.536 < 2e-16##8
4.826 1.69e-06$88
20.617 < 2e-16e++
8.052 3.2 le-1 5+#+

Signif. codes: 0 ''k*'F' 0.001 ''k'k' 0.01 'l'' 0.05 0.1 l

Residual standard error: 0.4443 on 746 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.422 1 , Adjusted R-squared: 0.4 1 98
F-statistic: 181.6 on 3 and 746 DF, p-value: < 2.2e-16
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Teste de Durbin-Watson Regressão Ag. Shop. Nobre

durbin.watson(regressão)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-value

1 0.09}33722 1.814755 0.012
Altemative hypothesis: rho 1= 0

C.2.4 Modelo VAR(7)

var7 . fit = VAR (comb-ag . stop .nobre
summary(var7.fit)

ar(7))

Cala:
VAR(formula = comb.ag.stop.nobre - ar(7))
Coefficients

resid.ag.nobre resid.stop.nobre resid.ag-shop.nobre
(Intercept) -0.0006 0.0012 0.0014

(std.err) 0.0103 0.0103 0.0160
(t.star) -0.0576 -0.1170 0.0899

resid.ag.nobre.lagl 0.2791
(std. err) O . 0417
(t.star) 6.6880

0.1499
0.0418
3.5894

0.0176
0.0649
0.2713

resi.d.shop.nobre.lagl 0.0415
(std.err) 0.0404
(t.star) l.0279

0.2547
0.0404
6.3065

0.0074
0. 0628
0.1184

resta.ag.shop-nobre.lagl -0.0400
(std. err) O . 0243
(t.star) 1.6437

0.0541
0.0244
2.2203

0.0761
0.0379
2.0087

resid.ag.nobre.lag2 0.1181
( std . err) O . 0430
(t.stat) 2.7446

0.0441
0.0431
1.0248

0.0031
0.0670
0.0462

resíd.stop.nobre.lag2 -0.0164 -0.0069 -0.1075
(std.err) 0.0414 0.0415 0.0645
(t.stat) -0.3953 -0.1657 -1.6674

resid.ag.nobre resid.stop.nobre resid.ag.stop.nobre
resta.ag.shop-nobre.lag2 -0.0224

( std. err) O . 0244
(t.star) 0.9179

0.0014
0.0244
0.0594

0.0130
0.0380
0.3432

resid-ag.nobre.lag3 0.0806
l std . err) O . 0432
(t.stat) 1.8666

0.0955
0.0432
2.2094

0.0529
0.0672
0.7867

resi.d.shop.nobre.lag3 -0.0130
(std. err) O . 0413
(t.star) -0.3146

0.0648
0.0414
1.5677

0.0214
0.0643
0.3322

resid.ag.shop.nobre.lag3 -0.0404
(std.err) 0.0244
(t.stat) -1.6552

0.0315
0.0244
1.2882

0.0257
0.0380
0.6780

resid.ag.nobre.lag4 0.0209
(std . err) O . 0432

(t.star) 0.4826

0.0258
0.0433
0.5968

0.0953
0.0673
1.4166

resid.shop.nobre.lag4 0.0377
(std. err) O . 0412

0.1386
0.0412

0.0384
0.0641
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resid.ag.nobre resid. stop.nobre resid.ag. stop.nobre
(t.star) 0.9155 3.3655 0.5999

resid.ag.stop.nobre.lag4 -0.0070
(std . err) O . 0244
(t.star) 0.2858

0. 0066
0.0245
0.2680

0.0224
0.0380
0.5889

resta.ag.nobre.lag5 0.0188
(std.err) 0.0432

(t.st:at) 0.4342

0. 0424
0. 0433
0. 9795

0.0479
0.0673
0.7115

resid.shop.nobre.lago -0.0100
(std . err) O . 0413

(t.star) 0.2434

0. 0831
0. 0413
2. 0140

0.0008
0.0642
0.0127

resid.ag.stop.nobre.lago 0. 0536
Isca . err) 0 . 0244

(t.star) 2 .1937

0.0178
0. 0244
0.7300

0.0479
0.0380
1.2615

resid.ag.nobre.lag6 -0.0292
(std . err) O . 0430
It.stat) 0.6791

0.0400
0. 0430
0.9284

0.0613
0. 0669
0.9159

resid.shop.nobre.lag6 -0.0178 0.0648 0.0151
resid.ag.nobre resta.shop.nobre resid.ag. shop-nobre

