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Resumo

Este trabalho apresenta um procedi.mento (desenvolvi.do por
King et a.Z].í., 1991 e Me]ander et aJ].í., 1992) que permite a
está.mação da representação de Tendênci.as Comuns de um
processo estocástico multa.vara.ado, com vetores co-integrados.
A função de Respostas de Impulso neste contexto é também
obtida, o que permitirá investigar como o sistema é afetado
por inovações nas tendências

Um processo estocásti.co com co-i.ntegração pode admi.tir as
seguintes representações : 1) Modelo Autoregressivo Vetorial
IVAR); 2) Mecanismo de Correção de Erro (MCE); 3) VAR
Restrito; 4) Wold, e fi.nalmente, 51 Tendênci.as Comuns.

Será mostrado como a parti.r da está.mação da representação
do MCE, os parâmetros da representação VAR e VAR Restri.to,
podem ser obti.dos. O conheci-mento dos parâmetros do VAR
restrito permi.tem o cálculo dos parâmetros da representação
de Wold. Fi.nalmente os parâmetros da representação de
Tendências Comuns são i.dente.picados usando : 1) as relações
que existem entre os parâmetros das representações de Wold e
de Tendências, 2) as restri.ções impostas pela presença de co
integração e 3) restri.ções adi.ci.orai.s na matei.z de vara.ância-
covari.anciã do processo, e em alguns casos, outras
restri.ções, que devemos i.apor para que o sistema seja
exatamente identi fi.cado .

Usando as técnicas descai.tas, é feita uma apli.cação para
um vetou de di.menção 5 compreendendo as segui.ntes variável.s
preços e taxas de juros na Fiança e nos EUA, e a taxa de
câmbi.o FFr/US$



Sxlmmary

This work describes a techni.que (developed by King et
a].Z.í., 1991 and Melander et a.Z.ZJ., 1992) whi.ch allows the
está.mau.on of the Common Trend representation for a
multa.vara.ate stochastic process, wi.th coi.ntegrati.on. Impulse
Responde Functions are algo calculated in thi.s context, se
that the responso of the system to innovati.ons to the trends
can be investigated.

A process of this kind can have the following
representati.ons : 1) Vector .lauto-regressa.ve IVAR); 2) Erros
Correction Model (ECM); 3) Restri.cted VAR; 4) Wold
representati.on and finally, 5) Common Trend representati.on.

It wi.ll be shows how the VAR and the Restri.cted VAR
parameters can be obtai.ned taking the ECM estimated
parameters as a point of departure. Parameters from the
Restricted VAR representation will aliou for the obtenti.on of
the Wold representation parameters. Fi.nally, the parameters
of the Common Trenó representation are i.dente.fied uslng
1) the relationshi.ps between the Wold and the Common Trend
representation, 2) the restrictions i.mposed by co-integrati.on
and 3) addi.tional restrictions in the covari.alce matrix of
the process, and, i.n some cases, other restricti.ons whi.ch
have to be imposed for the system to be exactly identi.fied.

An applicati.on of the techniques descai.bed above i.s 'done
on a 5-dimensi.oral vector with the following vara.ables
pri.ces and interest iates in France and the USA, and the
exchange rate FF. /US$
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Capa.tufo l

Introdução

O objetivo deste trabalho será a apresentação, no
contexto mu].ti.variado, de um método de estimação de modelos
de componentes permanente e transitóri.o, onde ambos são
estocásticos. A hipótese de trabalho será a presença de co-
i.ntegração entre as séries que constituem o vetou
estocástico em estudo, o que dá lugar ao chamados modelos de
Tendénc.ías Comuns. Para a estimação destes modelos,
parti-remos da estimação de parâmetros em outros ti.pos de
representações do processo estocástico.

Nesta introdução, explicaremos, na senão 1.1, o porquê da
esco].ha de modelos de componente permanente estocástico em
vez de usar modelos de componente permanente determinísti.co.

Na seção 1.2 serão defina.das as principais
características do modelo de Componente Permanente
Estocásti.co com Tendências Comuns. Apresentaremos também o
enfoque deste trabalho e a organi.zação do mesmo.

1. 1 Modelando Flutuações Macroeconõinicas atr'avos
da Decomposição de Séries em Componentes

A decomposição de uma série temporal em dois componentes:
um componente secu].ar, denominado também de crescimento ou
permanente, e um componente cíclico ou transe.tóri.o, têm
constituído nos últi.mos anos uma das práticas mais usadas no
tratamento de séries econõmi.cas tais como produção,
inflação, taxas de juros, investimentos, etc. entre outras.

O componente secular ou permanente
ser não estacionário, no sentido de que o
mesmo e/ou de sua variância e/ou
variam com o tempo. O componente
assumido ser estaca.onári.o,
independentes do tempo, e as
intervalos entre os tempos.

e

l e

geral-mente suposto
valor esperado do

função de autocovariânci.a
transe.tóri.o ou cíc].ico é
média e variância são

autocovariâncias dependem dos
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1.1.1 Modelos de Tendênci.a Estacionária (TE) versus Modelos
de Diferença Estacionária (DE)i

Até i.nícios dos anos 80, a técni.ca comumente usada,
dentro da prática de decomposi.ção de uma série em
componentes permanente e transitório, era o ajuste da série
por uma tendência poJ-inomi.al determinística, representando o
componente secular ou permanente. Os resíduos eram
interpretados como os ci.dos ou componente transitório. Uma
das versões mais popu]ares dentro desta ú].tina técnica é a
adoção de uma tendência linear determinística, ou seja,
modelos, no caso univariado, do tipo

zt = ct + ISt + ct,

0(DCt = 0(UUdUt z l i d (0, d3
( 1 . 1 )

onde zt é o logari-tmo natural da vara.ável em estudo,
f são parâmetros fi-xos, L é o operador desfasagem e Ó(L)
0(L) são polinõmi.os em L que satisfazem as condições
estaca-onari.edade e investi.bilidade, impli.cando que ct é
processo estaca.onário.

a e
e

de
um

O processo estocástico (1.1) é conhecido na literatura
por Processo de Tendência Estacionária (TE). Note que (1.1)
é um processo não estaca.onári.o, sendo que a médi.a do
processo varia com o tempo. O determinismo deste tipo de
processo é capturado no fato de que embora a autocorrelação
de ct possa ser usada para projeções a curto prazo, as
projeções a longo prazo estão dadas fundamentalmente pela
média do processo (a +l3ti -componente permanente-, de modo
que eventos passados não alteram expectativas a longo prazo.

Uma classe alternativa de processo estocásti.co não
estacionário é a classe em que as di.ferenças de primei-ra ou
mai.or ordem consta.quem processos ARMA estaca.onári.os e
invertívei.s. Estes processos são denominados, às vezes, na
literatura, de Processos de Diferença Estaca.onári.a (DE). Um
exemplo típi-co deste ti.po de processos é o DE de pri.Deita
ordem, expresso em logaritmos naturais

(1-1)zt = li + dtr
Õ(Qdt : À(1)uu ut z iid (0, d3

(1 . 2)

iSegui.ndo Nelson & Plosser (1982)
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onde õ(L) e À.(L) são polinõmios satisfazendo condições de
estaca.onariedade e inverta.bi.l i.dade. Substi.tuindo recur-
slvamente em (1.2) permi.te escrever

+ Pt -- Eó.Zt : Zo ( 1 . 3 )

As equações (1.1) e (1.3) indicam que os dois tipos de
processos podem ser escritos como uma função li.Real do tempo
mai.s um desvi.o desta função. Entretanto, o i.ntercepto em
(1 1) é um parâmetro fi.xo, enquanto que em (1.3) depende de
eventos históri.cos. Por outro lado, os desvi.os da tendência
em (1.1) constituem um processo estaca.ovário, sendo que os
mesmos em (1.3) conformam uma acumulação de erros que'é nãoestacionária

A diferença. fundamental entre os doi.s processos pode ser
observada também em termos das raízes dos poli.nõmios
Autoregressi.vos (AR) e de Média Móvel (MA). No modelo TE, a
primeira diferença dá : '

0(U[(l-Uzt] + (]-UO(Uut (1 . 4)

em l de Ó(1) é a constante obtida avaliando o polinõmi.o +(L)

Para o modelo DE, optem-se

Õ(U (l-Uzt = 13Õ(t) + ÀÍyut ( 1 . 5)

A expressão (1.4) i-ndica a presença de uma raiz uni.teria
no polinõmi.o MA do processo ARMA descrevendo a séri.e
[(l-L)zt];. a expressão (1.5), por outro lado, envolve uma
raiz unitári.a no polinõmi.o AR, do processo ARMA para zt.

A dj.scussão precedente possa.bi.fita afi.amar, em teoria,
que se uma série é gerada por um processo TE, não poderemos
rejeitar a hi.pótese nula de uma raiz unitária na parte MA da
representação ARMA da série [(l-L)zt]. Do mesmo modo, se a
série for gerada por um processo DE da primeira ordem. não
poderemos rejeitar a hi.pótese nula de uma raiz uni.tarja na
parte AR, da representação ARMA de zt. ' '''
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1.]. .2 Representação Estocástica do Componente PezTnanente

Nelson e Plosser (1982), analizaram um grande número de
séries econõmi.cas para os EUA (médi.as anuais, começando em
1860-1909 até 1970), realizando testes que, usando alguns
elementos teóricos venci.onados na seção anterior, apresentam
evi.dência consistente com a representação DE para séries não
estacionárias.z

Em outras palavras, a análise de Nelson e Plosser
sugere que as séries de tempo económicas não contém
tendências cieterminísti.cas, mas tendências estocásti.cas,
i.e. são processos da classe DE.

Prossegui.ndo com a i.déi.a
económica pode ser decomposta
permanente, não estacionário
últi.mo estacionário ,
classe DE. então o
pertencer à classe DE.
expressa como

que uma série de tempo
em dois componentes : um

e outro transitório, este
e assumindo que a série pertence à
componente permanente deve também

Esta decomposição da séri.e pode ser

de

yt : yt+ ct

(i-U''0(QW + V(Qut
(1 . 6)

onde

9t : (l-Q''0(U\à:: w (l-DVt = 0(QW

ct = W(Uut

(1 . 7 )

yt
re spect i-vament e

e são os componentes permanente e transitório
Os poli.nõmios 0(L) e y(L) bati-sfazem

conde-ções de estacionariedade e invertibilidade. D. e ut são
variáveis aleatórias de média 0, variância constante, e sem
autocorrelação serial. A equação (1.6) atribui. não
estacionariedade ao componente secular ou permanente através

C.r os
as

zAs autocorrelações amostrar.s das séri.es em níveis começam típi.cadente
com valores en torno de 0,96, decai.ndo lentamente. As pri-meigas
diferenças apresentam autocorrelações positivas no pri.melro lag, para
logo cair rapidamente, característi.ca de processos MA de pri.Beira ordem.
Na mai.or parte das séri.es, as privei.ras di.ferenças não mostraram
evi.dênci.a de apresentar raízes uni.táxi.as nos termos MA. Mai.s
forma[mente, Ne].son & P]osser rea]i.zaram os testes desenvolvi.dos por
Di.ckey & Fuller para testar a hi.pótese nula DE contra a hi.pótese
alternati.va TE. Na mai.ori.a dos casos, a hi.pótese nula não foi. rezei.fada.



Introdução 5

de (l-L)': e fica claro que
determinísti.co como em ( 1 . 1 )

ele é estocástico, e não

1.2 A Estimação de Modelos de Componente
Permanente Estocástico com Tendências Comuns

A motivação do presente trabalho é a descai.ção de
técnicas para estimar modelos do tipo da expressão (1.6) na
versão multivariada, mai.s prece.samente no contexto de
presença de "co-integração" e ''tendências comuns", idéias
que serão di.scutidas brevemente a seguir

Baseado em Melander
hipóteses cie trabalho

( 1 9 92) , são resumidas a seguir as

1) As séries temporal-s podem ser decompostas
componentes permanente (secular) e transitório.

em

2) O componente permanente, representado por uma
tendênci.a, será tratado como um processo estocástico, e não
mete rm i. ní sti c o

3) Assume-se de que o número de tendências é
relativamente baixo quando comparado ao número de variáveis
macroeconómicas do vetou em estudo.

Formali.zango, podemos formular o mecanismo estatísti-co
gerador (MEG) das séries em estudo como

xt xo + K'tt + (1)(Qvt
( 1 . 8 )

onde Xt é um vetou n-di.mensional de séri.es, ]lo é o vetar
constante contendo os valores i.nici.ais de 71. Os componentes
não estacionários (permanentes) e estacionários
ltransitórios) de Xt estão capturados por KTt e O(L)vt
respectivamente. K é uma matriz de dimensão nxk, onde 0<k<n
é o número de tendências do processo. 'tt é a variável de
tendência, vetou de di.menção kxl. A sequênci.a n-dimensional
vt é um ruído branco com E(vt)-0 e E(vtv't)-
identi.jade de ordem n. Assumimos que vs = 0 para
Para que a)(L)vt seja estacionário, o polinâmio

vetou n-di.bens tonal

com 1., matei.z
todo sÉO

rara aue

W : :oP'
]r0
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deve ser absolutamente somável
explicaremos com mai.s detalhe
estacionari.edade)

(no capítulo 2
o corcel.to de

Se a tendência é ].i.nearmente determinísti.ca, então Tt=pt.
é um vetou k-dimensi.oral de

tendênci.a linear
como um vetou de

ou seja, 'tt-Tt-l' H, onde F é um vetou
constantes, com 0<k<n. A i.déia de
estocástica pode ser operacionalizada
passei.o aleatório com desvio do ti.po

um

tt : F + 'tt.i + (Pt (1 . 9)

onde {Qt} é um ruído branco com E((pt)-0 e E((pt(p't)- lk. Se
K#O, então, (pt é um vetou k-dimensi.oral de choques
estruturais (i-ndependentes) , com efei.tos permanentes em ]lt
Deve ser enfati.zado que estes choques permanentes podem dar
lugar a flutuações transe.terias em torno da tendência, i.sto
é, vt pode conter elementos de (pt.

Devemos notar que a hipótese de tendências estocásti.cas
pode ser rejeitada se permi-termos translações em tendênci.as
determinísticas para tempos turbulentos. Para permitir
translações, tanto em tendências estocásticas como em
tendências determinísticas, podemos reformular o modelo em

8) e (1 . 9) da seguinte forma( ].

71t : xo + Ktt + (IXI) (Vt + WDO (l . l o)

e

'tt : P + H Dt + 'tt.. + (Pt
+

( 1 . 1 1 )

Aqui Dt é um vetou d-di.mensional de 0-1 variáveis dunmy

Até aqui. assumi-mos que a dimensão de K é menor que n, o
que parece uma hipótese razoável, e equivale a di.zer que
existe um número de tendênci.as comuns. Stock e Watson (1988)
demonstram que i.sto resulta em n-k combinações lineares de
elementos de Xt que são estaca.onári.os, mesmo que os
elementos tomados i.ndependentes sejam não estacionários.
Dizemos neste caso que exi.stem n-k vetores co-i.ntegrados. A
demonstração mais deta].cada deste fatos será apresentada no
capítulo 4

Mode[os tais como (1.].0) e (1.11) não são estimados com
facili.dade, sendo que eles são formulados em função de
variáveis não observadas. O objeti.vo deste trabalho é
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justamente apresentar um método que permita a estimação dos
parâmetros em (l.IO) e (1.11), não di.retamente mas mediante
a está.mação cites parâmetros de representações a.Zternat.ovas do
processo estocásti.co 71t e logo calculando os parâmetros do
modelo (l.lO)-(1.11) medi.ante a i.dentificação das relações
existentes entre estes parâmetros e os parâmetros das
representações alternati.vas

Temos cinco possíveis formas de representar um processo
estocástico multa.vara.acto não estacionário, com co-
integração : 1) Made.Lo Autoregressivo Vetorial (V.AR); 2)
Mecani.smo de Correção de Erro (MCE); 3) VAR Restrito; 4)
Mold, e fi.nalmente, 5) Tendências Comuns.

Essencialmente, o método proposto para estimar o modelo
(l.IO)-(1.11) , consiste em estimar os parâmetros no modelo
MCE e partir destas estimativas para obter sequencialmente
os parâmetros do modelo Vlê.R restrito, da representação de
Raid e, finalmente, da representação de Tendências Comuns.

No capítulo 2, abordamos os conceitos de modelo
Autoregressi.vo Vetorial (VAR), Médi.as Móvel.s (MA) e
Autoregressi.vo-Médias Mé)vens IAIKMX) Vetori.ais, para logo
introduzir o concei.to de co-i.ntegração e de modelo de
Mecanismo de Correção de Erro. São apresentados também os
métodos de está.mação para estas representações.

No capítulo 3 apresentamos a representação VAR restri.ta e
o procedimento de i.dente.fi.cação dos parâmetros da
representação VAR a partir dos parâmetros da representação
VAR restrita .

O capítulo 4 trata da representação de Wold e como, a
partir desta, podemos obter a representação de Tendênci-as
Comuns.

O capítulo 5 explica detalhadamente o processo de cálculo
dos parâmetros do modelo de Tendências Comuns a partir dos
parâmetros que já dispomos em representações anteri.odes.

O capítulo 6 mostra como calcular as funções de Resposta
de Impulsos para aquela representação.

Finalmente, o capítulo 7 desenvolve um exemplo de
apli.cação da metodologia descai.ta nos capítulos anteri.odes
para um vetou compreendendo as seguintes variável.s : preços
e taxas de :juros na Fiança e nos EUA, e a taxa de câmbi.o
FFr/US$
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Adicionalmente, são apresentados 5 apêndices com alguns
resu[tac[os de a]gebra matricial. e probabi]i.dado
frequentemente usados neste trabalho (apêndices A e BI, o
cálculo do polinõmio em L na representação do MCE (apêndice
C), a metodologia de Johansen & Juseli.us para a estimação de
modem-os de MCE (apêndi.ce D) e os dados usados no exemplo
desenvolvido no capítulo 7 (apêndice E)



Capítulo 2

As Representações de Modelo
Autozegzessivo Vetorial (VAR) e de Mecanismo

de Correrão de Erro (MCE)

Neste capítulo abordamos, rapidamente, as pri-nci.pais
características do Modelo Autoregressivo Vetori.al (VIER) de
ordem fi.nata, que constitui a primeira representação, para
uma série temporal, venci.onada no capítulo 1. São
apresentadas as propriedades dos processos VAR estacionári.os
e o método de está.mação destes modelos. Adicionalmente,
agregam-se as defi.nações, em um contexto mai.s geral, dos
modelos Autoregressi.vos-Médias Móvel.s (VARMA) e Medi.as
Móveis (MA) vetoriai.s. Estes temas são tratados na seção
2 l

A representação do Mecanismo de Correção de Erro (MCE) é
tratada logo após, na seção 2.2, i.ntroduzindo o concei.to de
co-integração, assim como o método de estimação daquela
representação

Por último, na seção 2.3, exibidos
esclarecer os conceitos discuti.dos.

um exemplo para

2 . 1 A Representação VIER
Vetorial

,X.t)' é

Modelo Autoregressivo

2.1.1 Características Geral.s

Definição 2.1 0 modelo ou representação da forma

Xt P + AiXt-l + A2Xt.2+''.+ + Aigl&p + 8t (2 . 1 )

onde

(i) ]lt= (Xlt,
nxl,

um vetou estocástico de di.menção

lií) as Ai são as matrizes dos coefi.ci.entes de dimensão
nxn,
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liii) P-(PI,...,Pn)' é um vetou fixo nxl contendo os
termos de intercepto, permitindo que a médi-a de Xt seja
diferente de 0,

l j.v) et- (81t,

E (8tc't) -E é uma
Alternativamente

, 8.t)'
matriz

ê um rui.do branco ou seja, E(ct)-0,
si-ngu].ar e E(8te's)- 0 para

ser um processo de
E (et/Et.X) =0 e E (ctc't) -E.

s#t
Inovação

nao

n-di-mensional , ou se.j a,

pode
com

é denomi.nado por modelo V.AR(p)
Vetorial de ordem p)

IModelo Autoregressivo

A expressão (2.1) pode ser escri.ta i.gualmente como

A.(L)Xt = P + et (2 .2)

onde A(L) é

A(L) : 1. - A.L-...-A.#' (2 .3)

2 .1.2 Modelos V:AR(p) Estacionários

Definição 2.2 Seja {Xt} um processo estocástico
dimensão n. O processo 71t é fracamente estacionário
estaca-onári.o de segunda ordem se

de
ou

li) E (]lt) -H<ao para todo t,

lii) E[(Xt-F) (Xt-H)']-EX<m para todo t,

(j-j-i) E[(Xt-P) (Xt-h-P)']-r)C(h)<'n para todo t e h,

onde p é um vetou n-dimensi.oral das médias,
de covari.ânci.a de dimensão nxn e I'.(h) é a matei.z de
autocovariância de di-pensão nxn, com I'v(0)=E,.

No futuro, quando falarmos de processos estaca.onári.os,
estaremos nos referi.ndo a modelos fracamente estacionários,
também chamados de estacionári.os em sentido restrito.

Para estudar as conde.ções de estacionari.edade
representação VIER(p) , defi-na o operador

na



As Representações de Moc[e[o Autoregressi.vo Vetoria]. (VAR) e de Mecani.smo
de Correção de Erro (MCE)

11

tal q»
(2 . 4 )

qXUA.(U

O operador O(L), se existir, é o i.nverso de A(L), e é
denotado às vezes por A(L)'l. Se a)(L) exi.ste, o operador
A (L) é chamado de invertível

Definição 2.3 Seja o processo VAR(p) definido em (2.1) um
processo estacionário. Este processo é chamado de causal (ou

mais específi-cadente ser uma função causal de 8t) se existe
uma sequência de constantes ((Dj.} tal que

]p0
: e (2 . 5)

Proposição 2.1 Seja A(L) uma matriz polinomi.al. Se IA(z)l#0
para lzlgt, (ou seja, as raízes de IA(z)l estão todas fora do
círculo uni.táxi.o) , então A(L)'l=(D(L) onde

a':ü
]r0
: (2 . 6)

exi.ste, e os coeficientes matrici.ais de Q(L)=A(L)'i são
absolutamente somáve i. s .

