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Resumo
Nas duas primeiras seções desse trabalho são apresentados alguns

dos principais métodos de suavização aplicados na estimação de den-
sidade de probabilidades por métodos não-paramétricos. Em seguida
uma aplicação aos retornos de alta frequência do IBOVESPA é desen-
volvida com o objetivo de verificar as distribuições dos log retornos do
ı́ndice.
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1 Introdução

1.1 Estat́ıstica Não-Paramétrica × Paramétrica

Tipicamente, o problema com o qual um estat́ıstico se depara é dada
uma amostra aleatória X1, ..., Xn i.i.d. é procurar estimar a densidade de
probabilidade f (assumindo que tal densidade exista) subjacente a essas
variáveis. Para cumprir este objetivo, existem pelo menos duas vertentes
em estat́ıstica: aquela que se utiliza de modelos paramétricos e uma outra
que se utiliza se modelos não-paramétricos1. No caso paramétrico, assume-se
que f pertence a um conjunto de densidades, cada uma das quais indexadas
por um ou alguns poucos parâmetros (por exemplo, a média e a variância
dentro do conjunto das densidades normais). Note que nesse caso tem-se
um problema em dimensão finita, pois, nesse contexto estimar f equivale a
estimar o parâmetro que indexa a densidade f . Por outro lado, no caso não-
paramétrico nenhuma imposição é feita quanto a forma da densidade f . A
prinćıpio, a única imposição que se faz é que sua integral (em geral, segundo
a medida de Lebesgue ou de contagem) seja igual a um. Ao contrário do
caso paramétrico, esse problema é essencialmente em dimensão infinita, pois
já não são poucos os parâmetros que se procura estimar, mas a função f
inteira.

Operacionalmente, os estimadores paramétricos são muito mais simples e
mais eficientes (convergem a uma taxa mais rápida para a densidade procu-
rada). No entanto, isso ocorre somente se f realmente pertence ao espaço
paramétrico estipulado. Caso contrário, nem mesmo há convergência. Por
outro, lado estimadores não-paramétricos sempre convergem em algum sen-
tido, embora a uma taxa mais lenta. Para reduzir a complexidade da es-
timação não-paramétrica, costuma-se impor algumas restrições a mais sobre
f , e a que mais nos interessa aqui refere-se a diferenciabilidade de f . Ou seja,
impõe-se algum grau de suavidade a f , reduzindo, desse modo, a classe de
densidades admisśıveis. Os métodos associados a essa imposição chamam-se
métodos de suavização e servem como uma ponte entre os métodos comple-
tamente não-paramétricos e os paramétricos.

1Ver [Härdle, 1991] e [Simonoff, 1996]
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1.2 Alguns Métodos de Estimação

Um modo muito simples e popular de se obter informação a respeito da
estrutura da densidade de probabilidade subjacente a uma amostra aleatória
X1, ..., Xn é utilizar o histograma2. O histograma é definido por:

f̂h(x) :=
1

nh

n∑
i=1

∑
j

1(Xi ∈ Bj)1(x ∈ Bj) (1)

onde Bj := [x0 + (j − 1)h, x0 + jh) são bins que particionam a reta, j ∈ Z,
h > 0 chama-se janela e 1(·) é a função indicadora. Uma desvantagem do
histograma é que ele é constante por partes e, consequentemente, descont́ınuo
(pouco suave). Uma outra forma de se estimar densidades de probabilidade,
porém, com um grau de suavidade arbitrário é utilizar estimadores por ker-
nel. Assim como o histograma, os estimadores por kernel são muito simples
e intuitivos. Mais ainda, a motivação de sua definição vem do próprio his-
tograma. De fato, seja f a densidade que deseja-se estimar e F a respectiva
função de distribuição acumulada. Então,

f(x) =
d

dx
F (x) = lim

h→0

F (x + h) − F (x − h)

2h
. (2)

O histograma estima (2) dividindo a reta em bins. No entanto, um enfoque
mais sutil seria estimar f calculando-se a derivada em cada ponto x. Fixando
h e substituindo F em (2) pela distribuição acumulada emṕırica F̂ (x) =
1
n
#{Xi ∈ (−∞, x]}, obtém-se o estimador f̂(x) = 1

2nh
#{Xi ∈ (x−h, x+h]}.

Note agora que o estimador f̂ pode ser reescrito como

f̂(x) =
1

nh

n∑
i=1

K

(
x − Xi

h

)
(3)

onde K(u) = 1
2
· 1(−1,1)(u). Finalmente, a idéia por trás dos estimadores por

kernel consiste em alterar a função K em (3), por outras com propriedades
e um grau de suavidade mais adequados. Os estimadores por kernel serão
analisados com mais cuidado na próxima seção.

