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Resumo

Este trabalho tem por objetivo apresentar as vantagens da utilização dos indicadores antecedentes na previsão do nível da Produção da Indústria de Transformação
Brasileira, conforme mensurada pela Fundação IBGE.
Usualmente, o indicador antecedente é construído por uma combinação linear de
séries altamente correlacionadas com a série-referência.

A previsão, tanto do nível quanto de reversõesé a principal utilidade desta técnica.
Neste trabalho procura-se comparar métodos existentes na literatura com a metodologia que será usada aqui. A metodologia aplicada neste trabalho modela o indicador
antecedente através de uma combinação de componentes observados e não-observados
usando a representação em espaço de estado.
A estimação tanto dos parâmetros do modelo quanto do indicador será feita através
do método de máxima verossimilhança usando o algoritmo recursivo do Filtro de Kalman

Abstract

The main purposeof this work is to show the advantangesof leading indicators to
predict the output levei of Brazilian transformation industiy, as basedon data from
IBGE Fundaction.

Usually, the leadingindicadoris built from a linear combinationof seriesstrongly
correlated with the target-series.
The prediction of either levei or turning points is the main application of this technique. Tais work attempts to compare several methods issuedin the literature with
the methodology

used here.

The methodology models the leading indicator as a combination of observables and
unobservables components using the space state representation.

The estimation of the modem
parameters as well as the indicadorwill be dono by the
maximum likelihood method using the Kalman Filter algorithm.
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Introdução
Qualquer que seja o planejamento, tem-se como ponto-chave atingir um objetivo
com o menor risco possível. Para isto, inúmeras discussõessão realizadas antes da
execuçãodo projeto, propriamentedito, a fim de alcançar da melhor forma e por um
estudo estratégico este ponto-chave, meta de todo o trabalho desenvolvido.

No âmbito económicodo governofederal as tomadasde decisãoolham para a
evoluçãode variáveismacroeconómicastais como: renda nacional, nível de emprego,
taxa de inflação,produto interno bruto, produçãoindustrial entre outros.
Pode-se dizer que as séries macroeconómicas observadas pelos planejadores governamentais possibilitam definir um perfil do desenvolvimentopara o país, em particular,
para o Brasil. Mas, no Brasil os planejamentos apresentam inúmeras dificuldades de
serem realizados, o que acarreta pouca confiabilidade nos resultados obtidos de suas
análises.
Mesmo com todos os problemas enfrentados pelos orgãos governamentais brasileiros

em colher da melhor forma e da maneira mais conÊávele seguia possíveldadosre
ferentes a economia como um todo, vem sendo registrado com o passai dos anos um
crescente avanço tecno1(5gico da informática permitindo obter com maior segurança
todas as informações necessáriaspara que sejam concretizadas as pesquisas económicas

indispensáveis ao desenvolvimento do país.
Sabe-seque desdeo final do século passado os economistas estudam como minimizar
os riscos nas tomadas de decisões,seja no âmbito governamental ou não governamental.
Estes pesquisadorestêm como objetivo alcançar a estabilidade na economia. Para que
esta estabilidade seja atingida necessitam utilizar suposições e hipóteses económicas e
estatísticas, simultaneamente, a fim de compreender se tal objetivo será atingido.
A partir do instante que a teoria estatística é utilizada em planejamentos econõnaicos,
a fim de minimizar os riscos nas tomadas de decisões,é possível se veriâcar probabilis
ricamente o lucro, positivo ou negativo, em realizar tal decisão. Desta forma, pala que
toda a teoria económicapossa ser melhor aplicada e aproveitada nas futuras tomadas
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de decisõesé de extrema importância que esta teoria esteja diretamente ligada à teoria
estatística.
Partindo desta [igação, tem-se como objetivo principal nesta dissertação aplicar a
técnica de indicador antecedentea um conjunto de séries temporais económicaspara
antecipar mudanças cíclicas em uma série que sela alvo de análise, e aqui tratada como
série re/elrncza
Esta dissertação mostra como a partir da construção de um indicador antecedente
tem-se condições de antecipar mudanças cíclicas na trajetória do nível de atividade
económica,a qual será medida pelo Índice da Produção da Indústria de Transformação
Brasileira.
A técnica de indicador antecedente foi desenvolvida por Mitchel1 (1913) através das
pesquisasrealizadas sobre os movimentos cíclicos da economia norte-americana. E, tem
como característica principal antecedermudanças cíclicas além de prever reversõesna
evolução de uma atividade económica.
Partindo destas características, esta dissertação apresenta uma metodologia da téc-

nica de indicador antecedentecontemplando no modelo uma variável latente, a fim de
prever movimentos cíclicos e anteceder reversões na economia brasileira.
A metodologia aqui apresentadatem por finalidade abordar a previsão de pontos
de reversão e a antecipação de movimentos cíclicos da atividade económica, permitindo

que o modelo contemple uma variável latente na modelagem do indicacor antecedente
para esta atividade.
Esta dissertaçãomostra uma metodologia da técnica de indicador antecedenteonde
a modelagem é feita pela representação sob a forma espaço de estado, tendo em vista a
presençade uma variável latente. Desta forma, o método de máxima verossimilhança
através do algoritmo recursivo do Filtro de Kalman é o melhor método de estimação, na
medida que minimiza seus erros quadráticos médios, tanto dos parâmetros do modelo
quanto do indicador antecedente.
Diante da possibilidade de antecederreversõese prever mudançasna economia
brasileira e por um planejamento governamental equilibrado é possível assegurar que
o governoestará minimizando os riscos nas tomadas de decisõesquanto às prioridades
para distribuição dos recursosfinanceiros disponíveis.
Para que tal técnica possaser aplicada é necessárioobservei um conjunto de séries
temporais económicas que, em instantes defasados, deverão apresentar altas correlações
com a série referência.
A análise de séries temporais pode ser feita através da decomposição en] compo-
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nentes não-observados- tendência, sazonalidade, cíclico e o termo irregular. Nesta
dissertação as séries temporais económicas serão decompostas em tendência e cíclico,
uma vez que eliminou-se o componente sazonal presente nas séries.
Diante desta característica, pode-se dizer que o modelo de sériestemporais a ser estimado contém componentes observados e não-observados. Desta maneira, apresenta-se
no Capítulo-2 o Modelo de Equação Estrutural e como parte deste modelo apresenta-se

o Capítulo-3, Modelo de Variável Latente, abordando sobre os métodos para identificação e estimação de modelos contendo componentes não-observáveis.
O Capítulo-4 apresentaa metodologia da técnica de indicador antecedentepara
prever reversõesno índice da Produção da Indústria de Transfoimax;ão Brasileira, após
a seleção das séries temporais económicas como séries anlecedeníes da série referência.
Neste mesmo capítulo, aborda-se também a verificação de estacionaridade das variáveis

que constituem o modelo. E possível, portanto, verificama existência de co-integração
entre as séries. Assim, recuperam-se as relações de longo prazo entre as séries.
No Capítulo-5 é feito uma aplicação da técnica de indicador antecedentepara um
conjunto de séries temporais económicas brasileiras. Neste capítulo apresenta-se a van-

tagem deste indicador em antecipar reversõesna trajetória da série referencia a partir
de uma combinação linear das séries antecedentes e de componentes não observáveis.

Por fim, são descritas as conclusões, vantagens e desvantagens,da aplicação da
técnica de indicador antecedente na previsão de mudanças cíclicas no Índice da Produção

da Indústria de TransformaçãoBrasileira.

(capítulo

l

l)escrições Preliminares
1.1

Descrição Histórica:

A Europa do século XIX enfrentava sérios problemas de falta de infra-estrutura e
a revoluçãoindustrial começavaa mudar os hábitos europeus As pessoasiniciavam
processosde mudanças radicais que marcariam aquela época até os dias de hoje.

Vivia-se momentosde inovaçõespara os padrõesda época. O mundo científico
também registrava tais mudanças, novas teorias eram frequentemente apresentadas.
Cada pensador defendia fortemente suas idéias e pontos de vista. As inúmeras linhas
de pensamentos e suas divergências eram bastante frequentes nesta época. Era grande
a divergênciaexistente entre os economistas e estatísticos daquela época, pois muitos
economistas achavam que ambas as ciências não deveriam ser aplicadas, simultaneamente, em análises das pesquisas económicas.
A maioria dos economistas do final do século XIX questionavam a aplicação e auxílio
das técnicas estatísticas nas pesquisas económicas, tanto de âmbito teórico como prático.
Assim, alguns economistas começaram a pensar de modo diferente; como foi o caso de
Clément Juglar, Wesley C. Mitchell e Warren M. Pelsons. Eles achavam que a evidência

numérica era fundamental para compreender a economia, além do mais, esta poderia
ser analisada através dos chamados C'íc/os de .Negócios. Os Ciclos de Negócios são descritos através do comportamento de certos agregados,como por exemplo: preçosdas
mercadorias, produção industrial e aplica.çõesfinanceiras.

Economistascomo Clément Juglar, Wiliam S.Jevonse Henry L. Moore foram os
que mais pesquisaram como as técnicas estatísticas, associadas às teor.iaseconómicas.
apara uma descrição mais detalhada veja Capítulos 2, 3 e 7 de l\4organ ( 1990)
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poderiam auxiliar as análises dos ciclos de negócios. Inúmeras foram as obras deixadas

por estespesquisadoresrelatandotal objetivo.
As divergências entre Juglar e Jevons eram verificadas através das diferentes formas de analisar os ciclos de negócios, o conjunto de dados e por não concordarem
com as naturezas dos favores que causavam mudanças no comportamento dos ciclos de
negócios. Além disto, Juglar analisava os ciclos de neg(óciospela evidência numérica
muito mais que a verbal e defendia a análise isolada das variáveis através de suas tabelas
e gráficos, por acreditar que por estes gráficos conseguiria perceber a Regra/aridade(observar sequênciasrepetidas ao ]ongo da série tempora] de cada variável) e O07zstánca
(para cada sequência ao longo da série temporal é possível percebemse possue ou não
um comportamento constante em todo o seu período).
Juglar foi o responsável pelos conhecidos Barómetros .Económicos(variáveis mensuráveisque expressariamo perâl da atividade económica). Enquanto Jevonsdefendeu
uma análise global das variáveis do ciclo de negócios para melhor entendê-los.
Mitchell e Persons foram os responsáveispor programas estatísticos nas pesquisas
dos cicios de negócios durante as primeiras décadas do século XX. Mitche]] em 1913
apresenta a sua abordagem para ciclos de negócios. Bem recebido na época, enfatiza
o comportamento do ciclo de negóciose de seus diferentes fatores-causas,dando importância por conhecê-lose analisa-osatravés de estudos quantitativos e qualitativos.
Estudou isoladamente os elementos responsáveispelos ciclos e verificou, ainda mais,
a evidência estatística. Para ele, esseselementos poderiam ser favoresestranhos aos
ciclos de negócios, tais como: tempestades, guerras, mudanças nas políticas governa
mentais entre outras. Assim, Mitchell passou a verificar e controlar os ciclos através
dos barómetros apresentados por Juglar.
Por Mitchell acreditar que os elementos dos ciclos se desenvolviam isoladamente dos
demais, crescia ainda mais suas discussõescom Moore. Mitchell, limitava sua.análise
às estatísticas: média e variância; rejeitando a análise de correlax;ãoe de regressão,cuja

abordagemera utilizada por Moorea íim de interpretar as amplitudesdos ciclos,as
correlações e regressões existentes.

A contribuição deixada por Personsfoi de grande importância para os econometristas, pois, sendo ele economista e estatístico, contribuiu na elaboração dos dados e nos
métodos de ajustes que permaneceram como padrão nas aplicações econométricas por
algum tempo. Ele se destacara na década de 20, ao apresentar os indicadores da.atividade económica, os quais seriam responsáveis em prever e estimam ciclos económicos. Foi
também o responsável por decompor séries de tempo, en] componentes não-observáveis
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isto é: cíclico, sazonalidadee tendência. Utilizou a análisede correlaçãonas séries
temporais, considerandoa presençade períodos defasadose adiantados na inferência
das variáveis envolvidas.

No início do século XX os econometristas começam a analisar novas características
entre as variáveis económicas. São realizadas as primeiras pesquisaspara melhor entender as relações estruturais entre as variáveis observadas que estavam sendo mensuradas
com erros. Spearman (1904) apresenta um modelo cuja abordagem era diferente dos
trabalhos de seus contemporâneos. Ele mostra um conjunto de variáveis observadas
sendoexplicado por um outro conjunto de variáveis, só que estas, agora, são não-observadas(também chamadas variáveis latentes ou fatores). Spearman denominou este
modelo de ]l/ode/o de ,4ná/{seFalaria/. Partindo deste modelo, o psicometrista Thurstone tenta estimar medidas, sob seu ponto de vista, não-observadas que caracterizavam
a mente humana.
EstatútÍcas Z)escritÍuas, ,4ná/{se de Corre/ação e de Regressão entre outros métodos
auxiliarem os economistas do início deste século a testar novas teorias económicas,
assim como, também, as já existentes. A análise económica passou a abranger, simultaneamente, métodos estatísticos e modelos matemáticos. Estes modelos tornaram os
argumentos económicos mais rigorosos, por utilizarem as suposições teóricas económicas

em suas construções. E, os métodos desenvolvidos, permitiam estimar e inferir sobre
as variáveis económicas que estivessem sendo analisadas, além de fornecer meios de
mensurá-las.

Os economistas,psicometristase biometristas deste século utilizam métodos es
tatísticos para medir e inferir variáveisde interesse,asseguram
a qualidadedas leis
vigentes em suas áreas, testar novas teorias e verificar interpelações e regressõesentre
epocas e geraçoes.
O biométrico S. Wright (1918) apresenta a .4zzá/{sede Traleü'ria (um dos componentes do Modelo de Equação Estrutural) onde mostra as legaçõesentre as variáveis do

modelo. Pelas equaçõesdo modelo, ele pôde representargraficamente,nos chamados
Diagramas de Trajetórias, as influências existentes entre as variáveis e perceber, mais
claramente, como as variáveis influenciavam as demais. Estas influências foram deno-

minadas de Efeitos. Estes efeitos foram classificadosem: direto, indireto e total. O
efeito direto dá a influência direta de uma variável em outra, o indireto é aquele em que
a presençade uma variável intermediária afeta a relação entre duas variáveis e o total
é a soma dos dois primeiros efeitos.
O modo pelo qual Wright passoua analisar as variáveis presentesem seus experi-
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mentes biológicos, o tornou bastante conhecido na época. Pois, seus contemporâneos
não haviam, ainda, analisado o modelo através da influência que uma ou mais variáveis
poderiam acarretar nas demais variáveis.
R. Frisch (1927, 1928) apresenta as primeiras idéias dos modelos macroeconómicos,

formulando matematicamenteas teorias dinâmicasdos ciclos de negócios. E, o economista russo E. Slutsky (1927) formula as primeiras idéias de erros de mensuraçãoe
distúrbios nos dados económicos, por considerar que os ciclos poderiam ser causados por
eventos aleatórios. A partir deste novo modo de pensar, e utilizando noções de processos
estocásticos constrõe uma nova variável baseada em suas observações passadas. Dandose assim, a introdução dos .A/ode/osZ) námácosnas aplicações estatísticas dos ciclos de
negócios.
Na década de 30 a Nacional Bureau of Econonaic Research (NBER) realizou estudos
baseados nos trabalhos desenvolvidos por Mitchell e Burns sobre os ciclos de negócios
económicos, com o objetivo de construir variáveis que expressassem o perfil da atividade
económica, estas variáveis foram chamadas de Indicadores.

Na década de 40, Mitchell e Burns realizam pesquisassobre os ciclos de negócios
mensuráveis, observando as flutuações nos setores isolados da economia e usando as
séries individuais para fornecer medidas do ciclo. Eles formalizaram um novo conjunto
de medidasestatísticasdos ciclos chamados Cliclo Específico e Ciclo de Referência.
No primeiro, eram especiâcadosciclos para uma só variável, dividindo os dados desta
variável em nove fases para compara-los com as demais variáveis a fim de traçar interrelações e ajustes. A quantidade de ciclos de referências é igual ao número de variáveis

presentesno ciclo de negócios. O ciclo de referênciaestá baseadono tempo do ciclo
de negócios como um todo, utilizando os registros anuais e combinações das variáveis
mais importantes do ciclo. Este ciclo é importante numa pesquisaporque permite fazer
inferências a partir das sériesde tempo individuais para o ciclo de negócios. Assim, é
possível partir do conhecimento do ciclo de referência para uma melhor compreensão
de todo o ciclo de negócios.
Haavelmo (1940) defendia que as teorias económicas deveriam ser formuladas através
de hipóteses estatísticas e utilizava as técnicas de inferência para testar relações entre as
variáveis. Já Koopman (1947) passa a se preocupar em mensurar os ciclos económicos
utilizando, apenas, a teoria económica para melhor compreendê-los.