Pçponstração. Se IA(z)l#:0 para lzlKI, então A(z) é não
si-ngular para lzlK], e a matriz A(z)'i=O(z)=AdjIA(z)]/IA(z)l
existe para lzlSI. Notando que cada um dos elementos de a)(z)
é uma função raci.onal de z, sem singulari.dades para lzlsl ,
podemos então fazer uma expansão em séries de potências
convergente para (D ( z)

'Rz) : }. q'jzj'
]p0

, l , IKt (2 . 7)

Consequentemente q)j.z:--->0 quando i-- Em particular,
para z'l, Qi >0 quando i. -->m, o que resulta em que
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(2 . 8)

os coefici.entes matei.ci.ais de a)(L) são absolutamente
s omáveis . B

Proposição 2.2 Seja um processo V.AR(p)

A(L)71t = P + et (2 . 9)

onde Xt é um vetou n-dimensional, 8t é um
n-dimensionar de média 0 e matriz de covariância E.,
matriz de constantes n-dimensionar e A(L) é
poJ-i-nomial. O processo (2.9) é estacionári.o
somente se A(L) é uma matriz polinomial com as
do círculo uni.tário.

n -dimens i. ona l e ruído branco
p e uma
matriz

se e
fora

causal
raizes

Demonstração

=)» O processo (2.9) é estaca.onári.o causal

Primeiro, mostraremos para p-l
fica

Para p=1,o processo (2.9)

(:.- «..)*. P +ct (2 . 1 0)

que, por substi.tuição recursíva, pode ser escri.to como

Xt ; (in + Ai+....+A3p + A. 'Xt.j.. + $.AICt>j.]r0 (2 . 1 1)

Aplicando esperança em (2.11) optem-se

E(XO = ([. + A.+....+A.3p + A?'E(Xt-j--) + êl. A:E(et-9
(2 . 12)

Como {alt} é estacionário, deve verificar-se que,
expressão (2.12) (ver apédice B, seção B.2), para j-->oo,

na

(i) a expressão 21.AI conviria e,]p0

li.i) A? tenda a 0

Assumi.ndo que a matriz AI tem n autovalores diferentes À,j,
ela pode ser escrita como (ver apéndice A, seção A.3)
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A. = PAP'' (2 . 1 3)

onde P é uma matriz não si.ngu.Lar de dimensão nxn, e
A=di.ag (À,l, . . . . ,À.n) . Asse.m, tem-se

A] = Pr\P''E)AP''i)AP''. pAP'' = PA+'' (2 . 1 4)

Ora,

liin A.] l,hlA+-'
)- (w«$' (2 . 1 5)

se IÀ,ij<1 para i=1,...,n. Por outro lado, se isto é
verdade, a sequência de matrizes em (i) é convergente

(2 . 1 6)

Então, se o processo (2.11) é estacionári.o, IÀsj<1 para
i=1,...,n. Isto é equi.valente a dizer, pela defi.nação de
autovalores (ver apéndice A, seção A.2), que as raízes do
polinomi.o característico de Ai, IXln-All, estão todas dentro
do círculo uni.tário. E fácil'ver que se isto é verdade, as
raízes de jln-Atzl estão fora do círculo uni.tário.

Para p>1, o processo (2.9)
processo VAR(1) de di-menção np

pode ser escrito como um

Yt = D + AYt.. + ut (2 . 17)

onde

(2 . 1 8)

( npx l ) Inpxl) Inpxnp) [ np x ]- )

L*:..]
r

L.J

f    "i'  r 
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Se o processo (2.17) é estacionári-o causal, então pela
discussão acima

jlnp-Azj#0 para lzjgl (2 . 1 9)

É fáci.l mostrar que

jlnp-Azl=jln-Atz -; ,l (2 .2 0)

Assim, se (2.17) é um processo estacionário causal, por
12. 19) e (2 .20) , temos

jlnp -A Zl=lin -A.lz ' -Apzl#0 para lzjÉI (2 .2 1)

<:= As raízes de polinomio A(L) em (2.91 estão todas fora
do círculo unitário.

A(L) é invertível pela proposi-ção 2.1, portanto fazendo
A(L)'t=a)(L) , e pre-multa.pli.cando (2.8) por (D(L), obtemos:

Xt : (b(i)p + (1)(1)et

: (: .J- * i";':\Jp0 / ]p0

(2 . 22)

a)(L) é absolutamente somável pela proposição 2.1, e ct
é uma variável aleatória de média e variância fmi-tas. Como
resultado os monentos de privei-ra e segunda ordens de ambos
os termos de (2.9) são defi.lidos (ver apêndice B, seção
B.2), sendo então definidas a média e variância de Xt

A média de Xt é

dxJ : dwp) -- dw.J

: (â .J- * ê ','t.,\Jp0 / ]r0

(2 .2 3)

o que verá.fica (i) na defina-ção 2.2
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A autocovariância de 71t com relação
fi.nata e depende sé) de h . verá.ficando
2 2

a Xt.h, é também
lii.i) na defi.feição

r:m : .l*.- «ll*..

: (E «;.: *ê«;,»Jâ '«.,«,)\ E:0 jr0 ./\jr0
(2 . 2 4)

E 'D«.J.q'«m

Também, por 1 2 . 1 1 ) , veria.camos lii.) na definição 2.2

E l r:© .lx.- «llx.

E'pP.a.<«,
(2 .25)

As s i.m , fi.ca provada a proposi.ção

(')hçpry=pÃna

1) A forma (2.22) é chamada Representação de Média
Móve-Z (MA), onde Xt é expressado em termos dos valores
passados e presentes do vetou e. e sua médi.a p.

2) No futuro, quando falaremos de processos VAR(p)
estaca.onári.os, estaremos nos referindo a processos
estacionários causais. A seguir desenvolvemos um
exemplo de processo ''estacionário'' não causal. Seja um
AR(1), univariado

yt : a.yt;. + 8t (2 .2 6)

onde jalj>1, ou seja, a raiz do po].inomio jl-alzl está
dentro do círculo unitário, e onde naturalmente, não se
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verá.fica
s omável

que )l..}oa) é um poli-nomio absolutamente
O processo (2.26) pode ser escrito como

yt : a.'yt.. -- a.'8t.i (2 .27)

que/ após substituição recursiva, dá

(2 .2 8)

Esta forma de representação, que é defi.ni.da
matematicamente. é usualmente considerada como tracei.tável
Tipicamente, {Xlt} é considerado como função de {et,sÉtl}

3) Os coefi.ci.entes Oi. em (2.6) são facilmente obtidos a
parti.r de (2.4), i.dente.ficando os coefi.cientes dos termos da
mesma potência em

In : (a)o + a)iL-L..) (in - AiL-...--AlJB
.b : (2.29)

= O. + (O. - O.A.)L + (O, - 0-A. - 0.A.:)L:-L..+(®j. - lêíOi;:Êjij:t:p -- ' --'
onde Al=0 para j>p

recursivamente usando-se
As s i.m , q)j. pode ser obti.do

O. = 1.r

© a'j;+ji
(2 . 30)

2.1.3 Estimação de Modelos VIER(p) Estáveis

2.1.3.1 Está.mação de Mini.mos Quadrados Multivariada

Seja dada uma série de tempo ]l].,
di.sponibi.lidado de uma amostra de tamanho
das n vara.áveis. Além disso, suponha
pré-amostrais para cada vara.áve]. X.p+z/

amostrais

T,
,Xr, ou seja, a

para cada uma
que existem p valores

Xo. Particionando a
e pré-amostrais desérie de tempo em valores

maneira conveniente, definimos

X : = [)Ci, . . . , XT] nxT
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B : = [p,AI, . . . ,%] nx(np+ll

[ ] ]

Xt

L*...]
Z6 Inp+l)xl (2 . 3 1)

Z:= [Zo, . . . / zr-l]

E: = [ei, . . . , 8r]

Inp+l)xT

nxT

Usando esta notação para t=1,...T,
ser escri.to de maneira compacta como

o mode lo 12.8) pode

X=BZ+E (2 . 32)

Pode-se demonstrar (Lutkepohl, 1993, págs.63-65) que o
estimados de mini.mos quadrados ordi.nários de B é dado por

Ê : xz,(zz')' (2 . 33)

onde a matei.z de covariânci.a de B estimada está dada por
A

«rO) : (ZZ') ' ® E.,

Í. : i-.-t-:l x(:, - z'uzo''4*'
(2 . 34)

Pode-se demonstrar que os estimadores (2.33) e (2.34) são
não viesados e consistentes (Lutkepohl, 1993, págs.65-69)

É interessante notar o segui-nte. O esticador de Mínimos
Quadrados pode ser escri.to de uma forma alternati.va

:(lâ,J : li. ® (zz')''zl-:(x') (2 . 35)

onde vec denota
fácil ver que na

o operador vetori.zação. Nesta notação
verdade o está.mador (2.33) equivale

é
a
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calcular mínimos quadrados ordinários para cada uma das n
equações separadamente

2.1.3.2 Outras Técnicas de Estimação

O Esticador de Verossi.milhança para B dá idênti.cos
resultados aos de Mini.mos Quadrados Ordinários Multivari.ado,
portanto, possui. as mesmas propriedades de ser não
tendencioso e consistente, além de possuir di.atribui.ção
normal asintóti.camente

Uma técnica i.nteressante consiste na apli.cação de Mínimos
Quadrados Recursivos, que permite ver o comportamento do
estimados de B ao longo do tempo. Para mai.s detalhes sobre
esta técnica ver narvey (1990, págs. 52-56)

2.1.4 Modelos VIARMA e Modelos MA de Ordem Finita

O modelo VAR faz parte da versão mais geral do denomi.nado
modelo VIARMA (Modelo Autoregressi.vo-Médias Mé)vens Vetorial)
No modelos V17\RMA, 8t em (2.1) e (2.2) já não é mai-s um rui.do
branco ou i.novação, mas apresenta uma estrutura de
autocorrelação que em sua versão mais si.mples faz com que e.
tenha uma representação do ti.po média móvel fmi.ta

et : ut + MiUtn+...+M(}lt;q

ct = M(L)«t

(2 . 3 6)

onde

ut é um rui-do branco, com E(ut)-0, E(utut')-E e E(utu,')-0
para t#s, e M (L) é definida como

M(L) : i. + M.L''..+Mê (2 . 37)

Assim, temos a seguinte definição

Definição 2.4 0 modelo representado pela expressão

A.(L)X. : P-- M(L)u. (2 . 3 8)

onde A(L) e M(L) são definidas como em (2.3) e (2.37), é
denominado modelo VARMA(p,q), ou Modelo Autoregressivo-
Médias Móveis Vetori.al
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Note que no Modelo VAR(p), no contexto do modelo VARMA
definido acima, M(L) é simplesmente uma matriz identi.dade

Proposição 2.3 Seja o processo estocástico VARIA(p,q)
defi.ni.do na expressão (2.38). Se todas as raízes do
po[inõmi-o matr]cia]. A(L) estão fora do círcu]o uni.tário,
A(L) é i.nvertível, o que i.mplica que o processo é
estacionári.o.

Demonstração. Ver Brockwell & Davas
demonstração da proposi.ção 2.2.H

(1991, pág 408), e a

A parti.r de (2.38), multlpli.cardo a di.rei.ta
A(L)'i=:O(L) (se A(L) é i.nvertível), pode ser obtida
representação puramente MA de ordem infini.ta

por
uma

A(1)Xt = P + M(1)et

Xt ; (1)(t)P + (lXI)M(1)et

:C$ «J. *i ";':\1=0 / L;0

(2 . 3 9)

p + lã. Aj;t-l-

orde

converge
sendo que esta última expressão

Definição 2.5 Seja o processo VAlIMA(p,q) definido na
expressão (2.38). Se todas as raízes do polinõmi.o matei.cial
M(L) estão fora do círculo uni.tário, M(L) tem inversa, e o
processo é chamado de invertível

Se um processo VAltMA(p,q) é invertível, pode ser escrito
como um processo VAR de ordem infi.nata

A(0]lt = P + M(].)et

m(Q''A(QXt = M(1)'' P + et

r](QXt = M(i)'' P + et
(2 . 4 0)

onde
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M (1) ' 'A (]. ) nm = i. - Enj. (2 . 4 1)
kl

é uma sequênci.a de matrizes convergente

Quando A(L) em (2.38) é uma matriz identi.date, obtemos o
denominado Modelo MA ou Modem.o de Medi.a Móve] Vetoria]

Definição 2.6 0 modelo representado pela expressão

Xt : P + M(1.)ut (2 . 42)

onde M(L) corresponde à defi.nação dada em (2.37), é
denominado Mode[o MA(q) ou Mode]o de Média Móvel. Vetoria] de
ordem q.

Se as raízes do po].inõmi.o M(L) estão todas fora do
círculo unitário, então temos a presença de um processo MA
invertível, que pode ser escrito como um processo VAR de
ordem infi.ni.ta

2 . 2 A Representação MCE
Erro

Mecani smo de Correção de

2.2.1 Integração e Co-integração

Seja {Xt} um processo AR(p) do tipo da expressão (2.2),
não estaca.onári.o, onde ]lt é um vetou nxl. Sendo que o
processo é não estacionári.o, exi.atem algumas raízes do
polinõmio matei.ci.al A(L) que estão sobre o círculo unitário,
assumindo que todas as outras raízes estão fora do círculo
unitário (não consideramos o caso onde o polinõmi.o A(L) tem
raízes dentro do cículo uni.tário, que corresponde ao caso
explosi.vo). Suponha que existem d raízes unitárias.
Multa-pli-cardo à direita pela matei.z ad:junta de A(L), este
processo pode ser escri.to como

tipo da

A(L)Xt = P + et

A(L)Xt = A(U'P + A(D'8t
(2 . 4 3)



As Representações de Modelo Autoregressivo Vetorial (VAR) e de Mecani.smo
de Correção de Erro (MCE)

21

onde A(L)' é a matei.z adjunta de A(L)

O i.-ésimo componente de Xt tem a representação

A(Ulxl: = fi + ÕÍ(Hul (2 . 4 4)

onde uj.t é um rui.do branco

Se IA(L)l tem d raízes uni.terias, sendo que as outras
estão fora do círculo unitári.o, a expressão (2.441 pode ser
escrita como

ct(U (i-Q'\i:: aWA'\. fi + Üj(U (2 . 4 5)

onde CE(L) é um operador invertível
AÓXj.t e um processo estacionário. Em
processo V.AR(p) é não estacionário,
do vetou Xt pode se tornar estacionário
dlferenci.ado d vezes. Note, no entanto, que
considerado conjuntamente, pode não
diferenciar d vezes deva.do a cancelamentos.
esse ponto considere o processo

Consequentemente,
m outras palavras, se o
cada um dos componentes

após ter sido
quando o vetou é
ser necessário

Para ilustrar

d'i o]
L. :EI ::l (2 . 4 6)

Em (2 . 46) temos que

l L
A.(U (2 . 47)

tem duas raízes uni.terias. No entanto, é óbvio que o
vetou 71t torna-se estacionário após uma diferenciação.

Os comentários fei.tos nas linhas anteriores podem
faci].mente ser estendidos para os processos ARMA(p,q) não
estacionários, os quais podem ser transformados em processos
estacionári.os após um número conveniente de diferenciações.
Asse.m temos a segui-nte defina.ção
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Definição 2.7 (Granger, 1981) : Uma séri.e sem componente
determi.Dístico com uma representação clIMA estaca.onári.a e
invertível, após ter sido diferenciada d vezes, é dita
integrada de ordem d, denotada por yt-l(d)

Nesta definição e notação, por
qualquer dita 1(0) é estacionária; se
significa que a pri.Beira diferença será

exemplo, uma série
a série é 1 (1), i.sto
estacionária.

A defi.nação 2.7 pode ser estendi.da a uma séri.e temporal
vetorial, ou seja, podemos trabalhar com um vetou Xt cujos
componentes sejam todos l(d), e di.zemos que 71t-'l(d)

Agora, um vetar Xt n-dimensi.oral, embora tendo todos os
seus componentes l(d) com d>0, ou seja, não estaca.onários,
pode apresentar combinações lineares de seus componentes que
sejam estacionários. Introduzi.mos agora a defina.ção de co-
i-ntegração.

Definição 2.8 (Engle and Granger, 1987; Johansen. 1988)
Os componentes do vetou Xt são ditos co-integrados de ordem
d,b, denotado por Xt-CI(d,b), se

(i) todos os componentes de Xt são l(d) ;

lii.) existe uma matei.z a (#O) de dimensão nxr tal que
zt=a'Xt'l(d-b), b>O. Os vetores que compoem a são chamados de
vetores co-integrados.

Por exemplo, para um vetou
2 . 8 impli.ca que

é estaca.onári.o. No

]lt-l ( 1 , 1 )
{Xt} não é

entanto,

de di.menção nxl,
defi.feição 2.8 impli.ca que {Xlt} não é estacionári.o, mas
{xt'71t-Z} é estacionári.o. No entanto, existem combi.nações
lineares dos componentes de ]lt que são estacionários.
Considere, por exemplo um vetou cujos componentes são Renda
lyt) e Consumo (ct) no Brasil para um período de 20 anos,
expressados en logari.tmos. Tipo.cadente, estas séries são não
estacionári.as. No entanto, hipoteticamente, o consumo pode
guardar uma relação fi.xa com a renda, por exemplo Ct/Yt=ek,
com o qual in(Ct)-ln(yt)=ct-yt=k. Aqui a=]1 -1]

2 . 2 .2 A Representação MCE Mecanismo de Correção de Erro

Seja Xt um vetou 1(1), de di-pensão nxl, cujos componentes
são C.[ (1,1) com r vetores co-i.ntegrados, representado por
um modelo VAR(p) de ordem finita

A(1))Ct = P + P Dt + et (2 . 4 8)
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onde

:. -É «:P
}1 '

A(Q (2 . 4 9)

p e p são vetores nxl de constantes, Dt é um escalar que
representa uma vara.ável dummy e {8t} é um rui-do branco com
Elctl-0 e Eletct'l'E/ uma matei-z post.uva definida.

Defina A (L) como

A(Q := A'(U (]-U + A(])L (2 . 50)

onde

A(1) = 1 A jn (2 . 51)

Pode ser demonstrado (ver apêndice C) que

A*(U = : n onde A;=--lg..Aj (2 . 52)

Substituindo(2.50) em(2.48) temos

[A'(U (1--1) + A(1)L]Xt = P + P Dt + ct
A+(1)AXt + A(1)Xt;. = P + Pbt + et

o que permite reescrever (2.48) como

A P + P Dt -- A(])Xt;. + et

onde A:=1-L é o operador de primera di-ferença

(2 . 53)

Como Xlt é integrada de ordem um, IA(L)l possui n raízes
unitárias. Portanto IA(1)l=0, impli-cardo que a matei.z
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po[inomia[ n-di.mensiona].
Suponha que

A ( ]. ) , tem posto inferior a n

posto [A ( 1 ) ] (2 . 54)

Então a matriz A(1) pode ser escri.ta como o produto de
duas matrizes 'r e a de dimensão nxr l

A(1)=ya' (2 . 55)

Por outro lado, segue de (2.53) que [A(1)xt.i] deve ser
estacionário, sendo que o lado esquerdo da equação (2.53)
denota um vetar estacionário. Então, pode ser escrito como
função li.near de um vetou estacionário. Por (2.55) temos

A.(])Xt.. = 'ya'Xt.. - 'z.-i (2 . 5 6)

Portanto a'Xt=zt é estacionári.o, e ct, conforme a definição
2.6, é a matriz dos vetores co-integrados, representado r
relações de co-i-ntegração. Asse.m, Xt-C(1,1), com r vetores
co-integrados.

Note que se posto]A11)]=0, não temos vetores
integrados, e a expressão (2.53) se reduz a um modelo
pri.Beiras diferenças AR com desvio ('dri-ft"), i.sto é,
representação válida é VAR em di.ferenças.
postolA(1)]=n, não há co-i.ntegração, mas
são estaca.onárias; a representação vá].ida
níveis

a

co
de

Por outro ].ado se
todas as vara.áve i.s

é a de VIER(p) em

Substituindo (2.56) em (2.53), obtemos a
representação de Mecansimo de Correção de Erro (MCE)

chamada

A P+ P Dt-'ya'Xt.i + 8t

: P + P Dt- 7zt.. + ct
+ (2 . 57)

que consiste simplesmente em ressaltar a restri.ção que
colocamos em A(1), com relação ao posto desta matriz. Nesta
representação, as variável.s expli-cativas são o passado de
Axtr que representa os efei.tos de curto prazo2f e o

iNote que, para r>1, as matei.zes a e y não são úni.cas. Se r=1, cc é
lÍRico a menos de si.nal
zNo caso de exogeneidade fraca de alguma/algumas variável.s do si.stema,
presente de AX. também pode se tornar vara.ável expli.cata.va no si.stema.
Ver Ericsson. N. R. , 1992

0
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desequilíbrio entre componentes do vetou Xt no pera.odo
anteri.or, consi-derando a relação de equi.líbrlo exi.stente no
longo prazo (Engle and Granger, 1987)

Como A(1) é uma matriz singular, técnicas padrões para
inverter a forma (2.53) não podem ser utilizadas para obter
a representação de Wo].d, que é um passo necessári.o para a
obtenção da representação de Tendências Comuns, como veremos
mais adiantei. No entanto, a partir da está.mação dos
parâmetros da ,representação MCE, podemos obter uma
representação alternativa, denomi.nada VAR ''restri.ta", que
nos permitirá obter com maior facili.dade a representação de
Wold, como será explicado mais detalhadamente nos próximos
capítulos.

2.2.3 Estimação de Modelos MCE

Para estimar (2.53), o método de Johansen (1988, 1989,
1991) , baseado na função de verossi.mi.Ihança da amostra, pode
ser usado. Este método ca].cHIa A(1) - e permi-te testar sobre
o posto de A(1) -, os vetores a e 'y, de onde dóri.valemos os
parâmetros da polinomi.al A'(L) e o resto dos parâmetros
Basicamente, o método calcula a matriz a, considerando os
quadrados das correlações canõni-cas de Rtt com relação a Rot,
onde Rot são os resíduos da regressão de AXt sobre as
di.ferenças desfasadas AXt-l/'''rA)Ct-P+lr e Rit são os da
regressão de )(t-l sobre as diferenças A)Ct-l/''',A)Ct-P+i. Os
vetores de a são as r maiores vara.áveis canõni.cas. Para
testar sobre a dimensão do espaço de co-integração, i..e. o
posto da matei.z A(1) , são calculadas a estatística Lambdamax
e a estatística do Traço. Estas estatísticas são usadas para
testar sequência]mente no : posto]A(1)]= r. vs n; : posto
[A(1) ] - ri>ro .

da

Os estimadores dos coefici.entes
constantes, dos coefi-ci.entes das variável.s exógenas e de 'a
tem as propiedades asi.nt6ticas usuais, se Xt é um processo
VIER(p) Gaussiano. A estimação consistente de 'r
separadamente requere restrições adicionais, sendo
existe um prob]ema de i.dentifi.cação (]-embre que 'r e a podem
asumi.r diferentes valores, dependendo da normali.zação

gizada). O método de Johansen é di.scuti.do com mais

/

e

do polinomio A* (L) das
rvariáveis

(1

que

realizada). O método de Johansen
detalhes no apêndice D.

Engle & Granger (1987) propuseram um estimados em doi.s
passosr quando existe um só vetou de co-i.ntegração. No

JUm algoritmo para obter a representação de Wold parti.ndo da
representação do MCE é descai.ta em Lutkepohl & Reimers (1992)
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privei-ro passos os componentes do vetou a são estimados,
fazendo uma regressão em níveis das variáveis. No segundo
passo/ estes parâmetros são usados na representação de MCE
12.41), e o resto dos parâmetros é estimado. Nos dois
passosr mínimos quadrados ordinários são usados. Note que as
estimati.vas dos parâmetros no primeiro passo convergem a
suas probabi-li.dades li.mi.te à taxa T (são super-
consistentes), sendo que os parâmetros no segundo passo
convergem à taxa asi.ntótica usual TI/2. Existem dois
problemas com a estimação do vetou co-integrado neste
método : a) a forte posei.bilidade de não indepêndencla entre
os erros e os regressores; b) forte possibilidade de
regressões espúreas. O primeiro problema tende a diminuir
asintóti.cadente, e o segundo problema também, se os
componentes do vetou são realmente co-integrados. No
entanto, para pequenas amostras, as estimati.vas podem ser
viesadas (ver Dava.dson e Mac Ki.nnon, pág. 719)

De acordo com um teorema demonstrado por Engle & Granger
11987), o estimados em doi.s passos de uma equação dentro de

um sistema de Correção de Erro com um só vetou de co-
integração, obtido a partir de uma
regressão estática das variáveis
verdadeiro
estimados

uma está.matava de a em uma
do sistema, em vez do valor

a mesma distribuição limo.te que o
versosimi.Ihança usando o valor

de
de

cc, terá
máxima 0

verdadeiro de a .