(sEd.err) 0.0413 0.0413 0.0642
(t.star) -0.4315 1. 5678 0.2345

resid.ag.shop.nobre.lag6 0.0128
(st;d . erra O . 024 5

(t . star) O . 5225

0. 0060
0. 0245
0.2433

0.0876
0.0381
2.3023

resid.ag.nobre.lag7 -0.1202
(std . err) O . 0420

(t.star) -2.8588

0. 0735
0. 0421
1.7470

0.1384
0.0654
2.1167

resid.shop.nobre.lag7 0.0431
( std . err) 0 . 0397

(t.star) ]..0863

0.0474
0. 03 97
1.1935

0.0186
0.0618
0.3006

resid.ag.shop.nobre.lag7 -0.0093
(std . err) O . 0245

(t.star) 0.3789

0.0189
0. 0245
0.7710

0. 03 99
0.0381
1 . 0488

Regression Di.agnosti.cs
resid.ag.nobre resid.shop.nobre resid.ag. shop.nobre

R-squared 0.1647 0.2402 0.0450
Adj. R-squared 0.1404 0.2181 0.0172

Resid. Scale 0.2811 0.2813 0.4374

Information Criteri.a:
logl Alc BIC nQ

545.1535 1222.3069 1526.6128 1339.6138

total residual
Degree of freedom: 743 721

Teste de Ljung-Box para os resíduos do modelo VAR(7)

autocorTest(residuais(var7 . fit standardize T), lag 9)

Tesa for Autocorrelatíon Ljung-Box

Null Hypothesis no autocorrelation

Test Statisti.cs:
resíd.ag.nobre resid.shop.nobre resid.ag.shop.nobre
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Tesa Stat 2.1080
p .value O . 9896

4.7854
0.8526

1.2581
0.9986

Dist. under Null: chi-square with 9 ciegrees of freedom
Total Observ.: 743

autocorTest(residuais(vara . fit standardize T), lag 19)

Test for Autocorrelation: Ljung-Box

Null Hypothesis no autocorrelation

Test Statistics:
resid. ag.nobre resi.d. shop-nobre resid.ag . shop-nobre

Tese Star 20.9983 22.4769 10.0674
p.value O . 3369 0 . 2612 0 . 9513

Dist. under Nula: chi-square wíth 19 degrees of freedom
Total Observ . : 74 3

C.2.5 Modelo Bekk(1,0)

bekk.nobre<- mgarch(var7 . fit$resid
t:race = F)

summary(bekk.nobre)

armaType = "full bekk(l, O)

Cala:
mgarch(formula.mean = var7 . fit$resid

= F, armaType = "full" )
1, formula.var bekk(l, O), trace

Mean Equation: sLructure(.Data = var7.fit$resid
class = -- formula

)

l

Condicional Variance Equation : structure ( . Data
class = -' formula

bekk(l, O)

Condicional Distribution : gaussian

Estimated Coefficients

A(l
A(2
A(3
Â.(2
A(3

ARCA(l; l
ARCA(1; 2
ARCHl1; 3
ARCA(l; l
ARCA(1; 2
ARCA(1; 3
Arca(i; i
ARCHt1; 2
ARCA(1; 3

1)
1)
1)
2)
2)
3)
1)
1)
1)
2)
2)
2)
3)
3)
3)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Value
26327
13328
07669
22145
02757
33603
18818
45189
22944
16790
24580
17856
01677
03363
77995

Std.Erros
0.005718
0.009336
0.013328
0.005528
0.013408
0.005107
0.049269
0.033650
0.059910
0.052131
0.049574
0.078254
0.031150
0.047456
0.036150

t value
46.0403
14 .2764
5.7543

40.0610
2.0562

65.7956
3 .8194

13 .4292
3 .8296
3.2207
4.9582
2 .2818
0.5384

-0.7086
.21 .5755

0
0
l
0
4

0
l
0
l
l
8
2
5
4
0

Pr (>ltl)
000e+000
000e+000
275e-008
000e+000
Olle-002
000e+000
450e-004
000e+000
392e-004
335e-003
834e-007
279e-002
905e-001
788e-001
000e+000
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AIC(15)
BIC(].5)

marque Bera P value Shapiro Wilk P value
id.ag.nobre 15096.9 0 0.9083 0
.stop.nobre 359.9 0 0.9602 0
. shop.nobre 10630.2 0 0.8231 0
x test for standardized residuais;

Statistic P-value Chi"2-d.f.
id.ag.nobre 7.599 0.8156 12
.shop.nobre 9.819 0.6318 12
. stop.nobre 4 .635 0. 9691 12

x test for squared standardized residuais:

StaEistic P value Chi'2 d.E.
i(i. ag . nobre 1 . 54 6 0 . 99985 12
.shop.nobre 23.127 0.02666 12
. shop . nobre 5 . 58 9 0 . 93537 12

multiplier tesa:

Lag l Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5
id.ag-nobre 0.2239 0.2853 0.4094 0.7913 0.1648 0.0
..shop.nobre 0.7732 1.3110 1.4973 1.1488 0.2706 0.7
l.stop.nobre -0.1792 1.6653 0.0471 -0.3106 1.2606 0.5

Lag 8 Lag 9 Lag 10 Lag ll Lag 12
id.ag.nobre 0.1492 0.3721 -0.3582 0.2112 0.06766
l.shop.nobre 1.3768 1.0067 0.5525 0.8177 0.07319
l.stop.nobre 0.4483 0.1535 0.3785 0.3016 0.50590

TR"2 P-vague F star P value
lid.ag.nobre 1.703 0.99974 0.1551 1.00000
l.shop.nobre 23.063 0.02719 2.1650 0.07349
l.stop-nobre 5.724 0.92936 0.5245 0-96456

