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Resumo: A mensuração da volatilidade recebeu relevância nos últimos anos, uma das 

medidas mais importantes foi a Volatilidade Percebida (Realized Volatility - RV), proposta 

por Andersen e Bollerslev (1998). De acordo com Danielsson (2011), esta medida utiliza 

dados passados com frequência intradiária, sendo uma medida puramente direcionada pelos 

dados. Quanto a projeção da volatilidade, diversos trabalhos apresentam uma melhor 

performance para os modelos que consideram medidas baseadas em dados de alta frequência. 

Exemplos de modelos são o Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility 

(HAR-RV) e o Mixed Data Sampling (MIDAS). Mediante o desafio de selecionar o melhor 

método de estimação, deveria o tomador de decisão selecionar a "melhor" projeção ou 

projetar o futuro por meio da combinação das múltiplas projeções? O objetivo do presente 

artigo é propor a combinação das volatilidades estimadas pelos modelos HAR-RV e MIDAS. 

Os resultados demonstraram melhor performance para o modelo HAR-RV na amostra de 

estimação. Na comparação entre as projeções individuais e os métodos de combinação, a 

combinação pelo método de pesos iguais apresentou melhor performance. Os resultados 

encontrados apresentaram concordância com a literatura, apresentando que a combinação de 

projeções demonstra melhor performance em relação as projeções de modelos individuais. 

 

Palavras-Chave: Dados em alta frequência, Volatilidade Percebida, Combinação de 

projeções. 

 

Forecasting Realized Volatility Using Forecast Combination 

 

Abstract: Measuring volatility has received some relevance over the last years, one of the 

most important has been the Realized Volatility, proposed by Andersen and Bollerslev (1998). 

According to Danielsson (2011), it is a data driven measure, this metric needs intraday past 

data. Several papers have been presenting that models based in high frequency data have 

showing best performance in respect the volatility forecasting. The Heterogeneous 

Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV) and the Mixed Data Sampling 

(MIDAS) are examples of models used with high frequency data. With the challenge to choose 

the best estimation method, should the decision maker choose the "best" projection or to 

forecast using the combination of multiple projections? The objective of this article is to 

propose the forecast combination estimated by the models HAR-RV and MIDAS. In the results 

"in the sample", the model HAR-RV presented better performance. The Equally Weighted 

combination method demonstrated better performance when the individual forecasts and the 

combination methods were compared. The results showed agreement with the literature 

review, combining forecasts presents better performance than forecasts based on individual 

models. 

 

Keywords: High Frequency Data, Realized Volatility, Forecast Combination 
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INTRODUÇÃO 

 

As operações em alta frequência (High Frequency Trading - HFT) cresceram 

significantemente no mundo. Conforme Yazbek (2012), em países como E.U.A. e Japão as 

operações ocupavam uma fatia do mercado de 70% e 40% respectivamente em 2012. 

Aldridge (2013) apresenta mais detalhes para o mercado americano, demonstra que as 

movimentações por meio de HFT representavam em torno de 25%, com picos entre 60% e 

70% em 2013. 

 

No Brasil, esta evolução também é observada, Yazbek (2012) cita sobre as operações de HFT 

representarem em torno de 10%; em Pereira (2014) é apresentado um crescimento para 

aproximadamente 13% no segmento de ações e 9% em derivativos. Yokoi (2014) demonstra 

novo crescimento, em 2014 o HFT correspondeu em torno de 15% do volume da BM&F. 

 

Conforme Portnoy (2011) o crescimento do HFT ocasionou grandes aumentos nos volumes 

transacionados. No Brasil, Araújo e Montini (2014) apresentam que no período com a 

presença do HFT houve um crescimento no número de negociações. Este número de 

negociações influenciou no aumento do volume transacionado, sendo que os aumentos no 

volume demonstraram associação a maiores níveis de volatilidade. 