No final da décadade 40 e início da décadade 50 os econometristascomeçama se
preocupar com a ausênciade teoria nas mensuraçõesdas variáveis.
O Modelo de AnáliseFatorial apresentadopor Spearmanno início do séculofoi
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aplicado às diversas áreas nas décadas de 50 e 60. Por exemplo, os trabalhos apresen'
Lados por Anderson e Rubin (1956) e Jõreskog (1969) formalizam teste de hipóteses
para este modelo. Em 1969, o econometrista Jõreskog apresenta as propriedades dos
estimadores para equações estruturais com variáveis observadas. E, os psicometristas
Bock e Bargmann (1966) propõem uma análise de estrutura de covariância para estimar
os componentes da variância.
Nas décadas de 60 e 70 registram-se aplicações dos modelos contendo variáveis não-

observadas(ou latentes) e contribuições deixadas por Wright em várias áreas. Como
exemplo, podemos citar a aplicação da análise de trajetória em sociometria apresentado

por Jõreskog, Keesinge Wiley (veja Bollen(1989)). Este trabalho recebeu,posteriormente, o nome de Modelo-JKW, depois de Modelo Geral e mais tarde de LISREL
(Linear Strutural RELationships). Foi bem recebidona época por abordar, ao mesmo
tempo, dois modelos: o Modelo de Variável Latente e o Modelo Mensurável. O primeiro,
assemelha-se aos modelos de equaçõessimultâneas, conhecidos pelos econometristas, exceto que aqui todas as variáveis são não-observáveis (ou latentes) e o segundo mostra
os indicadores como efeitos das variáveis latentes.

O sociólogo H. M. Blalock durante a década de 60 realizou pesquisascujo objetivo
era conhecero comportamento de uma variável que não podia ser diretamente obtida no
conjunto de dados, mas que apresentavacorrelaçõesentre os indicadores presentesem
sua definição; assim como, também, apresentava correlações entre as variáveis que ela
causava. Em 1960, ele utiliza as correlações entre as variáveis causas e indicadores e a
variável não-observada a fim de inferir sobre o modelo estrutural. E, torna-se bastante

conhecidoao construir os chamados-ModelosCausal com a íillalidade de melhor
interpretar suas análises, na presença de variáveis não-observadas e utilizando a técnica

de análisede trajetória.
Na década de 60 era comum falar de modeloscausaisentre os economistas,pesquisava-semuito sobre como melhor analisei os sistemas recuisivos ou causais, devido a
estes sistemas serem formados por equaçõescontendo variáveis endógenosque estariam
sendo explicadas por variáveis pré-determinadas (exógenase endógenosdefasadas). As
primeiras idéias sobre estes modelos foram apresentadas por Haavelmo (1943)
Zellner (1970) apresenta um modelo de uma variável latente baseadonosjá existentes
Modelos de Múltiplos Indicadores de uma Variável Latente utilizados em a.plicaçõespsicométricas, só que com uma conotação diferente: este novo modelo analisa as variáveis

que causam esta variável latente. Por esta razão, Zellner o denominou de Modelo
de Múltiplas

Causas de um variável latente.
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Mais tarde, os econometristas

Jõreskog

e Goldberger (1975) veri$caram os modelos de Múltiplos Indicadores e de Múltiplas
Causaspara uma variável latente em um único modelo, denominando-o de Modelo de
Múltiplos Indicadorese Mú]tip]as Causasde uma variável latente. Estesmodelossão
conhecidos na ]iteratura como Mode]os MIM]C, e são um caso especial da Análise de
Estrutura de Covariância apresentadapor Jõreskogalguns anos antes.
Os procedimentos de estimação dos modelos de equações estruturais passam a ser di-

fundidos. Jõreskog(1973) propõe um estimador de Máxima Verossimilhança, baseado
na multinormalidade das variáveisobservadaspara modelos de equaçõesestruturais
gerais. Jõreskog e Goldberger (1975) apresentam as vantagens dos estimadores de
máxima.verossimilhança de informação completa na estimação dos modelos de Múltiplos
Indicadorese Múltiplas Causas(MIMIC) de uma Variável Latente, quando comparados
aos estimadores de máxima verossimilhança de informação limitada e aos de Análise Fatorial. Engle e Watson (1981) analisam o modelo MIMIC considerando que as variáveis
apresentamcomportamento dinâmico ao longo de um período de tempo observado, e
passam a chama-lo de modelo DYMIMIC.
Clamo os modelos DYMIMIC pressupõeuma estrutura dinâmica, o conceito de co-

integraçaoé importante dado que através desta metodologia é possívelestimar tanto a
dinâmica de curto quanto a de longo-prazo. A utilização desta metodologia na obtenção

de um indicador antecedentepara a produção industrial brasileirafoi realizadapor
Markwald, Moreira e Pereira (1989) e esta dissertação tem poi objetivo principal extender aquele modelo para o caso em que é possível contemplar a importância de uma
variável latente para melhor prever o ciclo económico.

1.2

Deânições Preliminares

Nesta seção apresentam-se algumas definições que serão usadas ao longo desta dis
serração.

t)eRlüi$o 1.2.L PROCIESSO
ESTOCASTICO E SÉRIE TEMPORAL
Seja T um conjunto arbitrário. De$ne-se Processo Estocástico como uma variável
«/e«tó,ia, Z = IZ(t,.«);«, € Q e t c
{«d««d. P« dois ««j-*o.. «m d' '""t"
(Q) . o o«t« de údÍces de temo. p'J, ".pe'ti««m.';''

rl

Assim, um processoestocástico pode ser interpretado como uma família de variáveis
aleatórias definidas no mesmo espaçode probabilidade (Q, .4, P). Geralmente, utiliza-se
9

o conjunto dos inteiros Z
z =(...,
= ( --2, --1,0,1,2,.. -) ou o conjuntos dos reais a para
compor o conjunto T
Ao fixar um to, digamos too, onde wo C Q, é possível obter uma função de t, Z(t, too),

a qual é conhecidacomo uma realizaçãoou trajetória do processo,ou melhor, como
uma Série Temporal. Daqui por diante denotaremoso processoestocásticoomitindo
o índice de eventos, dado que estamos usando uma realização do processo
Dado uma SérieTemporal, Z(ti), Z(t2),... , Z(Z«), observada nos instantes de tempo
ti,t2, . - . ,t. tem-se como objetivos principais:
(1) Investigar o processogerador dos dados;
(2) Prever

valores futuros

da série;

(3) Fazer uma análise espectral, desejando encontrar periodicidade nos dados

De$nição 1.2.2 PROCIESSOESTOCÁSTICO ESTACIONÁRIO
Sejam tt,ta,. . . ,t. elementos de T. Considere a distribuição conjunta de probabit{

jade dadapor:

/'(z:, ;,, ' ' . , ,.; t: ,'',

,t.)

lz(t.) $ ;-, z(t,) $ ,,,

, z(t«) $ ;«1

Vn >l

Z = lz(t); c rl

é .Esz«{oná,á. s. t.d« « d t,ió«íç'"
anito-dimensionais, acima, permanecem as mesmassob quaisquer translações do tempo.

O p«ce«o e.t«.í;ti«

0«.da,
r'(,:,;:,''.,;.;t.
onde.' ti,t2,

+,',t,+,,--.,t«+,)

r'(;-,;,,''.,z.;t:,'',-.

,t.)

. . - ,Zn e T C T.

Então, para distribuições unidimensionais de processos estocásticos estacionários
têm-se média (pt) e variância (ut) constantes pala todo { C T. Formalmente, têm-se
que:

pt = .E(Zt)

= p e ot = yar(Zt)

= a'

Vt

C T. No caso bidimensional,

além

de

média e variância independente do tempo têm-se que as covariâncias irão depender dos
intervalos entre os tempos.
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Definição

1.2.3

cesso Gaussíano

Z)e#ne-se

um processo

« « «,{á«{s

estou(estico, z = lz(t);z

«/e«tó,í«

c rl,

como um pro

Z(t.), Z(t,), . - . , Z(t«), p«a g-/q«.,

««

ju7&toti,t2, . . . ,tn de 7, tem dÍsfribuição normal n-variada.

Definição 1.2.4 0 processo
esZoc(ístÍco
lz(t); t c rl é ditoserumprocesso
l-Markov
quando o futuro do processo é condicion,aumenteindependente do passado dado o presente. Isto é, o estado presente não necessita de in.formação adicional do estado passado
para predizer o estado.futuro de um processode Narrou. Formalmente, temos:

Praz(t«+l) = z«+i/Z(z«) = z«,. . . , Z(ti) = z 1= Praz(t«+i) = z«+i/Z(t«) = z«l
com ti

$ t2 $ ...

$ t«+i

e n = 0,1,2,

-..,

para lodo zl,..',zn+l

no estado

E.

Uma restrição importante de uma série de tempo é que seu processo estocástico ge-

rador possaser descritopelosmomentosda distribuiçãode probabilidade. Em algumas
situaçõesé possívelusar momentos de pequenaordem, isto é, a média, a variância e a
f'..,;

. uv
'in

x UAxywv

''nxFn
.;; nri a
vv
ir wx AWA4vxwB

Definição 1.2.5 /'t/NÇ,4 0 1)E ,4t/T0-00VHR/,4N07 4
(.?onsídere o processo Z

= lz(t); t c rl

estacionário. .A /unção de atlto-couaríáncia,

'y(,'), á d..Ê«i'Z" PO,'

7(,)

lz(t), z(t + ,)lvt,, c r

E, apresenta as seguintes propriedades

(a) 7(0)> 0;
(b) 7(-,')
(c) ly(,')l :É7(0) e
(d) '7(7') é positiva

definida,

isto é

EE .j.*'y(n

rk)

> 0

j=tt=i

para quaisquer numeros reais ai , a2,
11

) an e TI ) 'r29

,I'.

€ T

Definição 1.2.6 Ft//VÇ,40 de ,4t/TO-C'ORR.EZ,,4
Çli:.4
0
A função de auto-correlação do processoé de$nida por.

,o-)-l{8,''.
Esta função apresenta as seguintespropriedades:

(,) P(o)
(b) P(-,")

(c) ip(,')l $ p(o)e
(d) p(,') é positiva definida
Então, um estimados da função de auto-correlaçãop(7) será a função de auto
corre[ação amostrar

l)
onde diante de n observações de uma série temporal,

Z(tl),

Z({2), - . . , Z(t«),

'(k)

será

estimada por:
l n--k

ck

;E(z' - z)(z'--*- 2) ; k - o,i,

,n -- l.

onde:

Z = : }:;:;: Z, é a média amostral.
cÀ;é a função de auto-covariância amostral.
Denomina-se de Correlograma o gráfico da função de auto-correlação Este gráfico
mostra o comportamento de p(7') para todo T

Definição 1.2.7 F'UN'Ç.4 0

1).E C;OREEZ,.4 G4 0 CRUZ.4D,4

Em muitas situações deseja-seobter as cartel%ões ente duas séries em vários instantes de tempo, por ezempto,têm-se interesseem relacionar um conjunto de séries,
ZI)

Z2}

' ' ' } Zni

C077Z (Z Serie

}/t .

Ateste

caso,

/az-se

7zecess(zrzo

c(l/CH/aT

(l /u7zÇ(lo

(Íe

cor-

relaçãocruzada para que seja conhecidaa relação entre estas séries. Esta junção é
e=pT'essa'por:
12

Pj

z.-j

z(z.

-j))(

.E(Z))l; .j c .w

b

Definição 1.2.8 0PER.4DOR D/F'ER.E/VÇ1,4

$da d«d.. p,""sso e't«esticolz(t); t c rl d..P«e-'eo Ope«do,Di/e""ç" p''

a.z.= z,-- z...

(l --B)Z.

onde; .BZt = Zt.. .

Diferenças sucessivas l)odes ser realizadas, então

BKZt= Zt.K
e

A'Z.

-.B)'Z.

Definição 1.2.9 .4.N.4L/S.E.li14
TOR/ÁL
Essencialmente Q análise fatorial descrever, sempre que possíue!, as couariâncias
entra muitas variáveis em Junção de algumas quantidades aleatórias juTldamentais, mas
não-observadas,

chamadas

.falares.

O modelo .fatodat tem como suposição básica que as variáveis podem ser agrupadas

por suas correia,iões. Isto é, todas as uariáueis dentro de um grupo são altamente correlacionadas entre si, mas com as demais variáveis dos outros grupos apresentam baixas
,...,l.,Ã..
VTU'yvvv.
O Modelo Fatorial

Ortogonal com m Favores,

X = /z + -L-F+ c
onde;
X,xl

é o vetar das z;ariáueis oóseruadas.

p{ á a me'dia da {-ésíma

pari(íue/ observada,

para { = 1,2,. - . ,p. Então,

p.xl

é a

uetor de médias do modelo.
F.xt é o vetar de variáveis latentes (ou jatores comuns), onde Fi é o j-ésãmoJator
comum, para .7 = 1, 2, . . . , m.
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Lpx« é a matriz das cargas .fatoriais, onde lij é Q carga da i-ésima pari(íuel no
j-ésimo falar.
e.xl

é o uetor de distúrbios

ou falares

especl$cos.

sendo:
F e e uetores aleat(idos não-obseru(íueis que satisfazem
1. F e e são indepedentes;

2. E(/')

(F')

3..E(.)

o«(')

Q,.«a.Q(Ú-,d,,,

,@,)

A Estrutura de Couariância para este modeloé dada por:

/. 0o«(X)

+ @o"

y-(X) =/â +/ã+..-+Zã,. +V,. . 0o«(Xi,Xk)
2. C'-(X,

/')

/i /k:+

+ Zí./t.

o« 0o«(X.,.8)

DeRxüção L.2.LQ MODELO DE COMPONENTES NA0-OBSERVA VENS
Uma sér e de tempo, Zt; com Z = 1,2, . ..,T,
comp07zentes

não-oóserua'z;eás:

tendência

(pt),

decompõem-seem /unção dos seus

sazona/idade

(it)

e cz'c/ co (Út)

e mais

a

*e,mo./e.tó,io (..). E«tã.,
Zt = Pt + '7t + V't + ct , t = 1, 2,

,T

onde

(a) Regista-se o componentede tendência quando há um declínio oz uma asco'rtsãodurante xm i'nteruato de tempo do vedado observado. Nota-se que
pode existir sazonalidade na série quando os dados são analisados em curtos
intervalos de tempo, ou seja, quando os dados são trimestrais, semestrais

ou mensais. E possívela$rmar que a série contém um componentecíclico
sempre que apresentar trajetórias semelhantes em diferentes intervalos do
pem'odo observado.

O termo a/eatório

posou.e mé'dia nu/a, uariáncia

consfa7zte

e são não correlacionadas; isto é, forma Km processo ruído bl'arco.

(b) Por serem componentes não-observados, estes modelos são analisados de
.forma distinta dos modelos clássicos compostos apenas por componentes obserDaDezs.
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Definição

1.2.11 SER/E /]VTEGR.4Z).4

O processoZt será chamado de Integrado de ordem d e de-«otüdüpor l(d), se jov
necessário tomar d diferenças para induzir estacionaridade.

Definição 1.2.12 Soir/E 00-/.NTEGR.4Z).4
,4 sé7'ie de tempo

Zt,

k-dÍme7zsiona/,

t

1,2,

,T

é de$nida de co- integrada,

quando;
(i) C.d,« componente de Z- é l(d,); e

rí0 Existe «m «eto, a t«/ q«. a'Z. «., /(d -- b), ond' a # 0 . b > 0
Esta.série é denotado por Zt N CI(d -- b]
Definição

1.2.13 S.ER/E-R.EF'ER,ENa/,4

,4 série-z13/erénciaé aqwe/aque procura caracterizar os mouÍmeníos cü/ecos da
economia. .4íraués desta série procura-se án/erír os cÍc/os económicos.
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Capítulo 2
Modelo de Equação Estrutural
Geral
2.1

Introdução

Os modelos de Equações Estruturais são sistemas de equações lineares utilizados
para especificar fenómenos oriundos da relação causa-c/eito existente entre as variáveis.
Este modelo é conhecidona literatura como Modelo Estrutura] Geral ou, simples
mente, Modelo Geral. É composto pelo Modelo de Variável Latente e o Modelo Mensurável, onde mostra simultaneamente as relaçõesenfie as variáveis latentes (ou nãoobservadas) e destas com as variáveis observadas.

Os modelosde equaçõesestruturais são bastante utilizados nas ciênciassociais e
económicas, tendo em vista que nestas, geralmente, têm-se interesse em estudar características não mensuráveisdiretamente, tais como: habilidade mental, posição social,

indicadoreseconómicos
entre outras. Além disto, na área económicaé grandeo in
teressepor compreender através da análise estrutural as relações existentes entre os
setoreseconómicos; observando o comportamento destes setores na economia global e
verificando como os setores mais importantes influenciam e causam uma mudança na
economiacomo um todo.
Na área económica, os modelos de equaçõesestruturais se destacam por várias
razões,entre as quais, podemos citar: as equaçõesestruturais expressam ligações causais ao invés de resultados de experimentou laboratoriais e as variáveis, muitas vezes,
são mensuradas com erros e não formam os chamados grupos de confio/e e tratamento.
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2.2

Especiílicação

Nos modelos de equações estruturais as variáveis endógenos e exógenas apresentam
definições próprias. Estas definições estão relacionadas às distribuições e parâmetros
envolvidos no modelo.

Tanto nos modelos estruturais como nos demais modelos, as variáveis endógenos são
chamadas de uarÍátieis respostaslpor serem as variáveis que estamos querendo analisar.

Diante de modeloseconómicosestruturais o conceitode variávelexógenaé bastante particular. Nestesmodelos,utiliza-se o conceito de variável estritamente exógena,
exógena fraca e forte e pré-determinada.
As variáveis exógenas são ditas estritamente exógenas quando sào geradas por favores
externos ao modelo e, por esta razão, são tratadas como estocasticamente independentes

dos distúrbios aleatórios. Estas variáveis são conhecidasna literatura como variáveis
explicativas.
Para uma melhor compreensãodestes conceitos, algumas definiçõessão apresentadas
a seguir:
Suponha o seguinte processogerador de dados

b = Xt#+ ut,

Z= 1,2,

,T

Definição 2.2.1 1)e$ne-se
a uaráát;e/
Xt comoestrátame7zte
e ógevza
se e somentese
-E(X:«.--.)