Bekk(1,0) reajuste(lo

)n 29 Step Size = 0.538550 Likelihood = 0.666311
)n 29 Step Size = 1.07710 Likelihood = 0.666317

!nce R Square = 0.00009445588 is less than tolerance =

915.0875
984.248

Normality Tese
marque-Beta P-value Shapiro-Wilk P-value

resid.ag.nobre 15096.9 0 0.9083 0
resid. shop. nobre 3 59. 9 0 0. 9602 0

resíd.ag.shop.nobre 10630.2 0 0.8231 0

Ljung-Box tese for standardized residuais
Statistic P-vague Chi''2-d.f.

resid.ag.nobre 7.599 0.8156 12
resid.stop-nobre 9.819 0.6318 12

resid.ag.shop.nobre 4.635 0.9691 12
Ljung-Box tese for squared standards.zed regi.duais

Stati.stic P-vague Chi.'2-d.f
resid.ag.nobre 1.546 0.99985 12

resid.shop.nobre 23.127 0.02666 12
resid.ag.stop.nobre 5.589 0.93537 12

Lagrange mu]tip].ier test

Lag l Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag 6 Lag 7
resta.ag-nobre -0.2239 0.2853 -0.4094 0.7913 -0.1648 0.003706 -0.27061

resid.shop.nobre 0.7732 1.3110 -1.4973 1.1488 0.2706 0.760934 -1.05810
resid.ag.shop.nobre -0.1792 1.6653 0.0471 -0.3106 1.2606 0.502762 0.03754

Lag 8 Lag 9 Lag 10 Lag ll Lag 12 C
resid.ag.nobre -0.1492 -0.3721 -0.3582 -0.2112 -0.06766 0.61903

resi.d.shop.nobre 1.3768 1.0067 0.5525 -0.8177 -0.07319 3.46180
resid.ag.shop.nobre 0.4483 0.1535 -0.3785 -0.3016 -0.50590 -0.02403

TR' 2 P-va]ue F- star P-va].ue
resi.d.ag.nobre 1.703 0.99974 0.1551 1.00000

resta.shop.nobre 23.063 0.02719 2.1650 0.07349
resid.ag.shop-nobre 5.724 0.92936 0.5245 0.96456

Modelo Bekk(1,0) reajustado

lterati.on 29 Step Síze
lteration 29 Step Size

0 . 53 8550 Likel ihood
1 . 07710 Li.kel ihood

0.666311
0.666317

Convergence R-Square
Convergence reached.

0.00009445588 is leis than tolerance o.o001

summary(bekk.nobre.real)
Marning messages:

Choleski- decomposition not of full rank in: chol(B)
Problem in backsolve(chol(B) , dias(k) ) : x and r should cave the same number of

rows
Use tracebacko to see the call stock

Teste de Ljung-Box para os resíduos do modelo BEKK(1,0)

autocorTest( residuais(bekk . nobre . real standardize T), lag 20)

Test for Autocorrelation Ljung-Box

Null Hypothesis: no autocorrelation
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Tese Statistics:
resid.ag-nobre resid.shop.nobre resid.ag.shop.nobre

Tese Star 26.7312 26.8820 8.81].4
p .va].ue O . 1430 0 . 1386 0 . 9850

Díst. under Null: chi-square with 20 degrees of freedom
Total. Observ . : 743

Teste de Ljung-Box para o quadrado dos resíduos do modelo BEKK(1,0)
autocorTest(residuais(bekk.nobre.real , standardize = T) "2, lag = 20)

Test for Autocorrelati.on: Ljung-Box

Null Hypothesis : no autocorrelation

Tese Statisti.cs:
resid.ag.nobre resid.shop.nobre resid.ag.stop.nobre

Tesa Stat 3.0920 26.7796 10.7711
p .vague 1 . 0000 0 . 1416 0 . 9519

Dist. under Null: chi-square with 20 degrees of freedom
Tota]. Observ . : 74 3

Teste Multiplicador de Lagrange para os resíduos do modelo BEKK(1,0)

archTest(residuais(bekk.nobre.real , standardize = T) , lag = 20)

Tese for ARCA Effects: LM Tese

Null Hypothesis: no ARCA effects
Test Stati.stics:

resid.ag-nobre resid. stop.nobre resid.ag.shop-nobre
Tesa Star 3.1587 24.0344 14.6880

p -value 1 . 0000 0 . 2409 0 . 7940

Díst. under Nula: chi-square with 20 degrees of freedom
Total Observ 743C

Teste de normalidade para os resíduos da Ag. Nobre do modelo BEKK(1,0)
shapiro.tese(bekk.nobre . reaj$res[, 1])

Shapiro-Wilk Normality Test

data: bekk.nobre.reaj$res[, 1]
W = 0.8615, p-value = O

Teste de normalidade para os resíduos do Stop. Nobre do modelo BEKK(1,0)
shapiro.tesa(bekk.nobre .reaj$res[, 2])

