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Resumo

Pala a econometria de séries temporais os conceitos de raiz unitária e co-integração têm im-
portância central para o desenvolvimento de trabalhos empíricos aplicados. No entanto, os testes

desenvolvidos pela tradição freqüentista apresentam diversos problemas conceituais que comprome-
tem o poder desses testes, especialmente quando aplicados a pequenas amostras. As alternativas

bayesianas a esses testes, embora de interpretação mais fácil e conceitualmente melhor definidos,

como em geral ocorre com os testes de hipótese bayesianos, sofrem com o fato de serem hipóteses

precisas ou de igualdade aquelas de interesse para o pesquisador.

Este trabalho, portanto, apresenta uma alternativa bayesiana aos testes de raízes unitárias e de
co-integração sem recorrer a artifícios como a atribuição de probabilidades não nulas a conjuntos
com medida de Lebesgue zero e conduzido em estrita observância ao pincípio da verossimilhança.

'lYata-se do FBST (FuZZ .BayesÍan Signi©cance Tesa), especialmente desenvolvido por Peralta e Stern

j1999) para um tratamento plenamente bayesiano de hipóteses precisas.

Além de discorrer sobre os ful)damentos dos problemas das inferências sobre raízes unitárias e

relações de co-integração, apresentamos o FBST e demonstramos como ele pode ser aplicado a esses

problemas. Isso é feito por meio de dados simulados e de conjuntos de dados amplamente utilizados
na literatura econométrica.

Palavras-chave: séries temporais, raiz unitária, co-integração, inferência bayesiana, testes de hipótese
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Abstract

For the time series econometrics literature the unir root a.nd cointegration concepts have a central
role to the development of empirical applied works. However, the teses developed by the frequentist

tradition present severa] conceptual problema that compromise the power of these teses, specially

when applied to small simples. The Bayesian a.lternatives, although of easier interpretation and

better defined, suffer with the fact that the hypotheses of ínterest, in this case, are sha.rp or precise.

Tais work, therefore, presente a Bayesian alternative to the unit roots and cointegration tests
without use artífices like attach non null probabilities to sets with nula Lebesgue measure and con-
ducted in strict observance of the likelihood principie. It is called FBST (Fuja l?ayesían SàgniHcance

Tesa), specially designed by Pereira and Stern (1999) for a full Bayesian treatment of sharp hypothe-

Besides to talk about the foundations of the problems of the unte roots and cointegration relations

inferences, we present the FBST and show how it can be applied to these problems, This is done by

the use of simulated data and data sets broadly used in the econometrics literature.

Keywords: time series, unit root, cointegratíon, Bayesian inference, hypothesis testing
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Capítulo l

Introdução

1.1 Considerações Preliminares

Nas últimas décadas, os testes de raiz unitária têm sido discutidos por uma vasta literatura, ini-

ciada por Dickey e Fuller (1979). Anteriormente outros autores já haviam demonstrado preocupação

com a modelagem de séries não estacionárias mas a partir da década de 70 a metodologia de Box e

Jenkins (1976) ganhou popularidade principalmente com o advento de computadores que facilitaram

muito seu uso em trabalhos aplicados. Logo surgiu a discussão sobre o poder e o tamanho dos tes-

tes propostos por Dickey e Fuller (DF e ADF, para 4ugmented Dickeg/-.lüZZer) e suas propriedades

assintóticas, como destacam Phillips e Xiao (1998).

A descontinuidade da distribuição do parâmetro de interesse sob a hipótese nula de que há

raiz unitária, o viés do parâmetro estimado em pequenas amostras e diâculdades com algumas das

hipóteses mostraram os limites dos testes DF-ADF. Dessa forma, a partir da segunda metade da

década de 80, foram propostos outros testes como o Phillips-Perron (1988) e o KPSS - Kwíatkowski

et a1. (1992). Este último adota como hipótese nula a estacionariedade da série. Foi tallabém nesse
período que se começou a investigar a abordagem bayesiana do problema. Sims (1988) e Sims e

Uhlig (1991) contestaram a abordagem freqüentista de maneira enfática. A partir daí outros autores

passaram a investigar o problema como Marriott e Newbold (1998), Lubrano (1995), Schotman e van

Dijk (1991) entre outros.

A controvérsia sobre os resltltados alcançados pela aboradagem bayesiana foi iniciada por Phillips

(1991a e b) e Zivot (1994). Desde então vários autores continuaram investigando testes de raiz
unitária bayesianos. Apesar de toda a discussão na literatura sobre novos testes e as limitações do

l



2 CAPITULOU. INTRODUÇÃO

ADF, este continua sendo o mais utilizado nos trabalhos econométricos aplicados

Paralelamente aos trabalhos sobre raízes unitárias, a literatura econométrica passou a se ocu-

par caiu o collceito de co-integração, fundamental para a análise multivariada de séries temporais.

Embora a definição tenha sido elaborada por Granger (1981), somente iio final da década de 80
surgiram os primeiros procedimentos para testar se duas ou mais séries são co-integradas - Engle e

Granger (1987), Phillips e Ouliaris (1990), Johansen (1988) e Johansen e Juselius (1990). Os testes de

co--integração também apresentam diversos problemas, principalmente quando aplicados a pequenas
amostras.

A escola bayesiana também procurou abordar esses testes. As primeiras tentativas foram feitas por

DeJong (1992), Bauwens e Lubrano (1996) e Geweke (1996). Um bom resumo pode ser encontrado

em Koop et al. (2006).