Definição 2.2.2 4 uaráát;e/Xt será de$nida de pre'-determinadase e some7ztese

.E(X.u.+i)= 0 Vi 2 0.
Engle, Hendry e Richard (1983) propõem um conceito de exogeneidadebaseadono
processogerador dos dadose nos parâmetros de interesse.
Para que possa ser compreendido mais claramente as definições de variáveis fracamente exógena ou fortemente exógena são necessáriasa apresentaçãode alguns conceitos conhecidosna literatura econométrica, tais como: Corte Sequencial,Causalidade
de Granger e Variai$o Livre.
Suponha que Zt, Z{ = (X',X{), seja uma amostra aleatória de uma distribuição
normal independente com vedorde média e matriz de covariância dados, respectivamente
por
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Seja 0 o vetor de parâmetros desconhecidosdo modelo, o qual é expressopor:

0'= (Pr,PX,Evv,Evx,Exxy
A distribuição conjunta desta amostra, Zt, pode ser fatorada pelo produto entre
a distribuição condicional de X dado Xt e a distribuição marginal de Xt, da seguinte
maneira:

D(Z.;0)

0(X/X

,0-)D(X.;02)

onde:

O(b/X.,0:) '- .VI(«+ bX.),a'l, «m 0;
a'y
D(X ; 02) -' .Nlpx, Ex.xl, com Ol: = (px, Exxy
Seja O o espaço paramétrico da distribuição conjunta e seja Oi e O2 os espaços
paramétricos das distribuições condicional e marginal, respectivamente. Então,
O = OIUQ2,

0i C Oi e 0z C O2.

Assim, as seguintes definições podem ser apresentadas
Definição

2.2.3

que (1)iÍIO2

:= 0.

.4 dÍslríbuição

/)esta /arma,

de Zt,

dada acima,

opera um Corre

será posszue/ escrever O como:

Sequência/

desde

O = (1)l G)(1)2; isto

é, o espaçoparame'Inca do made/o é Soma D Feia dos espaçosparame'fracosO. e O2.
Então, a$rma-se gue os parâmetros 01 e 02 são Variações Z,i res, ou sqa, um espaço
paramétüco não é função da outro.
Para a definição de variável exógena fraca ou exógena forte é necessário saber quais
os parâmetros do vetar 0 que são de interesse estatístico. Assim, este vetou será chan)ado

de vetar de parâmetros de interesseestatútÍco e denotado por T
Definição 2.2.4 Uma uar (íue/Xt é dita ezógevza
/faca para o vetar de parámeZrosde

{«*'«sse T .. e .ome«t. s. .,{sZ:, "ma «p«.m.t,{«ção
1. 't é j'unção apeb.asde O\; e
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do «.to, a ««.. 0' = (0-, 0,y,

2. ,4 dist,{b«{çâo d« «most,'« Z., Z)(Z.;0), ope« «. co,'' "g«e«c{«/
E possívelperceberque ao definir uma variável comoexógenafraca utiliza-se a
distribuição condicional de H dado Xt e 01 e ignora-se a distribuição marginal de Xt

para descrevera distribuiçãoconjunta de Zt. Por esta característica,para realizar
estimações e testes usando-se somente o modelo condicional, a hipótese de exogeneidade

fraca é fundamental.
Quando o interessefor fazer previsõespara o modelo, é o conceito de exogeneidade
forte que deve ser usado. Para definir este conceitoé necessáriodeânir o conceito de
causalidade no sentido de Granger, o qual está associadoao podempreditivo de uma
variável.
Suponha agora que a amostra, Zt, não seja mais independente, usando

r

O(Z:,. . ,Z,)/O)

ll -0(Z./Z:,... ,Z.--,T).O(Z-/T)

t

2

onde: T é o vetar de parâmetros de interesse.
Suponha que (Zt)tZI segueum processoMarkoviano de primeira ordem. Então,

D(Z./Z-,- . -,Z.--,T)/Z.--,T)
Como Z. = (%', XÍy, tem-se:

D(Z./Z.--,T)
Com Z..-

,X./Z.--,T)/X.,Z.--,T-)O(X./Z.--,T,)

X.-:).

Assim, apresenta-se a seguinte definição:

Definição 2.2.5 Z.){zemos
que X não cansa.Xt lzo senfÍdo de G?'angerse
O(X /Z -:, T,) = O(X./X.-: , T,).
Definição 2.2.6 ,4 uarááue/Xt é dita ser ea(ígevza/artepara o uetor de par(ímeíros dc
interesse't

se e somente se for peTiSca.do que:

1. A uariáuel Xt

é exógena .fl'aca para'T;

e

2. ,4 uarááue/ X 7zãocausa X. no seno do de Granger

Através do conceito de exogeneidade forte pode-se fazei previsões para o modelo
condicional usando as previsões do modelo marginal.
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Forma Geral do Modelo Estrutural

2.2.1

A,77+ c

(2.1)

z\,( + ó
Po+i'€1+(

(2.2)
(2.3)

onde:

77(mxl)e ((nxl) são vetores de variáveis latentes endógenos e latentes exógenas, respectivamente.
H.xi) e X(çxi) são velares de variáveis observadas.
P(mxm)é a matriz dos coeficientesdas relações entre as variáveis latentes endógenos
I'(«x,) é a matriz dos coeficientes das relações para os efeitos dos {l's nos ?7's.
a'v(PX«.)

é a matriz

dos coeficientes

da relação

entre

Y's

e ?7's.

A"(qxn) é a matriz dos coeficientes da relação entre X's e (I's.
((mxl) é o vetar dos distúrbios aleatórios.
c(pxl) é o vedor dos erros de mensuração em Y
ó(qxl) é o vedor dos erros de mensuração em X.

As matrizes de covariânciadeste modelo são:
@ a matriz

de covariância

dos distúrbios

('$.

® a matriz de covariância das variáveis latentes
O. a matriz de covariância dos erros c's.
Oó a matriz de covariânciados erros ó's.
O modelo apresenta as seguintes suposições

l .e(o)

.E(0

2

.E(.)

3

Cov((, 0= 0.

4

Cov((, .)

5

Co«((,

Ó)

6

Co«((,

Ó)

7

c-(q, .)

:>

E(0

e -E(ó)
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8. Co«(., Ó)= 0.
9. A matriz P tem elementosnulos na diagonal e a matriz (l-P) é não singular

2.2.2

Casos Particulares

O Modelo Estrutural Geral apresentaalguns casosespeciais,entre os quais podemos
Giba.i.

1. Suponha que A, = /q, Av ' /p e que as matrizes Oó e O. possuem elementos

não nulos, então o modelo geral é expressopor:

(2.4)
(2.5)

P?+i'(l+(

(2.6)

Este modelo é encontrado na literatura como Modelo de Erros nas Variáveis
2. Suponha

A,

= /q e OÓ

0, então o modelo geral é expressopor

A.77-'Fc

(2.7)

(+Ó

(2.8)

#v+i'(l+

(

(2.9)

Este modelo é conhecido como Modelo de Múltiplos Indicadores, onde os Y's
são indicadores de 77e X é uma medida quaseper/Cita da variável latente (

3. Suponha que A, = /q, 1'=0 e que existe apenas uma variável latente l7.
Então, o modelo geral passaráa.ser expressopor:

y

A,77+ c

(2.10)

.x

(

(2.11)

I'x +(

(2.12)

q
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Note que a variável X é uma medida perfeita de ( e que uma ou mais variáveis

X's geram a variável 77enquanto estaserelacionaa uma ou mais variáveisY's.
Este modelo é conhecidocomo Modelo de Múltiplos Indicadores e Múltiplas
Causasde uma variável Latente(MIMIC).
4

Suponha Av= A,= 1 e O. = Oó = 0. Então o modelo geral será expresso
por
(2.13)
(2.14)

Então,

r-Pr+rx+(
Este modelo, corresponde ao Modelo de Equações Simultâneas com todas as
variáveissendo observadas.

Observeque a última equação deste modelo pode ser reescrita por:

(-r - P)}'' = rx + (

(2.15)

Ao fazer A= (1-P), a equação acima passa a ser

Áy-FX

+(

(2.16)

Uma vez que (l-P) é não singular (ver a suposição(9) do modelo geral), a
matriz A também será não singular.

Assim, isolando a variável observada

Y, teremos:

y - .,4-:1'X + ,4(

(2.17)

ou

y

(2.18)

Agora, estamos com o modelo na sua Forma Reduzida, onde a matriz dos
coeficientes e a matriz de covaiiância dos eiras são dadas por ll e V, respec-

tivamente.
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A vantagem de trabalhar com o modelo na forma reduzida deve-seao fato de que
sob esta forma, a identificação do modelo e a estimação da matriz dos coeficientes e
da matriz de covariância, n e V, respectivamente, tornam-se iguais, por exemplo, ao
método de identificação e estimação utilizado em regressãomultivaliada. Os parâmetros
das matrizes ll e V serão identificados desdeque a matriz formada pelas variáveis
observadastenha posto completo.

2.3

Identiâcação

Seja 0 o vetor dos parâmetros desconhecidosdo modelo geral, composto pelas matrizes:

P,I',A,,a.,,

@,$,O.

e Oõ.

Seja E a matriz de covariânciapopulacional das variáveis observadase S a matriz
de covariância amostral destas variáveis.

Ao denotarmosE por E(0) estamosafirmandoqueos elementosda matriz de covariância populacional estão sendo escritos em função dos parâmetros do vetou desconhecido 0.

Os parâmetros das matrizes do modelo podem ser classificadospor:

l FIXO, seo parâmetro é conhecido dentro do modelos
2

RESTRITO,

se o parâmetro desconhecido expressa-se mais de uma vez den

tro do modelo;
3

LIVRE, seo parâmetro só apareceuma única vez dentro do modelo.

No modelo estrutural geral que estamos trabalhando são consideradosapenasas
relações lineares entre as variáveis. Ao utilizar

o termo Estrutzéra/ para. as equações, es-

tamos supondo que seus parâmetros expressam as relações existentes entre as variáveis.
No contexto do modelo estrutural geral, utiliza-se a palavra Estrutura para expressar
a distribuição condicional das variáveis endógenosem funçã,odos valores das variáveis
exógenas. Assim, é possível afirmar que duas estruturas, digamos, S e S', são equivalentes quando gerarem a mesma matriz de covariâncía. Diante destas estruturas equivalentes, sempre que um parâmetro apresentar o mesmo valor diremos ser identificado
e quando o modelo possuir todos os parâmetros identificados, será dito perfeitamente
identificado ou simplesmenteidentificado.
E possível pensar em identificam o modelo através dos momentos das variáveis observadasem função dos parâmetros estruturais, da.seguinte maneira.:
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l Seo número de equaçõesfor menor que o número de parâmetros estruturais,
o modelo é dito ser suZiidenti»cada.
2

Seo número de equaçõesfor igual ao número de parâmetrosestruturais, o
modelo é dito ser {denti#cado.

3

Seo número de equaçõesfor maior queo número de parâmetros estruturais,
o modelo é dito ser s«peridenti#oado.

Suponhaque .Dz(zt/0) sejaa distribuiçãode Zt para 0 € O, sendoque zt é uma
observação da variável Zt. Seja (01 e 02) reparametrizações do vetou de parâmetros
0, mas não exige-se que sejam necessariamente distintos.

Se existia uma observação

zt tal que sejaverificadoque Dz(zt/01) # .Dz(zt/0z)implica.que 0i :# 02, então0
é um parâmetro suficiente. Se 0i ?É02 implica que existe um zt pala o qual
l)z(z./0:) # -Dz(z./02), então 0 é identificado.
A partir da identificação do modelo estrutural geral, sob a forma deduzida, tem-se
condiçõesde verificar a existência de equivalêncianas restriçõesdo modelo de equação
estrutural e do modelode análisefatorial.
Na identiâcação dos parâmetros de um modelo estrutural geral devemos observar se
as unidades de medida das variáveis observadassão ou não arbitrárias. Pois, quando
forem arbitrárias sela preferível utilizar a matriz de correlação (R) no lugar da matriz
de covariância

(S).

Existe algumasregrasqua auxiliam na identificaçãodo modeloestrutural geral,
entre estas podemos citar:

(i)Regra-t:
Desde que t < {(p+ q)(p+ q + 1), onde t é o númel'o de paiânletros livres ou

não-restritos presentesno vetor 0 e p e q são a.sdimensõesdos vetores das
variáveis observadas Y e X, respectivamente, tecemos a condição necessária
para identificação do modelo geral.

(ii)Regra em 2 Passos:
Pelo próprio nome, esta regra ocorre em duas etapas. Na primeira etapa,
é feita um reorganizaçãodo modelogeral de tal modo que passamosa escrevê-lo, apenas, como um modelo mensurávell aonde não mais teremos a
matriz dos coeficientes das relações entre as variáveis latentes endógenos(P),
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a matriz dos coeficientesdas relações para os efeitos dos C's nos 77's(1') e a

matriz de covaríânciados distúrbios ('$ (@) jver especificação
do modelo
gerall. Assim, estará estabelecida a identificação do modelo mensurável.
Na segunda etapa, analisa-sea identificação do modelo de variável latente
da mesma forma que um modelo de equaçõesestruturais com variáveis observadas. Esta regra apresenta a condição suficiente para identificação do
modelo geral.

2.4

Estimação

Apóstermosverificadoa identificabilidadedosparâmetros(/3,1',6.,, A,, q', @,O., Oó)
do mode]oestrutural geral deveremosestima-los. Uma breve descriçãodo método de
estimação é apresentada a seguir:

Sqa z(Jvxi) o vedor formado pelos vetores observados hPxi) e X(çxi) do modelo
estrutural

geral que é expresso por:

independentesexpressaspor: (zl, z2,'

Z '

(y',X'y.

Existirão

N (p+q)

observações

, zw) sendop e q as dimensõesdos vetores Y e

X, respectivamente.
Suponha que

, - «,«
11z:l;l ::: :::l
A matriz de covariá,nciaamostral, S, é expressapor:
N

s - Üf:'-Ü E(«,.- "y0«.

Ü)

onde: tDé o vetou de média amostlal.
Esta matriz possue as seguintes características:

(1) O ij-ésimo element.o,sij, é o estimados não-viciado pala o ij-ésimo elemento
da matriz E, aã. Em outras palavras, -E(sij) = a' Vij.

(2) A matriz de covariânciaamostral, S, é um estimadosnão-viciadopara a
matriz de covariância populacional, E. Isto é, .E(S) = E.
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(3)

A matriz

(n-l )S tem distribuição

de distribuição

Wishart

com (N-l)

graus de

liberdade.

Uma das características do modelo de Análise Fatorial é a utilização da matriz de
covariáncia amostral, S, na identificam;ãoe estimação de seus paiâmetiosl por esta matriz

possuir mais informações do que o vetar de média amostrar (ü). Esta característica a
torna bastante útil nos modelos estrutural geral, uma vez que podemos escrevo-los da
mesma forma que um modelo fatorial.

A estimaçãodos parâmetrosdo modeloestrutural geral poderá ser feita através
dos métodos de estimação já conhecidos na literatura, entre os quais podemos citar:
Mínimos Quadrados Ordinários, Mínimos Quadrados a 2 e 3 passos,Mínimos Quadrados Generalizados, Máxima Verossimilhança entre outros. Estes métodos são divididos
em dois grupos: os estimadores de Máxima Verossimilhança. de Informação Limitada e
os de Informação Completa.
A medida que tivermos condições de escrever, explicitamente, a função de verossimi-

Ihança, o que nem sempreé possíveltendo em vista as dificuldades de identificação do
modelo estrutural, obteremos os estimadores de máxima verossimilhança dos elementos
das matrizes que compõemo vetar 0. A partir daí, fará sentido pensar em construir
um teste de hipótese para o modelo estrutural geral.

26

(capítulo

3

Modelo de Variável Latente
3.1

Introdução

O interessepor modelos contendo variáveis latentes surge em pesquisas onde se têm
interesse em analisar uma ou mais variáveis que não podem sei diretamente observadas
no conjunto de dados, mas que são de fundamental importância para o modelo. Desta
maneira, o sistema de equaçõesa ser analisado é composto por variáveis que não são
diretamente mensuradas.