Shapi.ro-Wilk Normality Tese

data: bekk.nobre.reaj$res[, 2]
W = 0.932, p-vague = O

Teste de normalidade para os resíduos da Ag. Shop. Nobre do modelo BEKK(1,0)
shapiro.tese(bekk.nobre .rea:j$res[, 3] )
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Shapiro-Wilk Normality Tesa

data: bekk.nobre.reaj$res[, 3]
w = 0.7308, p-vague = 0

Coeficientes do mode]o BEKK(],0) reajustado

bekk.nobre reaj$coef

A(l
A(2
A(3
A(2
A(3
A(3

ARCA(l; l
ARCA(1; 2
ARCA(1; 3
Arca(i; i
ARCA(1; 2
ARCH(1; 3
A.Rcn(i; ].
ARCA(1; 2
ARCH(1; 3

1)
1)
1)
2)
2)
3)
1)
1 )
1)
2)
2)
2)
3)
3)
3)

Coar
0.27562024
0.12630692
0.09418904
0.20390912
0.02480197
0.41005413
0.12286455
0.49633427
0.02861488

-0.02100766
0.09059793
0.01227649
o.oooooooo
o.oooooooo
0.77995307
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Apêndice D -- Agência Comércio

DI -- Figuras

Série Agência Comércio

0 200 400
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3

<
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Figura D.01 : Gráfico da Série Ag. Comércio, ACF e PACF
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Série Mercado
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Figura D.02: Gráfico da Série Mercado, ACF e PACF
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Figura D.l: Média em função da variância série Ag. Comércio
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Figura D.2: Média em função da variância série Nlercado
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Multiva date Series resid .ag .me .comercio

I'igura D.3: ACF da série bivariada xc.,,,ê«''

Multivariate Series : resid.ag.me.comercio

Figura D.4: PACF da série bivariada
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Multivariate Series var5.fit$resid

Figura D.5: ACF dos resíduos do modelo VAR (5) -- Série Comércio

Multivariate Series : var5.fit$resid

Figura D.6: PACF dos resíduos do modelo VAR (5) Série Comércio
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Multivariate Series var5.fit$residA2

Figura D.7: ACF do quadrado dos resíduos do modelo VAR(5) Série Comércio

Multivariate Series : var5.fit$residA2

Figura PACF do quadrado dos resíduos do modelo VAR(5) Série Comércio
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Multivariate Series : resíduos

Figura D.9: ACF dos resíduos do modelo DVEC.mat.mat(J,0) - Série Comércio

Multivariate Series : resíduos

Figura D.10: PACF dos resíduos do modelo DVEC.mat.mat(1,0) -- Série Comércio
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Multivariate Series resíduos.ao.quadrado

Figura D.ll: ACF do quadrado dos resíduos do modelo DVEC.mat.mat(1,0) --
Série Comércio

Multivariate Series : resíduos.ao.quadrado

Figura D.12: PACF do quadrado dos resíduos do modelo DVEC.mat.mat(1,0) --
Série Comércio
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D2 -- Saída dos Programas

D.2.1 Modelo de Regressão Série Ag. Comércio

regressão<-lm(ag.comercio-t+seg+pgto)
summary(regressão)

Call:
Im(formula comércio - t + seg + pgto)

Residuais:
Min IQ Median 3Q Max

1.58311 -0.14222 0.01527 0.16842 0.68508

Coefücients:
Estimate

(Intercept) 1.167e+01
t 3.75ie-04

3.950e-01
1.300e-01

Std. Error
1.947e-02
4.194e-05
2.269e-02
2.071e-02

t value Pr(>ltl)
599.453 < 2e-16 8$#
8.942 < 2e-1 6 8#+
17.407 < 2e-1 6 +ee
6.275 5.91e-10 88+

seg
pgto

Signif. codex: 0 '4:*#' 0.001 '8H:' 0.01 'l'' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard errar: 0.2487 on 746 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3697, Adjusted R-squared: 0.367 1
F-statistic: 145.8 on 3 and 746 DF, p-value: < 2.2e-16

Teste de Durbin-Watson Regressão Ag. Comércio

durbin.watson(regressão)
lag Autoconelation D-W Statistic p-value
1 0.3776972 1.220764 0

Altemative hypothesis: rho 1= 0

D.2.2 Modelo de Regressão: Série Mercado

t<-seq( 1 :750)
regressão<-lm(mercado-t+pgto+seg)
summary(regressão)

Call:
Im(formula = mercado - t + pgto + seg)

Residuais:
Min IQ Mediam 3Q Max

-4.75787 -0.14413 0.08307 0.27211 1.60725
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Coefbcients:
Estimate

(Intercept) 9.760e+00
t 7.151e-04

1.069e-01
8.184e-01

Std.Enor
4.520e-02
9.737e-05
4.808e-02
5.268e-02

tvalue
215.951
7.344
2.223
15.535

Pr(>ltl)
< 2e-1 6 $##
5 .43e-13 #81:
0.0265 $
< 2e- 1 6 H:$+

pgto
seg

Signif. codes: 0 ''k#'F' 0.001 'q'+' 0.01 'H" 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.5773 on 746 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.2909, Adjusted R-squared: 0.288
F-statistic: 102 on 3 and 746 DF, p-value: < 2.2e-16