Alternativamente, em vez de estimar a, podemos fazer
restrições, a pri-ori, sobre todos ou aJ-gins vetores de a, de
acordo com a teoria económica. Se o espaço de co-i.ntegração
la matriz a) é conhecido, podemos então estimar o resto dos
parâmetros usando mínimos quadrados ordi.vários.

2.3 Exemplo

A seguir, apresentamos um exemplo com o objeti.vo de
esclarecer os conceitos e mecani.smos i.ntroduzi.dos nas seções
2.1 e 2.2 deste capítulo.

Seja Xt um vetor, de dimensão 3xl, tal que Xt
r=1, ou seja, exi-ste uma matriz a, de dimensão nxl (um
co-i.ntegrado), tal que a'71t-l(O) . Suponha que Xt segue um
processo VAR(2), e que Dt é uma vara-ável dumny escalar que
assume os valores 0 ou 1. A representação de Xlt na
representação AR (2 ) será

vetou
e

A de Xt
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[l3 -- Ail -- A:L2 (2 . 58)

onde

a a

: l a:-l a

aa

aizp

A. e A:

Agora

A (0 = i. 21.(-2.A:iJ'=
kl }bl '

1] + A2L

e

A(D -- A: (2 . 59)

Então , a representação baseada em (2.57) do processo
12.58) está dada por:

[-] [-;]
L:: ] *L:ir' »:tÍ; ]*r;][l, +

ou:

a, A.

   
;::] :L::] 'L:}'*L:=]
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e de Mecanismo

[-.] [-;]
L;:] *L:if' «,f;; ]*r:]a, A. (2 . 60)

Como AXt é estaca.onári.a, A(1)Xt.i tambén deve ser
estacionária, em consequênci.a, função li.cear de aXt.Z. Sendo
que r=1, temos que A(1)-ya', onde 7 e a' são vetores 3xl

"'» : :, - ». - «: : [Í!].«..
":. -,.] (2 . 61)

Note que o conheci.mento de (2.61)
em At e A2 na representação (2.58)

i-mpla.ca em restri.ções
\

A representação de MCE fi.ca

a,

(2 . 62)

* «:+::] ; [:J*r:![Í; ] .«..*...

+ CE:.)C:t;.+ '*,oc,..l 



Capa.tulo 3

A Representação VIER 'IRestlita''

Neste capítulo abordamos a chamada representação VAR
"restrita", no senti.do de que colocaremos certas restrições
nos componentes de um modelo VAR a ser estimado (o VAR
restri.to), derivados da co-integração existente nos
componentes do vetou estocástico em estudo. A representação
VAR restrita pode ser obtida a parti-r clãs estimati.vas dos
parâmetros no MCE, ou por técnicas padrões para a estimação
de um VAR estaca.onário, se os vetores co-i.ntegrados (a
matriz a) são conheci.dos. As estimativas obtidas permitirão
obter está.mativas dos parâmetros na representação de Wolci,
que será tratada no capítulo seguinte. Estes itens são
tratados na seção 3.1

No final de capítulo, na seção 3.2, um exemplo é
apresentado para esclarecer a aplicação dos procedimentos.

3 . 1 A Representação VIER ''Restrita''

Campbell e Shi.ller (1988) demonstram como de modo direto
a representação MCE pode ser reescrita como uma
representação VAR restri.ta quando n=2 e r=1. O teorema l em
carne (1991) mostra que este resultado pode ser
generali.zado.

Proposição 3.1

(i.) Se:ja {71t} um processo AR(p) não estaca.ovário

A(1)Xt = P + P Dt+ ct (3 . 1)

onde Xt é um vetou nxl, p e p+ são vetores nxl de
constantes, Dt é um escalar que representa uma variável
dummy e {8t} é um rui.do branco com EÍetl;0 e Etetct'l'E/ uma
matei.z positi.va definida

lii) Assuma que Xt possui r vetores co-integrados, tendo
então a representação MCE

A *(U AXt P + p'nt - 'cE'Xlt>. + et (3 . 2)
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onde a e y são matei.zes de di.pensão nxr.
polinõmio matei.cial onde

e A*(L) é um

»'m : :. - $1«P onde

lii.i) Defina as seguintes matrizes

liii..l) M=tS.'aJ', uma matei-z não singular de dimensão nxn,
onde Sk é de dimensão kxn, com k=n-r;

[i.ii.2) 'r+=]O 'y], uma matriz , de di.pensão nxn;

(ii-i-.3) D(L) e D.(L) , matrizes polinomi.ais
nxn, dadas por

de di.mens ão

0lk
o (i-UX.

(l-i)ik
D.(Ue

0
(3 . 3)

observando que D(L)D.(L)-D.(L)D(L)-ln(l-L)

O processo {Xtl-CI(1,1), com r vetores co-integrados se e
somente se existe uma representação VAR restri.ta, da forma

B(1.)yt = 0 + 0 Dt + lk (3 . 4 )

onde

B(U
.b -l .L

M[A'(1)M O(1) + 'y'L] (3 . 5)

yt;= D.(1)}Ut (3 . 6)

e

O-Mp, 0+=Mp+/ TI.=Me. (3 . 7)

de modo que {yt} é um processo VIER(p) estaca.onário. Os
últimos r elementos de yt são dados pelas r relações de co-
integração.

Demonstração. Ver carne (1991), para uma demonstração
formal. A seguir demonstraremos informalmente a proposiçãoanteri.or
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Parti.ndo de (3.1), pre-multiplique esta expressão pela
matriz .M, e pre-multiplique ]lt no primeiro membro de (3.1)
por MM'l, obtendo

}a.(1)M''FOCt }P + i'P Dt + M;t
+

(3 . 8)

como A(y
13. 8) fica

A(U'(i-U + A(1)L , o primei.ro meirtbro da equação

Fn(1)M''lyt = M[A(U'(1--1) + A(1)L]M''F%t

= M[A(1.) *M''(1-1) + A(])M''L]FQCt
(3 . 9)

Observe que

y+-y+D.t (L) ,

A(1) -'ya'- [On*k 'r] [Sk' a] ': y+M=7+DI(L)M e (3 . 1 0)

1.(1-L) -D(L)DI(L)

Asse.m, substi.tui.ndo(3. 10) em (3 . 9) , obtemos

}n.(1)M'')QCt M[A(1.) M''D(t)D.(Q + ''D.(1)}®4''L])QCt

m[A(u'M''D(u + ' L]D.(QFqt

:B ( L) yt (3 . 1 1)

Note que pela definição de yt, os pri.mei.ros k componentes
deste vetou são combi.nações li.teares das primeiras
di-ferenças dos componentes de 71t/ em consequência
estacionários. Os r componentes restantes são os r vetores
co-integrados, também estaca.onári.os. Asse.m yt é estaca.onári.o.

Finalmente, por (3 . 8 ) ,
fica provada a proposição

denomlnando 0=MP, 0+=Mp+e qt-Met/

Para a escolha dos k primeiros elementos de yt,
para a escolha de SK , temos duas a].ternativas

ou seja,

1) dei.xar sk-a'lr onde a'lcE'0. Isto garante que M seja
não singular (ver apêndice A, seção A.l)



32 A Representação VAR Restrita

2) Normali.zar ct de taJ- modo que a'-]a+ ].], e dei-xando
SK-]]K O], o que determi.na que os primeiros k elementos
de yt sejam dados pelas primeiras diferenças dos
primeiros k elementos de ]lt. Note que Sk-]]k 0] somente
é permissível se as últimas r li.lhas de cl compõem umase as
matei.z não conhecida, sempre podemos
arrumar os elementos de 71t de forma tal que a matei.z a
tenha essa propriedade

si.ngular Se a é

3.2 Calculando a Representação VIER a partir da
Representação VIER Restrita

O modelo (3.4) pode ser estimado com Mínimos Quadrados
Multivariados, método que foi descai.to no capítulo 2. A
parti.r da estimação da expressão (3.4), podemos calcular os
parâmetros da Representação VAR, na expressão (3.1). As
relações entre o VAR e o VAR restrito, são obti.das
fao ].ment e

p'M't0, p+'M'l0+, et=M'i'qt, A(D = m''B(UD.(UM (3 . 12)

Sendo que a) detIB(L)]=0 tem todas as soluções fora do
círculo uni-tário (porque (yt} é um processo estaca-ovário)=a
detIB(1)]#O apostoIB(1)]=n), b) D.(1) tem posto r e c) M tem
posto n, é claro que A(1) tem posto r

Alternati.valente, sendo que ct, 'r conjuntamente com A*(L)
foram está.mados pelo método de Johansen. estas estimati.vas
podem ser usadas para calcular os coeficientes de B(L), para
logo calcular os coefientes de A(L)

3.3 Exemplo

Conta.nuamos aqui- com o exempJ-o desenvolvi.do no capítulo
2, ou seja, um processo VAR(2) não estacionário 3-dimen-
sional, onde os componentes são CI(1,1)

«..-«,,{Íii] ;r:iJ*r:Í+*F:
(3 . 1 3)
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com r=1, ou seja k=2, levando a uma representação MCE

([l -F À.2' (3 . 1 4)

Ca[cu[e a matei.z M com o vetou a norma].i.zado, e Sk-]K

M (3 . 1 5)

IOBS : esta representação de M requer que a matriz
formada pelas últimas r linhas de a se.ja não singular, no
exemplo, de fato é o escalar c[3i)

As demai.s matrizes a calcular.
Restrito, são

para construir o VAR

o o ]
1 0
o (l-Uj

0

(l U
0

0]

o l
l

D(U

(3 . 1 6)

Asse.m, yt fica

0

(l-Q
0 [ ;Jr;][.:*..*i ,.**](3 . 1 7)

onde claramente é observado
estacionário, sendo que cada
estacionário.

que
Uln dos

é um processo
componentes é

O modelo B(1)yt=0+0Dt+ Rt / onde yt é defina.do como em

13.17),0, 0' são vetores de 3-dimensionais de constantes e Ht
é o vetor 3-dimensional de resíduos, é um VAR121

[--] [-;] l:! l-««  «,.- [Í!; ]*r;]
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estacionário 3-dimensionar, e pode então ser está.mado pelo
procedimento usual para estimar modelos V.AR estacionári.os.
Como já foi. comentado, pode ser feito através da aplicação
cio Método dos Mínimos Quadrados Ordi.vários Multivari.ado, que
de fato se resume a apli.cação de Mínimos Quadrados
Ordinários a cada uma das n equações separadamente, se a
matriz de covari.ânci.a dos resíduos possui a estrutura
apropriada

As relações entre o VIER e VAR restri.to de nosso exemplo
ficam, neste caso :

0

l
+

(X'21

0

l
+

'a'21

[

l.:., .;;.: *.,]+

1 1

0

l
+

0

l
+

'(l21

[

l.:.: .;;.; *.;]+

1 1

0

l
+

(X'21 [1:
0

l
+

-(X2.

[

l--«=",.

Tlit

+

CE:.Tl:t + 'rl3tJ

e

1 0
a, - A.L -.à:L') = O l

l + +

L--a.. -(lzi

0 (l-Q

-.' - -:L:j O
0

0

(l-Q
0

0 0]

(3 . 1 8)

onde
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[ ]

b.3.z: lb.:l

b::J

b,:J

b.:.z

b::?

b,:p

B. e B,



Capa.tule 4

As Representações de wo].d e de Tendências
Comuns

Neste capítulo explicaremos como obter a representação de
Wold para um processo {Xt} tal que Xt-CI(1,1), após
transformar as variáveis desse vetou usando o operador
di-ferença. Parti.ndo da representação VAR(p), e usando as
estimativas dos parâmetros e polinomi.os matei.dais nas
representações do MCE e do VAR restrito di.scuti.das nos
capítulos anteri.odes, a representação de Wold é fao.Imente
obtida. Estes itens serão tratados na seção 4.1

Na seção 4.2 introduziremos o conceito de representação
de Tendênci.as Comuns, e como esta pode ser obtida a partir
da representação de Wold.

Na seção 4.3 apresentaremos um exemplo para esclarecer os
procedi-mantos apresentados.

4 . 1 A Representação de Wold

Seja {Rlt} um processo V.AR(p) não estacionári.o

A(UXt = P + P Dt + et (4 . 1)

co-integrado de ordem (1,1), com r vetores co
integrados, tendo então a representação MCE

A*(UAX. P + P Dt ya'Xt 1 + 8t (4 . 2)

e a representação VAR restri.ta

B(1)yt = O + 0'Dt + rlt (4 . 3)

onde Xt é um vetou nxl, p, p+' Dt, 8t, A4'(L), a, 7, B(L),
0, 0+ e 'Rt possuem as especifi.cações feitas em capítulos
anteriores.

A expressão (4.2) representa um processo estaca.onári.o.
Pelo teorema de Wold . todo processo estacionário pode ser
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escrito como a soma de doi.s processos não correlaci.onados,
um deles determinísti.co cuja previsão pode ser perfeitamente
infere.da de seu própri-o passado, e o outro tendo uma
representação MA de ordem i.nfinita. Como já foi di.to no
capítulo 2, i.nverter a expressão (4.2) resulta
computaci.oralmente difíci.l pois a matriz A(1)-'ycl' é não

representação de Wold é fao-lmente
usando a estimativa de B (L) em

calculada atravês da estimação
2)

invertível . No entanto, a
obtida a partir de (4. 1)
14.3), que por sua vez foi
prévi.a dos vetores a e y em

1 ) Substitua o polinõmio
apresentada em (3 . 12 )

A(L) em (4 . 1) pela expressão

A(L)Xt = [M''B(L)D.(L)M]Xt P + P't)t + 8t ( 4 . 4 )

2) Pré-multiplique 14.4) pela expressão M''D(1)B(1)''M

[M''D(L) B(L) '' MJ[M''B([)D.(L)M]Xt [M''D(1)B(U''M]p + [M 'D(1)B(1) 'M] (et + p'Dt)

obtendo a representação de Wold

AXt : Õ + C(Q [8t + f) Dt] (4 . 5)

onde

c(1) = m''o(i)B(U''M c,C,
bo
: õ = c(1)P ( 4 . 6)

Note que C(L)
somável, pois é
somável

é um polinõmio matrici.al
função de B(L)'l, que é

aliso lutamente
abro lutamente

A representação de Wold (4.5) perdi.te calcular a chamada
função Resposta de Jmpu-usos, que mostra como o vetou Xt é
afetado por choques inesperados em algum/todos os
componentes do vetou dos resíduos
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4 .2 A Representação de Tendências Comuns

A segui-rf mostraremos como obter
Tendências Comuns, cujo concei.to já
Capítulo l

a representação
foi introduzido

de
no

Substituindo recursivamente em (4 .5)

2C. = )C. + Õ + C(1) [8. + P D.]

x: = x. + õ + c(1) [8: + p'b,J : x. + Õ2-FC(Q [8. + e: + p'bi + P D:]

obtemos

Xt: xo + Õt + C(U(i+L + L2+... L5]et + p ot] (4 . 7 )

Defina C(L) como sendo

C(D = Co(U + C(1)

E.P*Z':
j;o ' bo '

( 4 . 8 )

onde co(U
L:0
E

Por (4.8), e igualando os coefi.cientes das potencias em
ambos os membros, temos que

c. = c?+ c?

e para i>O, temos que c? ci ( 4 . 9 )

Defi.na agora C'(1) )l.C)l.x como sendo
EO



As Representações de Wold e de Tendênci.as Comuns 39

c G) .oHÊLt
bo

(4 . 1 0)

}l'Jr -- }l.É':-' }l.J' -'- }l.É'''-

Para calcular os coeficientes do poli.nõmio C'P(L),
igualando os coefi.cientes das potencias em (4.10), observe
que

c:l

+

c.

+

c: E',
}3 '

c: (4 . 1 1 )

Por(4.101 e(4.11), sendo que õ=C(1)p por(4.6), e para
t assumi.ndo valores muito grandes (t-->oo), a expressão (4.7)
pode ser re-escrita como

X. + Õt + [Ca(U + C(]) ]}, LNet + p'Dt)

t

ko
Xt

X. + c(1)[Pt + po0]
t

+ [Co(t))l. ih(Ct + p'Dt)

x. + c(1)[pt P Dt) ] + C (Q (8t + P Dt)
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x. + C(Det + C'(D (et + p'Dt) (4 . 12)

onde

Ç p' -'" E Lhc. '' p"b0
bo

t
(4 . 1 3)

O vetou n-di-mensi-anal et é um passeio aleatório com desvio
l"draft"), o que pode ser observado substi.tuíndo
recurso.valente em (4.13) , e fazendo a suposi-ção convence-oral
de que ea =0 para s<0

L : '.
e. : P+ eo + ci + PD. : P+ PD. + G +e.
e: = P2+e. + c. + e: + P D. + p'b: = p + p'bz + e. + 8:

et; : P + P Dt + Ç.. + 8t ( 4 . 1 4 )

cie longo prazo de Xt está doma.nado pelo
componente não estaca.onário C(1)et, (que foi acumulando todos
os choques e efeitos das vara.ávei.s exógenas no passado) . No
entanto, lembrando que zt-a'Xt, onde {zt} é estacionário e
componente C(1)et é não estacionário, pré-multa.plicando
1 4 . 12 ) por ct', temos

0

O comportamento

e

que

11) a'C(1)-0, o que impli-ca que C(1) não é de posto
completo [ver apêndice A, seção A.]), sendo de posto igual a
n-r=k . Asse.m, optem-se

zt a'Xt : a'Xo + a'C'(1)et (4 . 1 5)

(2) Adia.oralmente, C'K(L) deve ser absolutamente
somável, o que dera.va da suposição de que C(L) é l-somável

Stock & Watson (19881 mostram como a parti.r de (4.12)
pode ser obtida a representação de tendências comuns.
Considere
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[i) C(1) tem posto n-r=k<n pois a'C(].)=0, e o posto(a)=r
Portanto, existe uma matei.z Hi, de di.mensão nxr, e de posto
r tal que C(1)Hl=0

(ii) Se H2 é uma matriz de dimensão nxk, com posto k, com
co].unam ortogonais às colunas de Hi, então K=:C(1)H2 tem
posto k (note que C(1)' e H2 estão no mesmo subespaçol

llii.) A matei-z H=(Hi H2) de dimensão nxn é não singular, e
C(1)H-(O K)-KSk, onde Sk é a matei.z de seleção de di.menção
kxn. Ou seja Sk-[0kx(n-k) ]k]/ onde Okx(n-k) é uma matriz de
zeros de dimensão kx (n-k)

lver apéndice A, seção A.l, para justifi.car (i),
(iii) )

(ii) e

Então, partindo de (4.12) e por (iii-), obtemos

Xt x. + c(1)m''et + c*(u [8t + p'bt]

x[. + KSlp''et + c'(Q [8t + p'bt] (4 . 1 6)

x. + K'tt + (])(1) [vt + \yDt]

sendo que

'tt : P + P Dt + 'tt;. + (Pt (4 . 1 7)

onde

'tt:SkH':et, a)(L)-C+(L) F'', vt-Fet,
( 4 . 1 8 )

qlt=Fp'k/ F:- [Fk' FT']

Por (4.14), temos que p-SkH''p, p+'SkH''f)+, e (pt'SKH''et. Note
que tt é um vetar kxl, tendo tantos elementos como tendências
são observadas, o fato de 't. ser k-dimensional deriva do fato
do modelo ser co-integrado de ordem r=n-k. A representação
de Tendênci.as Comuns expressa o vetou Xt como uma combinação

linear de k passeios aleatóri.os com draft p+F'Dt
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4.3 Exemplo

Prosseguindo com nosso exemplo desenvolvido nos capítulos
anteriores, ou seja, um processo 3-dimensional não
estacionário AR(2), co-integrado com r=1, implicando k=2
Inúmero de tendências) e variável dummy Dt l-dimensionar, a
representação de Wold deste processo fica

[«*..]

l: ::lli1l*.«ll;l*l:l+.l(4 . 1 9)

onde C(L) pode ser calculado a parti.r do conhecimento dos
parâmetros na representação de MCE e/ou da estimativa do
po[inõmio matei.cia]. B(L) na representação VAR Restri.ta, de
acordo com a expressão (4 . 6)

A representação de Tendências
fi.ca

Comuns para este processo

[*..] [*.] [«..

L;:J*L:::1lr: *«ll:l*l:ltl
J

]

(4 . 2 0)

onde Q(L) é um
absolutamente somável e

polinõmi.o mata i. ci a l 3 -dimens i. ona ].

1:::1 *1:il. * ]:::: ] * ]::] (4 .2 1)



Capítulo 5

Identificação dos Parâmetros da
Representação de Tendências Comuns

Neste
identi.ficar os
Comuns, partindo
Representações
Adi dona .Lment e ,
para esclarecer

capítulo, na seção 5.1, mostraremos como
parâmetros da representação de Tendências

do conheci.mento dos parâmetros das
di.scutidas nos capítulos anteriores.

na seção 5.2, será apresentado um exemplo
o procedi.mento .

5 . 1 Procedimento de Identificação

Repeti.mos a seguir as especi.ficações da representação de
Tendências Comuns di.scutida na introdução e no capítulo 4,
com a fi.na].idade de deixar claro qual.s são os supostos
usados que justificação o procedimento de identi.ficação dos
parâmetros .

Seja um processo {Xt} n-di-mensional, co-integrado (1,1)
com r vetores co-i.ntegrados, i.mplicando que o número de
tendências é igual. a k=n-r e cuja representação de
Tendências Comuns está dado por

xt : xo + K'tt + (IXi) [vt + q'Dt], ( 5 . 1 )

(5 . 2)'tt : H + H Dt +'tt.. + 9t

onde

(i) x. é o vetou constante contendo os valores iniciais
de 71t

(i.i) Os componentes não estaca.onári.os (permanentes) e

estacionários (transitóri.os) de ]lt estão capturados por K'tt e
a) (L) vt respectivamente

(iii) K é uma matriz
+-nn,]nn

constantes
k representa
dimensão kxl,
n-di.mensional

Tt
tendência
das

A
vetou de
sequenczaa variável. cie

{ vt } é um ruído branco com E(vt)=0 e
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E(vtv't)- in/ a nxn matriz i.dente.dado. Assumimos que vs=0
para todo s90, e que (1)(L) é um polinomio absolutamente
somável. Dt é um vetou d-dimensi.oral de vara.ávei.s dulr\my

(iv) p e F+ são vetores k-di.mensionais de constantes.{gt}
é uma sequênci.a rui.do branco com E((pt)-0 e E((ptg't)- IK

Para calcular os parâmetros do modelo (5.1)-(5.2) proceda
da segui.nte manei.ra

( ]. )

co-integração.
estacionári.o, tt

Considere as v-n q t r i f-ÃQ Q dera.vidas da exi.stência
{ zt} onde zt-a'Xt

estacionário, os
15 . 1 ) devem

de

Para que processo onde seja
nkque

componentes da matriz K na
as seguintes restrições

esendo nao
expressão satisfazer

CL'K= 0 (5. 3)

Dado a, as restrições de co-integração fornecem então
rk=(n-k)k equações que podem ser usadas para determinar
alguns dos nk componentes de K

12) Após ter obtido rk restrições em (1), prece.samos de
nk-rk restri.ções adia.onais para obter os restantes
coe fi.cientes de K

Substitui.ndo (5.2) em (5 . 1 ) temos que

xt : xo + K(p + H*Dt + Tt. + (Pt) + (IXi) [vt + VDt]

x. + Kp + Kp'Dt + Ktt.. + Kq)t + (1)(1.) [vt + WDt]
(5 . 4 )

Por outro lado, substituindo (4.14) em (4.12) e lembrando
que õ=C ( 1 ) p, temos que

Xt X. + C(1) (P + p'Dt + et . + et) + C'(U [8t + P Ot]

X. + C(1)p + C(1)p'Dt + C(1)et.. + C(1)et + C'(U [et + p'Dt] (5 . 5)

X.+ Õ + C(1)p'Dt+ c(1)et . + C(1)ct + c*(H]et+ p*Dt]

Comparando as expressões (5.4) e (5. 5) temos que
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õ=KH, C(1)p'-KF' e C(1)et=K(pt para todo t (5. 6)

As igualdades (5.6) na verdade :já foram mostradas em
(4.18) quando derivamos a representação de Tendências Comuns
a partir da representação de Wold.