As pesquisasdesenvolvidas na sociometria, psicometria e econometlia têm entre
outros objetivos analisar fenómenosque não podem ser diretamente mensuradosno
conjunto de dados, como, por exemplo: status social, personalidadeextrovertida, inteligência, habilidade verbal, ambição,lenda permanentee nível da atividade económica
Além disto, verifica-se que as variáveis não-observadas descrevem importantes regras
para as variáveis observadas.
As primeiras idéias para modelos de variáveis não-observadasou latentes surgiram

entre os psicometristasSpearman,Thomson,Thurstonee Bule pol volta do final do
século XIX, ao analisar um conjunto de variáveis que pudessedescrevema habilidade
mental humana. Estes psicometristas verificaram que as variáveis observadasdependiam de variáveis que não estavamsendoobservadasde forma direta no conjunto de
dados. Foi assim,que Speannan (1904) apresentouformalmente o primeiro modelo de
variável latente, denominando-o de À4ode/ode ,4ná/áseFalaria/.
Os modelos contendo variáveis latentes podem sei divididos em três tipos; são eles:

l Modelos de Múltiplos Indicadores
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2. Modelos de Múltiplas

Causas

3. Modelos de Múltiplos Indicadores e Múltiplas Causas
As seções (3.2) a (3.4) destinam-se a apresentação destes modelos. A seção (3.5)

expõeo Modelo Dinâmico de Múltiplos Indicadores e Múltiplas Causasde uma Variável
Latente, partindo do modelo exposto na seçãoanterior. A seção(3.6) abol'da a representaçãosob a forma espaçode estado, como uma maneira de descrevermodelos com
componentes não-observados. A partir desta representação, o algoiitmo do Filtro de
Kalman é apresentado na. seção (3.7), possibilitando que componentes observados e
não-observados sejam estimados pelo método de máxima verossimilhança e permitindo
realizar previsõesde observaçõesfuturas de tais componentes,além de atualizar seus
estimadores.

3.2 Modelos de Múltiplos Indicadores de uma Va.
riável Latente (MI)
3.2.1 Introdução
Quando um modelo possue um conjunto de variáveis observadas capaz de gerar
efeitos na única variável não-observada, é possível dizei que este conjunto apresenta
mtí/tip/os indicadoresrelacionadosa esta variável latente.
Nas pesquisas psicométricas estes modelos são bastante utilizados, uma. vez que
existe o interesse na interpretação de variáveis não-observadas. Como poi' exemplo, o
comportamento ou uma reação humana, mediante um conjunto de variáveis-efeito ou
indicadores que caracterizam esta variável.
Na área económica, um exemplo deste modelo seria a avaliação dos efeitos da renda
e do consumo sobre a renda permanente.

3.2.2

Especificação

Este modelo pode ser especificado por

y = A,v7+(
onde:
z7 é

a variávellatente
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H,xl) é o vetar dos indicadores observados.
A, é o vetor (p x ]) re]acionandoos indicadores à variável latente
c(pxl) é o vetar de distúrbios aleatórios.
Suposições:
Co«(q, .)
E(q,7')
.E(.)

E(«')

3.2.3

dá«g(o?,

, 0à) é a matriz de covariância dos erros aleatórios

Identificação

Seja E a matriz de covariância populacional dos indicadores observados. Esta matriz

dá condiçõesde detectar quantos dos seus parâmetrossão: distintos, não-nulosou de
restrições. Estas quantidades são calculadas da seguinte maneira:

E
Esta

matriz

possue

}''l''')
/ =

l(A,,z+ ')(A,v+ 'yl
m(m

+ 1)/2

parâmetros

distintos,

dos quais

.j = 2nt sào

parâmetros não-nulos de A, e O2, onde m é o número de indicadores observados. Então,
o número de restrições nesta matriz é igual a r = 1--.j = m(m -- 3)/2. Desde que m > 3,

o número de restriçõesem E será uma quantidade positiva.
Observa-seque a matriz E é escrita da mesma forma que a matriz de covariância
populacional de um modelo de análisefatorial. E, como a identificação e estimaçãodos
modelos fatoriais, também, estão baseados nesta matriz, é possível identificam e estimam
os modelos de múltiplos indicadores utilizando os métodos de identi$cação e estimação
dos modelos fatoriais.

3.3 Modelo de Múltiplas Causas de uma Variável
Latente (MC)
3.3.1 Introdução
Muitas vezes deseja-se analisar um modelo de uma. variável latente causada por
um conjunto de variáveis observadas,as quais são capazesde afetai o desenvolvimento
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desta variável que não pode ser diretamente observada pelo conjunto de dados, mas que

é de fundamental importância para o modelo.
O econometrista Arnold Zellner (1970) apresenta formalmente um modelo de múltiplas causasde uma variável latente, dado que está interessado em verificar como a renda
permanenteé afetadapor determinantes, como: valor do imóvel habitado, idade e grau
de instrução do chefeda família. Este trabalho forneceuum grande suporte teórico aos
economistas,possibilitando que a teoria económica fosse utilizada com maior segurança
nas pesquisas desenvolvidas.

3.3.2

Especificação

A especificaçãodeste modelo pode ser dada por

y
q

A,77+ c

(3.1)

FX

(3.2)

onde:
l7 é

a variávellatente.

hP*i) é o vetar de indicadores observados.
X(çxt) é o vetar de causas exógenas observadas.

a'v(pxi)é o vetor dos coeâcientes
mostrandoa relaçãoexistenteentre a variável
latente e seus indicadores.

I'(ixq) é o vetar dos coeficientesassociandoa variável latente as suas causas.
c(pxl) é o vetou dos erros aleatórios.
Suposições:

.E(.)

c'-(q,.')
a-(x, .')
.E(«')
.E(qq')
A fim de analisar mais facilmente este modelo é aconselhável utilizar sua coima

reduzida, a qual é obtida substituindo a.equação (3.2) na equação(3.1), resultando:
y = A,I'X

+ c = llX + v
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onde:

ll =.Ã,I'

e

y = c

A matriz dos coeficientes da forma reduzida, H, apresenta seus (qp) parâmetros
em função dos (q+p-l) parâmetros estruturais livres, sendo: q parâmetros de I', p
parâmetros de A, e o (-1) para a normalização (a' = 1) feita na variável latente, a fim
de facilitar os cálculos. E possível notar (lue o Posto(1')= Posto(A,)= 1, desta maneira
o posto(n) também será igual a l.

3.4 Modelos de Múltiplos Indicadorese Múltiplas
Causas de uma Variável Latente (MIMIC)
3.4.1 Introdução
Este modelo aborda, simultaneamente, os dois modelos apresentados lias duas seções
anteriores.

Goldberger (1972) e Jõreskoge Goldberger (1975) foram os primeiros trabalhos
econométricos abordando este modelo. Nestes trabalhos, os métodos de estimação
de máxima verossimilhançade informação limitada e de informação completa foram
comparados, chegandoa conclusão de que o método de máxima verossimilhança de
informação completa, utilizando análise fatorial, é mais eficiente que os demais métodos.
Um problema comumente enfrentado por pesquisadores económicos e sociólogos di-

ante da utilização do modelo MIMIC deve-seao fato dos indicadores das variáveis
latentes determinarem, além destas variáveis outras variáveis endógenosexternas ao
modelo e de suas causas sofrerem influências das variáveis latentes juntamente com
outras variáveis exógenas,também, externas ao modelo.

3.4.2

Especificação

Na forma matricial este modelo é especificado por

A,77+ c

(3.3)

I'x +(

(3.4)

onde
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77é uma variável ]atente determinada, linearmente, pelo vedor X(çxl) das causas
exógenas observáveis (XI , X2, . . . , Xç) e sujeita ao vetar ((qxl) de distúrbios aleaürios.
A variável latente determina, linearmente,

um conjunto de indicadores endógenos

observáveis (h, y2, . ' , yP), sujeito ao vetar c(,xl) de distúrbios aleatórios.

av(çxl) e I'(pxl) são velares de coeficientes associandoa variável latente com seus
indicadores e suas causas, respectivamente.
Suposições

l

Os distúrbios (('s e c's) são independentes e têm esperanças nulas

2

.E(('0

3

.E ( «')

4

a-(.', 0 = o.
o-(x, .')
ao«(X,4) # 0 Vi# .j.

5

6

«g(':

,

, ',).

Devido as dificuldades em manusear o modelo na coima estrutural, é preferível
utilizar sua forma reduzida:

y = A,I'X + zX,( + c = llX + }''
Cuja matriz de covariância dos distúrbios é dada por:

Q

yV')

(((')A,+

.E(«')

Observação 3.4.1 ,4 matriz ç2 á serre/Aanfe â maíráz de couaráá?leiade um made/o
falaria!, onde6., é o vetar das cargasjatoriais. Esta v'ela.ção
.Fcamais clara ao observar

queQ primeira. equaçãodo modeloMIMIC é igual a de \Lmmodelofatoriat, on,deTI é
a variável não-observadaoz o .fatos; Y é o vetar dos indicadores observadose o vetar
das cargas.fatoüais presente na matriz Q coincide com o vetar dos coe.Êcientesestruturais (A,) da matriz dos coe$cientes da .fomna reduzida, H. Por esta caractedstica,
é possíuet pensar que este modelo, agora, n,a forma reduza,da,pode ser i,denti$(nd,o, es-

timado e analisado da mesma maneira que um modelo Jatorial, desdeque a suposição
de normalidade dos dados seja satisfeita. A lfunção de uerossimilhança deste modelo é
água\Qfunção de uerossimilhançado modelo fütorial, expressapot:
C = ]og lnl + tr(Q':
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W)

.«d.. H'' = (}'' - nx)(}''

rlxy

é a matriz de cofiar anciã dos ind dadoresoóseruados

3.4.3 Identificação
A condição suficiente para identificação do modelo MIMIC é satisfeita, desde que
p > 2 e q > 1, sendop o número de indicadores, Y's, e q o número de causas,X's.

3.4.4 Estimação
O modelo MIMIC pode ser estimado utilizando o seguinte raciocínio

Suponhauma amostra aleat(áriade T observaçõesde variáveis eJldógenase exógenas
observadas(Y e X) distribuídas segundo uma distribuição normal multivariada.
Deseja-seobter os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros da forma
reduzida. Para isto,
(a) Seja 0 o vetar de parâmetros desconhecidos (A,, 77,a', C)') do modelo.

(b) Seja E a matriz de covariância populacional e S a matriz de covariância
amostral.

O objetivo é escolher0 de tal forma que E(0) esteja o mais próximo possível de S.
O método de estimação a ser utilizado pode ser os já conhecidosna literatura, mas
o método de máxima verossimilhançadestaca-seem relação aos outros métodos, tais
como: o método de mínimos quadrados ordinários ou generalizados,dado que seus
estimadores têm melhores propriedades.
Na estimação do modelo MIMIC é necessáiío, também, conhecer a natureza estocástica de X e Y, a qual pode ser classificada como:
1. Caso Fixo, quando X for fixo e a distribuição de Y for noinaal multivariada.

2. CasoAleatório,quandoX e Y forem conjuntamentedistribuídospor uma
normal multivariada.

Para o CasoFixo
A função de verossimilhança baseada na amostra das T observaçõesde X e Y, a
menos das constantes, é dada por:
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L

r
IQI(-r/nezpl(--T/2) }:(cfQ':ci)l
l

t

= IQI(-r/ne:«pl(--T/2)t,(Q''

W)j

onde: W = (y -- nx)(}' -- rlxy
Maximizar L equivale a maximizar o log .L, uma vez que o logaritmo é uma função
crescente. Então,

logo -T/2)llog lnl + t,(Q':W)l
Agora, maximizar o log L equivale a minimizar F, onde F é

F'

+ {,(Q''n')

r/2) 1og .L

sendo F derivado com respeito ao vetor 0.
Jõreskog e Goldberger (1975) apresentam o estimador pala 0, ressaltando que os

estimadoresde Av e de O2 sãoobtidos de modo implícito.

Para o Caso Aleatório
Pela definição de probabilidade conjunta tem-se que /(a,3/) = /(g//a;)/(a) e utilizando a suposição de que o vedor X(çxl) de causas exógenas se distribue segundo uma

normal multivariada, cujos parâmetros (vetor de média e matriz de covariância) são
zero e õ', respectivamente.
A função de verossimilhançapara este caso é:
L*
onde:

L é a função de verossimilhançapara o caso Fixo (exposta acima), e
T

L' - l@l(-r/2)ezpl(--T/2)>. ziõ':zil
:

Então,

l

.L* será expresso por
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- l.$1(-7'/')ezp(--T/2)tr(q)''X'X)

Z,' - IQI(-r/')ezpl(--7'/2)(>: nB: wíj)l 'p l$1(-r/2)ezpl( --T/2)tr(@''X'X)l
onde:

Qíj é o elemento na i-ésima linha e j-ésima coluna da matriz de covariância dos erros,
Q. sob a forma reduzida.

toij é o elemento na i-ésima linha e j-ésima coluna da matriz de covariância dos
indicadores observados, H''
Peia já citada característica da função ]ogaritmo, é pieferíve] traba]har com o logaritmo da função de verossimilhança,onde a menosdas constantes tem-se:

r'

.L') -r/2)l/.plnl -tt,(n''u'') +z,(@''x'x)j

Então,

F''

r/2)':1og(.L')+t,(Q''w')+í,(@':x'x)

Percebe-se que .F' é exatamente a função de verossimilhança do modelo fatorial, a
menos do termo constante tr(@ 'X'X).

Neste caso, seria utilizada a observação (3.4.1)

da seção(3.4.2) para estimar este modelo como um modelo fatorial considerandoeste
termo.
Observação

3.4.2

4 restrição

considerada

na aceitação da especlPcaçâo do made/o

MIMIC é queo posto das matrizes da forma reduzida,U e çt, sejam.iguais Q um. Caso
esta restrição não seja ueti$cada, não se garante a estimação dos parâmetros da,forma
estrwtwra/.

3.5

Modelo Dinâmico de Múltiplos Indicadores e
Múltiplas Causas de uma Variável Latente (DY

MIMIC)
3.5.1 Introdução
Engle e Watson (1981) basearam-se no trabalho apresentado pol Jõieskog e Gold
berger (1975) para introduzir uma estrutura dinâmica.à variável latente envolvida neste
modelo. E, o denominaram de DYMIMIC.
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3.5.2

Especificação

Partindo da (3.4.2) obtém-se a especifica.çãopara o modelo DYMIMIC, da seguinte
maneira:

A,l7t + ct

(3.5)

I'x.+(.

(3.6)

onde: t = 1,2, . - . ,T

i7té a variável latente no instante de tempo t.
g/.é o vetor (p x 1) de indicadores observadosno instante de tempo t
c. é o vetou (p x 1) dos distúrbios aleatórios no instante de tenapot.
a., é o vedor (p x 1) dos coeficientesrelacionando a variável latente aos seus inda
dadores.

X, é o vetou (q x 1) das causas exógenas observadas no instante de tempo t.
I' é o vetar (q X 1) dos coeficientes associando a variável latente as suas causas.

(. é o vedor (q x 1) dos distúrbios aleatórios no instante de tempo t.
Utilizando a teoria das próximas seçõesserãoobtidos os estimadores dos parâmetros
deste modelo.

3.6

Representação de Modelos sob a Forma Espaço de Estado

3.6.1 Introdução
O interessepor analisar a evolução de variáveis não diretamente observadasem
experimentosna área da engenharia,durante um período de tempo, motivou Kalman
(1960) e Kalman e Bucy (1961) a apresentaremo Modelo Espaço de Estado.
Através destestrabalhos, tornou-se possível acompanhai a evolução de variáveis não
diretamente observadas no conjunto de dados. Estas variáveis focam denominadas por
uetor de estado e, este vedor tem a característica

sária para previsões de observações futuras.
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de condensar

toda informação

neces-

O exemplo a seguir é uma aplicação clássica da representação sob a forma espaço
de estado:

Exemplo 3.6.1 Z)ese.ja-se
observar,por um saté/áte,a tr(Üetória que um missa/rea/{za
ao ser /inçado de um submarino. O estado do míss{/ no nstazite de tempo Z é a posição
at, e a observação yt é a posição medida pelo radar Q partir do satélite. O míssil apresenta seus mouÍme7ztosmodelados por um processo auforregressiuo de primeira ordem.
Tem-se como obletíuo est mar a posição do missa/, ou se.ja, oZpter ât ou ât/t-i.

A representação sob a forma espaço de estado tem como propriedade básica a Propriedade de Markov, este fato a torna sua característica principal.
As aplicações dos modelos espaço de estado podem ser encontradas em diversas áreas
além da engenharia, dentre as quais, destacam-se: económica, sociológica e biológica.
Na área da economia, os trabalhos de Harrison e Stevens( 1976); Harvey e Pierse( 1984)l

Harveye Todd (1983); Kitagawae Gersch (1984)e Shunlwaye Stoffer(1984) são
bastante ressalvados.

3.6.2 Especificação
O modelo espaçode estado é composto por dois conjuntos de equaçõeslineares
dinâmicas, chamadosde equaçõesde trans@ãoe pelas equaçõesde 7nedída,onde:

l

4s eqwaçãesde tra7zsiçãodescrevem a evolução do vetou de estado, at, de
dimensão (q x 1), sendo esta evolução descrita por um processoautorlegressivo de primeira ordem e com um vetar (t de dimensão (q x 1) de distúrbios
aleatórios.

2

4s equações de medida relacionam o vetar de estado, at, o vetou de variáveis

exógenas,X,, de dimensão (k x 1), e o vetor de distúrbios aleatórios ct, de
dimensão (p x 1) ao vetar de medida g/t,de dimensão (p x l).

A Forma Geral é dada por

Z.a:+l'.X.+c.

(3.7)

(I'tat-l + Wt(t

(3.8)

onde: t = 1,2, . . . ,T
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@, é a matriz (q x q) de transição dos coeficientes entre os vetores de estado no
tempo t e no tempo t-l.
A matriz I't (p x k) apresenta os coeficientes das variáveis exógenas no instante de
tempo t.
Z. é a matriz (p x q) de coeficientesque associao vetar de estado (clt) ao vetar de
observações(yt) no instante de tempo t.

A matriz Wt (q x q) relacionao vedorde estado(at) aosdistúrbiosaleaürios ((t)
no instante de tempo t.
Suposiçoes

l Como suposição básica tem-se

- .r/.ol o

.H.
0

J.))