Teste de Durbin-Watson Regressão série Mercado

durbin.watson(regressão)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1 0.1480347 1.700244 0

Altemative hypothesis: rho != 0

D.2.3 Modelo VAR(5)

summary (vara . fit )

Call:
VAR(formula = resid.ag.me.comercio - ar(5) )

Coeffi.cients

jlntercept)
(std.err)
(t.SEat)

resid.ag.comercio resta.mercado
-0.0012 0.0005
0.0081 0.0206
0.1486 0.0224

resid.ag.comercio.lagl 0.2650
(std . err) O . 0374
(t.star) 7.0813

0. 0754
0.0952
0.7921

resid .mercado . lagl 0 . 0020
( std . err) 0 . 014 5

(t.star) 0.13 92

0.1216
0.0369
3 .2977

resid.ag.comercio.lag2 0.0831
( std . err) 0 . 0386
(t.star) 2.1544

0.1212
0.0981
1 .2352

resta . mercado . lag2 0 . 0100
( std. err) O . 0146
It.star) 0.6877

0.0599
0.0371
1 .6148

resi.d.ag.comercio.].a93 0.1347 0.1524
(std. err) 0 . 0384 0 . 0977
(t.star) 3 .5057 1 .5600

resid.ag.comercio resid.mercado

resi.d .mercado . lag3 - O . 0205
( std . err) 0 . 0146

(t.star) -1.404 0

0.0552
0.0371
1.4884

resid.ag.comercio.lag4 0.1061 0.0480
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( std . err) O . 0386
(t.star) 2.7472

0.0982
0.4892

resid.mercado. la94 0 . 0119
(std . err) 0 . 014 6

(t.star) 0.8161

0.0225
0.0371
0.6061

resid.ag-comercio.lag5 0.0699
( std . err) O . 0374
(t.stat) 1.8687

0.1787
0.0951
1.8802

resid .mercado. lag5 0 . 0053
(std.err) 0.0145
(t.star) 0.3636

0.1213
0.0368
3.2965

Regression Diagnostics:
resta. ag. comercio resid .mercado

R-squared 0 . 2165 0 . 0647
Adj . R-squared O . 2059 0 . 0520

Resid. Scale O .2209 0 . 5616

Information Criteria:
logo AIC BIC HQ

541.5575 1127.1151 1228.6095 1166.2353

total residual
Degree of freedom: 745 734

D.2.4 Modelo DVEC.mat.mat(1,0)

> summary(dvec . mat . mat10 . comercio)

Cala:
mgarch(formula.mean = vara.fit$resid - 1, formula.var

1. 0), trace = F, armaType = "EDIL")
dvec.mat.mat(

Mean Equation: structure(.Data = var5.fit$resid
class = '- formula

l

Condicional Variante Equation : structure ( . Data
class = ''formula

dvec . mat . mat:: ( l , O )

Condíti.oral Oi.será.buti.on gausszan

Led Coefficients;Estimated Coefficients

A(l
A(2
A.(2

ARCA(l; l
ARCA(1; 2
ARCH(1; 2

1)
1)
2)
1)
1)
2)

Value Std.Erros
0.211265 0.002868
0.099812 0.015594
0.501410 0.004504
0.210302 0.057953
0.401532 0.246412
0.002715 37.335459

t: value Pr (> 1 t l )
7.365e+001 0.000e+000
6.401e+000 2.742e-OIO
1.113e+002 0.000e+000
3.629e+000 3.043e-004
1.630e+000 1.036e-001
7.272e-005 9.999e-001

AIC ( 6 )
BIC(6)

1071.755
1099.435

Normality Tese

marque-Beta P-value Shapiro-Wílk P-value
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resid.ag.comercio
sid.mercado

3327
19848

0
0

0.8910
0.7286

0
0

Ljung-Box tesa for standardized residuais
Statisti.c P-value Chi''"2-(i.f

resid.ag.comercio 8.597 0.7369 12
resid . mercado 6 . 74 6 0 . 8739 12

Ljung-Box test for squared standardized residuais
Statistic P-vague Chi.''2-d.f

resi.d.ag.comercio 11.78 0.4633 12resid . mercado ll . 89 0 . 4548 12

Lagrange multiplier tese

LagILag2 Lag3 Lag4 Lago Lago Lag7Lag8
resid.ag.comera.o 0.05217 1.139 1.2691 -0.4399 0.6093 0.3888 -0.5548 2.473

resid.mercado 0.78902 1.326 0.8818 1.3133 0.2348 -0.5280 -0.6197 2.085

Lag 9 Lag 10 Lag ll Lag 12 C
resid.ag.comercio -0.4326 -0.6140 -0.7722 0.08015 0.7210

resid.mercado -0.5063 0.3341 -0.6276 0.04837 -0.4601

TR'2 P-value F- star P-value
resid.ag.comercio 11.71 0.4692 1.082 0.4839

resid.mercado 11.24 0.5081 1.038 0.5213

Mode[o DVEC.mat.mat(] ,0) reajustado

lteration 8 Step Size 2.34207 Likelihood = -0.717634

Convergence R-Square = 0.00008331839 is leis than tolerance
Convergence reached.
> summary(dvec .mat .mano .comercio.real )

o.o001

mgarch(series = vara.fit$resid, model = dvec.mat.mano.comercio$model)
Cala.