1.2 0bjetivos

O objetivo do trabalho é utilizar um procedimento totalmente bayesiano pal'a testes de hipótese

precisas, ou seja, em que o espaço paramétrico sob a hipótese nula tem dimensão menor que o espaço

irrestrito, para testar se séries temporais possuem raízes unitárias e se são ou não co-integradas. Tal

procedimento, denominado como FBST (FuZZ .Bares azz SÍgn{/icance Tesa), será definido em termos

formais e aplicado a problemas da literatura da econometria de séries temporais bem como a dados
simulados.

1 2 fi,in+rihiBipÃn

A principal contribuição deste trabalho será demonstrar a versatilidade do FBST ao emprega-lo
em testes de raízes unitárias e de co-integração baseando-se em hipóteses muito menos restritivas que

os testes da tradição freqüentista. Além disso, o procedimento fornece um teste excito, na medida

em que não necessita de aproximações assintóticas para derivar seus resultados ou estatísticas, e que

não depende da hipótese de normalidade.

O procedimento também se mosto'a superior em relação às alternativas da própria escola bayesiana,

uma vez que não necessita de probabilidades a priori para as hipóteses testadas e é conduzido sem

infringir o princípio da verossimilhança.
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1.4 Organização do llabalho

No Capítulo 2, apresentamos os conceitos concernentes aos testes de raiz unitária e de co-
integração, bem como as hipóteses ut.ilizadas na abordagem freqüentista para a implementação dos
mesmos.

No Capítulo 3 apresentamos o procedimento definido como FBST para testar hipóteses precisas.

No Capítulo 4, demonstramos como ele é aplicado aos testes de raízes unitárias e ilustramos seu uso

em um conjunto de séries temporais amplamente utilizado na literatura (Nelson e Plosser (1982)).
Posteriormente realizamos diversos exercícios de simulação com amostras pequenas a íim de investigar

o poder e a versatilidade do FBST quando Ligado para testar raízes uxútárias. Também comparamos

sua performance com o ADF. Concluindo o capítulo, comentámos as limitações dos testes de raiz
unitária.

Já no Capítulo 5 desenvolvemos a aplicação do FBST ao problema de co-integração. llustramos

esse uso com dados simulados e dois conjuntos de dados empregados na literatura por Johansen e

Juselius(1990) e Lulas(2000).

Finalmente, no Capítulo 6 discutimos algumas conclusões obtidas neste trabalho. Analisamos as

vantagens e limitações do método proposto e sugestões para futuras investigações.
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Capítulo 2

Conceitos

Neste capítulo discorremos brevemente sobre os motivos que levaram a literatura econométrica

a investigar a existência de raízes unitárias em séries temporais Posteriormente, apresentamos o
principal e mais utilizado teste freqüentista de raízes unitárias bem como as hipóteses concernentes a

ele. Resumidamente apresentamos também as alternativas bayesianas mais utilizadas. Concluindo,

abordamos a deÊnição de co-integração e o procedimento de Johansen, utilizado na tradição freqüen-

tista para testar a existência de relações de cointegração entre duas ou mais séries de tempo. O
capítulo é fechado com a exposição dos testes de co-itegração bayesianos.

2.1 Motivação dos testes de raiz unitária

A econometria de séries temporais desenvolveu-se tendo como um de seus principais objetivos a

realização de previsões de curto prazo, ou seja, dada uma série temporal, desejava-se prever os valores

da mesma nos períodos imediatamente subseqüentes. Geralmente essas previsões são realizadas para

um, dois ou três períodos adiante. A metodologia de Box e Jenkins (1976) de identificação e estimação
de modelos ARMA facilitou muito a realização de tais previsões devido à simplicidade de báculo do

procedimento e ao advento de computadores com capacidade de processamento para ajustar tais

modelos rapidamente.

No entanto, o procedimento exigia que as séries analisadas fossem covariância-estacionáriasi para

que o processo gerador dos dados pudesse ter sua média corretamente modelada. Seja então {l't, t C

7"} um processo estocástico, em que, para cada t C 7", y; é uma variável aleatória definida sobre o

iNa literattua de séries temporais as séries covariância-estacionárias também são denominadas fracamente esta-
cionárias.

5



6 CAPITUL02. CONCEITOS

mesmo espaço de probabilidade (ç2, .4, P)

Definição 1 0 processo {YI, t c 7"} é de/inído como /raramente estacionário ou cofiar (íncÍa-estaciorzário
se e s077ze7}te se:

ÍzJXlbl - pt = p, Vt C 7"; e

rii)rl(n P.)(b .f /..)l vt,.i cl'

A estacionariedade forte ou estrita exige que todas as distribuições finito dimensionais do processo,

F(3/i,. .. ,y.; t:, . . .,t«) = P(h. $ g/t,.. .,b. .g y.), para ti,.- . , t. C 7 quaisquer, sejam constantes

sob translações do tempo, ou seja: F(Z/i, . . . ,y.;ti +r,. . . ,t«+7-) = F(yl,.. .,y.;t:,. . . ,t«), em(lue
Te'r

Box e Jenkins utilizaram o resultado demonstrado por Wold (1938) para estimar modelos par-
cimoniosos e capazes de fazer previsões muito mais robustas que os gigantescos modelos macroeco-

nométricos populares nos anos 60. A seguir apresentamos esse resultado:

Teorema l (Decomposição de Wold) Oua quer processo /racamenle esÍacÍonáMo pode ser repõe
sentado como

h P + )ll:;!o @jct-j

em que Úo = 1 e >'j::o V'j < oo. O [elmo ct é um ruço branco e representa o en'o de previsão de h
baseado em uma Junção linear dos valores de/asadas de }l, ou sqa, ct = }1 .islYtlVt-i, }t 2, . . .l-