2. Assuma que ao, o vedorde estado inicial, possua

.E(ao)

&

ao

.EI(ao- .o)(ao - «oyl

(3.9)
(3.10)

ao ,- .N(ao, Po)

3. Para todo instante de tempo t, sendot = 1,2, . . ,T tem-se

3.6.3

C'oo(ao, (.

(3.11)

Oou(ao, c.

(3.12)

Casos Especiais

Inúmeros modelos econométricos podem ser descritos pela representação em espaço
de estado. Harvey e Phillips (1979) relatam as vantagells teóricas e computacionais de
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representar modelos de regressão, modelos de séries de tempo e modelos de regressão
com distúrbios ANIMA sob a forma espaçode estado. Nerlove (1971) e Engle (1979),
entre outros, descrevemas vantagens desta representação para os modelos com componentes não-observáveis.
Alguns modelos já descritos anteriormente

podem se] escritos na representação

espaçode estado, por exemplo:
1. 0 À/ode/o de Regmssão Linear t/n t;afiado, o qual pode ser expresso por

g/t

Z.a.+c,

(3.13)

at-l

(3.14)

Neste caso, at, o vedor de estado, são os coeâcientes de regressão.
2

O .A/ode/oFalaria/ Dinâmico, ao observar a primeira equação da Forma Geral

nota-se a igualdade com o modelo fatorial dinâmico, onde Z é a matriz das
cargas fatoriais a serem estimadas, o vetor at é o vetar dos favores desconhecidos e a matriz I' é considerada nula.

3.6.4

3

O Modelo de Máltiptos Indicadores e Mlíltiptas Causas (MIMIC), apresentado na seção(3.4) quando @ = 0, mas I' é não nula as variáveis W's podem
ser as causas e os y's os efeitos das variáveis não-observadas, a's.

4

O Modelo Dinâmico de Mxíltiptos Indicadores e Múltiplas Causas (DYMlM/O), apresentado na seção (3.5) quando fol possível associamos modelos
apresentados nos dois itens anteriores.

Estimação

A representação sob a forma espaço de estado permite que a identificação e estimação dos modelos de séries temporais contendo componentes não-observados seja
realizada pelo método de máxima verossimilhança,assegurando-seque os estimadores
dos parâmetros obtidos são eficientes e consistentes.
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3.7

Filtro de Kalman

3.7.1

Introdução

O Filtro de Kalman é um algoritmo recursivo e tem como caraterística fornecer o
estimadorótimo do vetor de estado (at), na medida que minimiza o seu erro quadrático

médio no instante de tempo t; basendo-seem toda informaçãoamostral disponível
até e inclusiveo tempo (t -- 1), isto é: toda informaçãocontida na amostra
b-:
-:,v'-',' . . ,i/:).
Sempreque uma nova observaçãopuder ser inserida na amostra, o estimador do
vetor de estado será atualizado mediante a utilização desta nova informação que agora
está disponível.

3.7.2

Especificação

Basicamente,são duas as funções exercidas pelo Filtro de Kalman: Predição e
Atualização.

l Inicializa-se a primeira função a partir de uma amostra, digamos, com T
observações onde pretende-se fazer previsões de observações futuras. Isto é:

deseja-se
obterÍr+i/r para/ 2 1.
2

A segundafunção é realizada desde que possamosunir a nova informação
contida na amostra, X, onde L = (yt,y.--,'

estimador do vetar de estadono instante(t

- . ,yl), com a já existente no

1), a fim de encontrar -E(at/X).

O Filtro de Kalman, geralmente,utiliza como valores iniciais do vedor de estado
a sua média e variância; expressas por ao e Eo, respectivamente.

As três suposições

da subseção(3.6.2), são as condiçõesiniciais necessáriaspara que este Filtro possa ser
iniciado.

O Filtro de Kalman calcula recursivamentea esperançado vetar de estado, at,
condicionada
em toda informaçãoamostraldisponívelaté e inclusiveo instante de
tempo t, dada por: b '(yt,g/t--,'
',yi) com t = 1,2,''- ,T. Como estamos supondo
que as distribuições dos distúrbios aleatórios do modelo sob a íolma espaçode estado e
do vetor de estadoinicial são normais, esta distribuição condicional também sela normal
e sua média é o estimador ótimo, na medida que toma. inínin)o o seu eno quadrático
médio. Esta média tem a característica de continuai sendo o estimados ótinlo do vetou
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de estado; dentro da classe dos estimadores lineares, mesmo quando a suposição de
normalidade não mais seja verificada.

3.7.3 FormaGeral
A partir da FormaGeralapresentada
na (3.6.2)o algoritmorecursivodo Filtro de
Kalman pode ser definido.
Vamos adorar a seguinte notação:

(a) at-i será o estimador linear do erro quadrático médio mínimo de at-i , baseando-seem toda informação disponível até e inclusive o instante t -- 1, isto
é: X-:

= (v.--,p'-','

- - ,v:).

(b) Pt-i será a matriz(m x m) de covariância do erro da estimativa(at-i --at-i),
expressa por:

P--

l(a.--

«.--)(«.--

«,--)'}

Pela equação (3.8) da seção (3.6.2) obtém-se as Equações de Predição,

dadas

por

at/t-l

Q'tat--l

(3.15)

P./.-i

o.p..-@í + }V.Q.w.'

(3.16)

onde: t = 1,2, . . - ,T
Observação

.té o i«st-te

3.7.1

at/t-i

é o estámador álamo de at, gttando se

[ã/ za a á7z/armação

(t-l).

Por ser o Filtro de Kalman um algoritmo recursivo, após dispor de uma nova observação,yt, é possívelatualizar o estimador de at, at/t-i, através das Equações de
Atualização,

isto é,

&

"./.-- + P./.-:ZJF'(g/: Z.«./.--- I'.X.)

(3.17)

Ptlt-x -- Ptlt-tZ*FÍt ZtPtlt-t

(3.18)
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onde: t = 1,2, - . . ,T

Como at/t-i representa o preditor do vetar de estado usando informação até e inclusive o instante (t-l), usando-se(3.13) pode-seobter o melhor pleditor para as ob
servaçõesa partir desta informação, a saber g/t/t-i = Ztat/t-l + I'tX.. Podemos, por
tanto, definir o erro de previsão por:

ot = 3/t - 3/t/t-l = g/t -- Ztat/t-i -- I'tXt
onde: t = 1,2, . - . ,T

.E(«.)

.E(«.«1)

.E(Z/.

- Z.«./.--)

- -E(Z.«,/.--

I'.X.)

Ztat/t-l -- I',X. -- Ztat/t-i -- I'tX. = 0

(3.19)

Z.P./.-iZÍ+.H.= F

(3.20)

No momento de atualizar o estimador do vedorde estado, at/t-i , obtém-se um ganho
Este ganho é conhecidona literatura por Ganho de Kalman (GK) e expressopor:
G.K =

P./t-iZ;F':

E possível,também, calcular uma correçãopor tal realizaçãol expressandoo erro de
predição da observação yt, condicionado em toda informação contida na amostra, X-i ,
ou seja:

G.K«.

3.7.4

P./.--Z{F -')(y.

Ztat/t-

l)

Propriedades
l O vetar de estado, at, pode ser ou não estacionáiío. Então,
(a) Quando for Estacionário, a matriz de transição © pode ser interpretada como a matriz dos parâmetrosde um modelo autorregressivode
primeira ordem multivariado. Assim, E(ao) = 0 e Eo = Ooo(anal)),
c«jo ««(-R)
Q' ® q'l-:«ec(HC?.H').
(b)

Quando

for

.Não Estacáoná7'ão,

a.

sela obtido

a. partir

das ob

servaçõesiniciais contidas na amostra e a matriz de covariância inicia[ será igual a Po = k/; sendo k un] número grande.
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2. Os Erros de Previsõesformam um Processode Inovação.

3. A equaçãode Riccati é obtida recursivamente
ao estimara matriz de
covariância dos erros, Pí, da seguinte maneira:

Pí+i/t

®.+l(P /.-i -- P /.-lZÍF:':Z.P /.-i)q'Í.i+ W+i0.+lW.'.F:

onde: Z = 1,2, . . - ,T

Observação

3.7.2 0 F{/fro de /{aZman at nge o estado de equ ZzZrioquando

a matriz de couariância dos erros, Pt, torna-se invariante no tempo, ou seja:
quando Pt.tXlt -- Ptlt-t

-- P W t.

Neste caso, P é a solução

da equação

de Riccat{ e pode ser usada para aumentar a e$ciência computacional do
algoritmo.

3.7.5

Decomposição em termos dos Erros de Previsão

Por estarmossupondonormalidade dos distúrbios aleatóriose do vedor de estado
inicial, o Filtro de Kalman é usadopara se obter a função de verossimilhançaatravés
da Decomposiçãoem termos dos Erros de Previsão. Assim, é possível obter estimativa
para qualquer parâmetro desconhecido,utilizar testes estatísticos e verificar a validade
dos modelos.
Muitas vezestorna-se difícil escrever de forma explícita a densidade conjunta das observações. Percebe-se tal dificuldade

quando se deseja obter os estimadores de máxima

verossimilhança de modelos de séries de tempo contendo componentes não-observados.
A so]ução para ta] problema pode ser obtida usando-sea decomposição em termos dos
erros de predição para se obter a função de verossimilhança. Deste modo, através do
Filtro de Kalman é possívelobter a função de verossimilhançaexala pala o modelo que
está sendo estimado.
A característica principal dos modelos de sériestemporais é não podemsupor ande
pendência entre as observações.Contudo, é possívelescrevera função de densidadeda
t-ésima observação,condicionada em toda informação disponível até o tempo ({ 1).
Assim, a função densidadeconjunta é expressa por:
T

D(yr; W) llt=l P(3/./h-:)
onde
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P(yt/b-i)

é a função densidadede probabilidade da t-ésima observa.çãocondi

cionada no conjunto

de inform-iões

até o instante(t-l),

X-l

=(Z/.-i,

- ' ,3/2,3/l).

A Decomposiçãoem termos dos Erros de Previsão permite escrevem
o logaritmo de
Z)(yr; W) da seguinteforma, veja Harvey (1989).

l.g.0Wr; q -

::y- i.gP«') - E l.g lrtl -

;9' L-a
Et«Ía"'«.t
t=l

onde:

ut = yt ' yt/t-i é o erro de previsão que é um processode inovar;ão.
Ft é a variância do erro de previsão.
Ao maximizar esta função com respeito ao vetar de parâmetros desconhecidos@,
©= (@,I', Z, WI,.H, Q), obtem-se seusestimadores de máxima verossimilhança exatos.
Observação 3.7.3 ,4 t;antagem de ut{/azar esta decomposÜão está no /ato do uetor
de média e matriz

de couariáncia

(3.15) e (3.16), respectivamente,

da distribuição

condicional,

poder"em ser obtidos diretamente

expressos nas equações
pelo Filtro

de l<atman.

Z)estamare ra, dadob-i, at será distríóuÍdo segundouma norma/ com me'díaat/t-l e
«.«t,{z 'í' co a,üncí« P./.-- . Fo,m./mente, (a./h-- ) -« .N(a./.--, P./.--).

3.8 Previsão
E comum nas pesquisas económicas realizar previsões de observações futuras, possibilitando prever a evolução da série em estudo, como por exemplo, prever observações

futuras de uma atividade macroeconómica.
As previsõespodem ser feitas de duas maneiras: a um passoou a vários passos. A
fim de tornar mais claro estas etapas, vejamos:

3.8.1

Procedimento para Previsão a um Passoa Frente

Para modelosGaussianos,o Filtro de Kalman fornece ar+l, o estimador do erro
quadrático médio mínimo do vetou de estado (ar+i), baseando-seem toda informação
disponível até e inclusive o instante T e a função de previsão a.um passo a frente, dados,
respectivamente, por:
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aT+i/r = @T+iar

(3.21)

Úr+i/r -

(3.22)

Zr+iar+i/r + I'r+iXr+i

3.8.2 Procedimento para Previsão a Vários Passosa Frente
Diante também de modelosGaussianos,o Filtro de Kalman produz o estimador
do erro quadrático médio mínimo do vetor de estado (ar+l), baseando-seem toda
informação disponível até e inclusive T e a função de previsão a vários passosa frente,
expressos, respectivamente, por:

yT.+llT

alar

(3.23)

Zr+zar+l/r + I'r+zXr+l
Zr+z®lar + I'r+lXr+l

(3.24)

Desdeque, a matriz de transição seja invariante no tempo e para / ' 1, 2,
A matriz do erro quadrático médio de &T+i/r é expressapor:
EQM

ÇÜT.+1IT)= ZT.+IPT.ttITZ;.tI

-+ HI .IIIT

onde: / = 1,2,

Observação 3.8.1 Z)jante de dados económicos,a /unção de previsão acima tem a
caractedstica de anteceder l)cintos de reversão de uma série, como por e=empto, detectar
uma mudança na euo/ração de determinada série macroec07zómica.
Algumas considerações devem ser feitas para que seja concluída. esta seçãol são elas

(1) Quando não mais se verifica a suposiçãode normalidade dos distúrbios
aleatórios e do vetar de estado inicial, ar+i/r continuará sendo o estimador
linear do erro quadrático médio mínimo de aT+l. Esta característica tanabém
é válida para a função de previsão a / passosa frente, #r+l/r; uma.vez que
esta função depende deste estimador.
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(2) Ao substituir a suposição de correlação pela de independência, ar+z/r e Úr+l/r
continuarão sendo válidos, embora sem a suposição de normalidade não mais

se garante que ar+l/r seja uma função linear das observaçõesdisponíveis até

e inclusive o instante T, yr = (3fi,y2,'- . ,yT). Mas, continuará sendo o
estimador linear do erro quadrático médio mínimo de ar

3.9

Suavização

Denota-sepor l?stimatiuaSua iradaa .E(at/yr) e por Suam;izadoro
erro quadrátrico
médio esperado, .E(at/yr).
Como o suavizados utiliza toda informação amostrar até e inclusive o instante T, possuemais informação do que o estimador obtido na filtragem. Então, seueito quadrático
médio será sempremenor do que o erro quadrático médio encontrado na filtragem.
Para modelos Gaussianos o suavizador e sua matriz de covariância são expressos,
respectivamente, por:

.E (a./ yr )

.EI(a.

- «./r)(a. - « /ryl

(3.25)
(3.26)

O algoritmo para se calcular (3.25) e (3.26) são descritos em Halvey (1989)
Observação 3.9.1 .A4esmotendo sido re/a ada a suposição de norma/idade o suauizador, at/T, continuar(í sendo o estimados linear do erro quadrático médio mínimo do
vetar de estado, at, dada toda.in.formaçãodispontluetaté e inclusive o instante T
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Capítulo 4
Metodologia da I'écníca de
Indicador Antecedente
O objetivo principal deste capítulo é apresentar uma metodologia da técnica de
indicador antecedentea fim de prever pontos de reversão na evoluçãoda atividade
econom] ca.
As três primeiras

seções apresentam

as propriedades,

suposições e hipóteses ne

cessáriaspara que na seção(4.4) seja mostrado o critério de identificação das séries
económicas selecionadas como séries antecedentes da se'ráe-m/eréncáa,série objeto de
análise.

Na seção (4.5) inicia-se a construção de um indicador antecedente,a fim de prever
reversões na trajetória da série-referência. Esta construção é realizada em duas partes,
na primeira obtém-se por uma combinação linear o indicador antecedente. Sua função de
previsão deveráanteceder reversõesna.evolução da série-referência.Na segundaetapa,
através do Filtro de Kalman encontram-se os estimadoies de máxima verossimilhança
dos parâmetros do modelo e do indicador.
A seção (4.7) aborda modelos com componentes não-observados que neste caso podem ser: tendência e ciclo.
Por estarmos analisando sériestemporais económicas é aconselhável verificar se estas
são estacionárias. Desta maneira, a seção (4.8) trata sobre tal veiificaçào e a seçào (4.9)
aborda a existência de co-integraçãoentre variáveis integradas.
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Introdução

4.1

Minimizar os riscos nas tomadas de decisões diante dos planejamentos económicos

realizadostorna a técnicado Indicador Antecedente,dentre os métodosde previsão,
a mais interessante por não exigir a especificaçãode um modelo económico teórico e
por utilizar a teoria estatística em conjunto com a teoria económica. Por estas características, afirma-se que as informações contidas no conjunto de séries temporais são
totalmente utilizadas por este indicador.
Os pesquisadores económicos necessitam obter estimativas confiáveis em seus planejamentos.

Para isto, métodos de previsão

conhecidos

na literatura

estatística

e econó-

mica devem ser utilizados, dentre os quais destacam-se:
(1) Métodos de Regressão;
(2) Sondagens Conjunturais;

e

(3) Indicadores Antecedentes.

onde
(1) Os métodos de regressão podem ser aplicados pala previsões de dados de
séries temporais. Como a distribuição conjunta pode ser sempre fatorada
no produto da distribuições condicional e marginal, a hipótese de exogeneidade forte é fundamental para que se possa-fazer previsões usando o modelo
condicional.

(2) As sondagensconjunturais são pesquisasde opinião, que realizam previsões,
muitas vezes,qualitativas do nível da atividade económica.
(3) Os indicadores antecedentes apresentam-se como:
(a) Séries Isoladas;

ou

(b) Índices Compostos.