Mean Equation: structure( .Data = var5.fit$resi-d
class = " formula

Conditional Varíance Equation: structure( .Data
class = "formula''

dvec.mat.mat(l, O)

Conditi.onal Distríbution gausszan

Está.matei Coef ficients

A(2
A(2

ARCA(l; l
ARCA(1; 2
ARCA(1; 2

1 )
1)

Vague std.Errar t value Pr(>ltl)
0.21022 0.003201 65.675 0.000e+000
0.07435 0.015512 4.793 1.986e-006
0.54171 0.003948 137.210 0.000e+000
0.28133 0.065014 4.327 1.717e-005
O . 00000 NA NA NA
O . 00000 NA NA NA

2)
1)
1)
2)
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AIC ( 4 )
B:EC ( 4 )

1076.711
1095.165

Normality Test

marque-Beta P-value Shapiro-Wilk P-value
resid. ag. comercio 3 42 3 0 0. 888 8 0

resid . mercado 17660 0 0 . 7273 0

Ljung-Box tese for standardized residuais
Statistíc P-value Chi''2-d. f.

resid.ag.comercio 9.638 0.6477 12
resid . mercado 6 . 84 8 0 . 8675 12

Ljung-Box test for squared standardized residuais
Statistic P-vague Chi.''2-d.f

resid-ag.comercio 12.31 0.42104 12
resid.mercado 19.23 0.083].7 12

Lagrange multiplier test

LagILag2Lag3 Lag4 Lag5 Lag6 Lag7Lag8
resta.ag.comercio 0.09095 1.217 1.367 -0.3955 0.61704 0.4263 -0.4924 2.568

resid.mercado 1.00023 1.389 2.199 1.1147 0.01227 -0.7515 -0.5667 1.907

Lag 9 Lag 10 Lag ll Lag 12 C
resid.ag.comercio -0.3580 -0.6597 -0.7949 0.08018 0.1963

resíd.mercado -0.7065 0.7810 -0.6552 0.04543 0.7910

TR''"2 P-va].ue F-stat P-va].ue
resid.ag.comercio 12.20 0.4298 1.128 0.4469

resid.mercado 16.92 0.1525 1.575 0.2005
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Apêndice E -- Agência Interior

EI - Figuras
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Figura E.01 : Gráfico da série Ag. Interior original, ACF e PACF
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Multivariate Series resid.ag.pref.interior

Figura E.3: ACF da série bivariada

Multivariate Series : resid.ag.pref.interior

Figura E.4: PACIF da série bivariada
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Multivariate Series var9.fit$resid

Figura E.5: ACF dos resíduos do modelo VAR(9) -- Série Interior

Multivariate Series : var9.fit$residA2

Figura E.6: ACF do quadrado dos resíduos do modelo VAR(9) -- Série Interior
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Multivariate Series var9.fit$residA2

Figura E.7: PACF do quadrado dos resíduos do modelo VAR(9) -- Série Interior

Multivariate Series : resíduos

Figura E.8: ACF dos resíduos do modelo BEKK(1,0) -- Série Interior
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Multivariate Series resíduos.ao.quadrado

Figura E.9: ACF do quadrado dos resíduos do modelo BEKK(1,0) -- Série Interior

Multivariate Series : resíduos.ao.quadrado

Figura E.10: PACF do quadrado dos resíduos do mode]o BEKK(],0) -- Série
Interior
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E2 -- Saída dos Programas

E.2.1 Modelo de Regressão : Série Ag. Interior
t<-seq( 1 :750)
regressão<-lm(ag.interior-pgto.ag+seg+vale.ag)
summary(regressão)

Cala:
Im(formula = ag.interior - pgto.ag + seg + vale.ag)

Residuais:
Min iQ Median 3Q Max

-0.903207 -0.193043 0.004103 0.185796 0.986593

Coefbcients:
Estimate

(Intercept) 1 1 .54227
pgto.ag 0.91119
seg 0.47597
vale.ag 0.59344

Std. Error
0.01494
0.02437
0.02739
0.02993

tvalue

37.39
17.38
19.83

Pr(>ltl)
<2e-16 4:$$
<2e-1 6 ee$
<2e-16 #88
<2e- 1 6 q:8+

Signif. codex: 0 '#8+' 0.001 '4'+' 0.01 '4'' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2883 on 746 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.7404, Adyusted R-squared: 0.7394
F-statistic: 709.2 on 3 and 746 DF, p-value: < 2.2e-16

Teste de Durbin-Watson -- Regressão Ag
durbin.watson(regressão)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1 0.3943897 1.19765 0

Altemative hypothesis: rho != 0

Interior

E.2.2 Modelo de Regressão: Série Prefeitura

t<-seq(1 :750)
regressão<-lm(preí;-t+pgto)
summa-y(regressão)