Lembrando que Elctct'l=E
que:

e E [(pt(pt'] -]k, e por (5.6), segue

E(K(ptlpjK) = E(C( llctCP(1)')

KE((ptlpOK' = c(1)E(etc9c(1)'

KK' = c(]) Ecl])'

(5 . 7)

Dado C(1), que é de posto k, e E, a equação (5.7) fornece
k(k+1)/2 restrições sobre K, sendo que o segundo membro de
15 . 7) é uma matriz simétrica

Lembre que, por (4.6), podemos obter uma estimati.va de
C(1), a parti.r das estimativas dos parâmetros nas
representações de MCE e de VAR restri.to

C(1) = M''D(1)B(]) 'M (5. 8)

onde C(1) é de dimensão nxn. Uma está.nativa de E é obtida
a partir da matriz de covari.anciã está.meda no VAR restri.to,
usando (3.12)

13) Para finalizarmos a identi.ficação de todos os
componentes de K, precisamos impor nk-(n-k)k-k(k+1)/2=k(k-
1)/2 restrições adi.cionai-s, que devem ser escolhi.das pelo
anali.sta com base em cri.térios adequa(]os

14 ) Alternativamente, para a

King et a.Z.Z.í. (1987,1991) propõe escrever
Kon onde Ko é uma matriz nxk de posto k,
escol.hidos de tal forma que a'Ko=O, e onde os
livres de K constituem uma matriz a cie
Substi.tuindo Kon em (5.7) , pre-multa.pli.cardo por
e pos'multiplicando por Ko]K'oKo] ' , temos que

obtenção dos elementos de K,
a matriz K como
com seus elementos

parâmetros
dimensão kxk

[ K'oKo] ':Ko'

de

K.ll'K: = c(i)Ec(iy

tKI,K.J ' K:K.7m'K:K.[K:K.]'' = [K:K.]'' K;c(1) Ec(]yK.[K:K.]''
7t7t' =]K],K.]''K:c(i)Ec(lyK.[K:K.] '

(5. 9)
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lado di.leito de (5.9) é uma matriz
definida, com k(k+1)/2 únicos parâmetros. Em

determi.nar k(k+1)/2 parâmetros de n,
decomposição de Choleski
implicando

0 kxk positi.va
1 5 . 9 ) , podemos
fa zendo uma

lver apéndice A, seção A.3) de lx',
7t triangular i.nferior

7t, podemos calcular então K
Dada estamatriz

estimativa de

K = K.x (5. 1 0)

15) Para o cálculo dos outros parâmetros da representação
de Tendênci.as Comuns, por (5.6) e (3.12) temos que

Kp = õ = c(1)p = c(1)m''o

P = (K'K) 'K'C(1)M''O

KF* = c(1)p* = c(i)m''0*

F* = (K'K)''KC(1)U''0*
(5.11)

5.2. Exemplo

Prosseguimos com o exemplo desenvolvido em
anteriores, ou seja um processo
dimensi.onal, co-integrado
representação em Tendências
por

capítulos
não estacionário 3-
implicando k=2, cuja

como já vimos, é dado

r#b VVVVVV

com i-=1,
Comuns,

]

J
(5. 12)

[::] : 1::1 * 1:11,. * 1::::1 * 1::] (5 . 1 3)

A seguir, mostramos como i-dente.ficar os parâmetros deste
processo, segui.ndo os procedimentos (1), (2), (3) e (4)
descritos na seção anteri.or

1 1 ) Pela restrição ( 5 . 3) temos

[*..] [*.] [«-

L;:] 'L;::] *L::111r: *d:l*lll
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21

1 1

21

31

* «=«:. * «,.]

+ (l:.K2z + l(32J

f r

[0]
L.] (5 . 1 4 )

Em (5.14) foram obtidas duas (rk=lx2=2) equações
determinar 6 (nk=3x2) incógnitas (K:, i=1,2,3, j=1,2)

para

12) Calcule agora, o segundo meia\bro na expressão (5.7) edefi.na

[-. ri2

r22

q:

-,]
c( 1)Ec(D ' (5. 1 5)

de dimensão 3x3, si.métrica, e de posto 2, poi.s k=2. A
expressão (5.15) fornece 2(2+1)/2=3 restrições sobre K

Logo, por (5.7), temos que

+ t(lz KiiK2i + Ki21(22

+ Kz2K.2 Kzi + Kl2

+ K3zKiz KnK2i + K32K22

KitK3i + l(lzl(32 l

l(zil(3i + K2zK32

KI. + Kl: J

r:
r22

r32

(5.1 6)

Sendo que a matriz defina.da em (5
operações elementares de matei.zes, em

15) é de posto
(5. 16) , temos :

2, por

[ KÍi + Kl2 Ki.K2i + K12K22 0.

[":'''' = ""'': ';' : «;: :]
[ -
L:'r22

0

(5. 1 7)

Asse.m, por (5.14) e (5.17), fi.camos com o segui.nte
si.stema de equações, para calcular os elementos da matriz
K
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allKll + a+K2. + K,. :0

allK12 + a+Kz2 + K3z :0
Kl- + Kl: : r. (5.18)

Km(2i + l(i2K2z = riz

KI. + K;: ; r:

13) No nosso exemplo, foi
In-k)k+k(k+1)/2=5 restrições para
componentes da matriz K. Faltam
nk-(n-k) k+k(k+1)/2=k(k-12)/2=1 restrição,
seja exatamente i.dente.fi.cedo .

possível determi.nar
determinar os nk=6

determi.nar então
para que o si.stema

14) Alternativamente a (1), (2) e (3), podemos usar o
seguinte procedimento : Escol.ha os componentes de uma matei.z
Ko de modo que a'Ko=O onde Ko é de dimensão 3x2 . É
necessári.o escolher 4 componentes, sendo que os outros dois
são determinados pelo sistema

[«=«.., * «:«,-, * «,.,]
l + + l

LCE..K.:p + a:. K«p + K«pJ

[
f f

[0]
a'K. : la= "*. (5. 1 9)

Para determi.nar os valores de K., tome cui.dado de que a
escolha de componentes derive na constituição de uma matei-z
K. com vetores li.nearmente independentes. Escolha, por
exemplo

Kil,o:;K31,0'K32,0=1/ l(12, o=0

Assim, o si.stema de equações em (5.19) fica

a. + a.K:.p +1:0

CL+K:2p +1=0 l
+

a,
21

A matriz Ko fica
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(5.2 0)

Calca.Le e defina IKo'Ko ) 'lKo'

]l

:] '
k.:p

k::p

(5.2 1)

Assim podemos escrever. de acordo com a expressão (5.9)

f

1 1

21

[k k.:p

k::J,

ri2

r22

q:
(5.22)

e calcular os componentes da matei.z it de acordo a uma
decomposi.ção de Choleski da matriz que é calculada no
segundo membro de (5.22), sendo que é uma matei.z positiva
definida. Por fim. podemos ca.Lcu.Lar K

(5.2 3)

15) Procedemos agora ao cá]cu].o do resto dos parâmetros
da representação de Tendências Comuns de nosso exemplo. Para
faci].i.tar a notação calcule e defi.na

        

  «:] [« ,

:::] :L:: : 
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[k
:L*

1 1

21

k

k
12

22

(5 .24)

1 1

2 1

31

Ct2

C22

C32

Lembrando que

0

l
+

a,
21 (5 .25)

da representação decalcule os outros
Tendências Comuns

parâmetros

k
k

12

22

:ll;l:1 1

21

k
k

12

22

(5.2 6)

  K.:llK.- «.: ]l'r*-- 
  ::: ]L:::::JI L:: 

     1: 
      1: 



Capítulo 6

Cálculo da F\unção Resposta de Impulso
Associada à Representação de Tendências

Comuns

Com frequência estamos i.nteressados no estudo de choques
nas vara.ávei.s de um modelo. A chamada ''função resposta de
impulsos'' é si-mplesmente uma tabela com os coeficientes da
representação MA, dando a resposta da variável no sistema a
um i-mpulso não esperado de algum componente do vetou dos
resíduos.

Neste capítu]o, na seção 6.1 veremos como ca]cu].ar a
função resposta de impus-sos associada à representação de
Tendênci.as Comuns. Em outras palavras, veremos como as
vara.áveis do sistema são afetadas a parti.r de choques nos
vetores dos resíduos naquela representação. Faremos isto
usando o cálculo de parâmetros já feito em outras
representações, porém deveremos impor restri.ções adicional-s.
Como vem sendo feito, após a explicação do procedimento,
conta.muar-se-á com o desenvolvimento do exemplo apresentado
em capítulos anteri.odes, na seção 6.2

6. 1 Procedimento de Identificação

Seja um processo {71t} n-dimensional não estacionário, co-
integrado (1,1) com r vetores co-integrados, implicando que
o número de tendências é i.qual k=n-r, cuja representação de
VVold está dada por

AXt : Õ + C(U [ct + P DJ ( 6 . 1 )

e a representação de Tendências Comuns é

Xt x. + K'tt + (IXi) [vt + \l/Dt] , ( 6 . 2 )

tt : H + F Dt + tt . +(Pt
+

( 6 . 3 )

onde as especi-ficações dos parâmetros, variáveis e
processos são i.ciénti.cas às definidas em capítulos
anteriores.
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Para o cálculo da função de resposta de impulsos
associ.ada á representação de tendências comuns, temos que
impor restrições adi.cionais ao modelo. Defina

»-LH:». *

R(U

[y ( 6 . 4 )

tlJ : =Fp+

onde E' é uma matriz não si.ngular, Fk é uma matriz de
dimensão kxn e F. é uma matei.z de dimensão rxn

Note que temos estabelecido que o componente estacionári.o
em (6.2), (D(L)(vt+\PDt), é função, por um lado, dos choques
que ocorrem no componente não estacionário tt ou seja gt e,

independentes,por outro lado, de outros choques
representados por yt

Por outra parte, vt foi escri.to como uma transformação
li.near F de 8t, e \l/ como uma transformação linear F de p+
Isto é consequência da própri.a derivação da representação de
Tendências Comuns partindo da representação de Wold, como
foi discutido no capítulo 4, seção 4.2

Defina
C(DF / ( 6 . 5)

Então, substituindo ( 6 . 4 ) e (6.5) em (6.1) , obtemos

AXt : Õ + C(1) [ct + P Dt]

Õ + R(U [vt + WDt]
( 6 . 6)

Resuma.ndo, em (6.61 temos os resíduos vt, onde (pt denota a
inovação k-dimensi.oral das tendências comuns, e o vetou
r-dimensional yt pode ser considerado como o vetou das
inovações transe.terias.

C) cá].calo da função de resposta de impulsos se resume a

calcular R(L) e xlJ. Sendo que já possuimos
foi mostrado em capítulos anteriores,
calcular a matriz F

C(L) e p+,
precisamos

como
agora

Já sabemos , por (5 . 6) que K(pt=C ( 1) ct, então
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K(pt = c(1)ct
(K'K)'' K'Kq)t = (K'K) ' K'c(1)et ( 6 . 7)

(pt : (K'K>''K'c(1)et Fk (K'K) 'K'c(1)

Para o cálculo de F., devemos impor uma segunda restrição
adicional : a i.ndependência das inovações permanentes e
transe.tóri.as. Então, levando em conta (6.7)

H(ptMU: H.(K'K)''K'c(1)etcg'B =(K'K)''K'c(1)EF; =0( 6 . 8)

Por outro lado, como demostrado por EngJ-e e Granger
11987), C (1)'r=0. Então

Fr : Q 'Y'E ' ( 6 . 9)

poderá bati.afazer (6.8) . A matei.z Q, de dimensão rxr pode
ser escolhida de modo qua a matriz de covariâncias das
innovações transitóri.as E]yty't] seja diagonal, ou
identi.dade. Neste último caso, teremos E(vtv't)-l.

6.2 Exemplo

Conta.nuando com o exemplo desenvolvido nos capítulos
anteriores, partindo da representação de Wold

1::1* .«11i:l*l:l}.l( 6 . 1 0)

usando (6.4), 16.5)e (6.6) podemos escrever

-«]:]*r:+] ( 6 . 1 1 )
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Tendências Comuns

onde

R(U = C(QF r (6 . 12)

Usando ( 6 . 4 ) , podemos escrever

€:

Ê:

q:

',]r;-.]
t:ll::l

(6 . 1 3)

onde definimos

Fr == IÇ.i flz f331
C 6 . 1 4 )

Usando ( 6 . 7) , e as defi.feições em (5 . 2 4 ) , está.manos FX

'*:l: :l :lJ:K'n''''m
'.: ..,]k

k
1 2

(6 . 1 5)

Para estimar Fr, escreva

r 'FI
ati ai2 q3i

Fr::lf)i f2 El31 Qt'yEI =lq.ll'rl. 'zl 'Jil a2t a22 a231 (6.16)
La,. a,: a:,J

Neste caso, q. pode assumi.r qualquer valor, ou um valor
que assegure que a matriz de covari.anciã E(vtv't) seja in

L::] :     
[~.] [«-.] [:..

L=] :L=:] ; 



Capitulo 7

Uma Aplicação da Metodologia a Séries
Macroeconómicas da trança e dos EUA

Neste capítulo proporci.onamos um exemplo de aplicação das
técnicas descritas nos capítulos anteriores para um vetou
compreendendo as seguintes vara-ávei.s : preços e taxas de
juros na trança e nos EUA, e a taxa de câmbio FFr/US$

Na seção 7.1 falaremos brevemente das teori.as económicas
que servi.rão de base para o modelo, em particular da teoria
da Paridade de Poder de Compra e da Pari.jade das Taxas de
Juros não Coberta

Na seção 7.2, após uma análise prelo.mi.nar dos dados,
abordaremos a estimação de um modelo VAR(2), com as séries
índice de preços por atacado e taxas de :juros de curto prazo
na Fiança e nos EUA e tipo (ie câmbio FFr/US$. As eventuais
relações de co-integração das variáveis existentes serão
analisadas e está.nadas. A parti.r das característi.cas do
espaço de co-integração hlpoteti.zadas, serão calculadas as
representações de MCE, VAR restrito, Wold e de Tendências
Comuns. Finalmente, a função de respostas de impulsos no
contexto do modelo de Tendênci.as Comuns é analisada

7.1 Uma descrição das Teorias da Paridade do Poder
de Compra e da Paridade de Taxas de Juros não
Coberta

O estudo das relações entre preços/ taxas de :juros e tipo
de câmbio tem sido aborda(io na ]-iteratura econõmi.ca por
vários modelos.

Um dos enfoques tradici.orais tem si.do a ''teori.a da
paridade de poder de compra''(PPCI , que basicamente relaci.ona
as variações percentuais da ta.xa de câmbio da moeda do país A
pela moeda do país B ao diferencial de i.nflação do país A com
o país B:

mfA - infB = ATC

onde

(7 . 1 )

mfA taxa de inflação no país A
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infn taxa de i.nflação no país B

ATC : vara.ação percentual da taxa de câii\bio da moeda do
país A pela moeda do país B

Deste modo, os termos de intercâmbio dos dois países
mantém-se constantes. Muitos estudos tem tentado encontrar na
teoria da PPC a expli.cação dos movi.mentor de curto prazo do
tipo de câmbio, tendo funci.onado de maneira sati.sfatóri.a
somente nos casos onde os di.ferenci.ai.s de i.nflação são
realmente grandes, sendo que mui.tos outros fatores afetam
muito mais rapidamente os ti.pos de câmbi.o no curto prazo. No
longo prazo/ no entanto, existem maiores evi.dências de que a
PPC se veria.ca. Neste estudo testaremos se tal relação de
longo prazo tem um papel signo.fi.cativo para a taxa de câmbi.o
do franco francês com relação ao dólar norte-ameri.cano, asse.m
como para as taxas de juros e preços na Fiança e nos EUA.

Na relação taxa de câmbi.o com taxas de juros, será testada
a teori.a da ''paridade da taxa de juros não coberta'' (PJNC,
Frankel, 1979), que assume que o di.ferencial da taxa de juros
do país A com o país B é igual ao di.ferencial percentual
entre a taxa de câmbi.o esperada e a taxa de câmbi.o observada
da moeda do país A pela moeda do país B. Em outras palavras,
um país onde as expectativas com reJ-ação à taxa de câmbio são
de depreci.ação de sua moeda terá as taxas de juros aci.ma do
"normal'', sendo que um país com expectati.vas de valorização
de sua moeda, terá taxas de juros abaixo do "normal"
Assumindo que a variação da taxa de câmbio está dada pela
diferença percentual- entre a taxa esperada é a observada,
temos a seguinte re].ação

rA - rB = ATC

onde

(7 .2)

rA. : taxa de juros do país A

rB : taxa de juros do país B

d.TC : vara.ação percentual da taxa de câmbi.o da moeda do
país A pela moeda do país B

Novamente este últi.mo enfoque será testado em termos de
relação de longo prazo para o desenvolvi.mento do modelo a ser
estimado nas próxi.mas seções deste capítulo
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As relações (7.11 e (7.2) sugerem, para um 71t-,CI(1,1), a
formulação de um modelo de Mecani.smo de Correção de Erro do
tiPO

Preços

APAt

APBt

fpA(AXt) + 'l(mceppc)t-1 + '2(mcepjnc)t-l + CpAt

fPB(AXt) + '3(mceppc)t-1 + '4(mcepjnc)t-l + 8pBt (7 . 3)

Taxas de câmb i.o

AeABt fe(AXt) + '5(mceppc)t-1 + '6(mcepjnc)t-l + 8ABt (7 . 4 )

Taxas de Juros

fjA(AXt) + '7(mceppc)t-1 + '8(mcepjnc)t-l + ejAt

a'j Bt fjB(A)Ct) + '9(mceppc)t-1 + '10(mcepjnc)t-l + ejBt (7 . 5)

onde Xt - [PAt Pnt eABt jAt ]Bt]' é o vetou de variáveis
endógenas nível de preços no país A e B em logari.tmos, taxa
de câmbi.o da moeda do país A pela moeda do país Br em
logaritmos, e taxas de juros nos países A e B. Os vetores fit
representam as relações de curto prazo, sendo que os
coefici.entes i representam os pesos das relações de longo
prazo. As relações de longo prazo estão dadas por ct'i)(t-mcei,
onde ct'j. para i-1,2, são os vetores de co-i.ntegração. Temos

mceppc " (ll'Xt (PAt - PBt e..)

mcepjnc ' (X2'2Ct (Ae«.. ljAt ' jBt)) (7 . 6)

Note que, na relação mceDinc em (7.6), na solução de longo
prazo, AeABt-0. Assim, as relações de longo prazo relevantes
nas equações do si.stema são a PPC e o di.ferencial das taxas
de juros. Isto significa que os vetores de co-integração
estão no espaço gerado por uma matriz do tipo

que,
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[-1
l

(x [-. «:] (7 . 7)

7 . 2 Resu]. Lados empíricos

7.2.1 Propriedades de Integração e Co-integração dos Dados

Os dadosi (apresentados no apêndi.ce E) são observações
tri-mestrais, defi-ni.ndo as vara.ávei.s endógenas do modelo da
seguinte forma

ipafr - índice de preços por atacado na
em logaritmos;

trança, 1985-100,

ipaus - índi.ce de preços por atacado nos USA,
jogar i. tmo s ;

1 98 5=1 00, em

ffus = taxa de câmbi.o FFr/US$
do mês, em logaritmos ;

l francos por dóJ-ar 1 , médi.a

jurfr = logari.tmo(l+taxa de juros a curto prazo na
Fiança/100), onde a taxa de juros a curto prazo é a cotada no
Euromercado, para bónus do tesouro francês, prazo 3 meses,
média do mês ;

tbil]. = logari.tmo(l+taxa de juros a curto prazo nos
USA/100), onde a taxa de juros a curto prazo corresponde ao
vendi.mento dos ''t-bílis', bónus do governo do Tesouro norte-
americano, prazo 3 meses, médi.a do mês.

Indagaremos o efei.to da variável
petróleo, definido da segui.nte forma

exógena preço do

doilp = la di.ferença do
do petróleo, médi.a do mês .

logari. tmo do preço i,nternacional

O período de estudo é de 1970:01 até 1993:04

No gráfico 1, são apresentados os dados correspondentes às
vara.áveis endógenos, em níveis e em l;s di.ferenças

iFonte : OCDE
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Gráfico 7.1
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A análi.se univariada das séri.es medi.ante as funções de
autocorrelação amostrar sugerem que as séries são ](].), ou
seja, sendo que as séries em níveis não são estaca.onári.as, o
que ]á vimos c].altamente no gráfi.co 1, as privei.ras diferenças
são estaca.onárias (ver anexo deste capítu].o). Os testes de
Dickey Ful].er aplicados sobre as pri.moiras di.ferenças das
sêrzes rejeitam a hi.pótese da exi.stênci.a de raízes unitári.as
ao 0,05 níve]. de si.gni.fi.cânci.a (valor críti.co para regressão
com constante, sem tendênci.a: -2,89; valor críti.co para
regressão com constante e tendênci.a: -3,45), sugeri.ndo que as
las diferenças são 1(0)

Quadro 7.1

Estatísticas de Di.ckey-Fuller para Testes de Raízes Uni.táxi.as nas las
di.ferenças das vara.ávei.s do vetou Xt

Xt l. (com constante) 'r, (com constante
e tendênci.a)

No entanto, a análi.se gráfi.ca sugere que estamos em um
caso li.mi.te de estaca.onari.edade. De fato, os gráficos sugerem
não estaca.onariedade da vara.ânci.a, e não tanto da média (com
a exceção tal vez de i.paus). Assim, diferenci.ar as séri.es
uma segunda vez não feri.a um método adequado para remover a
não estacionariedade. Foi seguido então o enfoque de Johansen
& Juselius (19921 em sua análise da taxa de câmbio da Li.bra
esterli.na com relação a uma cesta de moedas. As variável.s
foram conde-cionadas às mudanças do preço de petróleo, que
foram consideradas como a origem da não estaca.onari.edade da
variância das séri.es. Adi.ci.onalmente, foram i.ntroduzidas
variável.s dummy para períodos de grande i.nstabi.cidade. Este
procedi.mento, ajudou também, como veremos, a induza.r
normali.dade nos resíduos

Por fim, no gráfi.co 7 . 2 são
integração hipoteti.zadasco

apresentadas as relações de

ipatr 6, 58 -7, 03
tpaus --4 . 8 0 -5, 63
ffus 6, 86 -6, 82
jurar 6, 90 6, 8 8
tbill -9, 66 -9, 66
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Gráfico 7.2

la Relação de CI
ffus-ipa fr 4pa us

2a Relação de CI
jurar-tb ill

E =

0 (y +' (D 0 0

data data

Gráfi.cadente, a la relação (ffus-ipafr+ipaus) não
apresenta uma tendência, mas ela fica longe da medi.a no
período 80-85, coincidindo com a era Volcker nos EUA, com
aplicação de políticas monetárias fortemente restrita.vas
naquele país, con\binadas a um crescente défice-t orçamentári.o,
o que fez disparar o dólar. A 2; relação (jurar-tbill),
apresenta uma lidei.ra tendência ascendente no fi.nal do
período de estudo. No quadro 7.2 são apresentados os testes
de Di.ckey Fuller para as relações de co-i.ntegração acima
sugeridas. Agregamos i.gualmente os testes de raízes unitári.as
para outras relações possível.s, observadas nos mercados
financei.ros

3a relação : ffus-tbill+jurfr, que representa
sentido a tese contrári.a à teoria de PJNC,
dólar tende a subi.r quando o di.ferencial das
nos USA com relação às taxas de juros na
deva.do ao incremento da procura do dólar;

em certo
afirmando que o

taxas de juros
Fiança aumenta,

4a relação : ffus-tbill+ipaus+jurfr-ipafr, a mesma i.déi-a
que a apresentada na 3a relação , mas em função das taxas de
juros real.s (taxas de juros nominais - inflação)

Nos testes de Di.ckey Fuller. a hipótese nula de presença
de rai.z uni.tária é rezei.toda somente na 2a relação
Idiferencial das taxas de juros), ao nível de significânci.a
de 0,05 (valor crítico para 100 observações, em uma regressão
com constante, sem tendência : -2,89; na regressão com
constante e tendênci.a, a tendência não foi. estatisticamente
significativa). Nos outros casos, a hipótese nula de raízes
unitárias não é re:jei.toda. No entanto, voltaremos a finalizar
mai.s tarde estas últi.mas relações, com os testes de Johansen
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& Juselius. Em alguns casos, serão testadas hipóteses sobre a
existência de outros ti.pos de combi.nações lineares
estaca.onárias de jurar, tbi]]. e ffus.