A proposição faz hipóteses apenas sobre os dois primeiros momentos de }l. Portanto, descreve

apenas quais são suas previsões lineares ótimas. Mas para encontrar a representação de Wold de uma

série temporal seria necessário encontrar um número infinito de parâmetros (Úi, Ú2, . . .) baseando-se

em um número finito de observações. Seria necessário fazer mais hipóteses sobre (@l, Ú2, . . .) a íim

de estima-los. Supõe-se então que @(Z) possa ser expresso como razão de dois polinâmios de ordem

'Utilizando o operador defasagem 1,, representamos l,jYt = Yz-j e @(L)ct = E.j-o @jce-j

finita2iLa
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Ê*,.'- P(L)

l + Oil, + a21,2 +

l Pil, P2Z,2

+ OçLÇ

ppLP

Baseando-se nessas suposições, Box e Jenkins desenvolveram uma abol'darem simples para ajustar

modelos ARMA univariados com valores pequenos para p e q capazes de realizar previsões confiáveis

para um ou dois períodos fora da amostra. O pa.sso inicial dessa abordagem era transformar os

dados, se necessário, para que a hipótese de estacionariedade fracas fosse razoável. Nasceu, portanto,

a necessidade de desenvolver testes de hipóteses para saber se uma determinada série tentporal era
ou não fracamente estacionária.

2.2 Testes de raiz unitária

Uma série não estacionária não respeita a definição 1, de modo que sua média e/ou variância
não são constantes no tempo. Tal característica é comum em séries temporais económicas. Con-

forme destacado por Hendry e Juselius (2000), a não estacionariedade dessas séries pode ser causada
por diversos fatores, como: a evolução ou crescimento da economia, mudanças legislativas, avanços

tecnológicos, agitações políticas e alterações institucionais em geral. O crescimento económico, se-

gundo eles, pode ser visto como resultante do progresso tecnológico e, assim, conferida uma tendência

secular a muitas séries temporais económicas.

Essas tendências precisam ser consideradas na análise estatística e, em modelos liTieares, há duas

maneiras de fazer isso. A primeira e mais simples é incluir uma tendência determinística. Outra é

considerar uma tendência estocástica, por meio de um acúnlulo persistente de eiras passados. Seja

então o modelo considerado por Hendry e Juselius para uma amostra (yl, . . . , yr) com uma tendência
determinística linear com inclinação P e valor inicial 3/0:

yt = Z/o + Ot + ut (2.1)

e o erro ut segue um processo auto-regressivo de primeira ordem

3No restante do trabalho, sempre que nos referirmos ao conceito fica entendido que estamos tratando da estaciona
riedade fraca.
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ut - put-i + ct (2.2)

Supõe-se que o teimo aleatório é tal que et N Ar/(0, cr?) para qualquer [ = 1:

recursivamente a equação (2.2), temos:

IZ'. Substituindo

Et + pCt.l + PzEt.2 + (2.3)

Caso lpl < 1, ut é a soma de termos aleatórios passados cujos efeitos diminuem com o tempo

até se tornarem negligenciáveis. Mas se p = 1, ut = >:í.i e{, ou seja, cada termo de erro persiste
indefinidamente e tem um efeito permanente sobre ut. Portanto, a diferença entre uma tendência

estocástica linear e uma tendência determinística é que os incrementos da primeira são aleatórios, ao

passo que os incrementou da última são constantes ao longo do tempo. De (2.3) nota-se que p = l

equivale a somar os erros. No domínio contínuo do tempo, essa soma corresponde à integração, de
modo que esses processos são chamados integrados. No exemplo, ut é integrado de primeira ordem

ou tem uma raiz unitária quando p = 1 pois, se usarmos o operador defasagem:

(l PL)u. (2.4)

vemos clue a raiz do polinõmio característico, (l pl) é igual a 1. Se xisarmos Aut = ut ut 1 = ct,

obtemos uma variável estacionária, consideradas as hipóteses sobre o termo de erro. Denota-se por

u. -, /(1) quaíldo p = 1 e ut -, /(0) quando lpl < 1. É possível, portanto, que um processo tenha

raízes unitárias múltiplas ou seja integrado de ordem maior que 1. Nas séries económicas, dificilmente

se encontra um processo de ordem maior que /(2). Podemos então enunciar a seguinte definição.

Definição 2 Uma sêde que se torna couaríáncía-esfacíonáha após ser di/erenciada d vezes, é dita

integráuel de ordem d, e denotado act «, l(.d).

De (2.3) é fácil mostrar que Zlutl = 0 e que var(ut) = a?/(l -- p2) quando lpl < 1. Se lpl = 1, a
variância de ut fica indefinida e o processo é um passeio aleatório.

No exemplo dado acima, apenas a série g/t é observada. Pala ajustar um modelo a ela é preciso

saber o que causa sua não-estacionariedade: uma tendência determinística ou uma estocástica. Isso
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é necessário para "tornar" a série estacionária e então aplicar a abordagem de Box e Jenkins. Caso

p < 1 em (2.1), os dados devem ter uma tendência determinística ajustada previamente. Ca.se
p = 1, eles devem ser diferenciados, Ayt será /(0).

Isso pode ser visualizado se substituirmos (2.4) em (2.1) e multiplicarmos a expressão por (l p-L):

(l PZ;)y. (l PZ.)Pt + (l PL)yo +.* (2.5)

e rearranjando os termos

É'yt-Í + #(l P)t + PP + (l P)yo + ct. (2.6)

Se p 1, o processo gerador dos dados é um passeio aleatório com diift

yt = # + yt 1 + et

e se lpl < l

g/t = bo + blyt 1 + b2t + ct (2.7)

em que bo PP + (l P)3/0, bi p e b2

2.2.1 Testes DF e ADF

Fuller (1976) e Dickey e Fuller (1979) desenvolveram os testes de raízes unitárias mais simples e,

até hoje, mais utilizados na literatura econométrica. Baseand(>se em regressões como (2.7), desen-

volveram uma estatística a fim de testar Ho : p = 1, caso em que a série será -r(1), contra Hi : p < 1.