 

A volatilidade possui impacto em diversas aplicações financeiras, conforme apresenta 

Danielsson (2011). As aplicações vão desde gestão de carteiras, alocação de recursos, 

apreçamento de derivativos, gestão de riscos até tomadas de decisão das instituições a respeito 

da estabilidade financeira. 

 

Existem vários métodos para medir a volatilidade, uma das formas de mensuração que 

recebeu relevância nos últimos anos foi a medida de Volatilidade Percebida (Realized 

Volatility - RV), proposta por Andersen e Bollerslev (1998). De acordo com Danielsson 

(2011), esta medida utiliza dados passados com frequência intradiária (podendo ser de 5 

minutos ou em alta frequência); deste modo, torna-se uma medida puramente direcionada 

pelos dados, ou seja, pelo que de fato ocorreu no mercado. 

 

Zivot (2005) apresenta que a utilização de dados em alta frequência cresceu 

significativamente nas pesquisas da área financeira. Uma das explicações seria devido a 

utilização dos algoritmos HFT que possuem horizontes de decisão muito curtos. Contudo, a 

principal justificativa é a melhor precisão em estimar e projetar a volatilidade. 

 

Quanto a projeção da volatilidade, Zivot (2005) e Andersen et al (2007) apresentam uma 

melhor performance para os modelos que consideram medidas baseadas em dados de alta 

frequência. Diante disto, os erros de previsão diminuem significativamente quando modelos 

como, por exemplo, Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV) 

e o Mixed Data Sampling with Realized Volatility (MIDAS-RV) são utilizados como 

ferramentas de projeção. 

 

A respeito dos modelos citados, Wink Júnior e Pereira (2011) buscaram comparar os modelos 

HAR-RV e MIDAS-RV quanto a capacidade de projeção utilizando dados de alta frequência 

da Bovespa. Os resultados demonstraram melhor performance para o MIDAS-RV nas 

análises dentro do período de estimação; entretanto, quando comparados fora da amostra, as 

diferenças não foram significativas. Resultados similares com trabalhos realizados utilizando 

dados internacionais. 
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Estes dois modelos são exemplos da amplitude de métodos de projeção desenvolvidos para 

dados em alta frequência, porém por meio desta amplitude surge um novo problema. Torna-se 

complicado para um gestor de algoritmos de negociação selecionar uma medida de risco para 

controlar as perdas de suas operações ou mensurar o quanto poderá perder caso ocorra o pior 

cenário. 

 

Diante disto, como objetivo geral o artigo propõe a combinação das projeções de volatilidade 

percebida para a melhoria da capacidade de gestão das operações. Conforme Timmermann 

(2006) a combinação de projeções demonstrou sucesso empírico em diversas aplicações 

econômicas, como projeção do PIB, preço do petróleo e retorno de ações. O objetivo 

específico do presente artigo é combinar as volatilidades estimadas pelos modelos HAR-RV e 

MIDAS-RV. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para entender os diversos conceitos utilizados na pesquisa, torna-se necessário a apresentação 

dos principais elementos a serem utilizados neste artigo. Os tópicos a serem apresentados 

serão medidas de volatilidade com dados em alta frequência, projeção com HAR-RV e 

MIDAS-RV e combinação de projeções. 

 

2.1 Medidas de volatilidade com dados em alta frequencia 

 

Um tema de pesquisa relativamente recente, conforme Zivot (2005), é o estudo das medidas 

de volatilidade para dados em alta frequência. Esta área de estudos possui importância dado 

que produz estimadores que apresentam melhor exatidão para a volatilidade e correlação 

condicional quando comparados com estimadores que utilizam dados diários ou mensais. 

 

Os estimadores de volatilidade para dados em alta frequência são derivados a partir do 

conceito da Variância Integrada (Integrated Variance – IV), conforme descrevem Andersen et 

al (2001), Barndorff-Nielsen e Shephard (2004) e Bauwens (2012). Conforme os autores, 

dado a velocidade e liquidez nos mercados financeiros, as operações tendem a ocorrer de 

forma muito próxima do tempo contínuo. 