Call:
Im(formula = prof-- t + pgto)

Residuais:
Min iQ Median 3Q Max

-6.171282 -0.313265 -0.007128 0.335143 2.053416

CoefElcients:

Estimate Std. Error t value Pr(>ltl)
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(Intercept) 9.0316608 0.0649883 138.974 < 2e-16 õ#8
t 0.0004700 0.0001421 3.307 0.00099 +88
pgto 0.7865588 0.0669846 11.742 <2e-16 e*õ

Signif. codes: 0 ''kH''k' 0.001 'l:l:' 0.01 '#' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard enter: 0.8427 on 747 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.1656, Adjusted R-squared: 0.1633
F-statistic: 74.11 on 2 and 747 DF, p-value: < 2.2e-16

Teste de Durbin-Watson Regressão Prefeitura

durbin.watson(regressão)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-value

1 0.1185103 1.75026 0.002
Altemative hypothesis: rho 1= 0

E.2.3 Modelo VAR(9)

var9.fit = VAR(resid.ag.pref.interi.or
summary (vara . fit )

ar (9))

Call:
VAR(formula = resíd.ag-pref.interior - ar(9))

Coefficients

(Intercept)
(std.err)
(t.stat:)

resid.ag. interior resta.pe. interior
0.0026 -0.0010
0.0094 0.0296
0.2741 -0.0348

resid.ag.interior.lagl 0.3588
( std . err) 0 . 0389
(t.st:at) 9.2170

0 .0141
0.1230
0 .1149

resid.pe.interior.lagl -0.0350
( std . err) 0 . 0123

(t.star) 2.8570

0.0886
0.0387
2 .2862

resid.ag.interior.lag2 0.0301
(std . err) 0 . 0414
(t.star) 0.7287

0 .2017
0 .1306
1 .5435

resta.pe.interi.or.lag2 -0.0411
( std . err) 0 . 0123

(t.star) -3.33 06

0 .0438
0.0390
1.1238

resíd.ag.interior.lag3 0.1151 0.1534
(std . err) 0 . 0415 0 . 1310

(t.star) 2.7744 1 . 1705
resid.ag. interior resid.pe. interior

resid.pe.interior.lag3 -0.0149
( std . err) 0 . 0124
(t.star) 1.1987

0 .0043
0.0393
0.1084

resid.ag.interior.la94 0.0218
(std . err) O . 0417

(t.star) 0.5236

0 .2938
0 .1316
2 .2328
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resid.pe.interior.lag4 0.0118
( std . err) 0 . 0124

It.star) 0.9498

0.0754
0.0393
1.9199

resid.ag-interior.lag5 0.0416
(std . err) O . 0419
It.star) 0.9932

0.3685
0.1323
2.7863

resta.pe.interior.la95 0.0093
( std . err) 0 . 0128
(t.stat) 0.7273

0.0700
0.0406
1.7261

resid.ag.interior.lag6 0.0027 -0.0866
(std. err) 0 . 0420 0 . 1328

resid. ag - interior resid-pe . interior
(t.star) 0.063 6 0.6517

resid.pe.interior.lag6 0.0039
(std.err) 0.0128
(t.stat) 0.3074

0.0125
0.0404
0.3083

resid.ag.interior.lag7 0.0635
(std . err) 0 . 0419

(t.star) 1.5171

0.2036
0.1322
1.5394

resid.pe.interior.lag7 -0.0207
(st(i.err) 0.0128
(t.stat) 1.6203

0.0419
0.0404
1.0374

resid.ag-interi.or.lag8 -0.0196
( std . err) 0 . 0418

(t.star) -0.4687

0.1296
0.1319
0.9825

resid.pe.interior.lag8 -0.0299
( std . err) 0 . 0128

(t.star) -2.333 9

0.1058
0.0404
2.6174

resid.ag-interior.lag9 -0.0061 -0.5961
resid. ag. interior resi.d.pe . interior

(std. err) 0 . 0393 0 . 1242

(t.star) O.1557 4.7975

resta.pe.interior.la99 -0.0311
(std.err) 0.0127

(t.star) 2.4423

0.0582
0.0402
1.4486

Regression Diagnostics:
resta.ag

R-squared 0.2239
Adj . R-squared O . 2046

Resid. Scale 0.2549

interior resta.pe.interior
0.1161
0.0941
0.8053

Information Criteria:
logl Alc BIC nQ

872.5158 1821.0315 1996.1355 1888.5409

total residual
Degree of freedom: 741 722

Teste de Ljung-Box para os resíduos do VAR(9)

autocorTest(residuais(var9.fit, standards-ze = T) , lag

Test for Autocorrelati.on: Ljung-Box

20)
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Null Hypothesis no autocorrelation

Tese Statístícs:
resid.ag. interior resid.pref .interior

Tese Stat 14.9098 14.0709
p .vague O . 7815 0 . 8269

Dist. under Nula: chi.-square with 20 degrees of freedom
Total Observ.: 741

E.2.4 Modelo BEKK(1,0)

bekklO . interior <- mgarch(vara . fit$resid
trace = F)

summary(bekklO.interior)