Devido à não linearidade dos parâmetros em (2.6), o teste se baseia na forma linear (2.7). Subtraindo

yt l, obtemos:

Ayt = bo + (p l)yt-i + b2t + ct. (2.8)

C) teste usa uma estatística calculada do mesmo modo que a estatística t para testar se p 1-
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0. No entanto, não se pode usar a distribuição t para adotar os valores críticos usuais porque a
distribuição dessa estatística não converge pala a t ou a normal. Em razão disso ela é chamada de

estatística r e sua expressão é uma razão de movimentos brownianos. Por essa razão, os autores

tabularam seus valores por meio de simulações. Nelas, supõem que os ruídos brancos são gaussianos.

Além do modelo (2.8), ainda tabulara.m os valores críticos para os modelos sem termos deter-

il)místicos e para o modelo apenas com cor)soante.

Ay. l)3/*-: + .., (2.9)

A#* - bo + (P l)3/.-i + .* (2.10)

As estatísticas 1- possuem distribuições distintas dependendo do ntodelo testado. Elas são deco-
tadas por Tnc, Tc e Tct para os modelos sem constante ou tendência, apenas com constante e com

ambos os termos, respectivamente. As distribuições dessas estatísticas, quando p = 1 e supondo que

os erros sejam i.i.d. de média zero e variância az, convergem, em distribuição, para:

7in :>
1/2(W'(1) - 1)

(.a w'(«)a,):/'
(2.11)

(2.12):G:1111;?J=UÍ?2'
1/2(W2(1) 1) - W(1) ]nl H'(r)dr + -A

" ::' Í.é Ú;i;ill. - i.ã úi o, -'. BI'''
(2.13)

em que

«-« IJ .Z wu'*
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« - :,[/:*«.*,''/:"'*,''(/:*«'',-*)'] ;[,

Nos três casos, quando p # 1, a distribuição da estatística é simétrica

Uma das hipóteses básicas do teste DF é supor que o termo de erro é i.i.d. e, portanto, não

apresenta correlação serial. No entanto, essa Itipótese depende da validade de (2.2), ou seja, depende

da dinâmica da série seguir um AR(1), o que em muitos casos não ocorre. A íim de permitir que
séries com correlação serial de ordem maior que um fossem testadas, os autores desenvolveram o

teste de Dickey e Fuller aumentado (ADF). b'abalhos subseqüentes, raid e Dickey (1984) e Phillips
e Perron (1988) mostraram que o ADF é assintoticamente válido sub hipóteses menos restritivas que
oDF

A íitn de simplificar a exposição, seja a série gerada pelo processo AR(p) sem ternos deter-
minísticos:

yt :: Pi3/t 1 + . . . + Ppyt p + ct (2.14)

em que ct é um ruído branco de média nula e variância o-u, V t = 1, . . . , 7'

Caso o polinâmio auto-regressivo p(L) tenha uma raiz unitária, p(1) = 1 -- pi -- p2 -- . . . -- pP = 0,

ou sqa, }l:!:i p{ = 1. Essa hipótese pode ser testada se manilpularmos algebricamente a equação
acima para obter:

a.yt = 1'oyt l + I'tAyt.l + + I'p-iAyt p-pi + ct (2.15)

emqueAyt::yt yt-i,I'o=pl+...+pP lel'i= >,p ipj,fora:;l,...,p 1. Portanto,

testar a hipótese de raiz unitária corresponde a testar se I'o = 0. A estatística do teste é calculada da

mesma maneira que no teste DF. As extensões para incluir os termos determinísticos são imediatas.

Se a correlação serial for corretamente modelada, as distribuições das estatísticas dos testes ADF
serão assintoticamente as mesmas dos testes DF

Os testes ADF respondem à necessidade de testar séries cuja dinâmica segue um AR(p) No
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entanto, é possível que elas apresentem processos geradores como um MA(q) ou um ARMA(p,q).

Nesse caso, Said e Dickey (1984) mostraram que é possível usar o ADF mesmo que o processo gerador

possua termos MA, desde que o número de defasagens de Ayt incluídos tenda para o infinito a uma

taxa apropriada. Na prática, os pesquisadores desconhecem o processo gerador e, portanto, incluem

o número de defasagens de A3/[ necessário para remover a correlação serial dos resíduos.

Além dos testes ADF, foram desenvolvidos outros testes de raízes unitárias, sendo os principais

o de Phillips e Perros (1988) e o KPSS - Kwiatkowski et al. (1992), que adota como hipótese nula a
estacionariedade da série testada.

2.2.2 Testes bayesianos

A escola bayesiana começou a se ocupar dos testes de raízes unitárias a partir do final da década

de 80. Sims (1988) e Sims e Uhlig (1991) foram os primeiros trabalhos a investigar o problema
minuciosamente. As críticas feitas nesses artigos aos procedimentos freqüentistas levaram Phillips

(1991a e b) a responder, dando início a um prolífico debate que gerou inúmeros trabalhos na literatura

bayesiana de séries temporais. Um ótimo resumo é apresentado em Bauwens et a1. (1999). Nesta

sub-seção, portanto, apresentaremos apenas os principais procedimentos que a escola bayesiana tem

lançado mão para testar raízes unitárias.