 

Seja    um vetor de preços    , em que        , sendo     o preço negociado, a difusão 

dos preços é expresso na equação 1, 

 

                                                                                
 

em que, dYt é o incremento do preço em logaritmo,    é a direção (drift) do processo contínuo 

localmente delimitado,    é a volatilidade instantânea estritamente positiva e estacionária e 

   é o Movimento Browniano Padrão. 

 

Pode-se assumir que t é um dia de operações, sendo i – s o espaçamento entre duas 

observações, com s = 1 e i =  …M períodos intradiários, o retorno rt,i é expresso na equação 

2. 
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Por meio da expressão 2, a distribuição de probabilidade dos retornos é definida na expressão 

3, 

 

              
   

     

                                                                      

 

em que,       é dada pela expressão 4, 

 

           
   

   

     

                                                                       

 

em que, IV é a Variância Integrada (Integrated Variance – IV). 

 

Como se observa, os valores da variável IV precisam ser estimados, uma vez que é uma 

variável latente. No caso, IV pode ser estimada utilizando dados intradiários, Andersen e 

Bollerslev (1998) propõe o estimador da Variância Percebida (Realized Variance - RV), 

expressão 5, 

 

              

 

   

                                                                        

 

De acordo com Andersen et al (2003), o estimador foi apresentado com o objetivo de integrar 

dados de negociação em alta frequência e medidas de estimação de volatilidades. Conforme 

os autores, o estimador é fácil de ser implementado e melhora o desempenho dos modelos 

preditivos. 

 

2.2 Projeção com HAR-RV e MIDAS-RV 

 

Modelos de projeção da volatilidade utilizando dados em alta frequência são amplamente 

aceitos na academia como melhores preditores da variância futura, conforme apresenta Boudt 

et al (2013). Neste tópico são apresentados dois modelos conhecidos na literatura 

Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV) e Mixed Data 

Sampling (MIDAS-RV). 

 

O modelo HAR-RV foi apresentado em Corsi (2003) como uma adaptação dos modelos 

Heterogeneous Autorregressive Conditional Heteroskedasticity (HARCH) propostos em 

Müller et al. (1997) e Dacorogna et al. (1998). Após a proposta demonstrada em 2003, Corsi 

(2009) apresenta uma versão revisada. 

 

De acordo com Boudt et al (2013) o primeiro passo é obter as volatilidades percebidas (RV), 

como, por exemplo, por meio da medida apresentada na expressão 5. Durante esta etapa 

estima-se o RV para o dia, semana e mês, estes componentes são observados no modelo por 

representar os diferentes tipos de participantes do mercado, conforme foi apresentado em 

Corsi (2003) e Corsi (2009). O modelo HAR é expresso na equação 6, 
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Em que, os parâmetros     ,      e      são os coeficientes para os horizontes de tempo 

diário, semanal e mensal respectivamente. As séries    
   

 e    
   

 são construídas conforme 

a expressão 7: 

 

   
    

 

 
       

 

   

                                                                  

 

em que,   possui valores iguais a 5 e 20 para    
   

 e    
   

 respectivamente. 

 

O modelo Mixed Data Sampling (MIDAS-RV) foi proposto por Ghysels et al (2004) e 

revisado em Ghysels et al (2006). Este modelo é baseado em regressões em séries temporais 

com dados amostrados em diferentes frequências. Além da estimação com diferentes 

frequências de tempo, os coeficientes são ajustados por diferentes funções de peso, como, por 

exemplo a função Beta. O modelo é expresso na equação 8, 

 

                               

    

   

                                         

 

Em que,   e   são os parâmetros a serem obtidos,          é expressa em 8, 

 

         
  

 
           

   
 

           
    

   

                                                         

 

em que,   é a defasagem,      tem valor de 50, conforme Wink Júnior e Pereira (2011) e 

     é parametrizada por uma função Beta. 