O procedimento de Johansen, que estimará primeiro o
espaço de co-integração de manei.ra irrestri.ta, permi-ti.rá
realizar diferentes tipos de testes de restrições sobre os
vetores de co-integração. Obteremos assim mais i-nformação
sobre os vetores geradores daquele espaço, e se estes são
compatível.s com as teorias económicas esboçadas acima

Quadro 7.2

Estatísticas de Di.ckey-Fuller Aumentadas (5 lago) para Testes de
Raízes Uni.táxi.as nas relações de co-integração

zt 1. ( com constante ) T, ( com constante
e tendência)

ffus-i.pafr+i.paus
jurar-tbi.ll
ffus+jurfr-tbi.ll
réus-tbi.].l+i.paus+j urfr-ipafr

2, 53
3, 13
1, 81
2,32

2,20
3, 2 6
2, 17
2, 58

7.2.2 Estimação da Representação MCE

O vetou em estudo

[-]
l:p'''l

Xt (7 . 8 )

tem uma representação VAR (p)

A(QXt p + piDit + pzD2t + p3Da + }.ojZF + et
]

(7 . 9)
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onde p é um vedor de constantes, os pj. são vetores de
parâmetros correspondentes às dummies sazonais Dj.t, os oj são
vetores de parâmetros correspondentes às variáveis exógenas
cio modelo, e e. é o vetou dos erros. As variáveis exógenas do
modelo são o preço de petróleo (l; diferença do logaritmo,
doilp), e vara.áveis durnmy que tomam conta de períodos de
grande i.nstabi.li.dade, em particular com relação às taxas de
juros, para determinados tri.mestres em 74, 80, 81
lcorrespondentes aos choque dos preços do petróleo, e a

aplicação de políti-cas monetárias altamente restri.uvas em
USA) e 93 (correspondente à crise no Si.stema Monetário
Europeu)

vetores

Uma vez identifi.cedo o espaço de co-integração, será
obtida a representação do Mecanismo de Correção de Erro para
o processo estocástico (Xt}

A*(UAX. P + PiDit + P2D2t + PODA - 'a'Xlt.i + )l..ojZ+ + ct
]

(7 . 1 0)

onde ct é o vetou de co-integração, 'r é o vetou dos pesos.
A+(L) é um polinâmio matricial tal que A(1) =A'(U(1 1) +A(1)L com
a especifi.cação já descrita no capítulo 2

Antes de obter as estimativas final.s de (7.9) e (7.10), é
prece.se decidir a ordem do VAR(p) . O quadro 7.3. apresenta
os critérios de informação FPE (Final Prediction Erros)/ AIC
IAkaike's Informati.on Criterion) , HQ (Hannan-Quina Criteri.on)
e SC (Shwarz Cri.terion) para VAR estimados da ordem l até 4
Os cri.térios FPE e AIC escolhem p=4, enquanto que o critérios
HQ escolhe p=2 e SC escolhem p=l

Quadro 7.3
Seleção da Ordem do modelo VAR(p) i.rrestrito

FPE
AIC
HQ

sc

O, 143-E18 0,105E-18
--4 3, 38 8 --4 3, 7 05
-43, 056 -43,097
-42,566 --42, 198

O, 986E-19
--4 3, 7 8 0

42, 895
--4 1, 8 57

0,913E-19
-43,880
-42, 719
--41, 002

Os critérios FPE e AIC são práti.camente equivalentes para
pequenas e moderadas amostras. Por outro lado, estes dois
critérios não são esticadores consistentes cia verdadeira
ordem do processo, e tendem a sobre-estimar o valor de p. O
critério HQ é consi.atente e SC é super-consi.atente. Como o

           
LAGO l 2   3 4
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tamanho da amostra é relata.valente grande. escolhemos os
cri.térios HQ e SC (ver Lutkepohl, págs. 130-131). Para
escolher entre os doi.s lago 2 e 1, foi calculado o teste de
verossimi.Ihança para Ho : p-l VS Ha p=2

O teste Àtiv, que atinge um valor de 59,248, e que tem uma
di.stribuição assintóti.ca X2(25) sob a H., rezei.ta a hipótese
nula ao nível de si.gnificânci.a de 0,05. Asse.m, foi escolhi.da
a estimação de um VAR de ordem 2

A equação (7.10) foi estimada diretamente usando o
procedi-mento de Johansen, (descrito no apêndice D)2, que é um
estimados de maxi.ma verossimilhança, baseado na hipótese de
que {ct} é um processo Gaussi-ano. O quadro 7.4 apresenta
a[guns resu].tados e testes com re].ação aos resíduos.

os testes Q de Box & Pierce, para 21 lago, não rejeitam a
hipótese nula de ausênci.a de autocorrelação dos resíduos, ao
90g de significância, sendo que o valor dos testes são
inferiores ao valor crítico )C0.90(19)-27,2, em todos os casos.
Com relação à presença de heterocedasti.ci.dade, a H. de
ausência de um processo ARCH de 2a ordem não é rezei.tada ao
nível de signo.flcânci.a de 0,10 para i.paus, ffus, jurar e
tbill, sendo que os testes são i.nferiores ao valor crítico
)C0,90(2)-4,61. Com relação a ipafr, a hipótese nula de
homocedasticidade também não é re:jei.tada, embora a um nível
de si.gnificância menor (a=0,001) . No teste de normalidade de
CJarque-Bela, a Ho de que os resíduos seguem um processo
gaussiano não é rejeitada para todas as equações, ao nível de
significância de 0,10 para ipaus, ffus e jurfr, e de 0,01
para i.pafr e tbi.ll

Quadro 7.4
Anal i.se Residual Univari.ada

Eauacão Méd.ia VBR. M.4x. MIN. SQP

20 programa utilizado foi CATS (Cointcgration Anall'sis for Time Series), elaborado por Johansen &
Juselius, e funciona como um procedimento do programa "RATS"

i.pafr o, oooooooo 0, 00025384 0, 04730328 -0, 054 17043 0, 66366308
xpaus o, oooooooo 0, 00004308 0, 01870319 -0, 02167015 0, 73658557
ffus o, oooooooo 0, 00178902 0, 10428304 -0, 10627323 0, 34969683
  o, oooooooo 0, 00005369 0, 02100005 -0, 1542256 0, 52074102
tbill o, oooooooo 0, 00005944 0, 01893760 0, 02760327 0, 6244 6135
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Quadro 7.4 (continuação)
Aná].i.se Resi.dual Univarlada

Equação B-P. g r2]; ARCA (2) anime tri.a ex.cure J-B.Nora

A normalidade e ausência de autocorrelação dos resíduos
são hipóteses fundamentais no que tange aos testes que serão
apresentados a segui.r, todos eles baseados na verossimilhança
da amostra, partindo da hipótese de que os erros possuem uma
distribuição normal, independente e homocedástica

A introdução das dummies que ''tomam conta" dos períodos de
instabilidade das variáveis era essenci.al para induza.r
normalidade nos resíduos. Com efei.to, nas está.mações
prelimi.Dares do modelo, que não consideravam as variáveis
dumnies mencionadas, os testes rezei.tiram normalidade dos
resíduos (por excesso de curtose) e homocedasticidade, para
ipafr, :jurfr e tbill. Vendo os resultados do quadro 7.4,
vemos que a performance dos testes para normalidade não é
ainda muito satisfatória para ipafr e tbi-ll

Segundo Johansen (1992), a sensibilidade da análi.se à
escolha da ordem do lag, e à di.atribui.ção dos resíduos podem
ser investigados por experimentou Monte Carão. De acordo com
a análise assintótica (Johansen, 1988, 1991), os resultados
limo.tes valem se os resíduos admitem o Teorema Central do
Limo.te, no sentido de que as somas acumuladas convergem à
movimentos Browniano s

7.2.3 Análise do Espaço de Co-integração

O quadro 7.5 apresenta a) as estimativas para os
autovalores À.i>X2...À,S da expressão S..S;lSo. com relação a Sti,
conceito discutido no Apêndice D (varíávei.s canónicas) , b) a
estatísti.ca Lairtbdamax e c) a estatística do Traço.

Quadro 7.5
AUTOVALORES, LAMBDAMAX E ESTÀTÍTICA DO TRAÇO

.4 u t ova ] ore s

Lambdamax

Ê;st . do Traço

0,418 0 ,365 0 .210 0. 108 0. 016
50,826 42,674 22.100+ 10.692 1.482

127.773 76,947 34.273+ 12.173 1.482

ipafr
zpaus

24, 38 8
23, 901

l0,727
0, 284

-0, 093
0, 04 9

1, 840
0, 982

13, 394
3, 816

ffus 16, 381 3, 575 0, 094 -0, 024 0, 140

tbill
23, 24 3
14 . , 7 5

1, 730
4, 587

0, 361
0, 324

0, 670
1, 509

3, 805
10, 562
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Ao nível de significância de 0,05, ambos os testes (usando
a distribuições calculadas por Johansen & Juseli.us, 1990)
sugerem que os 3 pri-melros autovalores são si.gni.ficati.valente
di.gerentes de 0, ou seja que o espaço de co-integração é de
dimensão 3 (r-3). Assim, a e 'r em (7.10) podem
consideradas matrizes de di.pensão 5x3. As

ser
de di.pensão e s t i.mau va s clãs

o espaço de
seguir:

matrizes ct normali.zada e 'y, uma vez assumi.do que
co'i.ntegração é de dimensão 3. são apresentadas a

Quadro 7.6
cl '

al a2 a3 Yi Y2 Y3

O quadro 7.7 exi.be a matei.z ycE', e a matriz dos desvios
padrão para ya'

Quadro 7.7

Desv.ios padrão para 'fa'

0,167 4,180
4,034 0,041
4,045 0,071
0,004 4,01 1
0,030 4,039

4,043
0,027
0,074
0,002
-0,013

A análi.se a seguir será então baseada na hipótese de que a
di.menção do espaço de co-integração é 3

A interpret:ação qg espaço de co-i-ntegração à luz das
teorias discutidas na seção 7.1 é complexo. Podem ser fei.tos
os seguintes comentários

a) A pri.mei.ra vi.sta, a relação 1, a PPC, parece estar
contida em cEi sendo que a relação 2 de di.ferencial de taxas
de juros esperada, i.mplicada pela PJNC, estaria entrando em
a2 e (l3.

b) As relações 3 (ffus-tbilJ-+jurfr) e 4
tbill+jurfr+i.paus'ipafr) podem estar entrando em a3.

( ffus

l,ooo 1,088 0,034 0,039 0,122 0,1 17
1,228 -1,109 0,019 4,038 0,006 0,066

4,601 -0,250 0,089 4,134 0,087 0,177
3,114 l,ooo l,ooo 0,022 o,Oll 0,140
1,529 2,537 0,563 0,035 0,002 0,078

0,359 -0,316 0,028 0,031 0,014 0,099 0,070
0,046 4,111 o,Oll 0,013 0,006 0,040 0,029
0,153 -0,525 0,074 0,083 0,038 0,265 0,188
0,196 -0,017 0,012 0,013 0,006 0,042 0,030
0,184 0,o14 0,013 0,015 0,007 0.047 0.034
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c) A relação de PPC pode também estar entrando em a3 Nesse
caso c[3 poderia estar contendo a relação l (PPC) e a relação
2 (diferenci-al das taxas de jurosl

d) Os doi.s últimos valores do vetou CLi (3.114 e 1,529) que
representam uma média ponderada das taxas de juros, em vez de
um diferencial, são de difíci.l interpretação económica,
resultado semelhante ao obtido por Johansen &
estudo sobre a taxa de câmbio Libra/US$ (1992)

Juselius em seu

Com relação a 'r, que representa os pesos
co-integração em cada uma das equações, e
cálculo de 'yct' e os desvios padrões dessa
estatísti.cas t implícitasl, apresentados no
feitos os segui-ates comentários

das relações de
considerando o

matriz3 (com as
quadro 7.7, são

urna

e) Considerando as matrizes 'r e 'a', as relações de co-
integração possuem um peso maior para as variáveis ffus e
ipafr, segui.das por :jurar, tbill e i.paus, nessa ordem,
aproxi.madamente

f) Considerando a matriz dos desvios padrão, é
interessante observar que no que tange à taxa de câmbi.o, a
relação de longo prazo de peso estatisticamente signo.fi-cativa
é umà combinação ].inear entre a taxa de câmbio e a taxa de
juros nos EUA

g) Na equação da taxa de juros da Fiança/ somente o
de '3 parece significativamente diferente de 0,
considerando a matei.z yu' e seus desvios padrão, só as taxas
de juros parecem estar entrando na reJ-ação de longo prazo nas
taxas de juros na Fiança

peso
de e

h) Para as taxas de juros nos
y são bai.xos, embora estatisticamente
matriz 'a' e seus desvios padrão são considerados.
explicação econõmi.ca o fato de que, para a
juros nos EUA, a taxa de juros
estatisticamente si.gni.fi.cata.va, sendo que

Estados Unidos, os pesos de
si.gnificativos quando a

são considerados. Não tem
taxa de

seja
equação da
da Fiança

a dos EUA não é

i) De modo geral, consi.derando 'a', a relação PPC parece
estar presente em todas as equações, com exceção de jurar. Em
contraste, as taxas de juros não estão entrando nas equações
do modo esperado. Na 2a, 3a e 5a equações a média ponderada
das taxas de juros, em vez dos diferenci-ais, parecem ser

J Calculada peJ-o método Delta
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relevantes. Em particular o diferenci.al
equação, que é a da taxa de câmbi.o.

nao entra na 3a

Com relação as está.Bati.vas de curto
(7.10), estas são apresentadas a segui.r

prazo da equação

Quadro 7.8
ESTIMATIVAS DOS COEFICIENTES DE CURTO PRAZO DA KQUAÇÃO (7. 10)

T-estatísticas

2,6
0,8
1,2

2,1
1,4

1,3

2,0
2,6
0,2
2,6

2,3

0,6
2,2
1,0

2,5

0,8
1,4

1,3

3,7
2,1

0,4
0,6
0,7
0,3

1,4

(doilp d74ql
0,028 0,168
0,041 4,004

4,075 0,130
0,009 0,004
0,010 0,013

l/e/ares o.
d80q2 d8óq4

4,030 4,020
4,005 4,001
4,009 0.079
0,003 4,003

4,062 0,059

d81q2
4,021
0,002
0,068
o,o+l
0,008

d93q2 )
-0,0o3
0.oo5

-0,oo9
4,o31
0,003

T-estatísticas

1,7

6,0
1,7
1,3

1,3

7,0
0,4
2,0
0,4
l , l

1,6 1,1

0 ,6 0,1
0,2 1,6
0,3 0,4
6,8 6,6

1, 1

0,3
1,3

4,8
0,8

0,2
0,7
0,2

3,9
0,3

Ê

Pi
(DI

4,010
4,001
o,Oll

4,001
4,001

#

Pz
D2

+

P} P
D3 constante)

T-estalisíicas

1,8
0,6
0,8

0,5

0,3

0,8
0,4
1,4

1,5

0,6

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

A matei z
9

E está.meda onde E=E (ctet')
7

é apresentada no quadro

Quadro 7.9

X.matriz t

0,3293663E43
O, 17395 13E46 0.4259602E44

O, 1789788E43 4,383 16+3E4+ O.1859+1 IE42
O, 1271159E44 4,2928637E-05 -0.4366987E-05
O,1922124E4+ 0,9713201E-05 0,1887375E-04

0.5081584E44
O, 1232639E44 0,6009888E-04

O gráfico
estimadas . As

7.3 apresenta
relações de co

=c }-nl3r-;\nc 'q'= --.-..;--+nnpnnaa
u'.J A-\--LLt\r,\-/\-o \.AÇ \#\./ -bit..ç;lla.abra.çi

integração são apresentadas na

it/a/rlz A.+  
(ipafr ipaus Rus judr tbill)
0,212 0,289 4,095 0.152 -0,073
4,028 0, 182 4,01 1 0.1 17 -0,043
0,262 -1,559 0.243 4.709 0,331
0,073 0,023 0,017 0.319 4,024
0,054 0,279 4,0+9 0.202 -0.114

0,004 0,002 -0,149
4,001 4,002 0,083
0,020 0,008 0,213
4,004 4.000 4,012
0,002 0.002 0.055
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ordem dos autovalores do maior para o menor. Quanto mai-or o
autova[or mai.or a corre]ação cia re].ação de co-i.ntegração
hlpotetizada com as las di.ferenças das variáveis do sistema.
Se espera que as reJ-ações tenham aspecto de séri.es
estacionári.as, embora não sejam ruídos brancos. Os gráficos
que apresentam CE'Rlt (Rlt representa o resíduo da regressão de
Xt sobre A)Ct.if....AXtK+i' ver apêndi.ce sobre método de
Johansen) devem ser mais bati.sfatórios neste senti-do, uma vez
que estes representam as relações de co-integração corrigidas
dos efeitos de curto prazo.

Gráfico 7.3

1 . 32

1 . 5 6

1 .68

1 . 80

1 . 92

Alfal' " X (t)

2 .04

6
9288 9074 76 78 84 868270 8072

Alfa2' * X (t)

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 9

Altar * RI (t)

  .«Ai~~ ..n ~ «A

  1-1 "<q " '''\-li\lV"N'"''(\
 

Altar * KI (t)
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Gráfico 7.3 (continuação)

200 Alfa3 ' J' X (t)

180

160

40

120

100

080

7.2.4 Alguns Testes sobre Restrições do Espaço de Co
integração

Os comentári.os feitos
apli.cação de uma séri.e de
Johansen, que compara
irrestritos atravês da
verossimilhança(ver apêndi-ce
de verossi.mi.Ihança é da forma

na seção anteri.or sugerem a
testes, usando a metodologia de

modelos restri.tos com modelos
estatística da razão de
D) . Em geral o teste da razãoo teste aa razão

Tln2]n Q(n.lu.)

r r

Em0-Xlb - Em0-Xl5 (7 . 1 1)

onde T é o número de observações e os À,]Rn e À,]lnn
correspondem aos autovalores dos modelos restrito e
irrestrito, respecti-vamente. A estatística (7.11) é di.s-
tribuída assintóticamente de modo aproxi-nado como uma X2(q) ,
onde q é o número de graus de liberdade que dependerá do
número de restrições. Valores grandes da estatística rezei.tam
a hipótese nula de que o modelo restrito é o verdades.ro.

Com relação ao espaço de co-integração,
os segui-ates testes:

foram realizados

a) H. : O vetar [aj. -ai. -aj. + +], pertence ao espaço de co-

integração e entra em ccz,a2 e c[3, ou seja, a re]ação de PPC,

-'. Alfa3' " RI (t)

 
. .k~ pN. ...
q' u'
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sem restrições sobre as taxas de juros, entra 3 vezes. A
estatísti.ca obtida tem distribui.ção X2(6), e neste caso
assume um valor de 43.53. É um valor alto, e a hipótese nula
é rej estada confortavelmente

b) H. : O vetar [1 -1 -1 0 0] pertence ao espaço de co-
integração. A estatísti.ca obti.da tem di.stri.buição )C2(2), e
neste caso assume um valor de 3,03, com um p'value de 0,22. A
hipótese nula não é rejeitada, à um nível de significância de
0,10. Em outras palavras, a hipótese de que a relação PPC é
estaca.onária não é rezei.tapa. Neste teste, temos fei.to entrar
a relação PPC uma vez e não 3 vezes com em a)

H l

H. : O vetar [0 0 0 1 -1] pertence ao espaço de co-
integração. A estatística obti.da tem di.stri.buição 2C2(2), e
neste caso assume o valor de 8,93. A hi.pótese nula não é
rejeitada ao nível de si.gnifi.cância de 0,01. Em outras
palavras, a hipótese de que a relação 2, o diferencial das
taxas de juros (jurar-tbi.ll), é estacionária não é rejeitada,
embora por escassa margem .

c)

Note que se os vetores em b) e c) pertencem ao espaço de
co-i.ntegração, a relação 4 (ipafr-ipaus-ffus-:jurfr+tbill)
também pertence ao espaço de co-integração.

Vale a pena lembrar que o resultado em c) :já havia sido
anteci.pado pelo teste de raízes uni.párias de Dickey-Fuller na
seção 7.2.1. Entretanto, a hipótese nula de raiz unitária
para a PPC não tinha sido rejeitada. Isto pode ser explicado
em parte pelo fato de que os testes de raízes uni.táxi.as
fei.tas na seção 7.2.1 não levam em conta as outras vara.ávels
do modelo, contrari.amente aos testes de Johansen

H. : O vetar [0 0 1 1 -1] pertence ao espaço de co-
integração. A estatística obtida tem distribuição X2(2), e
neste caso assume o valor de 6,18. A hipótese nula não é
rezei.tapa ao nível de si-gnifi-cância de 0,05. Em outras
palavras, o dólar guarda uma relação diretamente proporcional
com o diferencial de taxas de juros EUA-Fiança (relação 3,
ffus+:jurar-tbill), e esta relação é estacionári.a, de acordo
ao que sugere o resultado
obti.do pelo teste de Dickey Fuller). Neste caso, ê

r

d) l r\ r-\ T+ T' A la rV a = r'\

do teste (resultado diferente ao
Dickey Fuller)

estimadointeressante apresentar o a no modelo restrito
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Quadro 7.10

(1

al a2 a3

0,000 0,404 -0,990
0,000 -0,486 0,946
1,000 -0,468 1.146
l,ooo l,ooo l,ooo
1,000 0,532 2,146

Note como a relação PPC aparece na segunda e na terceira
colunas de forma bem pronunciada

Considerando alguns dos resutados no modelo de Tendências
Comuns que serão tratados mai.s adi.ante, foram fei.tos doi.s
testes adia.onais.