Seja o modelo

P+õt+(l Í))gt l + I'iAyt.i + + I'p-lZ\yt-p+i + ct (2.16)

com as hipóteses usuais sobre ct, este é o mais completo testado pelo ADF. Sendo o vetar de

parâmetros 0 = (p,a*), em que p = >1:L::pÍ e a* = (p,õ,I'i,...,I'. i), e assumindo a2 fixa, a

densidade a priori de 0 pode ser fatorada como

p(o) - p(p)p(.*lp)

A função de verossimilhança marginal de p é

!(pjO) « / Z(OJO)p(''lp)da'
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em que 1) é o vetar das observações. Essa função, associada a uma priori sobre p é o ingrediente

essencial utilizado pela ortodoxia bayesiana para testar a existêl-toa de raízes unitárias. Embora o

procedimento varie entre os autores de acordo com alguns aspectos específicos que logo mencionare-

mos, basicamente eles lançam mão de fatores de Bayes e probabilidades a posteriori.

Uma discussão diz respeito à especificação da hipótese nula. R/muitos autores, a começar por

Schotman e van Dijk (1991), consideram Ho : p = 1 contra Ht : p < 1. Essa é a maneira como a escola

freqüentista aborda o problema, inaugurada por Dickey e Fuller (1979). A principal particularidade

é que nenhum valor explosivo de p é considerado. O teste é resolvido, pela ortodoxia bayesiana, com

fatores de Bayes, pela razão de ptobabilidades a posteriori:

Bot
[(p - ilo)

.G z(plo)p(p)ap

Segundo a ortodoxia bayesiana, uma das vantagens dessa abordagem é que as hipóteses nula e
alternativa são tratadas simetricamente. No entanto, a expressão acima não é deânida se p(p) não for

uma densidade própria pois o denominador do fator de Bares é igual à densidade pleditora, definida

apenas se p(p) for uma densidade própria. Também ocorrem problemas se Z(p = ljZ)) for zero ou
inânita.

Outros autores como Phillips (1991a e b) e Lubrano (1995) consideram o problema como sendo

o teste de .17o : p 2 l contra .l?i : p < 1, considerando explicitamente valores explosivos para p. A

principal vantagem dessa abordagem é a possibilidade de calcular probabilidades a posteriori, como

p(p > ilo) p(pln) ap
l

definida para qualquer tipo de priori sobre p. Alguns autores como DeJong e Whiteman (1991)
não escolhem p como parâmetro de interesse. Consideram o maior módulo das raízes da equação

característica da parte auto-regressiva do modelo, ou seja:
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e verificam se ela é menor ou inalar que um. Em geral, essa raiz é um pouco menor que p. Os autores

argumentam que essa diferença pode ser importante e que, quando essa abordagem é empregada,

raízes unitárias são encontradas com menor frequência. Com um modelo AR(3) com constante e
tendência, derivaram a densidade a posteriori das raízes dominantes para as 14 séries de Nelson e

Plosser (1982) e concluíram, para ll delas, que a raiz dominante era menor que un), ou seja, que
as respectivas séries eram tendência-estacionárias. Esses resultados foram obtidos considerando uma

priori/Zat para os parâmetros auto-regressivos e o coeficiente da tendência detertninística.

Outra controvérsia diz respeito exatamente à priori sobre p. Phillips (1991a) argumenta que a

diferença entre os resultados obtidos pelas inferência freqüentista e bayesiana se deve ao fato da priori

.fZat proposta por Sims (1988) atribuir muito peso sobre a região estacionária. Ele derivou então a

priori de JeBreys para o modelo AR, mas ela tende ao infinito rapidamente conforme p aumenta e se

torna ma.ior que um. Com a posteriori resultante, resgata os resultados de Nelson e Plosser (1982).

Esses resultados serão discutidos mais detalhadamente ilo capítulo 4. A maioria dos comentários a

respeito da abordagem de Phillips julgaram a priori de Jeffreys irrealista, do ponto de vista subjetivo.

Um tdtimo ponto polêmico diz respeito à modelagem das observações iniciais. Caso elas sejam

incluídas diretamente na verossomilhança, implicitamente considera-se o processo estacionário pois,

quando se está certo disso e se acredita que o processo gerador dos dados opera há muitos períodos,

é razoável supor que os parâmetros do modelo dinâmico determinam a distribuição marginal das

condições iniciais. No modelo AR(1) mais simples, isso implicaria que yi Ar(0, a2/(l p2)) e, nesse

caso, realizar a inferência condicional à primeira observação seria descartar informação relevante. Já

em um modelo não estacionário não há uma distribuição marginal definida para yt, de modo que
fa.z sentido condicionar nas primeiras observações. Nos modelos apresentados neste trabalho sempre

condicionamos a verossimilhança nas primeiras observações. Adoramos essa postura porque, como

afirma Sins (1988), quando se condiciona a verossimílhança nas condições iniciais a inferência para

modelos estacionários difere pouco, principalmente em grandes amostras, da inferência que modela

essas condições iniciais por meio da verossiinilhança exala.

2.3 Co-integração

Uín dos principais motivos da literatura econométrica tem sido a estimação de relações causais

O exemplo mais simples é a regressão
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yt = Po + Õizt + ut,

em que se supõe que o termo aleatório ut é i.i.d segundo certa distribuição. No entanto, se as variáveis

eln questão não forem estacionárias e não apresentarem relação de causalidade, os testes de hipótese

usuais chegarão a conclusões erradas. Esse problema recebeu o nome de regressão nonsense por Yule

(1926) e depois de regressão espúria por Granger e Newbold (1974) e Pltillips (1986).

A abordagem ortodoxa para lidar com variáveis integradas, especialmente ua literatura de séries

temporais, é diferencia-las até que se tornem estacionárias. Tal procedimento é simples e permite

que modelos como o acima sejam especificados com as séries transformadas, tornando possível o uso

dos resultados assintóticos gerais. No entanto, a diferenciação impede a estimação de relações entre
os níveis das variáveis.