 

Quanto a performance, Corsi (2009) comparou o desempenho de projeção do modelo HAR-

RV com o modelo ARFIMA, as projeções do modelo HAR-RV apresentaram melhor 

assertividade. Em relação a pesquisas que compararam os modelos HAR-RV e MIDAS-RV, 

pode-se destacar os trabalhos de Forsberg e Ghysels (2007) e Wink-Junior e Pereira (2011). 

 

Na pesquisa de Forsberg e Ghysels (2007) os autores utilizaram dados do mercado americano, 

enquanto que no trabalho de Wink-Junior e Pereira (2011) os pesquisadores utilizaram dados 

do Brasil. Os resultados de ambos os artigos foram similares, em comparações na amostra  de 

estimação o modelo MIDAS-RV demonstrou melhor performance. Porém, na amostra de 

teste as diferenças não foram significativas. 

 

2.2 Combinação de projeções 

 

No presente tópico é apresentada a abordagem da combinação de projeções. Neste caso, as 

projeções de modelos bem especificados serão combinadas buscando melhor assertividade. 

 

Esta abordagem foi inspirada no problema dos tomadores de decisão possuírem múltiplas 

projeções para a mesma variável. De acordo com Timmermann (2006), mediante diversas 

projeções em que cada uma tende a demonstrar diferenças quanto a informações inseridas ou 
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método de estimação; deveria o tomador de decisão selecionar a "melhor" projeção ou 

projetar o futuro por meio da combinação das múltiplas projeções? 

 

Diante disto, Timmermann (2006) apresenta que selecionar uma única projeção possui a 

vantagem de que o modelo utilizado será aquele que demonstrou menor erro de previsão. 

Contudo, combinar as projeções possibilita a utilização do "melhor" que cada modelo pode 

oferecer, minimizando os erros de previsão. 

 

A combinação pela média simples (pesos iguais) dos valores previstos pelas previsões 

individuais, segundo Makridakis e Winkler (1983), Makridakis et al. (1983), Clemen (1989), 

Chan, Stock e Watson (1999), Timmerman (2006), Smith e Wallis (2009), Genre et al. (2013) 

e Graefe et al. (2014), apresenta resultados difíceis de serem superados. Portanto, 

frequentemente é utilizado como benchmark. 

 

Por este motivo, utilizou-se neste trabalho a combinação a ser realizada com pesos iguais. Na 

expressão 9 é apresentada a ponderação por pesos iguais, 

 

    
  
 
 

 
                                                                              

 

em que, n é o número de modelos a serem combinados. 

 

Outro método de combinação muito comentado na literatura é a utilização da Média do Erro 

de Previsão (Mean Squared Forecast Error - MSFE). Conforme é apresentado em Stock e 

Watson (2001) e Stock e Watson (2004) o método associa maiores ponderações as previsões 

individuais que demonstrem menor MSFE na amostra utilizada para estimação do valor de  . 

O método pela MSFE é apresentado nas expressões 11 e 12,  

 

    
    

 
    

  

     
   

   

                                                                      

 

            
          

  
 

 

    

                                                          

 

Neste método, conforme apresenta Stock e Watson (2004) é necessário estimar o valor de   

(expressão 12)  por meio de uma amostra de projeções, para depois calcular os pesos 

(expressão 11). 

 

Como trabalhos empíricos, pode-se apresentar os artigos de Cavaleri (2008), Huang e Lee 

(2013) e Baumeister et al (2014). Em relação a combinação de modelos de projeção de 

volatilidade, Cavaleri (2008) apresentou que as combinações demonstraram melhores 

resultados em relação as projeções individuais. 