H. : O vetar [a 0 0

integração . A estatísti.ca
neste caso assume o valor
re:j estada confortavelmente
exi.stência de uma relação de
Juros e os preços na Fiança

e) -b O] pertence ao espaço de
obti.da tem di.stribui.ção X2(1),
de 0, 47. A hi.pótese nula não

Este resultado sugere
longo prazo entre as taxas

co-
e
ê
a

de

f) Ho : O vetar [0 0 a O -b] pertence ao espaço de co-
integração. A estatística obtida tem di.stri.buição X2(1), e
neste caso assume o valor de 2.86. A hi.pé)tese nula não é
rezei.tada confortavelmente. Este resultado sugere que o dólar
aumenta (cai) quando aumentam (caem) as taxas de juros nos
EUA, e que esta relação é estaca.onári.a

[0 0 ao

g) Finalmente foi. testada a exagerei.jade
da Fiança, das taxas de juros nos USA e da
obti.dos, que tem distri.bui.ção X2(5),
40,1; 24,24 e 18,94. Exogeneidade
rej estada confortavelmente

fraca
Fiança

dos
Os

preços
testes

stri-bui.ção Xz(5) , foram respecti.vamente
Exogeneidade fraca destas vara.ávei.s foi

Antes de conta.nuas com o cá]cu].o das outras representações, vale
apresentar as segui.ntes observações. As hi.póteses nulas de que os vetores
j1 -1 -1 0 0] (peJ-a teori.a da PPC) e [0 0 0 1 -1] (pe]o diferenci.a] das
taxas de juros i.mpla.cedo pela teori.a da PJNC) pertencem ao espaço de co-
integração, não pioram rezei.tadas, embora por escada margem. Os resultados
relativos à PPC neste senti.do (ausênci.a de forte evi.dênci.a estatísti.ca em
favor a esta teori.a) se assemelhan aos resultados obti.dos em outros
estudos para taxa de câmbio de moedas européi.as com re].ação ao dólar para
o mesmo período, que é (em sua mai.ori.a) a era pos-Bretton Woods. Hall. J.
Edi.son et aJ].i. (1994) menciona uma séri.e de causas sobre o porquê destesresultados

(i.) O período considerado (algo mai.s de 20 anos) é re].ati.vamente
curto. Estudos fei.tos para períodos mai.s longos proporci-onan evi-dênci.a
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mais robusta em favor da PPC (Edi.son & K].owland. 1987; Ardem. & l,ubi-an.
1991 e Ki.m, 1990)

lii.) Os autores notam que mui-tos trabalhos clamar sobre que a relação
PPC passa os testes de estacionari.edade, mas de fato estes trabalhos
fa].am sobre uma re].ação entre a taxa de câmbi.o e preços com os sznals
apropriados para a PPC, mas não assumem a re].ação de proporcionali.dade e
si.metria i.mpla.cada. i..e. que o vedor de co-i.ntegração é exatamente

0][1 l l 0

(i.ii.) O trabalho dos autores documenta em parti.colar sobre
expert.mentes Montecarlo feitos para os testes de Johansen sobre co-
Integração. Nestes estudos, os testes rever-am ter um bai.xo poder para
amostras pequenas : em parti.curar nos testes com as estatisti-cas do Traço
e Lambdamax, o poder quando a hi-pótese nula é falsa é práti.comente i.gual-
ao tamanho dos testes, i..e. a probabilidade de rezei-tar não co-i.ntegração
quando exi.ste co-i.ntegração é práti.camente a mesma que a probabi.li.jade de
rezei.tar não co-i.ntegração quando não tem co-i.ntegração. Note que no
presente trabalho, apesar di.sto, o teste de Johansen admi.ti.u um espaço de
co-i.ntegração de di.pensão 3, dentro de um VAR de di.menção 5, que i.nc].ui.
não somente preços e taxa de câiribi.o, mas também taxas de juros e
variável.s exógenas. Os autores se referem à fraca evi.dênci.a em favor da
PPC dentro de modelos que consi.deram somente preços e taxa de câmbi-o.
Provavelmente o modelo VAR(5) que i.nclui. também taxas de juros e
vara.ávei.s exógenas, estelia mai.s perto do Mecanismo Estatísti.co Gerador
Corneto, o que ajuda a admitir o espaço de co i.ntegração sugeri-do pela
teoria

[i.v) Os autores fa].am também, para o caso dos testes de Johansen,
sobre a obtenção de uma correção dos vaJ-odes cr5-ti.cos levando em conta o
tamanho da amostra e, mai.s i.mportante, o tamanho do período cosiderado.
Mesmo asse.m. e].es documentam sobre o fraco poder dos testes (embora mai.s
efi.cazes que os testes de Di.ckey-Fuller) , sugerindo técni.cas alternati.vas
para testar co-i.ntegração.

Nas próxi-mas seções serão
VAR Restrita e de Wold, para
de Tendências Comuns, baseados
co-integração de dimensão 3,
tendências comuns.

calculadas4 as representações
finalmente apresentar o Modeloo Modelo

dehipótese
o que impli.ca

na espaço
a presença de duas

de um

7.2.5 A Representação VAR Restri.ta

Uma vez estimada a equação (7.10), e com a hipé)tese de que
o espaço de co-integração é cie dimensão 3 (r-3), implicando a
exi.stênci.a de 2 tendências comuns (k=2) podemos calcular a
representação VAR restrita, di.scutida no capítulo 3

B(Uyt 0 + :. OiDK + },0j Z+ +qtl ]
(7 . 1 2 )

4Os procedimentos a segui.r foram reagi.zados usando o programa elaborado
por E. Melander, que funci.ona como um procedimento dentro do programa
''RATA''
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onde

B(U M[A+(1.)M D(1) + 'r+L] (7 . 1 3)

(7 . 1 4 )yt; = D.(1)FqCt

0=MP, Os.i+'Mpi+, 0j2 +-Moj , TI.-Me. (7 . 1 5)

com a matei.z de Idi.mensão 5x5 M=lS:'ctl', sendo que S, é
di.menção 2x5 e é ortogona]. a a. y+=ÍO 'r] é uma matriz
dimensão 5x5 e D(L) e D.(L) são matrizes poli.nomiais,
di.meus ão 5x5 :

de
de
de

.«:l: ..l::,l ..«:l«-::: :l (7 . 1 6)

A matei.z M calculada,
ortogonal a a é

apé)s o cálculo da matei.z S,

Quadro 7.11
Nlatriz X'f

0,4097404
0,6390460
l,oooooo
1.088000
.0,03400000

0,6674o19
0,275179+
1,228000
1 ,1090 oo
0,01900oo

-o,61955+1
o,713393o
.o,6o 1 oooo
-o,25oo0oo
0.o89ooooo

o,03269814
-0,2234 167E-15
3,114o00
l ,ooooooo
l ,ooo ooo

-0.04208298
0,083+6860
1,529000
.2.537000
-0,5630000

Usando (7.13), (7.15) e as estimati.vas de (7.10),
calc9ulados os parâmetros da representação V.AR Restrita
matei.zes Bi e B2 do polinõmi.o B(L) são apresentados
seguir

sao
As

a

Quadro 7.12

ít/í7rr;z B.

0,9091301
4,5234745
l0.396040
4,06675792
4,20938420

0,1084726
0,05825589
0.45073]2
0.03929+58
0.01569174

-o,23 1563o
o,231+965
o.6725oo6
o.02+2o82+
o,o85 12o52

-0,30+2876
0.139+906
-0,3+6165+
0.9476783
o.0555533+

l0.366805
l0.326545
l0,649657
-0,2115357
0,7586930
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Quadro 7.12 (continuação)
it/afriz B,

As estimativas dos parâmetros da constante,
variáveis sazonais são apresentados no Quadro 7.13

e das

Quadro 7.13
Variáveis Sazonais e Constante

0::+ 0::+ 0,:+ 0

As estimati.vas dos parâmetros correspondentes as outras
variável.s exógenas são apresentadas no quadro 7.14

Quadro 7.14
Outras Variáveis Exógenas

0:,+ 0,:+ 0,:+ 0.,+ Os,+ 0.:+

7 .2 . 6 A Representação de Wold

A parti-r da representação VAR restrita podemos obter a
representação de Wold, de acordo à descai.ção do procedimento
no capítulo 4

o.ooooooo o.ooooooo 0.1586777 0.3044716 -1.350427
o.ooooooo o.ooooooo 4. 1 532893 -0.2810035 1.100834
o.ooooooo o.ooooooo 0.039278360 0.3211324 2.134454
o.ooooooo o.ooooooo 4.075487240 4.046084350 0.2595697
o.ooooooo o.ooooooo 4.07344 1520 4.049388340 0.1321920

-0.01157052 0.o1163448 -0.007194884 -0.1356998
0.001098215 0.01671580 0.004045631 0.07498398
-0.02002600 0.01619000 -0.001294000 0.5004000
0.01098400 0.00861300 4.007032000 -0.1798740
0.0o0863o0 -o.oo350 100 0.000384000 0.04456500

0.08517622 0.04791540 0.00459960 0.00387980 0.08395470 0.00438840
4.023494 15 0.20o0852 -0.02142870 0.08226600 0.06308870 0.00113720
0.06604300 0.1271150 -0.1039070 o.o4618000 0.05582000 4.05678000

4.0 1262500 0.1257390 0.1354490 -0.1930840 4.0 1 362000 4.05 170000
4.00347800 0.0063o0o0 0.08030000 -0.08525000 0.03300000 4.03293000
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r 'l

AXt: Õ+C(1) [PiDit+ P2Dzt+ p;DK+ :.ojZ++etl(7.17)

Uma Aplicação da e dos EUA

onde

C(1) : M''D(1)B(Q''M: )l.CJLx e õ=C(1)pko

A seguir são apresentadas as estimati.vas d

Quadro 7.15
À4afrfz C(1)

(7 . 1 8)

4,1356998 0,07498398 4.5004000 -0,17987+0 0,04456500

7.2.7 Identificação dos Parâmetros da Representação de
Tendências Comuns

O processo em estudo admite a representação de Tendênci.a
Comuns

xt : xo + K'tt + iCI)(y lvt + }.YJIDk + l \ljlZtl . 19)

'tt: p + )l. piDt+ 12.K;Zt+ tt.. + (pt(7.20)

li) X. é o vetou constante contendo os valores i.ni.dais d

l/e/or õ

S

onde

e

Xt

4.05674773 2.896961 4.3884676 -2.748742 3.449009
0.1803050 1,931980 4.4724782 4.7895033 0.5840096

4.5 124640 0.732450 0,2358164 -3.933088 5.827043
0.013635740 0.04558901 0.02032631 0.02624912 4.0600 1764

4.04727947 0.2450942 0.008689+5] 4.4357709 0.6259664
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li.i) K é uma matriz de constantes de di.pensão 5x2, sendo
que 2 é o número de tendências, 'tt é um vetou de di-pensão 2xl,
a variável de tendência. A sequência 5-dimensional {vt} é um
ruído branco com E(vt):0 e E(vtv't); IS, a matriz identi.dade
5x5

(iii) Os vetores de parâmetros çyj.i, iyj2 são de dimensão

5xl; os vetores de parâmetros p, pj.i+ e Fj2+ são vetores de
dimensão 2xl.{(pt} é uma sequência ruído branco com E((pt)-0 e
E ((Pt(P't) - l2

Cá].Guio dos parâmetros do componente permanente. Para o
cálculo da matei-z K, será usado o procedimento 4) descrito no
capítulo 5, implicando o cálculo das matrizes K. e x. K. é
uma matei.z de di.menção 5x2 e posto 2, que exige a observação
da restrição a'Ko-0. n, de di.pensão 2x2, é tal que K.n=K, e é
obtida usando a restrição K.ln'K.'=C(1)EC(1)', o que resulta
em uma decomposição de Choleski da matei.z
[K.K.]''K;c(i)ZC(iyK.[K:K.]'' . As matei.zes K. e ] são apresentadas a
seguir

Quadro 7.16

À4a/rfz KO

0,4o97404
0.6674019
0.6195541
0.03269814
0,0+2o8298

0.6390460
0,2751794
0.7133930
.0.2234167E- 15
0,08346860

»matriz K

0,03164780
0,007182451

o.ooooooo
0,06462318

Assim pode-se ca]cu].ar a matei.z 5x2 K em (7 . 1 9)
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Quadro 7.17
À4atriz K

0.008377468
0.01914534

4.02473 144
0,001034824

4,00193 1343

0,04129718
0,01778297
0.04610172

4. 1443790E-16
0,005394006

Note que a matriz K não é única, pois n não é única,
decorre da natureza da própria decomposição de Choleski

o que

Os outros parâmetros do componente permanente da
representação de Tendências Comuns são obtidos usando as
restrições

H = (K'K)''K'c(1)m 'o

p: = (K'K)'' K'c(i)m''0: (7 .2 1)

F; = (K'K)''K'c(1)m''0)

Os parâmetros estimados são

Quadro 7.18
Coeficientes das Variáveis Sazonais e Constante no Cotnponente Pen)lamente

-0,3588088
0,1060638

F:,* F..* F

0,6001886 -0,3872810 0,3848939
0,2864037 0,03183866 0,1940285

Quadro 7.19
Coeficientes das Outras variáveis Exõgencis no Co»oponente Penllanente

+ +
+ + +

Fsz
+

3,289636
3,150522

-1,173347
4,6574102

3,228+76
Ú,26 13 12

5,352240
5,42808+

.0.9642828

.2,273984
4.5910509
2,833011

Cálculo dos parâmetros do componente transitório. Por
último, serão calculãdóê potente
transitório na equação (7.19), o que permi.te o estudo do
efeito de choques nas vara.ávei.s do sistema na representação



Uma Ap].icação da Metodo].agia a Séri.es Macroeconómicas da trança e dos EUA 79

de Tendências Comuns. Devemos partir da Representação de Wold
em (7.17), escrita da seguinte forma

AXt: Õ +C(U p'il.F j PJDü+ F},úüjZ+ + RELIL ]. ] J

(7 .22)

onde F é uma matriz não singular tal que

\Ç »:l::l (7 .2 3)

Vale lembrar que vt são os choques que se
componente transitóri.o dentro da representação
Comuns (7.19). Temos estabeleci.do a restrição
função de (pt, processo (de di.pensão 2xl)

produzem no
de Tendências

de

q)t. processo (de di.pensão 2xl) que representa os
choques no componente permanente, sendo que yt (de dimensão
3xl) são choques no componente transitório i.ndependentes dos
choques que se produzem no componente permanente. Asse.m, são
obti.dos os coefici.entes das varíávei.s exógenas no componente
transitóri.o

a que vt é
dimensão que

sendo

'h : n': W) : n'j (7 . 2 4)

e defina.mos

R(L)=C(L) F l

Obtemos assim a equação onde
Inovações

(7 .2 5)

serão apli.cadas as

'*.:;*««l wu.**;'%:,-'«l (7 . 2 6)

F é obtida das equações

p: = (K'K)''K'c(1)

F, = Q'i'y'E l
(7 . 27)
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onde a matriz Q, de di.menção rxr, neste caso 3x3, pode ser
escolhida de modo que a matriz de covariâncias das inovações
transitórias E]yty't] seja diagonal.

As matrizes Q e F estimadas são

Quadro 7.20
Matriz Q.

224,5646
59.77245

-19.10952

o.oooooo o.ooooo
208.918900 0.00000

-3,136275 55,16565

h4atriz'F

As estimativas dos coefi.cientes das variáveis sazonal.s e
das vara-ávels exógenas no componente transitóri.o são

Quadro 7.21

Coellcientcs dos Variáveis Sazonais no Componente Transitório

Quadro 7.22

Coeficientes das Outras variáveis Exógenas no Coltlponente Transitório

y'sz 'l'ó +

A matriz polinomial i.nfi.ni.ta R(L) não é apresentada aqui

13,15937 43.93476 19.65642 24.98040 -57.92067
3,992210 61.93153 5.361871 -70.23232 95.30614

Ó.387666 -7.281366 -2.521194 115.33 15 55.44085
-5,307309 39.0924 12.65964 47.97481 -55.07968
54.88152 4.316706 0.3679074 -4.922752 6.689059

4.5490570 2.949772 0.1791749
1.92030 -1,955690 0.3739215

4.6 105757 -3.168733 -1,027257
-1.103924 3,922221 0.4808905
-0.503588 -0.780+599 -0.3709+76

0.7564973 7.642800 20.73953 14.68010 29.15391 22.12933
-5.006970 5.559101 29.65422 -13.68300 49.75718 -32.27410
4.176815 14.34460 39.76550 -39,94881 24.27923 -25.62262
-1,313570 34,03541 -22.69781 15.50693 21.47984 16.18111
4.348951 0.4401609 1,679227 4,295735 0.8218711 -1,905240
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O gráfico 7.4 exi.be as duas tendênci.as ('tt) está-nadas.
Nos gráfi.cos 7.5 e 7.6 são apresentados os componentes
permanente e transitório calculados das vara.áveis do modelo.

Gráfico 7.4
Tendênci. a s Comuns

la Tendencia Comun 2a Tendenc i a Coímn

IS

70 72 74 76 78 80 82 81 86 88 90 92 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
0

A comparação dos gráfi.cos 7.5 e 7.4 sugere que as
variáveis ipafr, ipaus e jurar estão dominadas pela la
tendência, sendo que ffus e tblll seguem predomi.nantemente a
2a tendência. Uma observação mais cui.dadosa, no entanto,
revela que ipafr recebe uma influência maior da 2a tendência
No gráfico 7.5, chama a atencão, por um lado, a semelhança
dos gráficos de tbi].l e ffus, e, por outro lado, o componente
permanente de jurfr, com tendênci.a marcadamente crescente,
contrariamente a tbi.]]. (com base nestes gráficos foram feitos
os testes adicional.s de co-integração de i.pare com jurar, e
ffus com tbill, testes e) e f) na seção 7.2.3)

Em outras palavras, a análise gráfica sugere a presença de
uma tendência que parece estar em relação com o cresci.mento
secular dos preços/ embora ela influencie também as taxas de
juros na Fiança. A outra tendência parece estar
predominantemente associada ao mercado de câmbio e às taxas
de :juros nos EUA, embora ela Influencia também os preços da
Fiança

O exame das tendências não é de fato muito conclusi.vo.
Vale a pena mencionar de novo que a matei.z K não é exatamente
identi.ficado, dentro do método que temos utilizado aqui
Asse.m, a tendência t., que é calculada partindo do
componente permanente K'tt, também não e

tendências nao

parti.ndo
permanente exatamente
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identi.fi.cada. Em outras palavras, uma outra matriz K terá.a
nos conduzido a tendências di.ferentes das expostas aqui

7.2.8 Cálculo de Respostas de Impulsos Associados a Choques
nos Componentes Permanente e Transe.tório

Foi efetuado o cálculo de respostas de i.mpulsos para o
sistema definido na equação (7.22) aplicando choques de um
desvio padrão. Como a matriz de variância-covariânci.a E(vtv't)
é uma matriz i.dente.Jade, foram então aplicados choques de
tamanho l

O gráfi.co 7.7 exibe respostas de impulsos em AXt/
estimados para 20 trimestres avançados, para i.novações no
componente permanente. Tem doi.s quadros por variável, sendo
que o número de tendências é dois : o efei.to de um choque em
cada uma das tendências sobre cada uma das variável.s é
anal-i.sado. Por exempl-o, os doi.s pri.melros quadros do gráfico
7.7 apresentam a resposta da vara.ável ipafr (índi.ce de
preços no atacado na Fiança) a choques no componente
permanente. Pode-se ver que ainda após 20 períodos, a
variável ipafr não tem atingido seu equi.líbri.o de longo
prazo. Um comportamento semelhante é observado em ipaus
jíndice de preços no atacado nos EUA) . As vara.áveis jurfr e
tbill (taxas de juros na trança e nos EUA) e ffus (taxa de
câmbio FFr/US$) atingem mais rapidamente o equilíbri.o, em
torno de 1 0 trimestres .

O gráfico 7.8 exibe respostas de impulsos associ.ados a
i.novações no componente transe.tório. Em geral., o equilíbrio é
atingi.do mais rapé-demente que no caso de choques no
componente permanente

Vale a pena aqui lembrar o seguinte. Normalmente
representação de medi.as móvel.s de um processo multa.variado

na

(7 . 2 8)

matriz E.=E(utu't) não é diagonal. Na análise de
resposta de impu[sos, que usua].mente é feita sobre a
representação de médi.as móveis, apli.ca-se uma i.novação a uma
vara.ável, forçando às outras i.novações a assumir o valor 0
Dada a natureza de Eu, choques a uma vara.ável do si.stema
devem, pelo contrário, afetar às outras vara.ávei.s do si.stema
no mesmo instante, de modo que a análise de respostas de

a
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impulsos no contexto de
reação rea]. do sistema

(7 .2 8) de fato está obscurecendo a

Então, a análi.se de respostas
representação alternativa

de impulsos é fei.ta numa

yt = 12.njVt.j.
bo

(7 . 2 9)

que é obtida fazendo a decomposição E.=PP' onde
matei.z tri.angular i.nferi.or. Assim, definimos vt=P'tu
que Ev=E(vtv't)-E(p'J'UtUt'P'l')=ln, e Rj.=(1)iP. Assim,
em um dos componentes de vt não afetará os
de v.

t/

e obtida fazendo a P é uma
de modo

l ITn n Tnl l rq a rl r-n

outros componentes

O procedi.mento descai.to no parágrafo acima é o que foi
feito neste traba].ho. Ora, a esco].ha da matei.z P não é única
e um diferente ordenamento das vara.áveis alterarão P, e, em
consequênci.a os coefi.ci.entes Rj., mudando o perfil da função
de respostas de impulso. A extensão destas mudanças dependerá
do grau de correlação existente entre os componentes de ut

Portanto, toda conclusão relativa às respostas de impulso
do sistema deve ser feita levando em consi.deração a discussão
no parágrafo aci.ma.
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Gráfico 7.5

Cotttponentes Permanentes Estitnados
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Gráfico 7.6
Componentes Transitórios Estimados

data
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Gráfico 7.7

Respostas de [mpu[sos Estimados dc AX. para inovações no Componente Peritlanente
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Gráfico 7.7 (continuação)
Respostas de impulsos Estimados de AX. para Inovações no Componente Pennanente

6 8 10 12 14 16 18 2
lead

0 2 4 6 8 10 12 1
load

16 18 20

Gráfico 7.8

Respostas de ])npulsos Está)lindos de .âX. para Inovações no Colllponcnte Transitório

0 2 4 1 1 10 1Z ll lb ll 20
lead

o z l l l lO IZ ll lb ll zo
lead

0 2 1 1 1 10 12 ll lb ll 20
lead

0 Z + b l le 12 1+ 16 11:
lead

Z 4 1 1 10 12 ll lb ll 20
lead

Z l b l lO IZ 14 1b ll 20
lead

...Resp ae inov. perm. ] em ait. de tbi]]

::: k
::: 

Resp de inav. perra. 2 em dit. de tbi]]

  
   

.Bpsp ae }nov. trens. l em dxl. de ipafl

  
:: 

 

  
   

 

0} 
  

"nesp ae inox. trens. l em dif. de lpau5

  
   

lesp de lnov. trens. z em dil. de ipaus

  
   

 

  
::: 



Metodologia a Séri.es Macroeconómicas

Gráfi.co 7.8 (continuação)
)s Está»lados de AZ. para Inovações no Coittpone.Respostas de ]mpuls
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.Anexo Capa.tule 7

F'uniões
Parcial

de .Autocorrelação e Autocorrelação
das ja: Diferenças das Séz'ies do
e das Relações de Co-integraçãoModelo

i) Din'(ipAFR)
Dados trimestrais 95 períodos desde 1 970:2
Média 0,01 Desvio Padrão
Mláximo 0.18 em 1974:1
Mínimo -0,07 em 1975:1

até 1993:4

0,03

Correlograma( X ) e Correlograma Parcial( 'p )