Sargeta (1964) relacionou a teoria econõinica estática aos modelos dinâmicos empíricos ao incluir
a equação acima elh um modelo auto-regressivo de defasagens distribuídas:

g/t = bo +biz/t i+b2zt +b3zt.i +cl

Esse modelo pode ser reescrito na forma conhecida colho modelo de coireção de erros subtraindo

yt l de ambos os lados e subtraído e somando b2zt l do lado direito:

aO + aiZ\zt a2(yt-l -- Do -- Oi;«t-i) + ct (2.17)

em que ai = b2, a2 = (1 bi),Pi = (b2 + bs)/(l bi) e bo = aO + aipo. Supondo que yt e zt são

/(1), então Ayt e Aaçt são /(0). Como supomos que ct é i.i.d., esse termo também será /(0). Logo,

sea2#0,yt.i 0o #izt-i-./(0)esea2=0,yt-i Óo #izt-i-./(1).

Modelos como (2.17) explicam as taxas de crescimento de uma variável (Z\yt, supondo que yt =

Zog(h)) pela taxa de crescimento de outra variável (Aaçt) e pelo desequilíbrio no período anterior
(ut-i = yt-i -- Po -- Plzt.l). Subtraindo #iAzt de ambos os lados da última equação e reagrupando
os termos temos:
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(g/t - 0o Pizt) ao + (Cn Pi)Aat + (l c:2)(yt l 0o Pizt-i) + ct,

ou

ao + (ai al)zXzt + put-t + ee,

em que p :: l a2. O modelo de correção de erros soluciona o problema da regressão espúria com

variáveis .r(1) pois z\yt e Azt são /(0) e não possuem mais tendência estocástica. Se ct for i.i.d, os

testes de hipótese usuais da teoria freqüentista podem ser conduzidos sem problemas, independente
de 7ót l ser estacionário ou não. Isso ocorre porque uma variável estacionária, AZ/t, não pode ser

explicada por uma variável não estacionária e se ut l N /(1), ã: = 0. Se ut 1 -., /(0), ãi tnedirá a

velocidade de ajustamento com a qual ,Ayt se ajusta à nova situação de equilíbrio.

Baseando-se em equações como (2.17), Hendry e Anderson (1977) mostraram que havia outras

maneiras de trabalhar com variáveis integradas além de diferencia-las indiscriminadamente. Posteri-

ormente, Davidson et al. (1978) introduziram a classe de modelos baseada em (2.17) e a denominavam

modelo de correção de erros e Granger (1981) introduziu o conceito de co-integração, quando uma

relação não espúria enfie variáveis integradas existe, a despeito da natureza não estacionária das

séries. Engle e Granger (1987) provaram a equivalência entre co-integração e os modelos de correção

de erros. A seguir apresentamos a definição formal de co-integração.

Definição 3 (Engle e Granger, 1987) Os componentes do uetoryi são denominados co-integrados

d. o,d.m d, b . d.not«d« p« h -. O.r(d, Z,) «;

ri) to'í" " "mpon.nte. d. h 'ã. -r(d); .

rãi) ehste um vetar não nulo P taZ que p'b -.. /(d -- b), d Z b > 0 e o vetar P é chamado vetar de

co-ÍnÉegração.

2.3.1 1.estes de co-integração

A análise de co-integração é, por sua natureza, multivariada. Tendo isso em mente, Johansen
(1988) e Johansen e Juselius (1990) utilizaram os modelos VAR ( Vector .4utoregressiue -A4odeZs) para
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implementar testes de co-integraçãoa. A seguir apresentamos sua abordagem de maneira I'esumida

Um dos objetivos da análise multivariada de séries temporais é saber se elas são co-integradas,

ou seja, se elas, mesmo sendo não estacionárias de ordem d, possuem uma combinação linear que
seja /(d b), com d ? b > 0. Em termos práticos isso significa que ambas possuem uma tendência

estocástica comum de longo prazo, ou seja, os desvios em relação a essa tendência são temporários.
Na maioria das séries econâtnicas d = b :: l.

Seja então um vetor com n séries /(d), h = lyit . . . 3/ntl', que desçamos saber se são co-integradas

Consideramos que seu processo gerador é um VAR(p)':

b ='plb i+ +'bpb p+E* (2.18)

em que Et -. N/n(0, E). Ele pode ser escrito

=]
cl,t

el,t

em que $i e.Et para á :: l, ,p e [ = 1, . . . ,T

O modelo (2.18) pode ser reformulado colho um modelo de correção de erros

z\Xt = ]'1.AY{ l + + I'p-iAXt p+i t lll't-i + Et (2.19)

em que a.y; :: l .yit Ay«tl', ri (@i+l+ õp) para { = 1, 2: ,p ell -(/n - 'bi q',)

Para sabermos se as séries componentes de y; são co-integradas observamos o posto da matriz

'Engle e Granger (1987) propõem um teste de co-integração sem utilizar os modelos VAR. No entanto, essa meto-
dologia apresenta diversos problemas, como assinala a literatura. Morettin(2006) comenta alguns deles. A abordagem
de Johansen e Juseliuzs(1990) é amplamente utilizada em trabalhos aplicados e aceita pela teoria.