 

No caso dos artigos de Huang e Lee (2013) e Baumeister et al (2014), os autores realizaram a 

estimação de seus modelos utilizando dados em alta frequência. Após as estimações, testaram 

a eficiência da combinação das projeções, os resultados demonstraram que a combinação 

melhorou as projeções. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Dados e métodos 

 

O objetivo do presente artigo é propor a combinação das projeções de Volatilidade Percebida 

obtidas pelos modelos HAR-RV e MIDAS-RV. Para realizar as projeções, combinações e 

testes foi utilizada a série de variância percebida do índice Bovespa no período entre 

03/01/2000 a 01/10/2014, total de 2714 observações. 

 

A pesquisa foi realizada em 4 etapas: obtenção da série de volatilidade percebida (RV), 

estimação dos modelos HAR (expressão 6) e MIDAS (expressão 7), combinação das 

projeções (expressões 9 e 10) e avaliação de performance. 

 

Para obtenção da série de volatilidade percebida foram utilizados os retornos continuamente 

compostos em intervalos de cinco minutos. No artigo de Wink Júnior e Pereira (2011) os 

autores testaram a utilização das frequências de 1, 5 e 15 minutos; os resultados 

demonstraram que a frequência de 5 minutos apresentou o menor intervalo de confiança. 

 

Os retornos obtidos nos períodos de abertura e fechamento foram retirados; estes períodos são 

marcados por forte volatilidade que pode causar viés em toda a análise, conforme cita 

Falkenberry (2001). Este procedimento foi proposto em Rydberg e Shephard (2003), 

conforme os autores, o objetivo é retirar os efeitos dos leilões de abertura e fechamento das 

séries. 

 

Na segunda etapa foram estimados os modelos HAR (expressão 6) e MIDAS (expressão 7), 

foi utilizada 60% da amostra total, sendo ao todo 1628 observações, compreendendo o 

período entre 03/01/2000 a 08/07/2008. 

 

Ainda na etapa 2 foi possível realizar a comparação dos modelos dentro da amostra. As 

medidas utilizadas para avaliação foram Erro Médio Quadrático (Mean Squared Error - 

MSE) e Raiz do Erro Médio Quadrático (Root Mean Squared Error - RMSE), expressões 13 e 

14 respectivamente. 

 

    
 

 
         

 
 

   

                                                                

 

      
 

 
         

 
 

   

                                                          

 

Estas medidas de performance foram escolhidas, primeiramente, seguindo os trabalhos de 

Patton (2006) e Forsberg e Ghysels (2007) em que os autores apresentam que a medida MSE 

é robusta independente da medida de volatilidade utilizada para projeção. Como segunda 

razão, em trabalhos realizados no Brasil, autores também utilizaram a medida, como em Wink 

Júnior e Pereira (2011) e Val et al. (2014). 

 

Na terceira etapa foram obtidas as projeções dos modelos HAR e MIDAS, as previsões da 

volatilidade foram realizadas seguindo a sequência de projeções um passo a frente. Deste 

modo, utilizaram-se os valores atuais para representar a variável dependente defasada, 
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conforme procedimento seguido por Val et al. (2014). Estes valores foram obtidos da amostra 

restante, sendo ao todo 1086 observações; compreendendo o período de 10/07/2008 a 

01/10/2014. 

 

Deste modo, para o restante das análises foram utilizadas as 1086 observações de 

Volatilidades Percebidas do índice Bovespa e as 1086 observações de projeções obtidas dos 

modelos HAR e MIDAS.  

 

Para realizar as combinações, utilizou-se o procedimento apresentado em Stock e Watson 

(2004), em que a amostra é dividida em 3 períodos. O primeiro período foi utilizado para 

realizar as projeções (60% da amostra total - 1628 observações), o segundo e terceiro período 

são utilizados para estimação dos pesos e avaliação de performance respectivamente. 

 

Para o caso da combinação pelo método dos pesos iguais, o segundo período seria 

desnecessário; contudo para o caso do método MSFE, é necessário estimar o valor de  . 