I' x
l ' x
F '-
l x

.x. .x x

Lag
l
4
7

]0
13

16

19

X
0,356

4,176
0,030
0,047
0,045

4,018
0,034

0,356
4,317
0,038
0,048
0,037
0,012
0,060

+

2) Diff(MAUS)
Dados trimestrais 95 períodos desde 1 970:2
Média 0,01 Desvio Padrão
Máximo 0.05 em 1974:1
Mínimo -0,01 em 1986:1

até 1993:4
0.01

Lag X + Lag X +

2 0,259 0,151 3 0,157 0,030
5 0,038 0,186 6 0,014 0,062
8 0,027 -0,147 9 0,032 o,110

1 1 0,058 o,057 12 0,069 0,053
14 0,023 4,071 15 0,040 o,001
17 0,041 4,003 18 4,012 0,044
2() 0,063 0.084      
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Correlograma( X ) e Correlograma Parcial( + )

I' x x
l x x
l ' x
l ' ' ' x x x x
l::::::::: : =l .x x

x x

Lag
l
4
7

10
13

16

19

X * Lag X + Lag X +

3) Din@FUS)
Dados trimestrais 95 períodos desde 1970:2
Média 0,00 Desvio Padrão
Máximo 0.12 em 1991:2
Mínimo -0,1 1 em 1979:3

até 1993:4
0,05

Correlograma( X ) e Correlogranta Parcial( 'p )

Lag
l
4

7

10

13
16

19

X
0,323
0,081
0,095
4,048
4,152
4,087
4.025

0,323
0,058
0,095

4,100
4,102
4,102
0.046

+
+

0,052
0,016
0,068
4,109
0,015
-0.066

0,593 0,593 2 0,540 0,291 3 0,519 0,201
0,484 0,116 5 0,321 4,164 6 0,386 0,141
0.208 4,22 ] 8 0,119 4,134 9 0,097 o,ooo
0.093 0,022 1 1 0,005 0,031 12 4,035 4,095
0,037 0,197 14 0,030 0,082 15 4,012 4,056
0,033 0,038 17 0,050 -0.0319 18 0,009 4,011
0,090 0,045 20 0,134 0,057      

Lag X + Lag X
2 0,053 4,057 3 0,047
5 0,015 0,034 6 0.008
8 0,020 -0,053 9 0,047

1 1 -0,02+ 0.013 12 4,101
14 -0.078 0.005 15 4,014
17 -0,083 0,015 18 -0,069
20 0.064 0.052    



Anexo Capa. tuJ-o 7 91

4)DiH(JURFR)
Dados trimestrais 95 períodos desde 1 970:2
Média -0,00 Desvio Padrão
Máximo 0.04 em 1981 :2
Mínimo -0,03 em 1993:2

até ]993:4

0,01

Correlograma( X ) e Correlograma Parcial( + )

1'

l x
X

.x-'-- -'-x.
X

.x

Lag
l
4

7

10

13

16

19

X
0,315
-0,015
0,015
4,123
0,033

4,071
D,015

0,315
4,001
0,043
4,107
0,046
4,027
4,019

+

5) Diff(TBILL)
Dados trimestrais 95 períodos desde 1970:2
Média -0,00 Desvio Padrão
Máximo 0.06 em 1980:4
Mínimo -0,06 em 1980:2

até 1993:4

0,01

Correlograma( X ) e Correlograma Parcial( 'p )

Lag
l
4

7

10

13
16

19

X
4,007
0,002

-0,232
0,010

4,016
4,212
0,045

-0,007
4,134
4,147
0,067

4,036
4,18+
0.085

+

Lag X + Lag X +

2 -0,017 -0,129 3 -0,046 o,001
5 0,219 -0,248 6 -0,146 0,010
8 0,0o4 -0,06o 9 -0,116 0,105
1 ] 0,048 0,082 12 0,024 0,035
14 0,031 -0,035 15 o,ooo 0,086
17 4,154 4,138 18 -0,09] 4,018
20 -0.068 -0.132      

Lag X + Lag 3 X +

2 -0,310 0,310 3 0,263 0,285
5 0,021 0,249 6 0,104 0,062
8 -0,106 0,134 9 0,121 0,017

1 1 0,085 4,039 12 -0,071 0,033
14 0,089 0,058 15 4,009 4.068
17 0.074 4,087 18 0,093 4.006
2() -0.013 o.031      
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6) la Relação de Co-integração : flus - ipafr + ipaus
Dados trimestrais 96 períodos desde 1970: 1 até 1993:4
Média 1.91 Desvio Padrão 0, 163
Máximo 2.35 em 1985:1
Mínimo 1,62 em 1974:1

Correlograma( X ) e Correlograma Parcial( 'k )

1'
l x x
l x x
l x
l x x
l x
l x x
F ' ..' ' ' x.

x ' x
X

Lag
l
4
7

10

13

16

19

X
0,952
0,738
0,490
0,207
4,013
4,131
4,213

0,952
4,132
4,063
4,068
0,051

4,076
4,024

+ Lag
2
5

8

1 1

14

17

20

X
0,881
0,656
0,398
0,120

4,054
4,159
4,240

.0,25+
4,082
4,160
0,025
0,108
0,052
4,115

+

7) 2a Relação de Co-integração : jurar - tbill
Dados trimestrais 96 períodos desde 1970: 1 até 1993:4
Média 0.02 Desvio Padrão 0.02
Máximo 0,08 em 1993:1
Mínimo -0,05 em 1980:4

Correlograma( X ) e Correlograma Parcial( * )

1'

X
x x

X
X

[ ;' .x-'-'--.. . .'---
x ' ' x
x ' x x

x x

Lag
l
4
7

10

13

16

19

X
0,798
0,375
0,013
4,049
4,181
4,413
4.262

0,798
4,194
0,006
4,055
4,110
4,124
0.102

+

Lag X +

3 0,813 0,031
6 0,573 -0,036
9 0,301 -0,059
12 0,047 0,042
15 4.092 4,075
18 4,187 -0. 136

Lag X + Lag X +

2 0,571 0,178 3 0,483 0,250
5 0,230 0,050 6 0,099 4,126
8 0,005 0,128 9 4,001 -0,032
1 1 4,110 0.127 12 0,143 -0,037
14 0,220 0.007 15 0,309 4,236
17 0,416 0,058 18 0,335 0,113
20 -0.207 0.006      
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As funções dc autocorrclação das primeras diferenças das variáveis ipaus, ipafr, fíus, jurar e tbill
apresentam valores signinlcativamcntc inferiores a 1, o que sugere que as 5 séries são integradas de
ordem l(1).
Por outro lado, nas relações de co-integração, a fac da relação PPC sugere que nos encontramos num
caso limite de cstacionaricdade. Já na 2a relação, a fac pode ser assimilada a uma série estacionária.

QbiÊlvaçãg : os valores -+ 1,96/ . n = j0,20 são considerados como consitituindo aproximadamente um
intervalo de coiúança para as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para uma sequência ruído
branco. Para uma grande amostra, 95oZo das autocorrclações amostrais deveriam cair dentro destes limites, se
o processo em estudo é um nlido branco. Valores fora destes limites dão indicações sobre a ordem (p,q) dos
processos ARMA observados pelas séries. Podemos já obervar que os valores das ftlnções de autocorrelação
parcial das primeras diferenças das séries ipafr, ipaus, nus, jurar e tbill não são significativamente diferentes
de 0 a partir de determinados valores (entre l e 3), sugerindo que as séries seguem processos AR(p).



Capitulo 8

Conclusões

O objeti.vo deste trabalho foi. a apresentação de uma
técnica que permiti.sse a estimação da representação de
Tendênci.as Comuns de um vetou estocástico Xt, com r vetores
co-i.ntegrados, e da função de Respostas de Impulso no
contexto desta representação.

Vimos que um vetou estocásti.co de tais característi.cas
pode admi.ti.r as seguintes representações : 1) Modelo
Autoregressivo Vetorial (VAR); 2) Mecanismo de Correção de
Erro (MCE); 3) VAR Restrito; 4) Wold, e finalmente, 5)
Tendências Comuns.

Foi mostrado como a parti.r da estimação da representação
do MCE, os parâmetros das representações VAR e VIER Restrito,
podem ser obti.dos. O conheci.mento dos parâmetros do VAR
restrito permite o cálculo dos parâmetros da representação
de Wold. Fi.naJ-mente os parâmetros da representação de
Tendências Comuns são i.dentificados usando : 1) as relações
que existem entre os parâmetros das representações de Wold e
de Tendências, 2) as restri.ções i.mpostas pela presença de
co-integração e 3) restri.iões adi.cionai.s na matriz de
vara.ânci.a-covari.anciã do processo, e em alguns casos, outras
restri.ções, que devemos i.mpor para que o sistema seja
exatamente i.dente fi.cedo .

Usando as técnicas descritas, foi. fei.ta uma apli.cação das
mesmas para um vetar de dimensão 5 compreendendo as
seguintes vara.áveis : preços e taxas de juros na Fiança e
nos EUA, e a taxa de câmbio FFr/US$

Com base em uma análi.se prelo.mi.nar dos dados, foi
acima.tido que o vetou era co-integrado de ordem 1,1, ou seja,
seus componentes são 1(1), mas existem combinações lineares
dos mesmos que são 1(0) i..e. estacionári.as, que representam
re[ações de gongo prazo. Esta "aná]ise pre].iminar" inclui.u
a análi.se gráfica e testes de Di.ckey Fuller de raizes
unitárias, das séri.es em estudo e de séri.es associ.adas a
determi.nadas relações (inspi.Fadas pela teoria econõmi.ca)
entre os componentes, supostamente estaca.onárias. Seguindo a
].inca de Johansen & Juseli.us (1992) em seu estudo sobre a
taxa de câmbio da Li.bra Ester].ina com relação a uma cesta de
moedas, foram consideradas parti.cularmente : 1) a teoria da
Paridade de Poder de Compra (PPC) e 2) a Pari.dado das Taxas
de Juros não Coberta (PJNC) . Basicamente, estas relações de
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longo prazo levavam a definição de dois vetores co-
integrados : um compreendendo índices de preços e taxa de
câmbio (em logaritmos) e outro contendo o diferenci.al das
taxas de juros

Adicionalmente, foram consideradas outras possíveis
relações de longo prazo, conhecidas nos mercados de
capital.s : 3) a taxa de câmbio FFr/US$ guardando uma relação
di.retamente proporci-onal com o di.ferencial taxas de juros
nos .EUH-taxas de juros na Franca (o que é de certo modo
contrári.o à PJNC) e 4) a taxa de câmbio FFr/US$ guardando
uma relação diretamente proporci.onal com o diferenci.al taxas
de juros .rea.ís nos El:Jn-taxas de juros rea.ís na trança

A está.mação da representação de MCE do vetou em estudo
foi. fei.ta usando o método de Johansen, que parte da função
de verossi.mi-lhança da amostra. Os testes sobre o espaço de
co-integração sugeriram a existênci.a de 3 vetores co-
integrados. Neste método, embora a matei.z 'a' (y é a matriz
dos pesos dados, para cada uma das variáveis, às relações de
co-integração, e a é a matei.z que determina as relações de
co-integração ) é exatamente
separadamente não são exatamente
que a di.pensão de co-integração
complexa a análise de di.to

é a matei.z que
i.dentificada, a e '
identi.facadas. O fato de
foi estimada em 3 tornou

espaço (qualquer vetou que é uma

combinação linear das colunas de a pertence ao espaço)

Foram feitos uma série de testes considerando as relações
di.scuti.das acima. Estes testes sugar.eram que de.f.ín.ít.ívamente
a re.cação PPC pertence ao espaço de co-.íntegras.ão, e entra
no s.ístema como var.íáve] exp.Z.ícativa. Com efe-íto, a h.ípótese
nuca de estaca.onari.edade da le].ação PPC não foi. rejeitada,
embora pox escada margem. o di.ferencial das taxas de juros,
tantbém pe.rtence ao espaço de co-.integração; no entanto
quando 7 e a são bons.íderadas conjuntamente, .í.e. a mata.íz
7a', os dífe.renc.ía-ís das taxas de juros não entram nas
equações do jei.to que é de esperar segundo a PJNC, i..e. os
sinais dos coefi.cientes não são os esperados. Faltava achar
a base para o Cerce.íro vedor co-integrado. l).ífe.rentes
a.Zte.rnat.luas são pois.íve.ís. [;ma é a re.cação 3 rffus
tbi.13+jurfi); outra relação possível. (que foi. mai.s evi.dente
com a aná.Z.íse g-ráf.íca dos componentes permanentes est.irados
das séries que foi. feita a posters.ori), é a re.Loção das
taxas de juros nos Estados Unidos com o ti.po de câmbi.o.

Partindo das estimati.vas do MCE, foram estimados
sucesso.vamente o VAR Restrito, a representação de Wold e a
representação de Tendênci.as Comuns. Como o número de vetores
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co-integrados estimado foi. 3, então o número de tendências
comuns estimado é doi.s. Na análise gráfi.ca das tendências,

tendênc.ía pronunc.iadamente crescente,
embora crescente, tem um comportamento

vemos uma ;)rlmelra
sendo que a segunda ,
ma.í s erra t.í co .

A análi.se gráfica dos componentes
varzavezs sugerem que preços nos
Fiança seguem predominantemente
tendência tem forte i.nfluênci.a
FFr/US$ e taxas de juros nos EUA,
os preços na trança

permanentes das
EUA, e taxas de juros na
a la tendênci.a. A 2a

sobre a taxa de câmbio
e, em menor medi.da sobre

Em outras palavras, a análi.se gráfica sugere a presênci.a
de uma tendênci.a que parece estar em relação com o
crescimento secular dos preços, embora ela influencie também
as taxas de juros na Fiança, e uma outra tendência mais
associada ao mercado de câmbio e às taxas de juros nos EUA.

Foi fei.ta a advertência de que a técni.ca utili.zada para
obter as tendênci.as passa pelo cálculo de uma matriz que não
é úni.ca. Por tanto, elas não são exatamente i.dentifi.cadas,
de modo que a tentati.va de dar um ''nome'' a estas tendências
requer certos cui.dados

Foi calculada a função de Respostas de Impulso, no
contexto da representação das Tendências Comuns, i-.e. que
permiti.u anali.zar a reação do sistema para i.novações nos
componentes permanente e transitório daquela representação.
Sem dei.xar de chamar a atenção de que a função de Respostas
de Impulso não é úni.ca. foi. observado que, para inovações no
componente permanente, após 20 períodos, as vara.ávei.s preços
por atacado na Franca e nos EUA não atingiram seu equi.líbri.o
de longo prazo. As variável.s taxas de juros na trança e nos
EUA e taxa de câmbio FFr/US$ chegam mai.s rapidamente ao
equilíbrio, em torno de 10 tri.mestres. Em geral-, para
inovações no componente transitóri.o, atinge-se o equi-líbrio
mais rapidamente
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Alguns Resultados de Algebra Matei.cial

A.l Algumas definições e resultados em Algebra de
E spaços Vetoriais

Para mais detalhes sobre as definições e provas dos
teoremas nesta seção, ver Graybi11 (1983, capítulos l e 5)

A.]. ] Comp]emento Ortogonal de um Subespaço Vetoria].

Definição A.l Subespaço de Vetores Ortogonais em En
IEspaço Eucli.digno) . Sejam Si e S2 dois subespaços em En' Se

xi'x2-0 para cada vetou xl em Si e para cada vetou x2 em
então Si e S2 são defi.nados como subespaços ortogonais em
e denotamos isto por SilS2

Teorema A.l Se:jam {al,a2,...,an} e {blrb2,...,bn} doj.s
conjuntos de vetores em E. tai.s que al'b.i=0 para todo i. e j
O subespaço SI gerado por {alra2,...,'an} é ortogonal ao
subespaço S2 gerado por {bi,b2,...,bn}

Definição A. 2 Complemento
Vetorial em En. Seja S] um
subespaço vetorial
ortogonal de Si'
s oma direta dos

S2 Enem

Ortogonal de um
subespaço vetorial
é de finito como

em En se e somente se Si.LS2 e
subespaços Si e S2 é igual a

o complemento ortogonal de SI é denotado por Sil

Subespaço
em E.. O

complemento
SI(DS2-En (a

E.) . AI gumes
vezes,

Teorema A.2 Para um determi.nado subespaço Si em Enr O
complemento ortogonal Sll sempre exi-ste e é único.

Teorema A.3 Seja SI um subespaço de En e seja y qualquer
vetou em E.; então y pode ser escri.to como a soma de dois
vetores y=xl+x2r onde xl está em Si e x2 está no complemento
ortogonal de Si

Corolari.o
dados.

xl e x2 são vetores únicos para um y e SI

A.1.2 Espaço de Colunas e Nulidade de uma matriz

Definição A.3 Espaço de Colunas de uma Matriz. Seja A uma

matriz nxm. Decote as m colunas de A como vetores em En, de
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tal modo que A=]al,...,am]. O espaço vetorial gerado por
estas m colunas de A são defina.das como o espaço de colunas
de A. A dimensão deste espaço é igual. ao número de colunas
li.nearmente independentes de A, ou seja, ao posto de A.

Teorema A.4 Seja A uma matriz nxn não singular
de colunas de A é E.

O espaço

Definição A.4 Nulidade de uma Matriz. Seja A uma matei.z n
xm. A nula.dade da matriz A é defina.da como o conjunto de
vetores S onde

S- {y: Ay-0; yCEm)

Teorema A.5 A nulidade de uma matei.z A de dimensão nxm é
um subespaço vetori.al de En

Teorema A.6 Seja A uma matei.z de dimensão nxm. O espaço
nu].o de A' e o complemento ortogonal do espaço de colunas de
A é o mesmo.

Teorema A.7 Seja A uma matei.z de dimensão nxm e B uma

matriz de di.pensão mxk. O espaço das colunas de AB é um
subespaço do espaço das colunas de A.

Teorema A.8 Sejam A e B matei.zes de di.menção nxm. Exi.ste
uma matriz não si.ngular C, de dimensão mxm tal que AC=B se
e somente se A e B tem o mesmo espaço de colunas.

Teorema A.9 Sejam A e B matei.zes de di.menção nxm. A
conde.cão necessária e sua.ciente para que exi.sta uma matei.z
C de di.pensão mxm tal que AC=B é de que o espaço das colunas
de B seja um subespaço do espaço das colunas de A.

Teorema À.IO Sejam A uma matriz de di.pensão mxn de posto
r e X uma matriz de dimensão nxp, e o produto destas duas
matrizes a matei-z nula, ou seja

AX -0,

então

(i) existe uma matriz X de posto n-r que satisfaz a
e quaçao acama ,

(i.i) o posto de X não pode exceder n-r
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Teorema A.ll Se A é uma matei.z quadrada de dimensão n,
com posto rr então existe uma matriz não nula X tal que AX=0

Teorema A.12 Se A é uma matei.z de dimensão mxn com m<n.
então existe uma matriz não nula tal que AX=0

A..2 .Autovalores e .Autovetores

Os datava.Zo.res,
ca.racter.ísticas de
as raízes do
det (XJ-m-A) . O
ca.racter.íst.íco,

ou va.lotes carácter.íst.ecos, ou ra.ízes
uma matei.z quadrada A de dimensão m são

polinomio em À. dado por det(A-XI.) ou
determinante é chamado de dele.rm.ínante

e o pol i.nõmio de poJinõm.ío caracte.r.íst.íco.

ein por

Um número XI. é um autovalor de A se as colunas de (A-À.jl.)
são linearmente dependentes. Consequentemente, exi.ste um
vetou vi, de di.menção mxl tal que

IA-À,i lm) Vi- 0 ou Avi=À.j.vj.

Um vetar com esta propriedade é chamado de autovetor ou
vedor carácter.íst.íco correspondente a À.i

Regras

11) Se A é simétri.ca, então todos os autovalores são
numero s re a i s .

12) Os autovalores de
elementos di.agonai.s .

uma matei. z di.agonal sao seus

(3) Os autovalores de
elementos diagonal.s .

uma matei.z tri.angular sao seus

1 4 ) Uma matei. z
autovalores .

de dimensão mxm tem no máximo m

15) Sejam À,l,...,À-T.. os autovalores de uma matriz A de
di.pensão mxm, então IAl=Ài. . .Xm

16) Sejam Xi e À.i dista-fetos autovalores de A,
correspondentes auto'üetores v: e v.. Então v: e
linearmente independentes .

com os
vj sao



100 Apêndice A

17) Todos os autovalores de uma matei.z A de dimensão mxm

tem módulo menor do que l see det(l.-Az)#O para jzjgl, isto é,
a polinomi.al det (lm-Az) não tem raízes dentro e sobre o
círculo unitário.

A.3 Decomposição e Diagonalização de Matrizes
A.3.1 A Fauna Canónica Simi.lar

Derivação da Forma Canõni.ca Simi.lar. Seja A uma matriz de
dimensão mxm, com autovalores X.,...,À,., onde alguns
autovalores podem ser repetidos. Cada autovalor À.. tem seu
correspondente autovetor u: para o qual

Aui=À.iui para z=1, 2, . . . , m (A.l)

para todas as raízes da equação
característi.ca, o que significa que para À,., de
multa.plici-jade m*, tem m. equações da forma apresentada em
(A.l); se existem m. autovetores p. linearmente independentes
correspondendo aos À*, teremos uma equação para cada vetou,
enquanto que se não tem m. vetores p* linearmente
independentes, podemos ainda ter mK equações com alguns p.
sendo repetições de outros. Em todos os casos, o arranjo de
equações apresentado em (A.l) pode ser escri-to como

Isto é verdade raizes

lt-

10

D ]

«[-. Pz p«l : ip.
x:

P2 b (A. 2 )
+

Definindo como P a matei.z dos n autovetores, e como A a
matriz diagonal dos autovalores, (A.2) pode ser escrito
cOIRo

AP-PA (A. 2 ) '

A é conhecida como a forma canõn.íca s.ím.íJar
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A forma (A.2), ou, de forma equivalente,
exi.ste sempre. Nos casos em que p; se repete.
lma matriz si.ngular

a forma (A. 2 ) ',
é claro que P é

Nos casos em que P é uma matriz não si.ngular, ou
todos os autovalores são li.nearmente independentes,
pode ser reescri.ta como

seja,
(A. 2 )

A = E)AP'' (A. 3 )

O produto no privei.ro membro de (3) é conheci.do como
redução à fo.rma canõn.íca s.ím.í.la.r. A redução à forma canónica
si.mi.lar tem importantes impli.cações. Por exemplo, impli.ca
que, para A definida em (A. 3)

Aj = (PAP'')j = PA+'' (A. 4 )

Podem ser demonstradas as segui.ates regras : Suponha que
A é uma matriz real de dimensão mxm,com autovalores À,:, ..., .
que tem todos mé)duro menor que 1, i.sto é, IÀ,.l<1 para
i=1,...,n. Suponha tairtbém que A e P são as matei.zes
definidas em (A. 3) . Então

tem isto
P sao as

( 1 ) A.] = pA:b '

(2) existe

13) A sequência Aj, j=0, 1, 2, , é absolutamente somável

A.3.2 Decomposição de matrizes simétricas

Seja A uma matriz si.métri.ca de dimensão mxm
uma matei.z ortogonal P tal que

Então existe



102 Apêndice A

o l

1 -: A

x.