Esta dissertação trata o indicador antecedente como uma série isolada
Muitas vezes, diante de dados económicos surge o interesse por inferir sobre variáveis
latentes. No contexto econométrico, estas variáveis são chamadas de Indicadores.

Na área económicao indicador baseia-sena ligação existenteentre uin conjunto de
séries temporais e uma série-referência e é classificado como:
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1. Indicador Defasado,
2. Indicador Coincidente,

ou

3. Indicador Antecedente.
A construção de um indicador económico está baseada nas mais altas correlações
entre as séries temporais económicase a série-referência.Assim, pelo próprio nome do
indicador tem-se que para períodos futuros, presentes e passados as maiores correlações
observadasentre estas sériesconstituem, respectivamente, os indicadores citados acima.
O indicador antecedente destaca-sedos demais indicadores por anteceder pontos de
reversão na série-referência, minimizando os riscos nas previsões realizadas.
Através das pesquisas iniciadas na década de 30 peia Nationa] Bureau of Economic
Research (NBER) tornou-se possível classificar uma série em defasada, coincidente
e antecedenteobservandoseus movimentos cíclicos em comparação com os da sériereferência. Por estes movimentos, a NBER realiza, até hoje, inúmeras pesquisas sobre
indicadoreseconómicospara a economiados Estados Unidos e de muitos outros países,
inclusive o Brasil.

Com o passar dos anos, as análises dos ciclos económicosforam aprimorados. A
compreensãodas fases de expansãoe contrição; detectando pontos de mínimos (antipico) e de máximo (pico) locais observados nos níveis das séries económicas e adotando
as taxas mínimas e máximas de crescimento da série-referência na identiâcação das fases
destesciclos tornaram os indicadores económicos muito úteis dentro dos planejamentos
económicos governamentais e não governamentais.

A NBER não é a única instituição a pesquisar sobre ciclos económicos. A Bureau
Economic Analysis (BEA), dentre muitas outras, também realiza trabalhos sobre estes
ciclos a fim de acompanhar a evolução dos indicadores económicos, em especial, os
indicadores antecedentes.
A BEA apresenta abaixo os 5 pontos teóricos fundamentais pala. a construção de
um indicador antecedentejver De Leeuw (i991)l:

l Tempo de Produçãol
2

Facilidade de Adaptação;

3

Expectativa de Mercado;

4

Principais Movimentos; e

5

Mudanças versus Nível.
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onde

Tempo de Produção
O Tempo de Produçãoé a distância entre a decisãode produzir e o início da
produção.
Um processo de produção pode ser registrado poi novas ordens de mercadorias
de consumo e matérias-prima, novos contratos e novas unidades armazenadaspara
construção. Estassériespodem antecipar a atividade económica,pois permitem durante
um intervalo de tempo transladar o local de uma ordem ou o sinal de um contrato, além
de proibir uma linha de produção ou de entrega.

Facilidade de Adaptação
A Facilidade de adaptação dos indicadores antecedentesdeve-seao fato de certas
atividades económicasterem suas dimensõesde baixo custo associadasas variaçõesde
curto prazo, quando comparadascom outras atividades económicas.
O número médio de horas semanaisdestinados a uma linha de produção permite
dimensionar a atividade económica associada e modificar a evolução desta atividade
sem ocasionar aumento em seuscustos. Isto mostra o quão sensíveissão os indicadores
antecedentes às mudanças na atividade económica.

Expectativa de Mercado
Dentre os indicadores económicos, o indicador antecedente é quem possue maior sen-

sibilidade às mudançasna evoluçãoda atividade económica. Esta caraterística permite
ao indicador prever possíveis variações na expectativa de mercado.

Principais Movimentos
A evolução de uma atividade económica pode ser mensuiada através de políticas
fiscais e monetárias. Estas políticas possibilitam conhecer as íiutuações de curto prazo
na economia, tendo em vista acarretarem mudanças na trajetória desta atividade.

Mudanças versus Nível
Utilizando técnicasestatísticas,em especial,os métodos de pievisào, muito mais
que teoria económica é possível relacionar as mudanças verificadas na evolução de uma
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atividade económica com seus níveis

4.2

Suposição

Por estarmos interessadosem realizar aplicações estatísticas dos indicadores antecedentes, algumas suposições devem ser feitas para uma melhor utilização destes indicadores
economicos:

l Uma série económica é chamada de série antecedente após terem sido calculadas as correlações com períodos passadosda série-referência e verificado
que as maiores correlações ocorrem com um certo retarda, denominado de defasagem característica. Deseja-se também que exista uma relação dinâmica
entre as séries antecedentes e a série-l eferência.
2

Os indicadores antecedentestêm como suposiçãobásica a existência de um
conjunto de sériesque antecipam de forma constante a trajetória da sériereferência;

3

4

Os indicadores antecedentes determinam antecipadamente uma reversão na

trajetória da série-referênciae prevêemo nível desta.sérienum determinado
instante de tempo;
A técnica dos indicadores antecedentesdiferencia-se dos modelos de séries
temporais por ter condições de prever pontos de reversão na trajetólia da
série-referência;

5

O indicadorantecedentepode serexpressopoi uma combinaçãolinear das
sériescom retardos dados pelas defasagenscaracterísticas (defasagensrelacionadas às maiores correlações), cujos parâmetros podem sei estimados pelo
método de mínimos quadrados ordináriosl e

6

Um critério qualitativo para um indicador antecedenteé ter condiçõesde
prever, com antecedência e regularidade, as reversões de um ciclo económico.

Observação 4.2.1 .4 técnica de nd calores antecedentes
apresentadape/a NB.ERtem
a caractedstica de pertencer ao grupo dos modelos causais. Este lato uiabitiza a aplicação
dos modelosde variáveis latentes, descritos no Capúulo-3.
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4.3

Hipóteses

Partindo da hipótese abaixo é possível utilizar o indicador antecedente para prever
pontos de reversão da série-referência:
As séries temporais económicas podem ser decompostas nos seguintes componentes
não-observados: tendência, sazonalidade, ciclo e o termo irregular. E possível prever

observações futuras da série-referência utilizando valores destes componentes. Mas,
para isto deve haver uma relação dinâmica entre estes componentes e a série-referência
e esta relação deve ser a mesma para todas as séries presentes no modelo.

4.4

Identificação

A identificação das sériesantecedentesdiante do conjunto de sériestemporais não
é um processo imediato. Este processo torna-se bastante complexo quando se verifica
a presençado componentede tendência nas sériesque compõemo conjunto, devido a
este componente produzir anbigüidade nos resultados das análises. Poi esta razão, a
tendência deve ser eliminada do modelo.

No entanto, pala tal eliminação é necessário

saber se a tendência é determinística ou estocástica, pois:

(a) Quando o componente de tendência é estocástico,o procedimento utilizado
para sua extração é a aplicação do operador diferença nas séries a fim de
atingirem estacionaridade.
(b) Quando o componente de tendência é determinístico, o procedimento para
sua eliminação deve ser via regressão, isto é, realiza-se uma regressão da série
na tendência e os resíduos desta regressão deixalanl a série livre de tendência.

4.5

Construção

A construção de um indicador antecedente dai-se-á a medida que se pretende antecederpontos de reversãona evolução de uma série-referência.
Nesta dissertação,a construção do indicador antecedenteé realizada seguindo os
métodos abaixo:

(1) Regressãode Mínimos Quadrados Ordinários; e
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(2) Representação sob a forma Espaço de Estado

Na primeira etapa, a regressãoestática obtida pelo método de mínimos quadrados
ordinários expressao indicador antecedente através da combinação linear das sériesantecedentes, da seguinte maneira:
Suponha que Xit, X2t, . . - sejam séries selecionadas como antecedentesda série-rede
rência, Z/t,e seja /t o indicador antecedenteno instante de tempo {. Então,

.r,= }: âiXk.t-.
k€K

onde:
+.

l

o

) >

]

/P

K representa o conjunto das séries antecedentes.
rA é a defasagem característica entre a k-ésima série antecedente e a série-referência.
âi;s são os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes das séries
antecedentes

Na segundaetapa da construçãodo indicador antecedenteplocuia-se caracterizar o
componente de tendência e/ou cíclico que pode ser usado na.construção deste indicador.
Caso tais componentescontribuam na.melhora do podempreditivo do indicador, devem
estar presentes na formulação. Deste modo, o indicador seria composto tanto das séries
antecedentes quanto destes componentes. Como tais componentes são não-observados,

a representação em espaço de estado é adequada tanto para estimação dos parâmetros
e componentes quanto para se fazer previsões.

4.6

Estimação

Diante da segundaetapa da seçãoanterior e utilizando o método de máxima
verossimilhança, através do Filtro de l<alman obtém-se os estiniadoles dos parâmetros
do modelo e do indicador antecedente,conforme descrição apresentadano Capítulo-3.

Por estarmos analisando um modelo composto de componentesobservadose não
observados é interessante descrevemsobre os modelos de componentes nào-observados.
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4.7

Modelo de Componentes não-Observados

Seja zt uma série temporal

para t = 1, 2, - . - , TI onde T é o número de observações

Esta série pode ser decomposta em componentes não-observados, da seguinte maneira
zt = Pt + '7t + Út + ct

onde pt, 7t, V't e ct representam os componentes de tendência, sazonalidade, ciclo e
irregular, repectivamente.
Esta dissertação se restringe aos modelos contendo como componentes não-observados
a,tendência e o cicio, dado que o componente sazonal foi extraído da série-deferência.

Agora, vamossupor que a sériezt contém apenaso componente de tendência então
zt =

Pt + ct

onde:

f = 1,2,. -. ,T e c, «.,R-B(0,a?).

Os modelosmais utilizados para /zt na literatura sào

(1) Modelo de Tendência Local,

(4.1)

Pt.i + at-i + w?!
#,.. + Ó.

(4.2)
(4.3)

sendo:
+.

l

O

} >

)

/TI

pt e Pt, a tendência e a taxa de crescimentoda série zt, respectivamente.
c. -, -R-B(0,a?), ,7. ''- -R-B(0,a3) e ó. '- R-B(0,a?) VZ e «ão cor:elacionados
entre si.
Pelo fato deste modelo já estar na forma espaço de estado, os procedimentos
de identificação e estimação a serem utilizados são os descritos no Capítulo-3.
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(2) Modelo de Nível Local,

z.

(4.4)

Pt-i + 77t

(4.5)

onde:
+ .

l

)q )

] fP

p. é a tendência da série Zt.
.. -' R.B(0, a?), q. ''- -R-B(0, a:) e .E('.,7.)

Este modelo, também, está sob a representaçãoespaçode estado. Então, os
procedimentos de identificação e estimação a serem aplicados sã,oos descritos

no Capítulo-3.

(3) Modelo com Componente Cíclico
O modelo proposto por Harvey (1989) para descrevero componente cíclico
V,. é dado por:

l4.6)
Picos(À.)V,.-- + si«(À.)V,;..l + k.

(4.7)

pl-- sin(À.)V,.-- + sin(À.)@;.:l

(4.8)

+ k;

onde:

Út é o componente cíclico para a série-referênciacom frequência À.
p é o amortecimento cíclico no modelo, sendo0 $ p < 1.

ó. -, RB(0, a?)

4.7.1

Estimação

Como o modelo está sob a forma espaço de estado, o Filtro de Kalman pode ser
utilizado a fim de obter os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros deste
modelo.

A seçãoa seguir expõe como detectar se a série temporal económicaé estacionária
ou não, isto é, aborda como determinar se a série contém raiz unitária ou não.
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4.8

Teste de Raízes Unitárias

Fuller (1976) e Dickey e Fuller (1979) apresentam testesque possibilitam decidir se
a série temporal contêm raiz unitária ou não. Ou seja, estestestes permitem afirmar se
a série é estacionáriaou não.
O teste de Dickey e Fuller, como é chamado, se restringe à classedos modelos de
séries temporais auto-regressivos de primeira ordem, dentre os quais destacam-se:
(1) Modelo Autorregressivo de Primeira. ordem sem constante
zt - pzt.l + ct

(2) Modelo Autoriegressivo de Primeira ordem com constante

P + pzt-i + ct
0

zo

(4.9)
(4.10)

(3) Modelo Autorregressivo de Primeira ordem com constante e tendência deter
minística:

zo

P + #Z + pzt.i + ct

(4.11)

0

(4.12)

(4) Modelo Autorregressivo de Primeira ordem sem constante e tendência deter
minística:

zo

onde:

t - 1, 2, . - . , T
zo = 0 e p é um número real
.: '- R-B(0, a')

Vt
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Pt+ pzt.i + et

(4.13)

0

(4.14)

O teste de raízes unitárias utiliza o modelo expresso em (1 ), onde se deseja testar

Ho : p = 1

versus

-H.4: lpl < l

Neste caso, nota-se que:

l

Se lpl < 1, a série Zt será estacionária;

2

Se lpl = 1, a série Zt é não estacionária e sua variância dependedo tempo,

t'-(z.)
Quando p = 1, Zt é um passeio aleat(brio;
3

Se lpl > 1, a série Zt é não estacionária e sua variância descerá exponencialmente, quando t --} oo.

Rubin (1950) mostra que o estimador de máxima veiossimilhança e o de mínimos
quadrados de p, ê, são iguais e iguais a:

zL: z.z..:
E::: ZZ..:
Mas,

1. Se lpl < 1, T}(ê -- p) «' .No,m«/;
2. Se lpl > 1, lplrélli:lB

-., C'aucà3/; e

3. Se p = 1, T(ê -- 1) segue um Movimento Browniano
A hipótese fundamental no teste de Dickey e Fullei é que os erros têm distribuição
normal independente com média zero e variância a2. A hipótese de independência
em geral é inválida para dados económicos. Para controlama correlação serial dos
erros foram propostas duas alternativas: uma paramétiica e outra nào-paramétrica. A

proposta paramétrica correspondeao teste de Dickey-Fullel Aumentado (Dickey-Fuller
(1981)) e a não paramétiica ao teste de Phillips e Pellon (1988).
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4.9

Vedor Co-integrado

Inúmeras são as vezes que diante de modelos de séries temporais económicas surge
o interesse de analisar, estatisticamente, as relações de longo prazo entre as séries.
Granger (1981) e Granger e Weiss (1983) foram os primeiros a ielata] sobre séries
co-integradas. Granger (1981) afirma não ser sempre possível dizei que as sérieseconómicas são estacionárias, como os econometristas estavam acostumados a pensar até
então.
O Conceito de Co-integração
associa-se a existência de combinações lineares
entre as sériesintegradas, cujas ordens de integração devem ser inferiores às ordens das

séries presentes. Quando a combinação resultante for uma série integrada de ordem
zero, 1(0), é possível analisa-la utilizando os métodos de regressãoconvencionais.
As séries co-integradas apresentam importantes propriedades, dentre as quais merecem destaque:
Propriedade
4.9.1 1){zer gue duas se'cãessão co-integ?'abas 7záo mp/ ca, necessária
mente, que funções destas séries co-integram.
Propriedade

4.9.2 0 uetor co- ntegrado expressa a combinação /ízzear das se'rÍes co-

integmdas, além de ueri$car a relação de equílibrio a !ongo prazo e=ástenteentre as
serões

A subseção abaixo apresenta. os testes de hipóteses para. co-iiltegrax;ào entre as séries

integradas de um conjunto de sériestemporais.

4.9.1

Testes de Hipóteses

Suponha que as séries b e Xt foram identificadas como integradas. Deseja-se
verificar se estas séries co-integram.
Então, deseja-se testar:
.Ho: b e Xt não co-integram
versus

.HA: X e Xt co-integram.
Para detectar a existência de co-integral;ão entre as séries podemos utilizar o teste

de raiz unitária apresentadopor Dickey e Fuller (1979), expostona seçãoanterior, da
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seguinte maneira
Sob a hipótese nula, verifica-se se os resíduos da regressão estática, obtidos pelo
método de mínimos quadrados ordinários, entre X e Xt, representados por t2t, são l(1).
Tal teste pode ser feito utilizando

a seguinte regressão:

a.ât= pât.i+ ct
onde: c. «' R.B(0,a?)
A hipótese nula será rejeitada se ê, o estimador de mínimos quadrados ordinários
de p, for negativo e diferente de zero. Então X e Xt co-integiain.

4.9.2 Modelo de Mecanismo de Correção de Erro (MCE)
Sargan (1964) apresenta o modelo de mecanismo de corieção de ergo, cuja característica principal é guardar informações tanto dos níveis das séries, quanto das taxas de
crescimento sendo, portanto possível, ter informações de longo e culto prazo do modelo.
Granger (1981 ) apresenta o Teorema de Representação de Glanger, onde afirma exis-

tir uma relação biunívoca entre o conceito de co-integraçãoe o mecanismode coneção
de erro.
Considere o seguinte processo gerador de dados:

z.

nZ..i+c.

onde

K',x{)
« -

l :::

:::

l

é a matriz (p x p) de coeficientes; e

iiil - "'"(.,. )
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(4.15)

sendo

. - (=::
=::
l
A distribuição de ZI condicional em Zt-l é normal dada por

0(Z./Z.--)

- N.r(P', Q)

onde

«'- l :ii:l:ii::ii i:il
Podemos reescrever (4.15) da seguinte forma

b

x.

Z)oXt+ biX..i + b2b.i + oit

(4.16)

a'22.X't.i

(4.17)

+ a'2itt.i

+ c2t

onde:
oi, «, .N.rZ)(0, a2), sendo que a2 é a variância residual.