Deste modo, o segundo período foi utilizado para estimar o valor de   e, consequentemente, 

obter os pesos pelo método MSFE. 

 

Diante disto, das 1086 observações de valores reais e projetados, 594 (10/07/2008 a 

09/11/2011) observações foram utilizadas para determinar os pesos e 492 (10/11/2011 a 

01/10/2014) observações foram utilizadas para avaliar a performance das projeções. Estes 

períodos foram escolhidos para manter uma proporção maior para a amostra de estimação em 

relação a amostra de avaliação, no caso, valores de aproximadamente 55% para definir os 

pesos e 45% para avaliar a performance das projeções. 

 

Na quarta etapa foi realizada a avaliação de performance, as medidas de comparação foram o 

MSE (expressão 13) e RMSE (expressão 14). As análises foram viabilizadas pelo software R, 

o modelo HAR-RV foi estimado utilizando o pacote "highfrequency" e o modelo MIDAS-RV 

utilizando o pacote "midasr".  
 

4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

4.1 Estimação e projeção dos modelos 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as estimações dos modelos HAR-RV e MIDAS-RV, foram 

utilizadas 1628 observações, compreendendo o período entre 03/01/2000 a 08/07/2008. 

Observa-se, como esperado, que todos os coeficientes foram positivos; no caso do modelo 

HAR-RV, os coeficientes foram significativos para o componente diário e semanal. No caso 

do modelo MIDAS-RV, todos os coeficientes foram significativos. 

 

Os resultados significantes para o modelo HAR-RV demonstra a presença de alta persistência 

na volatilidade para o componente diário e mensal. No presente artigo, as estimações foram 

realizadas para o horizonte de um dia, nos artigos de Corsi (2009), Andersen et al (2007), 

Wink Júnior e Pereira (2011) e Val et al (2014) foram realizadas estimações para horizontes 

maiores, demonstrando significância também para o componente mensal. 

 

Ainda em relação ao HAR-RV, os trabalhos de Corsi (2009), Andersen et al (2007), Wink 

Júnior e Pereira (2011) e Val et al (2014), os autores utilizaram o       para realizar as 

estimações, enquanto que no presente artigo foi utilizado o    na sua forma original. Devido 
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estas diferenças nos procedimentos, pode-se também explicar o resultado diferente para o 

coeficiente do componente mensal. 

 

Quanto ao modelo MIDAS-RV, os resultados ocorreram conforme os artigos de Ghysels et al. 

(2006), Forsberg e Ghysels (2007) e Wink Júnior e Pereira (2011). O coeficiente   define se 

volatilidade percebida no tempo   realmente é uma função das volatilidades percebidas nos 

períodos    ; o valor significativo comprova este significado. 

 

O valor de      foi igual a 50, isto significa que foram estudados coeficientes para uma 

estrutura de 1 a 50 defasagens nos modelos MIDAS-RV, os parâmetros    e    determinam o 

formato da função de pesos estimados para as defasagens. O coeficiente    foi próximo de 1, 

assim como nos artigos citados, significando um valor inicial de 0,94 para as primeiras 

defasagens culminando no valor aproximadamente 0 para as últimas. 

 

O coeficiente   , também apresentou característica similar os artigos citados, seu valor acima 

de 1 significa a velocidade de decaimento para a função de pesos. Neste caso, o valor 

demonstra que os pesos decaem rapidamente, indicando que nas últimas defasagens, os pesos 

são aproximadamente zero. 

Tabela 1 - Resultados estimações HAR-RV e MIDAS-RV 

Modelo HAR-RV Estimativas Modelo MIDAS-RV Estimativas 

   0,0000738308***   0,0000760552*** 

     0,386399***   0,688481*** 

     0,238014***    0,942353*** 

    
 0,0723589    2,31448*** 

***Significante a 1%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2 Combinação e Comparação de performance 

 

Após as estimações dos modelos, foram realizadas as projeções e as combinações das 

projeções utilizando os métodos de pesos iguais e MSFE. 