Existem mais outros dois métodos para estimar f que gostaŕıamos de
ressaltar: estimação por máxima verossimilhança penalizada e estimação pelo

2Ver [Härdle, 1991] ou [Simonoff, 1996]
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método logspline3. O primeiro baseia-se no prinćıpio da máxima verossi-
milhança. Ou seja, procura-se uma densidade f ∗ de tal modo a maximizar a
log-verossimilhança l(f) := (n)−1

∑n
i=1 log f(Xi). O problema é que ao não

se impor nenhuma restrição sobre f a solução desse problema de otimização
é um conjunto de deltas de Dirac nas observações {Xi}. Um modo de evitar
tal situação é impor algum grau de suavização através da maximização de
uma (log)-verossimilhança penalizada:

l(f) :=
1

n

n∑
i=1

log f(Xi) − λΦ(f) (4)

onde Φ(f) serve como um penâlti que diminui conforme f torna-se mais
suave, e λ serve como parâmetro de suavização, ie, quanto maior λ, mais
enfâse se dá ao penâlti Φ(f) e, consequentemente, mais suave é o estimador
resultante. Uma posśıvel escolha para Φ(f) é

∫
(f ′′(x))2dx, e uma vez que

num certo sentido f ′′ mede a curvatura de f , quando se maximiza l em
(4), escolhe-se um estimador de alta verossimilhança com um mı́nimo de
oscilações.

Finalmente, a idéia por trás do modelo Logspline de estimação de den-
sidades de probabilidade é aproximar log f utilizando-se polinômios de grau
menor ou igual a 3. Para isso, particiona-se a reta em intervalos delimita-
dos pelos nós (knots) t1 < ... < tK , ou seja, I0 = (−∞, t1], I1 = [t1, t2],...,
IK = [tK ,∞) e, então, aproxima-se log f , restrito a cada um destes interva-
los, por um polinômio de modo que a função resultante seja de classe C2. A
estimação dos parâmetros do modelo é via máxima verossimilhança. Mais
precisamente, trabalha-se restrito ao subespaço S de

S0 = {s ∈ C2(R) : s
∣∣
Ij

é um polinômio cúbico, ∀j = 0, ..., K}
tal que a restrição aos intervalos (−∞, t1] e [tK ,∞) são lineares. Os elementos
de S0 chamam-se splines cúbicos com nós em t1, ..., tK . Pode-se mostrar que
S é um espaço de dimensão finita igual a K. Logo, pode-se associar a S uma
base da forma B = {1, B1, ..., Bp}, onde (i) p = K−1, (ii) B1 é linear, definida
em (−∞, t1], tem inclinação negativa e as funções B2, ..., Bp são constantes
neste intervalo, (iii) analogamente ao item anterior, Bp é linear, definida em
[tK ,∞), tem inclinação positiva e as funções B1, ..., Bp−1 são constantes neste
intervalo.

3[Eggermont, 2001] e [Kooperberg, 1991], respectivamente. Para splines, ver
[de Boor, 1978]

3



Assumindo, então, que log f ∈ S pode-se escrever:

log f(x; θ) = θ0 +

p∑
i=1

θiBi(x)

para x ∈ R. Em particular, deve-se ter
∫

R
f(x; θ)dx = 1 o que implica

θ0 = − log

[∫
R

exp

(
p∑

i=1

θiBi(x)

)
dx

]
. (5)

Portanto, a expressão de f toma a forma:

f(x; θ) =
exp (

∑p
i=1 θiBi(x))∫

R
exp (

∑p
i=1 θiBi(x)) dx

. (6)

Consequentemente, o problema de estimar f passa a ser o de estimar os
parâmetros θ1, ..., θp. Note, desse modo, que o método logspline não é essen-
cialmente não-paramétrico. Por questões técnicas associadas a convergência
da integral em (5) convém restringir o vetor θ ao subespaço de R

K dado
por: Θ := {θ ∈ R

K : θ1 < 0 e θp > 0}. Observe que as funções em (6)
são positivas e, portanto a coleção destas funções está contida no conjunto
das densidades de probabilidade definidas em R. Tal coleção é conhecida
por famı́lia Logspline. O estimador de densidade Logspline é definido por
f̂(·) := f(·, θ̂), onde θ̂ é o vetor (caso exista) em Θ que maximiza a log-
verossimilhança l(θ) =

∑n
j=1 log f(Xj; θ).
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2 Estimação da Densidade via Kernel

2.1 Definição, Propriedades e Exemplos de Kernel

Um kernel4, ou núcleo, é uma função definida em K : R → [0,∞) satis-
fazendo as seguintes propriedades:

• K é uma densidade de probabilidade, ie,
∫

K(u)du = 1;

• K é simétrico em relação a origem, ie, K(x) = K(−x).