.,. «, .N.r.0(0,«,«).
bo é o coeficiente que relaciona as séries }l e Xt.
bi é o coeficiente que associa a série }/í com a série Xt.i.

b2é o coeficienteque relacionaos valores da série Y no instante de tempo t e no
instante de tempo t-l .

Assim, estamosdecompondoa distribuição conjunta.no produto da distribuição
condicional e marginal.
Observe que (4.16) pode ser reescrita da seguinte maneira:

Z,oZ\X.+(b- + Óo)X.--+(b2 - l)b--+

«-.

ó.z\x.

+ «:.

- (i - ó,)lx.:

- $!-!-1lx.-:i

(4.18)

Esta equaçãodescrevetanto a relação de longo prazo quanto a de curto prazo
existente entre as sériesX e X..
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Observe que no longo prazo -E(b) = y' e .E(Xt)

onde;

X. Então (4.18) fica

'-TH*#g'

ki é o crescimentode Y e k2 é o crescimento de X.
Se estes crescimentos são zero, temos:

Observe a expressão IX.i + $11y11#.Xt-il em (4.18) representa o desvio de longo
prazo. Ou seja, esta expressão corrige as discrepâncias realizadas no instante anterior.

Daío nomeModelo de Mecanismo de Correção de Erro (MCE).
Observe que se Y e X são 1(1), todas as variáveis que aparecem em (4.18) serão
1(0) se Y e X co-integrarem. Portanto, se as variáveis co-integram existe um modelo de
correçãode erros que descrevea legaçãodinâmica entre as variáveis.
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Capítulo 5
A.plicação da Técnica de Indicador
Antecedente
5.1

Introdução

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma aplicação da técnica do indicador
antecedenteà produção industrial brasileira.
A técnica de indicadores antecedentesserá aplicada às sériestemporais económicas
a âm de detectar reversõesna atividade macroeconómica, aqui representada pelo Índice
de Produção da Indústria de Transformação Brasileira.
Esta técnica tem como característica principal detectar movimentos cíclicos na
economia e prever pontos de reversão da série-referência.
A característica da previsão de reversão na tlajetóiia da série-lefeiência através do

indicador antecedentedeve-seao fato deste indicador ser descrito poi unia combinação
linear das séries temporais económicas que serão selecionadas como séries antecedentes

da série-referência.

5.2

Descrição dos Dados

O conjunto de dados económicos a ser analisado tem a caiactetística de contei séries
que ao serem selecionadas irão anteceder a.série-referência. E, além disto, isoladamente,
cada série possue um número de observações suficientes permitindo verificam a evolução

desta série para subperíodos distintos.

62

A formação deste conjunto contemplou o maior número possívelde ramos da econo
mia exigindo que estas séries possuíssem as seguintes características:
(1) Periodicidade

mensal;

(2) Divulgação rápida e de fácil acesso; e

(3) Continuidade.
Partindo destas características, o conjunto de dados económicos foi composto por
240 séries temporais económicas agrupadas em 9 grupos As séries mais extensas
começamem 1971(01), apresentando mais de 200 observaçõesl enquanto as séries mais
curtas são iniciadas em 1981(01), possuindo mais de 85 observações.

Os seguintesgrupos de séries temporais económicasforam formados, a partir do
conjunto de dados económicos:

Número de Séries

Grupo
Produção
Consumo de Vendas

Salário e Emprego
Setoi externo
Negócios e outros
Moeda, e Crédito

Finanças Públicas
Economia Internacional
P.o,...

Infelizmente, este conjunto de dados não dispõem de nenhum grupo relacionado
às séries de estoques, encomendas, pedidos em carteira, novos pedidos, sondagens e
enquetesdevido a inexistência de tais dados para a economia brasileira.

5.2.1 Procedimento para Identiâcação das SériesAnteceden
tes
A seleção das séries que antecedem a série-deferência é feita diallte do conjunto de
dados económicos que descreve o maior número possível de íamos da economia.
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Inicialmente, observou-seque as séries económicasapresentavamdimensõesdistintas. Desta maneira, a homogeneidadefoi o primeiro critério realizado. Este critério
observou as seguintes características:

l As sériesmedidas em cruzados (moeda vigente no País no período da colete
dos dados) foram def[acionadaspe]o ]GP-D] (índice Gera] de Preços).
2

Realizou-seo procedimento de médias móveis de 12 meses para suavizar a
série, desde que esta fosse uma série de fluxo.

3

A série era chamada de suavizado sempre que apresentasseum acúmulo de
valores ao longo do período de tempo observado.

Os três critérios acima permitem uma redução na variabilidade do componenteirregular.
4

Com o objetivo de retirar o componente sazonal presente em cada uma das
sériesdo conjunto foi calculada a taxa de variação de 12 mesespara cada
serie.

A série selecionada do conjunto é dita ser uma se'ráe azztecedenÍeda série-referência

desde que antecedeesta série, mas não seja antecipada por ela. Este é um possível
critério estatístico para seleção das séries antecedentes.

As sériestêm atrasosna publicaçãoque variam em até 3 meses,pellnitindo só
selecionarsériesque apresentamaltas correlaçõesno instante de tempo (t-i) para á 2 4,
com a série-referênciano instante t.
As sériesdevem antecipar de forma efetiva, levando em conta o atraso existente em
suas publicações. Assim, as sériesescolhidas apresentam os seguintes aspectos:
í', - flllÍB.(p.)
onde:

pi 2 ?;i77,sendo
(a) T o número de observaçõesamostrais; e
(b) / o parâmetro dc/aragem caracterúíica da série
Como critério para realizar comparaçõesentre as sériese a série-referênciaexigiu-se
que / ? 4.
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Convém ressaltar que só foram consideradas aquelas séries que antecedem em pelo
menos 6 mesesa série-referência, mesmo que fosse detectado maiores correlações em
intervalos menores. Isto resultou num subconjunto de 11 séries económicascontendo
observações de 1983(11) até 1989(02).

l Série-Referência - Índice da Produção da Indústria de Transformação
brasileira(tt), fonte: FIBGE.
2

Exportação de Ferro Fundido (tab), com rk = 8. Fonte: Cacex.

3

Índice da Bolsa de Valoresdo Estadode São Paulo - BOVESPA - (tbov),
com rk = 6. Fonte: Bolsa de Valores de São Paulo.

4

Crédito à Prazo (tm2), com rk = 12. Fonte: Bacen.

5

Crédito à Pessoa Física (tcpf),

6

Consultas ao Sistemade Prevençãoao Crédito para PessoaFísica (tspc),

com rk = 11. Fonte: Bacen.

com ri = 6. Fonte: Acesp.
7

Exportação de Produtos básicos, em toneladas (teb), com lk = 9. Fonte:
Cacex.

8. Exportação de gemi-manufaturados,
Fonte: Cacex.

em toneladas (tesm),

9. Vendas de Veículos nos mercados interno e externo (tvv),
Anfavea.
10

com lk

8

com rk = 9. Fonte

Falência requerida da indústria metalúrgica no Estado de São Paulo

(tfim),

com rk = 12. Fonte: ACSP
11

Falência requerida do comércio de Tecidos e Armarinhos no Estado de São
Paulo (tfcte), com lk = 12. Fonte: ACSP

12

Faturamento de bens de Consumo Imediato (tbci), com l-k = 11. Fonte:
ACSP.

onde: lk é a defasagemcaracterística

65

tt=

tabu

1.14r

..

.108F

/"'''r

,.:F

/

tbov=

Z.4F

\

1.8 F'

\

/...

'.:F

y *-,x/

,

3.2

/

2.4

-.'

96

90

U

1985

tn2=

1990

1985

tcPf=

1990

tsPc=

2

1.6
1.2
8

4
1.5
1.2

1985

1990

U

z.'»ua

teb=

.x'p'vu

tesn=

tvv=.

9
6

'

1985

1998

.6

tf i n=

'

t bci=

9F

.F.
8

xvvu

t f c t e=

6r
zF-

x98s

\
\.

1985

Figura-l

'E'
,/

1998

3 F''
0

1'8

\

:::

\.

1985

,.

.9

1990

.6

1'9UD

X'z'7u

Evolução das séHes temporais económicas desde ]983(11) até

1989(02).

66

Análise Estatística dos Dados

5.3

Por ser nossoobjetivo antecipar pontos de reversãoda série-referência(tt) através do
indicador antecedente caracterizado por uma combinação linear das séries antecedentes
e da série-referência,

o modelo será composto

por componentes observados e não-

observados. Os estimadores dos parâmetros do modelo e do indicador devem ser obtidos
pelo método de máxima verossimilhança através do algoritmo recursivo do Filtro de
Kalman.

A primeira parte deste seçãoconsiste em utilizar critérios estatísticos para decidir
quais dentre as 11 séries temporais económicas senãoescolhidas como séries arltecedentes

da série-referência(tt), cujas trajetórias estão apresentadasna Figura-l, e que serão
usadas na construção da função de previsão (9r+l/r)
serie

pala o indicador antecedente desta

Inicialmente, é realizada a regressão de mínimos quadrados ordinários enfie a sériereferência (tt) e o subconjunto das 11 séries económicas. A compara'ção destes modelos
com o modelo geral é feita analisando os seguintes critérios:

l Soma dos Quadrados dos Resíduos (SQRes);
2

Coeficiente

3

Teste de Instabilidade Conjunta (JIT);

4

Teste de Instabilidade da Variância (VIT);

5

Critérios de Informação:

de Determinação

Múltipla

(-R');

Erro de Previsão Final (FPE);

Hannan
eQuinn(nQ);e
Schw;rz (SC).
6

Variância de Erro de Previsão (p.e.v.).

Inicialmente, a escolhado "melhor" modelo diante das ll sérieseconómicasdeve
apresentar o menor SQRes, valores não significativos para VIT e JIT e pequenos valores

para FPE, HQ e SC. Inúmerosajustesserãofeitos até encontreio modelocom os
menoresvalorespara o Critério de Informação ( FPE, nQ, sc).
Baseando-senestescritérios e aplicando o método de mínimos quadrados ordinários,
foram selecionadas como séries antecedentes da série-referência (tt): tm2,

tvv, tfim. tfcte e tbci.
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tspc, teb,

A partir do PC-GIVE versão- 8.0 (Doornik e Hendry (1994)), obteve-seA Função
de Previsão pelo método de mínimos quadrados ordinários para a série-referência (tt)
expressa por:

-- 11.23tm2 +68.89tsPC
(5.05)
(0.94)
(2.56)
-- 5.61t/àm +1 .35t/cte +23.62tZ)cá
(0.77)
(0.48)
(2.21)

6.95

com

+4.35teb +12.48Zuu

(3.56)

(1.58)

R2 .0.9679
a2= 1.1313 Seres =71.6744
D}V - 0.893 J/T - 1.8530 y/T - 0.2993

(5.1)
(5.2)

e valoresdos Critérios de Informação dados por:
ppz

- 1.4399 #Q - 0.4694 sc - 0.6331

.4xcx - r'(4,48)

773 l0.37821

.Norma/idade -- X3 = 0.7781 l0.6777j

(5.3)

(5.4)
(5.5)

F(1,55) - 2.462710.1223]

(5.6)

Heterocedasticãdade r'(14,41) = 1.4183 lO.18841

(5.7)

REgEr

onde

l O Teste AR.CH (AutoRegressive Condicional Heteroscedasticity), determina
se os resíduos são autorregressivosheterocedásticoscondicionais utilizando
a estatística-F
2

O Teste de Jarque-Bera pala Normalidade dos resíduos, cuja. distribuição é
uma X2 com 2 graus de liberdade.

3

O Teste RESET utiliza a estatística-F para verificamse a hipótese nula de
linearidade da Função de Previsão deveser aceita ou não.

4

O Teste de White (1980) para Heterocedasticidade, utiliza a estatística-F
para decidir sobre a aceitaçãoda hipótesenula de homoscedasticidade
dos
resíduos.
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3. E os valores entre colchetes são os p-values para as respectivas estatísticas
Observe que a função de previsão dá a relação de longo prazo entre as variáveis dado
que o teste de Durbin-Watson pode ser interpretado como um teste de co-integração
entre as variáveis. Deste modo, optou-se por modelar somente este longo prazo dado

que o objetivo é prever reversõese não o nível da série.

A partir do momentoem que se obtém a função de previsãopara o índice da
produçãoda indústria de transformaçãobrasileira, através do método de mínimos
quadrados é possível descrevergraficamente a sua evolução e compara-la com a trajetória realizada pelos valores observados da série-referência (tt).
tt=
Fitted
114
112

108
186
104
182

98
96

94

1984
Figura-2:

1985

198?

1986

1988

1989

199Q

Expõe o quão pró=ámo estão os ua/ares observadose a/usíados da

sér'ie-wferêxcia

(tt) desde 1983(11) até 1989(02).
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A Função de Previsão para o Índice da Produção da Indústria de Transformação
Brasileira tem as seguintes características:
8 A Estatística de Durbin-Watson (DW= 0.893) rejeitou ao nível de 5% de
significância a hipótese nula, afirmando existir autocorrelação positiva entre
os resíduos desta função.
8 Através do teste-X2 com 5% de significância aceitou-se normalidade dos resíduos
desta função.

e Utilizando o teste-F com 5% de significância aceitou-sehomocedasticidadedos
resíduosda função de previsão ajustada.
e A partir do teste ARCA (autorregressiveCondicional Heterocedasticity) aceitou-se com 5% de significância a hipótese que os resíduos nào apresentam
estrutura autorregressiva condicional heterocedástica.
e

Com a ânalidade de verificar se as séries antecedentessào significativas na
previsão da série-referência (tt), realizou-se o teste-F ao nível de 1% de
significância

para testar a significância

das séries. Nesta etapa, observa-se

que as 7 séries antecedentes são significantes na previsão da série-referência

(tt)
6

Pelo teste

RESET

(Regiession

Specification

Tese) apresentado

poi

Ranasey

(1969) aceitou-se a hipótese nula de que a função de previsão ajustada é
linear, observando a estatística do teste igual a F(] , 5-5)= 2.4627 lO.12231.
116

t
(Ü)

112

+

188

;Í:."

184

.' ."

96

92

Figura-3:

108

96

112 116

(tt)

4presenta os valores observados(tt) contra os ua/ares allzstados

Íet) d« sé,ie-Kj.''ê«,ci.

desde í983(11)
70

.té 1989(02).

Uma das maneiras mais usadaspara detectar séries nã,oestacionáriasé através do
Teste da Raiz Unitária de Dickey-Fuller (1979). Aplicando o teste às séries antecedentes

e a série-referência (tt) foi possível obter as seguintes estimativas dos coeficientes autorregressivo de primeira ordem após diferenciação, dadas por, digamos, P para cada
uma destas séries:

ê

Coef (tm2)
Coef (tspc)
Coef (teb)
Coef (tvv)
Coef (tfim)
Coef (tfcte)
Coef (tbci)

Tabela-l:

Estimativas
0.00559 [-0.970]
0.00058 [-0.236]
0.00723 [1.2210]
0.00245 [-0.551]
0.05490 [-3.403]
0.10111 [-4.106]
0.00372 [-0.834]

.EsZmatinas dos coe$cientes awtoregressiuode primeira ordem após dil/crer

cÍaçâo das séries antecedentes.
onde: os uatows entra colchetes são os t-ua!'ues.

Estes valores expressam que após a primeira diferença se obtém estacionaridade em
todas estas séries. Então, é possívelafirmar que as séries são integradas de ordem um,
1(1)

Ao verificar que os resíduosda função de previsão são autocorrelacionadospositivamente e que as sériesque compõem esta função, expressas poi uma combinação linear,
são integradas de ordem um não geram nenhum problema para a confiabilidade das
estimativas obtidas pelo método de mínimos quadrados ordinários, é possível garantir esta confiabilidade uma vez que os resíduos desta função usando o teste da raiz
unitária de Dickey-Fuller (1979), com Coef (resíduos)= -0.4483 l-4.2281,mostram-se
estacionáriosimplicando em co-integração. Diante desta verificação é coerenteafirmar
que os resíduos não apresentam comportamento explosivo e que, de fato, as 7 séries
selecionadas

antecedem

a série-referência

(tt).

Setemos co-integraçãoentre as sériesentão existe um modelo de coireção de erro
que descreveos dadosentre elas. Isto significa dizer que por um modelo de correçãode
erro é possível modelar tanto a longo prazo, através do termo de correção de erros, como
a curto prazo, através das defasagenstanto da série-referênciaquanto do indicador.
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Até o presente momento foi possível assegurar, estatisticamente, que a Função de
Previsão descrita pela combinação linear das séries antecedentes e da série-referência (tt)
para o Índice da Produção da Indústria de Transformação Brasileira apresenta condições
de anteceder pontos de reversãodesta série-referênciae descrevem
movimentos cíclicos
para esta atividade económica. Agora, estamos interessadosem analisar esta função
quanto a sua adequabilidade.
Na verdade, estamos querendo averiguar se a Função de Previsão permanece cons-

tante, sem rupturas ou mudançasestruturais. Em outras palavras,deseja-seque a
variância apresente um comportamento constante e homogêneoao longo do período de
tempo observado.
Dentre as técnicasdisponíveisna literatura para averigüai mudançasestruturais no
modelo ajustado é possívelcitar:
(1) Teste show; e
(2) Teste CUSUM

Nesta dissertação não sela dado embasamento teórico destes testes, como referência ver

Harvey (1989), capítulo 3, seção3.4.
A aplicaçãodo teste Chow ao conjunto de sériestemporais está baseadana distribuição-F com (T -- j) e (.j -- k) graus de liberdades onde T é o número de observações,

k o número de parâmetros estimadose .j correspondea j-ésima. posição amostral, na
qual se iniciam as previsões amostrais.