 

Conforme descrito na metodologia, primeiramente, buscou-se comparar a performance dos 

modelos HAR-RV e MIDAS-RV dentro da amostra. Nesta etapa foram utilizadas as 1628 

observações que serviram de base para estimação dos parâmetros dos modelos, os valores dos 

MSE (in the sample) e RMSE (in the sample) são apresentados na Tabela 2. 

 

Os resultados demonstraram melhor performance para o modelo HAR-RV na amostra de 

estimação, pelos valores apresentados na tabela, as diferenças foram mínimas entre os 

modelos. No trabalho de Wink Júnior e Pereira (2011), quanto a performance, o modelo 

MIDAS-RV apresentou a melhor performance, porém as diferenças também foram mínimas, 

assim como demonstrado no presente artigo. 

 

Após as comparações dentro da amostra, buscou-se comparar os modelos na amostra de 

avaliação, além de analisar a possibilidade de combinar as projeções pelos métodos de pesos 

iguais e MSFE. Nesta etapa, foram utilizadas as 492 (10/11/2011 a 01/10/2014) observações 

separadas para a amostra de avaliação. 

 

Em relação aos métodos de combinação, os pesos para o método MSFE foram estimados 

utilizando a amostra de 594 observações, período de 10/07/2008 a 09/11/2011. Como 
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resultados, foi alocado um peso de 50,22% para o modelo HAR-RV e 49,78% para o modelo 

MIDAS-RV. Quanto aos pesos iguais, foram estabelecidos pesos de 50% para cada modelo. 

 

Na comparação dos MSE e RMSE fora da amostra, observa-se que o modelo MIDAS-RV 

demonstrou melhor performance em relação ao HAR-RV. Contudo, os valores não 

apresentaram diferenças significativas, resultado similar ao do trabalho de Wink Júnior e 

Pereira (2011). Conforme apresenta Bauwens et al (2012), estas diferenças mínimas são 

explicadas porque o modelo HAR-RV está relacionado com o modelo de projeção MIDAS-

RV. 

 

Na comparação entre os quatro valores de MSE e RMSE, a combinação pelo método de pesos 

iguais apresentou menores valores, demonstrando melhor performance. Apesar destes valores, 

esta diferenças não podem ser consideradas significativas, dado que as diferenças foram 

mínimas. 

 

Os resultados encontrados apresentaram concordância com a literatura. Diante disto, a 

combinação de projeções demonstra melhor performance em relação as projeções de modelos 

individuais, conforme é citado nos artigos de Newbold e Granger (1974), Winkler e 

Makridakis (1983) e Baumeister et al. (2014). 

 

Outro resultado importante foi a combinação pelo método de pesos iguais ter apresentado 

valores difíceis de serem superados. Resultado encontrado em diversos trabalhos que 

estudaram combinação de projeções como em Makridakis e Winkler (1983), Makridakis et al. 

(1983), Clemen (1989), Chan, Stock e Watson (1999), Timmerman (2006), Smith e Wallis 

(2009), Genre et al. (2013), Graefe et al. (2014) e Baumeister et al. (2014). 

 

Na Figura 1 é apresentada a série real e as séries projetadas pelos modelos HAR-RV e 

MIDAS-RV e pelos métodos de combinação por pesos iguais e MSFE no período entre 

10/11/2011 a 01/10/2014. As figuras refletem os resultados similares apresentados nas 

análises comentadas. 