Define-se, então, o estimador de f com kernel K e janela (bandwidth) h > 0
por:

f̂h(x) =
1

n

n∑
i=1

1

h
K(

x − Xi

h
) :=

1

n

n∑
i=1

Kh(x − Xi). (7)

A janela h serve como o parâmetro de suavização desses tipos de estimadores.
Na realidade, a escolha de h é mais crucial do que a escolha do kernel pro-
priamente dito. Observa-se que quanto menor o valor de h menos suave é
f̂h(x), enquanto que quanto maior h mais suave é f̂h(x). O problema, então,
consiste em escolher o valor mais apropriado para h. A tabela abaixo fornece
alguns exemplos de kernel bastante utlizados.

Kernel K(u)
Uniforme 1

2
1(|u| ≤ 1)

Triangular (1 − |u|)1(|u| ≤ 1)
Epanechnikov 3

2
(1 − u2)1(|u| ≤ 1)

Gaussiano 1√
2π

exp(−u2

2
)

Tabela 1
Exemplos de Kernel.

A escolha da melhor janela h exige, a prinćıpio, que se saiba algo sobre
as estat́ısticas de f̂h. O estimador f̂h. é assintóticamente não-enviesado. De
fato, a esperança de f̂h é dada por:

E[f̂h(x)] =
1

n

n∑
i=1

E[Kh(x − Xi)] =

∫
K(s)f(x + sh)ds

4Um clássico sobre o assunto é [Silverman, 1986]
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a qual converge para f(x) quando h → 0. No entanto, assumindo f ∈ C2,
para uma amostra fixada f̂h é sempre enviesado:

Viés(f̂h(x)) =
h2

2
f ′′(x)µ2(K) + o(h2), h → 0. (8)

onde µ2(K) =
∫

s2K(s)ds. Por outro lado, a variância de f̂h é dada por

Var(f̂h(x)) =
1

nh
‖K‖2

2f(x) + o((nh)−1), nh → ∞. (9)

Note que o viés e a variância de f̂h(x) têm comportamentos opostos em
relação a h. Ou seja, quanto menor o valor da janela, menor é o viés e maior
é a variância. Por outro lado ao se aumentar a janela, aumenta-se o viés e
diminui-se a variância. Uma maneira de equilibrar essa situação é procurar
minimizar o erro quadrático médio:

MSE[f̂h(x)] = Var(f̂h(x)) + (Viés(f̂h(x)))2

=
1

nh
‖K‖2

2f(x) +
h4

4
(f ′′(x)µ2(K))2 + o((nh)−1) + o(h4).

(10)

A janela ótima que minimiza (10) é dada por

h∗ =

[ ‖K‖2
2f(x)

(f ′′(x)µ2(K))2n

] 1
5

.

Porém, embora teoricamente essa seja a escolha ideal, na prática ela não
convém, pois, depende de f (e f ′′) que é desconhecido. Uma maneira de
eliminar f da expressão (10) é considerar o erro quadrático médio integrado
(MISE, sigla em inglês). No entanto, permanece a dependência com relação
a f ′′ que, evidentemente, também é desconhecida. O que se faz nesses casos
é considerar uma densidade de referência (em geral, a normal) e calcular
a janela de modo a minimizar o MSE ou o MISE. Existem maneiras para
determinar h sem recorrer a densidades de referência como, por exemplo,
os métodos por validação cruzada por máxima verossimilhança e validação
cruzada por mı́nimos quadrados. Em particular, na seção seguinte usa-se os
métodos de validação cruzada enviesada (bcv) e não-enviesada (ucv). No
livro de Härdle [Härdle, 1991] esses tópicos sobre validação cruzada estão
descritos em detalhes. Resumidamente, tais métodos consistem em estimar
diretamente o erro quadrático médio integrado assintótico (A-MISE) e, então,
procurar h de tal modo a minimizá-lo.
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3 Aplicação

3.1 Introdução

No ińıcio dos anos 70, F. Black, M. Scholes e R. Merton5 desenvolveram o
modelo clássico de apreçamento de opções européias. A dinâmica dos preços
das ações é dada pela equação estocástica diferencial (EDE):

dS

S
= µdt + σdWt,

onde µ é o drift, σ a volatilidade (ou desvio-padrão) do ativo e W um processo
de Wiener. Usando o Lema de Itô, tem-se:

d lnS =

(
µ − σ2

2

)
dt + σdWt. (11)

Então, pode-se mostrar a partir da equação (11) que a distribuição das
diferenças (ou log-retornos) de ln S são normalmente distribúıdas, ie,

ln
St+1

St
= ln St+1 − ln St ∼ N

((
µ − σ2

2

)
∆t, σ

√
(∆t)

)
. (12)

onde, em nosso caso, ∆t = 1. O objetivo desta seção é estudar a adequação
do modelo acima a dados reais utilizando alguns métodos de suavização.