SO modelo pode incluir termos determinísticos, aqui não considerados a fim de simplificar a análise, que não perde
sua validade cuo eles fossem considerados. Para mais detalhes ver Morettin(2006) e Johansen(1988)
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11, p(11). Caso ele seja nulo, todos os auto-valores de ll são nulos e essa matriz é indistinguível

da matriz nula. Isso significa que ®(1) = $i + . . . + ®p6tem todos os autovalores iguais a um e,

portanto, os componentes de h são, no mínimo, /(1) e a representação válida é um VAR(p-l) em

primeiras díferençasV. Se p(11) = n, todos os auto-valores de ll são não nulos, o que implica que os

auto-valores de @(1) são todos menores que um. Nesse caso, os componentes de h são estacionários

e a representação válida é o VAR(p) para as séries em nível, como em (2.18).

Finalmente, se 0 < p(11) = r < n, há n r auto-valores nulos e r não nulos. Então os componentes

de b são no mínimo /(1) e a representação válida é (2.19) com ll = aP' sendo a e # matrizes n x r
de posto r. Costuma-se dizer que a matriz # contém os 7 vetores de co-integração e a matriz a é a

matriz de cargas. Os testes desenvolvidos por Johansen e Juselius (1990) se concentram no posto da

matriz ll e, para isso, procuram determinar o número de auto-valores não nulos dessa matriz.

Uma vez determinados os n auto-valores da matriz 11, eles são ordenados ÀI > À2 >, . . . , > Àrz.

Se todos forem estatisticamente nulos, as séries não cointegram. Para testar isso Johansen (1988)

desenvolveu os testes do máximo auto-valor e o da estatística do traço. O primeiro se baseia no
seguinte: desejaíldo-se testar se o posto de ll é igual a k, 0 < k < rz, contra a alternativa de ser k + l,
calcula-se

À«-(k) = T in(l XÀ;+i)

pois, caso Àk+i = 0, a estatística será próxima de zero e não será possível rejeitar -17o uma vez que

tal resultado implica que Ài > À2, . . . , ÀÀ; > 0 e, portanto, p(11) = k.

O teste da estatística do traço supõe como hipótese nula que o posto de ll é menor ou igual a k,

k como antes. A alternativa implica que o posto é maior que k. A estatística é, portanto:

Xt,- (k ) -l' >: i-(i .q)
á-k+l

Se essa soma for estatisticamente nula, significa que os n -- # menores auto-valores são nulos e,

portanto, não será possível rejeitar a hipótese que o posto de ll é menor ou igual a k. Conforme

'Definindo o polinõmio auto-regressivo como '}(L) = ®lJ; + . . . + $PL , temos que $(1) = õi + . . . + ©..
7E possível que as séries componentes de b sejam .r(2) e, nesse caso, o modelo de correção de erros seria reescrita

tendo A2}/t como variável dependente
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assinala Morettin (2006), a distribuição assintótica de Xt,- é uma generalização multivariada da dis-

tribuição do teste ADF e depende da dimensão de n k e da especificação dos termos determinísticos

utilizados no modelo testado. O mesmo ocorre com a distribuição assintótica de À..,. Os valores
críticos encontrados por Osterwald e Lellum (1992) e McKinnon (1994) são assintóticos.

2.3.2 Testes bayesianos

Da mesma maneira como foi feito no final da seção anterior, apresentamos agora os principais

procedimentos bayesianos utilizados para testar a existência de relações de co-integração entre duas

ou mais séries temporais.

Os primeiros trabalhos bayesianos que se ocuparam dos modelos VAR e de regressões de posto

reduzido foram DeJong (1992), Bauwens e Lubrano (1996) e Geweke (1996). No entanto, a principal

preocupação desses trabalhos era a estimação dos parâmetros ou, seguindo a ortodoxia bayesiana, as

distribuições a posteriori dos parâmetros. Geralmente o posto da matriz de longo prazo era suposto

conhecido e os cálculos feitos condicionalmente a isso. As iniciativas bayesianas para testar o posto

da referida matriz são recentes na literatura. Uma boa referência para o procedimento bayesiano de

inferência em modelos VAR/VEC é Koop et al. (2006).

Para justiÊcar a inferência supondo-se conhecido o posto de 11, Bauwens et al. (1999) argumentam

que uma análise empírica de co-integração deve se basear em um modelo da teoria económica que

defina relações de equilíbrio, de modo que um estudo sobre co-integração é "conânnatório" em vez

de "exploratório". Embora a inferência condicionada em um valor detenninado de p(11) seja uma
abordagem simples e muito útil em pequenas amostras, os próprios autores supracitados reconhecem

que isso não deve ser um impedimento ao desenvolvimento de testes sobre p(H).

A abordagem bayesiana produziu, até o presente momento, poucas iniciativas nesse sentido. Usar
a aparelhagem da ortodoxia, ou seja, razões a posteriori e favores de Bayes, leva a cálculos complexos

e requer a definição de prioris próprias, veja Kleibeigen e Paap (1997). Bauwens et al. (1999) usam

uma abordagem informal. Eles calculam a distribuição a posteriori dos auto-valores ordenados da

matriz ll'll da formulação VECM obtida de um modelo VAR quando leão se assume a hipótese

de co-integração. Como ll tem posto deduzido, possui alguns auto-valores nulos e isso deve ser
revelado pelo fato de que os menores auto-valores terão muita massa de probabilidade acumulada

sobre valores próximos de zero. Os cálculos podem ser feitos facilmente simulando valores de ll a

partir da posteriori, que é uma Student matriz-variada sob a priori não informativa também utilizada
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no capítulo 5

Também é comiun selecionar um valor r para p(11) como a moda a posteriori para esse parâmetro

e então basear os resultados empíricos sobre o espaço de co-integração colldicionando-se a inferência a

essa escolha. Clhao e Phillips (1999) usam um critério de seleção (PIC:posterior inforination criteria),

desenvolvido por Phillips (1996) para selecionar a moda de r. Mas como destacam Koop et al. (2006),

urna das vantagens da abordagem bayesimia é poder incoporai a incerteza sobre os parâmetros na

análise por meio da posteriori p(rlZ)) pma poder ponderar os diversos modelos. Qualquer que seja

a escolha do pesquisador a respeito da inferência sobre r, isto é, critérios de informação/seleção ou

ponderação de modelos (mudez aueragãng), é necessário conhecer p(7-11)).