 

Tabela 2 - Comparações dentro e fora da amostra 

Projeções 
MSE  

(in the sample) 

RMSE  

(in the sample) 

MSE  

(out of sample) 

RMSE  

(out of sample) 

HAR 0,00000288361% 0,01698118190% 0,0000011672396% 0,0108038861% 

MIDAS 0,00000288610% 0,01698853750% 0,0000011671088% 0,0108032809% 

Comb. Pesos Iguais - - 0,0000011667662% 0,0108016954% 

Combinação MFSE - - 0,0000011667665% 0,0108016967% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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(a) HAR: Projetado x Observado 

 
(b) MIDAS: Projetado x Observado 

 
(c) Comb. Pesos Iguais: Projetado x Observado 

 
(d) Comb. MSFE: Projetado x Observado 

Figura 1 - Séries Observadas e projetadas
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente artigo foi propor a combinação das projeções de Volatilidade 

Percebida obtidas pelos modelos HAR-RV e MIDAS-RV. Conforme Timmermann (2006) e 

diversos outros autores, a combinação de projeções demonstrou sucesso empírico em diversas 

aplicações econômicas, como projeção do PIB, preço do petróleo e retorno de ações. 

 

Para analisar os resultados foi utilizada uma amostra da série de Volatilidade Percebida diária 

do Ibovespa, no período entre 03/01/2000 a 01/10/2014, com um total de 2714 observações. 

Nos resultados dentro da amostra, foi verificado que o modelo HAR-RV demonstrou melhor 

performance, porém as diferenças foram mínimas entre os modelos. Resultado de acordo com 

trabalhos anteriores. 

 

Nos resultados fora da amostra, observou-se que o modelo MIDAS-RV demonstrou melhor 

performance em relação ao HAR-RV. Na comparação geral, a combinação de projeções pelo 

método de pesos iguais apresentou menores valores de MSE e RMSE. Resultado conforme 

diversos trabalhos da área que apresentam que este método é difícil de ser superado. 

 

Como limitações, o presente artigo analisou somente a série de Volatilidade Percebida do 

Ibovespa, sendo necessário verificar os resultados em mais séries. O estimador da 

Volatilidade Percebida utilizado foi o proposto por Andersen e Bollerslev (1998), sendo que 

medidas mais robustas a saltos e ruídos de microestrutura foram propostas nos últimos anos. 

 

Vale ressaltar que os modelos estimados utilizaram a série pura da Volatilidade Percebida, 

sendo que em diversos trabalhos da área, os autores utilizaram séries em      . Diante disto, 

em trabalhos futuros, os modelos deverão ser ajustados com séries no formato citado, além de 

mais séries devem ser utilizadas. 

 

Em trabalhos futuros, mais métodos de combinação de projeções devem ser estudados, sendo 

que no presente trabalho limitou-se ao estudo dos métodos de pesos iguais e MSFE. Ainda em 

relação a combinação de projeções, existe uma necessidade de trabalhos na área, dado que 

ainda não existe um consenso entre os pesquisadores sobre qual peso ótimo deveria ser 

utilizado. 

 

Além disto, do ponto de vista prático, pouco foi discutido sobre a combinação de projeções da 

volatilidade que apresentem as menores chances de evidenciar riscos abaixo de algum nível 

esperado. As diversas pesquisas da área focaram em desenvolver métodos diferenciados para 

escolher os pesos ótimos para minimizar os erros de previsão. Entretanto, não foram 

desenvolvidos trabalhos que busquem selecionar os pesos ótimos que minimizem o risco de 

uma previsão ineficiente para proteção das perdas. 

 

Para o caso do investidor que precisa se proteger do risco da operação, deve-se escolher a 

melhor projeção que combine a tarefa de evitar perdas acima do esperado e não cause 

provisionamento em excesso no ponto de vista orçamentário. Diante disto, torna-se necessário 

um método de ponderação que apresente uma projeção parcimoniosa com as contas do 

investidor e eficiente para proteção de riscos. 

 

Em trabalhos futuros, deve-se propor métodos alternativo que considerem a minimização do 

risco de uma previsão ineficiente para proteção das perdas. Buscando-se posicionar mais 
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pesos para as projeções que apresentem as menores chances de evidenciar riscos abaixo de 

algum nível esperado. 
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