Anteriormente, verificou-se que a Função de Previsão ajustada está bem especificada.

e cujos parâmetros não apresentaramvariaçõesao longo do tempo. Diante de tais
características, é possível rea]izar o teste-F a fim de detectar mundança estrutuia] nesta

função. Assim sendo,a estatística do teste igual a F'(35,20) = 1.6093lO.13071
e por
estar dentro da faixa. de tolerância não rejeitou-se a hipótese nula de não haver mudança
estrutural. Então, afirma-se que a variância residual é constante ao longo do período de
tempo observadopara antecederpontos de reversãono Índice de Produção da Indústria
de Transformação Brasileira.

O raciocínioutilizado pelo teste CUSUM para testar mudançana estrutura da
função não difere muito do teste show, uma vez que o teste CIUSUM ao quadrado (TesteC't/St/.M2) apresentadistribuição-F; enquanto o teste eni si tem distribuição-t com (.j -k) graus de liberdades. Partindo deste raciocínio e utilizando a distiibuiçào-t aplicouse o teste-t ao conjunto de séries temporais com Ot/SU.A4 -- t(37) = 0.2945 l0.38S01,
chegando a mesma conclusão que o teste show: não há variação estrutul'al na Função
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de Previsão ajustada. Assim, assegura-seconstância na variância residual da função
ajustada ao longo do período observado.
Os gráficos a seguir deixam mais claro tais conclusões, quanto a ausência de mudança

estrutural na Funçãode Previsão ajustada utilizando, respectivamente,C'USt/.A/2e o
CUSUM - t.

Cusumztt

18z si.gn

(:us um-- t

j: 2.0=

=

Figura-4

C't/SZI/À42dos res12uosda sêde-n/eNncia rtZJ.
O'ZI/St/l/W-tdos t'es:duos da sêde-7v/erézzcÍa ÍIZ).
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Uma vez que o objetivo desta dissertação é prever movimentos cíclicos na evolução do
Índice da Produção da Indústria de Transformação Brasileira, através de um variável
não-observada caracterizada pelo indicador antecedente optou-se por não obter uma
modelagem de mecanismo de correção de erro e, sim introduzir o componente de
tendência da série-referência (tt). Desta forma,, é possível realizar uma comparação
com o trabalho de Markwa]d, Moreira e Pereira (1989); o qual motivou esta dissertação.

Como já foi dito anteriormente, o modelo contém componentesobservadose não
observados. Desta forma, convém distingiiir estes componentes no modelo:
1. Componentes

Observados:

as 7 séries escolhidas como séries antecedentes

da série-referência (tt), assim como, a própria série-referência.

2. ComponentesNão-Observados:tendência
e taxa de crescimento
da
série-referência (tt).

Clamojá foi apresentadono Capítulo-3 - Modelo de Variável Latente- a melhor modelagempara nossoobjetivo, prever pelo indicador antecedenteo índice da produção
da indústria de transformação brasileira, é através da representaçãosob a forma espaço
de estado, uma vez que esta representação associa componentes observados e nãoobservados. Assim sendo, vejamos:

Representaçãodo Indicador Antecedente sob a forma Espaçode Estado
Utilizando a teoria do Capítulo-3 é possível descrevero modelo para prever o índice
da produção da indústria de transformação brasileira, da seguinte forma:

g/t

Z.a.+c,

(5.8)

q'a..i + n'(.

(5.9)

onde:

a, é o vedorde estado (q x l).
3/. é a série-referência (tt).

Q é a matriz constante (q x q) de transição do vetou'de estado.
Z. é a matriz (l x q) que relaciona o vedor de estado e a série-deferência(tt).
c. é o escalar aleatório da. equação de medida e (t é o vetou aleat(brio de dimensão
(/ x 1) da equação de transição.
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Wí é a matriz (q x /) que apresentaa inâuência do ruído branco (t sobre o vetou de
estado at.
A suposição básica do modelo sob a forma espaço de estado diz que

.- .r.rol o #.
0

8,))

Desta maneira, o conjunto de séries temporais pode ser descrito pelo modelo uni
variado abaixo:

Soba forma matricial,

g/t

P,
1'.

*;,l:l*«
li i lll:!;;
l*li

(5.10)

(5.11)

Ou pelo sistema de equações

g/t

1'.

P.+ XÍI'.+c.
Pt.i + /3t-i + 77t

(5.12)

P..i + ót

(5.14)

I'..i

(5.15)

(5.13)

onde:

t - 1,2, . . ,64.
pt e Pt são o componente de tendência e a taxa de crescimento da série-referência
(tt) no instante de tempo t, respectivamente.
I'. é o vetar de coeficientes das séries exógellas observadas no vetou Xt.
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i7.e ót são ruídos brancos e compõem o vedor (t
O procedimento a seguir obtem os estimadores de máxima verossimilhança para o
modelo.

IJtilização do Algoritmo Recursivo do Filtro de Kalman
Obteve-seatravés de uma versão preliminar do STAMP, gentilmente cedida por J
S. Koopman e A. C. Harvey,

21ogZ, = 77.2572

logo = --38.6286 ou

,64

sendoa yar(tJt) = 0.282045,para t - 1, 2,

Ao realizar previsõespelo algoritmo recursivodo Filtro de Kalman estaremosrealizando previsões a um passo a frente, cuja função a um passo a frente é expressa

por
+

/v

+

.

t//

rl

grei/r = Zr+iãr+i/r + .Xl+il'r+i
onde: Úr+i/r correspondea estimativa da função de previsão para a série-referência(tt)
eZ
Para o conjunto de séries temporais analisado, a estimativa de máxima verossimiIhança obtida pelo software STAN4P para o componente de tendência. no último instante

de tempo, Pr/r, da série-referência(tt) é igual a 76.00. E, cuja taxa de crescimentoé
ig-l a Pr
-0.3094 (0.50).

Portanto,O Modelo Univariado para prever o índice da Produção da
Indústria

de 'n'ansformação

Brasileira

é expresso por:

Modelo-l

ttr

76.00

+6.56Zm2r.i

+0.49tspcr-l +3.65tebr . l +4.03tuor-i

(6.96)

(3.83)

(7.31)
+5 .03tbcár. l
(2.71)

+0 .27t/imr - ] -- 0.15Z/crer - l
(0.23)
(0.53)
Pr
Pr

pr.i + Pr-:
Pr.-

I'r

I'7...
76

(1.66)

(1.92)

onde

R2 - 0.9919 ,4/C' = 0.3977

(5.16)

SC - 0.5764 p.e.u. = 0.2820

lõ.i 7)

sendo

yar(ct) = 0.0486 Var(77t) = 0.00 yar(ót) = 0.0962

Comparandoos valoresdestasestatísticascom os valoresol)tidos pelo ajuste da
Funçãode Previsão percebe-seque utilizar o modelo sob a folha espaçode estado e
estima-lo pelo algoritmo recuisivo do Filtro de l<alman encoiltiam-se resultados mais
satisfatórios. E, as estatísticasde bondadede ajuste apresent.abas
em (5 16) e (5.171
são melhores do que as anteriores, indicando que houve uma nlellioia no modelo.
Por estarmos analisando um modelo composto, também. por componentes llaoobservados é interessante apresentei as evoluções destes componentes:

1990

199B

198S
tt

SIP:

(.)

Figura-5:

Oompozzentes não-oóseroados do made/o tzzliPa7íado alusíado

ja). le,m. í«.g«/«, (..).
(Z,). te«dé«cia (p.).
(c).

Za«

d. .,'es.án:.«Z.

(#.).

No instante em que é possível traçar a trajetória do indicador deve-se ter o cuidado de
não declarar falsas reversões na série-referência (tt). Nefçti( 1982) apresenta probabilis-

ticamente o instante em que ocorre uma mudança na trajetória desta série, permitindo
assim detectar o instante "ótimo" de parada anterior a uma reversão e tornando mínima
a probabilidade de uma falsa indicação.
Contudo, nesta dissertação não estamos voltados para o enfoque probabilístico da
antecipação nas reversões da trajetória da série-referência (tt) ao longo do período de
tempo observado. Aqui, utilizaremos o seguinte critério, veja Contador (1981):

Critério 5.3.1 0 Grite'rioestabelece
que ao ide7ztlWcar
uma 7'eue7'sáo
cü/{ca, esta ser(í
tratada como fortemente orou(íuet se o mesmo formato f'íl" ou ''U" ) .for mantido após
alva/{zações do nd calor por três meses corzsecutiuos. ,4ssàm, emb07a três meses de

antecedênciaestejam sendo desprezadosos " falsos sinais" são editados com maior
chance e ueri$cados serem de fato movimentos puramente aleatórios.

A Figura-6 a seguir, mostra como o indicador antecedentemanténs uma trajetória
constante e no mesmo formato após a indicação de uma reversão da série-referência (tt).

Por este gráâco é possível afirmar que o indicador antecedente tem a característica de
anteceder as reversões desta série e consegue se mantemconstante nos 3 meses seguintes.
Desta maneira, evita-se uma indicação de falsa reversãona trajetória da série-referência
(tt) e possibilita a realização de planejamentos futuros baseadosnesta indicação de
reversão no comportamento

da série-referência

(tt).

E verificado que o modelo univariado ajustado para estimar o índice da produção
da indústria de transforma.ção brasileira contém como componentes não-observados a
tendência e o irregular. A partir deste momento será introduzido o componente cíclico,
também não-observado.

Introdução do Componente Cíclico no Modelo Univariado Ajustado
Para se verificar a adequabilidadedo modelo permitiu-se que o componentecíclico
também estivessepresente na Função de Previsão, cujo objetivo seita testamsensibilidade do modelo. Os ciclos que podem ser modelados por este componente são de três
tipos: curtos, médios e longos. Assim, o modelo univariado ajustado pala o índice da
produçãoda indústria de transformação brasileira, expressona equações(5 10) - (5 15),
passaa ser dado por:

78

Figura-6:
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Ou ainda,

P.+ XÍI'.+ W.+ct

(5.20)

P..l + Pt--i + ?7t

(5.21)

#..- + Ó.

(5.22)

1'.

I'..:

(5.23)

@.

Picos(À.)@.-:+ si«(À.)q';..l+

k.

pl-- sin(À.)-P.-i+ sin(À.)@;..l+ k;

(5.24)
(5.25)

onde:

@. é o componentecíclico para a série-referência(tt) conaf]eqüência À..
p é o amortecimento cíclico no modelo, sendo0 5; p < 1.
As demais variáveise componentesdo modelo foram apresentadosanteriormente na
modelagem contendo apenas o componente de tendência da série-referência(tt), ver
eq-ções

(5.12) - (5.15).

Com o objetivo de comparar este modelo ao modelo já ajustado, observou-seque
(1) Diante do modelo com ciclos curtos obteve-se as seguintes medidas de ajuste

Ea - 0.9926 ,4/C' = 0.3988

(5.26)

SO = 0.6396 p.e.u. = 0.2575

(5.27)
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E, cujos parâmetros foram
p = 0.9905, À. = 0.908465 e a:,. = 0.4820

O gráfico abaixo permite observar a evoluçãodo ciclo curto sendo repetida
a cada 7 meses:

tt
Cul

1985

1990

Figura-7: .Euo/ração
do ciclo curto do modeloajustado
(2) Para o modelo com ciclos curto e médio as medidas observadasno item
anterior foram:
R2 - 0.9913 ,4.rC' = 0.5185

(5.28)

SC' = 0.9200 p.e.t;. = 0.3048

(5.29)

Os parâmetros estimados neste modelo foram iguais a

p=0.8989 À.= 1.0961 a:,i =0.0363

(5.30)

P = 0.8992

(5.31)

À. = 0.5104 a:,2 = 0.0677
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O gráfico a seguir mostra a evoluçãodos ciclos curto e médio do modelo
ajustado. No primeiro gráfico, verifica-sea cada 6 mesesa repetição do ciclo
curto. O segundográfico permite observaro mesmociclo médio a cada ano.

..

(«)

(b)

1983

1998

1983

199B

198S

1990

Figura-8 Evolução dos ciclos curto e médio do Trtodetoajustado, onde
(a):

ciclo

curto

(b): ciclo médio
(c): soma dos dois ciclos
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(3) E, para o modelo com os ciclos curto, médio e longo

R2 - 0.9917 .4/C' = 0.5436

(5.32)

SC = 1.0673 p.e.u.= 0.2910

(5.33)

Cujas estimativas dos parâmetros foram

p = 0.8973

À. = 1.4079

a:,l

= 0.0062

(5.34)

p = 0.8947

À. = 0.4712

alÍ,2 = 0.0512

IÕ.3Õ)

(5.36)

p = 0.9008 À. = 0.3376 a:,3 = 0.4509

As evoluçõesdos ciclos curto, médio e longo podem ser vistas nos gráficos da figura
abaixo. No primeiro gráfico, observa-sea evoluçãodo ciclo cui to sendorepetida a cada
4 mesese meio. O segundo gráfico, apresenta a mesma evolução do ciclo médio a cada
ano. E, o terceiro gráfico, detecta a cada 18 mesesuma repetição do ciclo longo.

1998

1998

(.)

(d)
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Figura-9 Evolução dos ciclos curto, médio e longo do modelo ajustado, onde
(a): ciclo c«rto
(b): ciclo médio
(.): ciclo lona.
(d): som' dos três ciclos

Pelos itens acima, é possível dizer que o modelo com um ciclo curto apresentou
melhores resultados, quando se utiliza o Critério de Informação de Schwarz (SC') como
critério de escolha.Isto poderia sugerir que o componentecíclico fosseintroduzido no
modelo. Mas, ao comparar estas medidas de ajuste com as obtidas pala o modelo sem
tal componente, expresso pelo Mlodelo-l,

percebe-se que estas naedidas apiesentana

resultados mais satisfatóriosno modelo ajustado sem tal componente. Portanto os
movimentos cíclicosdo índice de produção da indústria de transformaçãobrasileira
estão sendo captados pelo indicador sem a necessidadede introduzir este componente
adicional.

Após a verificaçãode que o modelo univariado ajustado, expressopelo Modelo1, não obtém melhores resultados com a introdução do componente cíclico, passou-se
a verificar se este componente cíclico poderia ser modelado pot um processo autorre-

gressivode primeira ordem. Para isto, realizou-seo ajuste do modelo expressopelo
Modelo-l

contendo esta característica, onde obteve-se as seguintes medidas de ajuste:

R2 - 0.9919 .,'1/C = 0.4234

(5.37)

SC = 0.6564 p.e.t;.= 0.2820

(5.38)

onde

,4r1 = 0.00 e aâ,. = 0.00
Nota-se que as medidas de ajuste para o modelo contendo o componente autorregressivo apresentou os mesmosvalores para o Coeficiente de Determinação (.R2) e para a
variância do erro de previsão (p.e.u.) quando comparados ao modelo contendo apenas
como componente não-observadoa tendência, expressono Modelo-l. Mas, o Critério
de Informação de Schwartz (SC) aumentou indicando que o modelo sem este campo
nente é mais adequado.
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Conclusões
Esta dissertaçãoapresentou um método de previsão baseando-sena técnica de in
dicadores antecedentes.
Devido ao fato dos indicadores antecedentesutilizarem toda informação amostial
disponível, tornou-se possível selecionar as séries temporais económicas que apresentaram altas correia.;õescom a série-referência(tt) a fim de antecipar reversõescíclicas
existentes nesta série.

O Capítulo-Aplicação mostrou ser vantajoso utilizar a técnica de indicadores antecedentesisoladospara previsãode mudançasna evoluçãodo índice da produção da
indústria de transformação brasileira tendo em vista conseguir antecedemreveisões desta
atividade económica. E, verificou-se, também, que ao ser registrado um aumento, por
exemplo, nas Consultas ao Sistema de Prevenção ao Crédito pala Pessoa Física (tspc)
ou na Exportaçãode Produtos básicos (teb), estavasendodetectado no mesmosen-

tido um aumentonesteíndice. E, com um sentidocontrário seita registradopara um
aumento do número de Falência requerida da indústria metalúrgica no Estado de São
Paulo (tfim).

Infelizmente, não existe um indicador perfeito. Mesmo que o indicador consiga
anteceder com regularidade as mudanças na evolução do índice, não está isento de
falhas. Com respeito às falhas da técnica de indicador antecedente,enumelamos como
as mais graveso /a/se sina/ e o erro de omissão.
Para o conjunto de séries temporais económicas analisadas percebeu-se que a evolução
do indicador antecedente manteve o mesmo comportamento por três meses consecutivos.
Isto significa dizer que, pelo Critério utilizado, não se cometeu un] falso sinal.
Uma vez que o modelo estimado contém componentes observados e não-observados,

o método de estimação tanto dos parâmetros como do indicador foi o da máxima ve85

rossimilhança,usando-seo algoritmo do Filtro de Kalman
Mesmo não sendo possível pensar num método de previsão perfeito, a técnica de
indicadores antecedentes conseguiu para o conjunto de séries temporais económicas
brasileiras analisado prever pontos de reversão no índice da produção da indústria de
transformação brasileira.

Ao se introduzir um componentecíclico no modelo não houve melhora em termos
de poder preditivo do indicador. Deste modo tal componente não deve sei contemplado
no modelo.
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