3.2 Análise dos Dados

Nessa seção são analisados os dados dos log-retornos do IBOVESPA no
peŕıodo de Julho-Dezembro de 2003 extráıdos de série obtida pelo sistema
Bloomberg. Como explicado na seção (3.1) pretende-se comparar as den-
sidades emṕıricas obtidas via métodos de suavização por logspline e, prin-
cipalmente, pelo método do kernel. Foram consideradas duas frequências:
horária (figura 3.2) e diária (figura 3.2). E para cada frequência foram feitas
quatro estimativas da densidade de probabilidade subjacente, a dizer, duas
estimativas pelo método do kernel com especifiações distintas de validações
cruzadas (ucv — unbiased cross-validation e bcv — biased cross-validation),
uma estimativa via logspline e um histograma normalizado. A cada estima-
tiva, foi sobreposta a distribuição normal correspondente que, teoricamente,
deveria ser a densidade de probabilidade correta (ver equação (12)).

5Ver [Black, 1973].
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Figura 1
Estimação da densidade da distribuição dos log-
retornos. Frequência: de hora em hora.
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Começando a análise com os dados em frequência horária (figura 3.2),
tem-se que a estimação de densidades por kernel, tanto usando validação
cruzada não-enviesada (ucv) e validação cruzada enviesada (bcv), resultou
em densidades com caudas mais pesadas do que a da distribuição normal
correspondente. O método ucv indica uma leve inclinação à esquerda da
parte central da distribuição, além de evidenciar a falta de simetria também
nas caudas. A estimação pelo método bcv mostra uma leve assimetria nas
caudas, porém a parte central se mostra simétrica. Além disso, pelo fato de
a janela ótima ser maior, a densidade resultante é mais suave do que a obtida
pelo método ucv. Já a estimação por logspline mostra uma forte inclinação
à esquerda do centro da distribuição, bem como presença de bimodalidade.
Além disso as caudas são mais pesadas do que as da distruibuição normal
correspondente, e dentre os três métodos é aquele que mais se distancia
desta. Como conclusão podemos verificar que os três métodos mostram fortes
evidências contra a hipótese de normalidade dos log-retornos.
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Para a estimação de densidades na freqüência diária (figura 3.2) obteve-se
que as estimações por Kernel, tanto pelo método ucv quanto bcv, resultaram
no mesmo tamanho de janela ótima, de modo que as densidades obtidas
são iguais. Esta densidade apresentou caudas mais pesadas do que as da
distribuição normal correspondente e inclinação do centro da distribuição
à direita, implicando assimetria nas caudas. É importante notar que em
relação à freqüência horária as densidades diárias estão mais conformes com
a hipótese de normalidade, sendo as diferenças entre elas menos pronunci-
adas, o que indica uma dependência entre proximidade da normalidade e a
freqüência em questão, sendo a microestrutura dos dados mais distante da
normalidade do que a macroestrutura. A estimação por logspline também
ressaltou a tendência de menor discrepância com a normalidade, inclusive
tendo desaparecido a indicação de bimodalidade, ainda que a densidade esti-
mada mostrasse assimetria, bem como cauda esquerda mais pesada e cauda
direita mais leve do que a distribuição normal correspondente. Esses resulta-
dos confimaram a dependência já apresentada entre freqüência e adequação
à normalidade já mostrada pelo método de Kernel.
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Figura 2
Estimação da densidade da distribuição dos log-
retornos. Frequência diária.
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3.3 Conclusão

A análise acima para duas frequências, a saber, horária e diária, in-
dica uma discrepância com os pressupostos do modelo teóricos (seção 3.1)
quanto a distribuição dos log-retornos. No entanto, em frequências mais
baixas parece haver uma maior “conformidade” com a distribuição nor-
mal sugerindo, consequentemente, que o modelo aplica-se melhor em tais
frequências. Por outro lado, o número de frequências analisadas não permite
uma afirmação mais categórica relativa a esse ponto. Em uma segunda versão
desse trabalho, serão analisadas outras frequências e ativos em um universo
maior de dados de modo que as suspeitas acima mencionadas possam ser
ratificadas ou rejeitadas.
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