(A. 5 )

onde À.: são
correspondentes
real.s sendo que
numero s rea i s .

os autova].odes de A e as colunas de P são os
autovetores. Aqui todas as matei.zes são
os autovalores de uma matei.z simétri.ca são

Denotando a i-ésima coluna de P como p: e
usando que p':pj'0 para i.#j, temos

A PAP'
m

À.jPI'lkl: (A. 6)

Também, temos que

A' = EV\.PI)AP' = PA:P' (A. 7 )

e mai-s geralmente

Ak . PA)+, (A. 8 )

Se A é uma matei.z positiva defina.da de di-mensão mxm,
todos os autovalores de A, são positivos, então a notação

' ]
(A. IO )

faz senti.do. Defi.ni.ndo Q=PA':P', obtemos QQ-A. Em

generalização da terminologia para números real.s post.ti-vos,
Q pode ser chamada de raiz quadrada de A e pode ser decotada
como A''

A.3.3 A Decomposição de Choleski de uma Matriz Post.uva
Defi.nada

Se:ja A uma matei.z simétrica de dimensão mxm. Então exi.ste
uma matriz triangular superior e uma matriz triangular
inferior P com diagonal principal positi-va tal que
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p''AP r l
lm al A = EI)' (A. IO )

Si.milarmente, seja A uma matriz positiva gemi-defi.ni.da
como posto(A)=n,m, então exi.ste uma matriz P tal que

-''»,- :]T :] (A.ll)

Alternativamente, A=QQ', onde

Q (A. 12 )

A decomposi.ção A=PP', quando P é uma matriz triangular
i.nferi.or com di.agonal principal post.uva, é às vezes chamada
de decomposi ção de Choleski.

Para mai.s detalhes, ver Searle (1982), capítulo ll
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Somas Infinitas de Matrices e Convergência
Estocástica

B.l Conceitos de Convergência Estocástica

Seja )Ct,X2,...ou {XT},T-1,2..., uma sequência de vara.áveis
aleatórias defina.das em um espaço de probabilidade (Q,M,P)

Definição B.l A sequênci.a {XT} converge em probabilidade
para uma variável aleatória X (também definida em (Q,M,P))
se para cada e>0,

M«X.-* ::, .l :Q m «.«:.

M ''l*. .:: .l ::
(B.l)

Este tipo de convergênci.a pode ser denotado por

p l-iln XT = )C cu 2CT -&--> )c

Defi.feição B.2 A sequênci.a {XT} converge quase certamente
jq.c.) ou com probabi.li.dade l para uma variável aleatória X

para cada e>0,

-lu*.- * .. .l :, .-.:,
Este tipo de convergência pode ser denotado por

)C, q': >)C

Definição B.3 A sequência {)CT} converge em média
quadrático ou erro médi.o quadrático para uma variável
aleatória X se,

M d*, - *l: :o IB. 3)
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Este ti.po de convergência pode ser denotado por

e requer que a médi-a e a variança de )C e )(T existam

B.2 Somas Infinitas de Variáveis Aleatórias

Definição B.4 Uma sequência i.nfinita de números reais
{ai.}, i=0,Ü],t2, ..., é absolutamente somáve]. se

lim IB.4)

exi.ste e é fi.Dito O limite é usualmente denotado por

IB.5)

A prova do seguinte teorema constitui a justifi.cação para
trabalhar com somas infinitas de variáveis aleatóri.as e a
prova pode ser achada em Fu]J-er (1976,págs.29-3]-)

Proposição B.l (Exi.stência
Variáveis Aleatóri.as )

de Somas ].nfini.tas de

Suponha {al.} uma sequência de números reais absolutamente
somável e {zt}, t=0,tl,Ê2...., uma sequência de variáveis
aleatóri.as bati.sfazendo

t =0,tl,t2,..., (B. 6)

Então exi.ste uma sequência de variáveis aleatórias {yt},
t-0,ül,ü2,..., tal que

em médi.a quadráti.ca (B . 7 )

e, em consequência
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n

P ' ;.;P': (B . 8)

Proposição B.2 (Momentos de Somas Jnfi.Ditas de Variável.s
AI e atar i. a s )

Suponha que {zt} satisfaz as condições da proposição B.l,
e que {aj.}e {bj.} são sequências absolutamente somáveis e

)(t :)l. btzt.j. (B. 9)

Então

.(«aj

iE(zt. j) ,

n n

H ;.:.'J:':Í'.p.9
(B.IO)

Em parti.cular

n n

dvÊI : HEE.p:í'.p.-:j (B.ll)

Prova Fuller(1976. págs. 32-331

Todos os conceitos anteriores podem ser entendidos a
processos vetori.ais.

Definição B.5 Uma sequência de matei.zes de dimensão nxn
{Ai-(ast.j.)},i.-0,ÊI,Ü2,..., é absolutamente somável se cada
sequência {ast.ils,t=1, ...n, é absolutamente somável

Proposição B.3 (Existência de Somas Infinitas de Vetores
AI e atóri o s )

Suponha {Ai} uma sequênci.a de matei.zes n-dimensi.onais
reais absolutamente somável e {zt} uma sequência de vetores
aleatóri.os n-dimensi.onais bati.sfazendo

Elzizt) $ c, t =0,tl,t2,. IB.12)
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para alguma constante fmi.ta c. Então existe
sequênci.a de vara.áveis aleatóri.as n-di.menti.onai.s {yt} tais

em médi.a quadráti.ca (B.13)

Prova : Fuller (1976, págs. 29-31)

atóri.os). B.4 (Momentos de Somas Infi.Ditas de Vetores

;.. =.H:â'ã:'F'::::;Et:l;!:.IÊ;'=UF;:=;':: :1:: .:;?;
n

JF --a» .ao

yt= lã.Aizt;i e Xt :)l.Blzt-j. (B. 14)

Então

4J! Z AJE(z.-j) ,

n n

- EE Ai('bj'L-jBjiE
(B.15)

onde o limite de sequênci.a de matrizes é a matriz dos
limites das sequências dos elementos i.ndivi.duais.

Prova : Fuller (1976, págs. 32-33)
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Cálculo dos Coeficientes do polinomio na
Representação de MCE

Um processo {71tlr que segue um processo VAR(p)/.de acordo
com as especifi-cações que temos feito no capítulo 2:

A(1)71t : P + P Dt + et
+ (c.l)

com A(U pode ter a representação

A.*(UAXt P + P Ot - A(1)Xt.. + et (C.2)

onde

»*m : :. - }l»U' «; : -É.", (C.3)

Demonstração

( i.) Escrevendo A(L) como

A(Q = A (i) (l i) + A(i)L (C . 4 )

procuraremos fazer a correspondência dos termos dos
polinõmi.os A(L) e A'K(L)í para obter os termos do polinõmi.o
A(L)'í em função dos termos do poli.nõmi.o A(L). Asse.m,
desenvolvendo (C.4), obtemos

In -- Ail - A2lj. -A.F: a.. Ab -A)B (l-U + (in ' A- A:.

:.- «b ";L'... -l.+ - A:L' - A;L:. -A)P' + lrP -- Ail -- Azl -AJ

(C.5)

Reagrupando termos no lado direito de (C.5),
potência, obtemos :

segundo a



ln-- À.L - A:L'...--AiiP = ln-- (À++ A. + A:...+AI)L - (A+ - AI)L: -- (A+ -- A2)L'-...--(Ap- API)IP+ A}P'

(C. 6)

Então, igualando as potênci.as de L em (C.6), obtemos

A. +.à.+...+Ap:A'- '> .A::-11,Aj (c.7)

A: -.al = A: > por (C.7) => AI' (C. 8)

Para A;., A;

então para Aj.

Aj.-Al;.: Aj. -> por(c.8) => AI.

Também, note que AP:0, pois está multa.plicando IP'',
potência que não existe em A(L) .

(j.i) Substi.tui.ndo (C.4) em (C.l), obtemos (C.2), que era
ríamos emon s t ra r

(C. 9)
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o Método de Johansen para está.mar
Processos AR com Co-Integração

Para estimar os parâmetros em (2.53), ou seja, estimar 'r,
a, Ai+,...'Ap-i ' p e p+, o método de Soren Johansen pode
ser usado (Jê)hansen, 1988) . Seja um AR(p)

Xlt A.71t.i + A:Xt.z't'..+AEglt-p + P + P Dt + 8t
(D.l)

que pode assumir a seguinte representação

A'(UAXt p + p"bt A(1)71t>. + 8t (D.2)

onde {8t} é uma sequência de variável.s a].estórias i-.i.d.
com di.atribuição de Gauss, de média zero e matriz de
variância-covari.anciã A; A:=1-L é o operador de primera
diferença. Também

-$',A(1) = in

e A:'' (L) é dado por

+

A (L) In A},j onde!
1=1

Definindo a matriz polinomial

A(z) "., -- »:,:-'-...--A.p;l (D.3)

vamos nos concentrar nos casos em que o poli.comi.o tem
raízes i.qual a 1, assumindo que o resto das raízes estão
fora do círculo unitário. Asse.m, a matriz A(1) é singular,

ou seja, IA(1)l=0. Assumimos que o posto da matriz A(1) é r,
onde r é o número de vetores co-integrados, como foi
expli.cado no capítulo 2
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Sendo que a matriz A(1) é singular, de posto r, ela pode
ser escrita como A(1)-7a', para apropri.abas matei.ces 'r e a,
cie dimensão nxr

A função de verossi.milhança para (D.l) está dada por

L(A.,...A;., ', a, A) : ll:. [(2n)'PglAI'% oqX-- 3 (AXt - pyA''(AXt - n }] (D. 4)

ou

1.(A.,..,Ap.,'r,(4 A):(2©''%IAI'% aq){- IT(Axt -- N'A:''(Axt - N}

onde

F = A.:AXt,.. -";-""'P. Ya'Xt,-P

A maxi.mi.zação de (D.4) sobre os parâmetros A.,...,Ap.,np* é
simples, consi.sti.ndo na aplicação de uma regressão de
mini.mos quadrados ordinários de Allt+ya'Xt-z nas diferenças
desfasadas de )Ct. Isto pode ser feito usando o seguinte
procedimento : faça a regressão de AXt sobre as di.ferenças
desfasadas AXt-i/. ..rAXt-P+l/ o que fornece os resíduos Rot. e
logo faça a regressão de Xt.i sobre as di.ferenças
AXt-l/...rAXt-P+l/ o que fornece os resíduos Rlt. onde Rit,
i=0,1, são matei.ces nxl. Uma vez efetuadas estas regressões,
a função de verossi.milhança concentrada fica proporci-oral a:

r» l ..X

«'r, a, A) 'c IA E*--{ (Rot + 'a'R.tyA''(R.t + 'CE'R.t) } (D.5)

Para um a fixo, podemos maximizar (D.5) sobre 'r e A,
fazendo uma regressão de Mínimos Quadrados Ordinários' de R,.
sobre -a'Rtt, o que resulta em

?(al = -s..CE(a'S..a)'' (D. 6)

e
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Ã(a) = S. - s..a(a's..a)''a'S.. (D.7)

onde são defina.das as matrices (de
produtos dos momentos dos resíduos como

dimensão nxn) dos

Sjá = T 'lgÍRIRI ,
onde i,j=O,l (D.8)

Substituindo(D.6) e(D.7) en(D.5), o exponente de(D.5)
se torna uma constante. Assim/ a função de verossimilhança
concentrada, en torno de cl, fica

Ua) «: IÃ(a)I'Z (D.9)

o que i.mplica
mInImIzação

encontrar a solução do problema de

s. - s..a(cc'S..a)''a'S...Ú (D.IO)

onde a minimização é feita sobre todas as matrices a de
dimens ão nxr

Dada a conhecida relação de determinantes particionados
(ver Graybi11 1983, capítulo 8)

;" .. :l=.. : 1 s. ll -'s..« - '-''..s=s..« l

"'s..a lls.. s..a(a'S..a)''cE'S.. l (D.ll)

temos que
matei z a :

minimizar a seguinte relação, com relação a

a's..a - "'s..s;ls..a 1/1 a'S..a l ID.12)

Defi.na agora a matriz diagonal D com os

ordenados À,. >...> À.n de S..S..''S.. com relação a S::,
soluções da equação

autovalores

ou seja, as

À.s.. - s..sais.. l :o (D.13)
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e a inata'iz E com os correspondentes autovetores. A
segui.nte expressão é então verdade

S..ED = S..S=S..E (D. 14 )

onde E é normalizado de tal maneira que

E'S..E : l (D.15)

Agora, escolha

(D.16)

onde € é uma matriz nxr. Substi.tui.ndo a em (D.12), por E
e'. e consi.derando a expressão {D.15), temos agora que
mznzmxzar a segui.nte expressão : '

e'e e'a t/l e'e (D. 17)

Isto pode ser fei.to com a escolha de € como sendo os
prlmei.ros r vetores unitári.os, ou esco].Lendo ã como sendo
os primeiros r autovetores de s..s;lso
seja/ as pri.mei.ras r colunas de
chamadas de variável.s canónicas, e
correlações canõni.cas ao quadrado de
Para mai.s detalhes destes cálculos,
capítulo 12). Este ti.po de anal.i.se
regressão de posto reduzido.

com relação a S:., ou
E. Estas colunas são
os autova].odes são as
Rit com relação a Rot

ver Anderson ( 1 984 ,
é também chamada de

Considerandoobtemos estão (O.15), e substi.tui.ndo ã em

? = -s..ã(ã's..ã)'' = -s..ã (D. 18 )

A = s.. - s..ãã's.. = s.. - ãã'

Fi.nalmente a está.mau.va de A(1)

(D. 19)

A(i) = tã' -s..ã(ã's..ã)''ã' = -s..ãã' (D.2 0)

; Por outro lado, por (D.9),(D.ll) e (D.15), temos que a
função de verossi.mi.].dança verá.fi.ca a segui.nte relação :'
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s..ll ã's..ã ã's..s;:s..ã l

ou seja,

L'% '': l ã'S..ã - ã'S..SAIS..ã (D.21)

Por (D. 15) e (D. 16) , ID.21) fica

L'}6 ': l S.. 1 1 1 - g'Z'S..S;:S..K l (D.22)

Premultipli.cando (D.14) por E', obtemos

E'S..llD = E'S..S.àS..E

D = EB..S=S..E (D.23)

Substitui.ndo(D.23) em(D.22), obtemos

L'%' " l S.. 1 1 1 - e'iE (D.24)

Assim, a maximização da verossimi.Ihança, consi-derando que

D é a matriz dos autovalores ordenados À. >...> Xn de S..S..'S..
com relação a S::. é dada por

= s.. [l(i-Xj) (D.2 5)

Baseados na discussão
acima, o método proposto nos permite estimar A(1) e A sem
restrições com relação ao posto de A(1), ou seja, com
relação ao posto de cl. Podemos calcular os n autovalores e
autovetores de uma vez, e logo realizar i.nferência com
relação a quantas relações de co-i.ntegração são
significativas, o que equivale a testar quantos dos
autovalores À, são igual.s a 0.

Testando o posto de co-integração

c01n

0

Johansen & Juselius tem desenvolvido dois ti.pos de
testes:

i) Teste da estatística do traço Deseja-se testar

Ho:r=r., Hi:r.<r$n r=0, 1,
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Partindo de
verossi.mi.Ihança da
rl>ro.

(D.25),
segui.nte

construí.mos o
forma, para r. e um

rata.o
r., tal

de
que

21nQ(H (r.) IH(r:)) = TE--É,in(l--Àj) + $.]n(l--Ài)]
1: 1 j; l

= -r $:1n(l-l:0

Por exemplo, si temos

(D.26)

Ho r-0 , H:=r=2, o teste será

: -T .2., in (l-Àj)

ii) Teste da estatística do Xmax. Consi.dere os n Valores
está.nados de À., sequêncialmente de mai.or a menor, e teste em
cada sequênci.a si. o i.-ési.mo autovalor é signo.ficativamentp
diferente de 0. si. o autovalor À,s não é si.gnificati.vamente
di.ferente de O, para um certo grau de si.gni.ficância. então
podemos inferir que o posto de ct é n-s, e o teste acaba aí

Em outras palavras, o teste é baseado na comparação
H.= (r-l), ' '1 \x- } l

À-... = -Tln(l-lJ (D.27)

J5' ' : 1L'l;ãl;:':!::glã;;:;:-:'li::- :.:.:::.':';':::::?:.;T.:l?.;il:: '
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Dados

INDICEDEPREÇOS
PORATACADO

FRANÇA EUA

TAXA
CÂMBIO
Fl;RmS$

TAXASDEJUROS
CURTO PRAZO (3 MESES)
FRANÇA EUA

70: 1
70: 2
70: 3
70:4
71: 1
71: 2
71: 3
71: 4
72: 1
72: 2
72: 3
72: 4
73: 1
73: 2
73: 3
73:4
74: 1
74: 2
74: 3
74: 4
75: 1
75: 2
75: 3
75:4
76: 1
76: 2
76:3
76: 4
77: 1
77: 2
77: 3
77:4
78: 1
78: 2
78: 3
78: 4
79: 1
79: 2
79: 3
79: 4
80: 1
80: 2
80: 3
80:4
81: 1
81: 2

29.56625
29.70875
29.85125
29.99375
29.80625
30.16875
30.53125
30.89375
30.05400
31.21800
32.38200
33.54600
32.38950
35.10050
37.81150
40.52250
48.31250
47.63750
46.96250
46.28750
43.37000
44.19000
45.01000
45.83000
46.65000
47.47000
48.29000
49.11000
49.90001
50.43333
50.00000
50.00000
50.73333
51.63333
52.60000
54.20000
56.50000
58.63333
60.26667
61.43333
63.10000
64.20000
64.86666
65.56667
67.86667
70.16666

39.13334
39.10000
39.33334
39.63333
40.16667
40.46667
40.63334
40.76667
41.33333
41.50000
42.03333
42.23333
43.73333
45.03334
46.43333
47.13334
49.70000
51.03334
53.56667
55.93333
56.73333
57.43333
58.83333
59.93333
59.96666
60.43333
60.80000
61.90000
63.13334
64.46667
65.10000
66.23333
67.50000
69.26667
70.43334
72.06667
74.46667
76.33334
78.23333
81.23333
84.56667
86.76666
89.33334
91.33334
93.86667
96.06666

5.547400
5.524467
5.519633
5.521333
5.517233
5.522900
5.516066
5.491000
5.100667
5.022000
5.004333
5.050000
4.793334
4.429333
4.186666
4.406667
4.935333
4.875333

4.784000
4.645100
4.282567
4.081533
4.357234
4.424266
4.522734
4.702600
4.907400
4.985800
4.976533
4.952500
4.889133
4.84550o
4.756433
4.605300
4.387234
4.302033

4.268000
4.707600
4.234334
4.141200
4.149134
4.212101
4.121400
4.421533
4.859767
5.418533

9.826667
9.093333
8.293334
7.533333
6.096667
6.616666
5.763333
5.583333
5.110000
4.403334
3.813334
6.263333
7.486666
7.613333
9.270000
11.28000
13.05333
12.77000
13.67333
12.48333
lO. 18333
7.733333
7.160000
6.623333
7.063333
7.570000
8.986667
l0.62000
9.833333
9.070001
8.496667
8.876667
9.673333
8.106667
7.293334
6.850000
6.696667
7.343334
l0.26000
11.86333
12.37667
12.48333
11.57667
l0.94667
11.12333
16.06333

7.249250
6.721750
6.194250
5.666750
4.451875
4.382625
4.313375
4.244125
2.957250
3.699750
4.442250
5.184750
6.724125
6.935375
7.146625
7.357875
8.654000
8.142000
7.630000
7.118000
6.606000
6.094000
5.582000
5.070000
4.853333
5.286666
5.116667
4.566667
4.680000
4.826667
5.570000
6.160000
6.746667
7.356667
8.180000
l0.34000
l0.26667
9.633333
l0.80667
13.67333
15.26333
8.590000
lO.18333
16.75667
14.84667
16.17333
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81: 3
81: 4
82: 1
82: 2
82: 3
82: 4
83: 1
83: 2
83: 3
83: 4
84: 1
84: 2
84: 3
84: 4
85: 1
85: 2
85: 3
85: 4
86: 1
86: 2
86: 3
86: 4
87: 1
87: 2
87: 3
87: 4
88: 1
88: 2
88: 3
88:4
89: 1
89:2
89: 3
89:4
90: 1
90: 2
90: 3
90: 4
91: 1
91: 2
91: 3
91: 4
92: 1
92: 2
92: 3
92: 4
93: 1
93: 2
93: 3
93: 4

D

72.70000
75.70000
78.73333
80.43333
80.80000
81.93333
84.36666
86.43333
88.40000
90.40000
92.73334
95.00000
96.50000
97.50000
98.83334
100.2667
100.9000
100.0000
99.00000
97.83334
96.83334
96.10000
96.40000
97.10000
97.70000
98.53333
99.53333
100.5333
102.7000
105.2000
108.8000
108.4133
108.4000
107.3000
106.8333
106.9700

105.7000
108.0333
106.3000
105.2400
104.0000
103.8567
103.7433
104.0767
103.0600
102.2967
101.3767
100.6367
99.55000

98.92000

96.76666
97.96665
98.93333
99.20000
100.4000
101.4667
101.1000
101.2667
101.8000
102.3333

103.5333
103.7333
103.7333
104.0333
104.1333
104.6667
104.3333
105.5000
104.0333
102.7667
102.5333
103.5667
104.1333
105.3333
105.8667
106.1000
106.2333
107.4000
108.6333
109.7333
111.6333
1]3.8333
113.7000
115.0667
117.4000
117.5667
119.3000
122.4000
121.5333
121.6o00
121.5667
122.]333
122.0333
123.1667
123.5333
124.0667
124.4667
125.6000
124.5000
124.4000

5.808400
5.651633
5.994867
6.279867
6.941767
7.073100
6.887367
7.469967
7.960133
8.167733
8.305667
8.331699
8.960234
9.362733
9.960]34
9.407101
8.686833
7.886833
7.207667
7.]46767
6.77770o
6.572234
6.127767
6.025366
6.135233
5.754467
5.668800
5.778667
6.318900
6.061400
6.294100
6.540733
6.454567
6.043000
5.721134
5.643200
5.343367
5.061633
5.204233
5.873167
5.928767
5.554333
5.4797o0
5.44060o
4.959967
5.2595o0
5.5+3566
5.455733
5.818433
5.833467

17.92333
16.09000
15.17667
16.40000
14.58000
13.32333
12.77333
12.54000
12.50333
12.30000
12.41333
12.30333
11.41333
l0.68000
l0.60667
l0.28667
9.803333
9.076667
8.693334
7.363333
7.106667
7.633333
8.883334
8.256667
8.140000
8.993333
8.166667
7.840000
7.743333
8.286667
8.956667
8.770000
9.113334
l0.37000
[0.9]667
9.906666
lO.15333
l0.02333
9.816667
9.390000
9.453333
9.526668
9.97o000
9.963334
l0.51000
l0.87667
1 1 .69333
7.993333
7.540000
6.706666

16.97333
13.27333
14.58000
14.51667
l0.56000
8.590000
8.430000
8.256667
9.163334
8.889999
9.433333
l0.76000
11.25667
8.923333
8.346667
7.633334
7.876667
7.763334
7.513334
6.576666
5.813334
5.590000
6.356667
7.093333
7.166667
7.873333
6.906667
7.473333
8.373333
9.043334
9.746667
9.713333
8.913333
8.540000
8.336667
8.410000
8.110001
8.053333
6.846667
6.]06667
5.776667
4.993333
4.226667
3.986667
3.363333
3.596667
3.2J3333
3.226667
3.200000
3.343333
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