1, armaType " fulo " , -bekk ( 1 , 0 )

Cala:
mgarch(formula.mean = var9 . fit$resid

F, armaType = "full")
formula.var bekk(1, 0), trace

Mean Equation: structure( .Data = var9.fit$resid
class = "formula

l

Conde.tional Variance Equation: structure( .Data
class = "formula

bekk(l, O)

Conditi.onal Distri.bution gausszan

Está.matei Coef ficients

A(l
A(2
A(2

ARCA(l; l
ARCA(1; 2
ARCA(i; i
ARCA(1; 2

1)
1)
2)
1)
1)
2)
2)

Value Std.Errar
0.2466 0.006373
0.2263 0.025270
0.7152 0.008359
0.2071 0.073556
0.4606 0.108035
0.0183 0.024133
0.3220 0.038724

t vague Pr(>ltl)
38.6933 0.000e+000
8.9533 0.000e+000

85.5621 0.000e+000
2.8156 4 .998e-003
4.2637 2.271e-005
0.7582 4.486e-001
8.3152 4.441e-016

AIC(7)
BIC(7)

1751.529
1783.785

Normality Test

marque-Beta P-vague Shapiro-Wilk P-value
resid.ag.interior 12.55 0.001886 0.9847 0.3196
resid.pe.interior 11250.31 0.000000 0.7911 0.0000

Ljung-Box test for standardized resi.duais
Statistic P-value Chi"2-d.f.

resid.ag.interi.or 6.664 0.8790 12
resid.pe.interior 3.941 0.9845 12

Ljung-Box tesa for squared standardized residuais
Stati.stíc P-value Chi"2 -d . f

resid.ag.interior 15.899 0.1959 12
resid.pe.interior 2.095 0.9992 12

Lagrange multiplier test
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Lag l Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 Lag 6 Lag 7
resid.ag.interior O.1711 -0.2733 -1.3255 0.6251 1.1453 1.3557 2-1105
resíd.pe.interior -0.6011 0.2067 0.1113 -0.2878 -0.1114 -0.4304 -0.2489

Lag 8 Lag 9 Lag 10 Lag ll Lag 12 C
resid.ag.interior 1.26563 0.00202 -1.026 -0.91407 -0.01219 -0.08296
resid.pe.interi.or -0.06601 0.14646 1.126 0.01699 0.05122 -0.45276

TR''"2 P-va]ue F-star P-va].ue
resid.ag.i.nterior 14.539 0.2676 1.3486 0.3012
resid-pe.interior 2.291 0.9988 0.2089 1.0000

Modelo BEKK(1,0) reeajustado

Convergente R-Square = 0.00008987265 is lesa than
Convergence reached.
> summary(bekklO . interior . real )
Marning messages:

Choleski decomposition not of full rank in:
Problem in backsolve(chol(B) , dias(k) )

rows
Use tracebacko to see the cala stock

tolerante o.o001

chol(B)
x and r should havethe some number of

Teste de Ljung-Box para os resíduos do modelo BEKK(1,0)
reajustado

autocorTest(residuais(bekk10 . interior . real , standardize

Tesa for Autocorrelation: Ljung-Box

T), lag 20)

Null Hypothesis no autocorrelati.on

Tese Statistics:
resid.ag. i.nterior resta.pref. interior

Test Stat 15.6942 15.3908
p .value O . 7354 0 . 7536

Dist. under Null: chi-square with 20 degrees of freedom
Total Observ.: 741

Teste de Ljung-Box para o quadrado dos resíduos do modelo BEKK(1,0)
Reaj ustad o

autocorTest (residuais(bekk10 . interior . real standardize T)"2. lag 20)

Tese for Autocorrelation Ljung-Box

Null Hypothesis no autocorrelation

Tese Statisti.cs:
resid. ag. interior resíd-pref. interior

Tese Stat 24.2792 25.1962
p .vague O . 2304 0 . 1940

Dist. under Nula: chi.-square with 20 deglees of freedomTotal Observ.: 741

157



Teste Multiplicador de Laaranae l)ara o quadrado dos resíduos do modelo
BEKK(1,0) reajustado

> archTest(residuais(bekklO.interior.real. standardize = T)"2, lag = 20)

Tese for ARCA Effects : LM Tese

Null Hypothesis: no ARCH effects
Tese Statistics:

resid.ag.interior resid.pr
Tese Stat 14 . 1981 12 . 3897

p .vague O . 8203 0 . 9020

Dist. under Null: chi-square with 20
Total Observ.: 741

ef interi.or

degrees of freedome

> #Teste de normalidade
> shapiro .tesa(bekklO . interior. reaj$res [

Shapiro-Wilk Normality Tese

data: bekk10-interior.reaj$res [, 1]
W = O. 9939, p-value = 0.0042

shapiro . tesa(bekk10 . interior. reaj$res [

Shapiro-Wi]k Norma].ity Tese

data: bekk10.interior.reaj$res [, 2]
W = 0.7914, p-value = 0

1] )

2] )
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