Kleibergen e Paap (2002) encaixam o modelo de posto reduzido em um VAR irrestrito e usam
amostras de um amostrador de Metropolis-Hastings e a razão de densidades de Savage-DickeyS para

estimar fatores de Bayes para o modelo com posto r < p até o modelo com posto completo r :: p,
sendo p o número de séries analisadas. O cálculo dos favores de Bayes requer a estimação de uin fator

de correção para r < p, mas esse fator não é definido para unia priori imprória devido ao paradoxo de

Bartlett. Esse problema surge quando se deseja comparar dois modelos de diferentes dimensões e é

relevante nesse caso porque ao derivar p(rlD), pode-se interpretar que estamos comparando modelos

de diferentes dimensões. Por exemplo, r = 1 e r = 2 descrevem modelos de correção de erros de

dimensões distintas. O paradoxo é enunciado informalmente como: prioris impróprias devem ser

evitadas quando se calculam favores de Bayes (exceto para parâmetros comuns a ambos os modelos

em estudo) uma vez que eles dependem de constantes (integrais) arbitrárias.

Mais recentemente, Villani(2005) desenvolveu um procedimento eficiente para obter a posteriori
de r empregando uma priori uniforme, própria, sobre o espaço de co-integração normalizado linear-

mente. Ele deriva soluções para probabilidades a posteriori de r = 0 e r = p. As probabilidades
a posteriori de r- = 1, . . . ,p l são calculadas a parta' das amostras a pastel'iori de a e P, esta
devidamente normalizada, sob cada posto e utilizando o método desenvolvido por Chib e Greenberg

(1995)9

8Ver Verdinelli e Wasserman(1995)



Capítulo 3

FBST

Neste capítulo apresentamos a derivação teórica do FBST, introduzido por Peneira c Steri] (1999),
bem como os procedimentos necessários para calcula-lo. Na seção final apresentamos as principais

propriedades do FBST, que Ihe conferem superioridade sobre as alternativas freqüentista e da orto-

doxia bayesiana.

3 ] DpfjHirãp

Seja a variável aleatória X que produz as observações z. O modelo estatístico é repi-esentado

por (Â',.4,Pú) em que ,Y é o espax;o amostral, .4 a a-álgebra de sub-conjuntos mensuráveis de

,Y e PP uma família de medidas piobabilísticas, ou seja, Pa = {Pd,o C O}, sendo O o espaço

paramétrico. Seguindo a abordagem bayesiana, definimos um modelo a priori(O, B, a), que é um
espaço piobabilístico sobre O, ou seja, B é uma a álgebra de sub-conjuntos de O e n é uma medida

probabilística sobre B. Clamo usual, após observar z, obtemos o modelo a posteriori(O, B, z,), em

que r. é uma medida de probabilidade condicional sobre 6 dado o ponto amostral observado z.
Neste trabalho n;os resta'ingimos aos casos em que a função 7r, tem uma função de densidade de
probabilidade.

Seja 0 C O Ç RÇ o vetor dos parâmetros de interesse. Denotaremos por L(Olz) a verossimilhança

associada aos dados observados z. No paradigma bayesiano, a densidade a posteriori, p(0), cuja

medida pertence ao modelo a posteriori acima descrito, é proporcional ao produto da verossimilhança

pela densidade a priori, r(0).

Definição 4 Z)ada uma derzsidade de re/erênc a r(0), de$ne-se a /unção

21
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;(0)
,(a)

caIrIa Q junção de surpresa a posteriori enl relação ü r(0'l

A hipótese nula .17 anima que o parâmetro ou vetar de parâmetros pertence a um determinado

conjunto definido por restrições de igualdade e desigualdade dadas por funções g e h no espaço

paramétrico, ou seja: OH = {0 C Olg(0) 5; 0A h(0) = O}. A fim de simplificar a notação, passaremos

a denotar OX apenas por /7. O FBST se consentia sobre hipóteses precisas, ou seja, aquelas em que
dim(H) < dim(O) e, portanto, há pelo menos unia restrição de igualdade em H.

Definição 5 0 suó-c07Üttnto do espaço paraméthco em gue a surpresa a posterior'í é maior que um

núeZ p, 'Z'nota'Zo por Tç, é de$nido como congun . *a,'gente « ç, e d«do por '% s(0) > p}.

Denotando por s* - s(0*) = supOCXs(0) o máximo da função de surpresa sob H, Ts' é o conjunto

de maior surpresa relativa. Ele contém os pontos do espaço paiamétrico com maior surpresa, eni
relação à densidade de referência, do que todos os pontos do espaço paramétrico pertencente a .17.

Quando r(0) oc 1, Ts' é o conjunto de maior densidade a posteriori tangente ao conjunto H.

Definição 6 .4 ez/idêrzcia a .favor da hipótese .17 é dada por

e«(H) P(0)dO
'a:

Se a probabilidade do conjunto Ts. é "grande" ou próxima de 1, isso significa que o conjunto H
está em uma região de pequena probabilidade e a evidência que os dados fornecem para corroborar

a hipótese é pequena. Por outro lado, se a probabilidade de Ts' é "pequentt" ou próxima de zero, o

conjunto .ll está em uma região de alta probabilidade e os dados fornecem alta evidência a favor da

hipótese.

O papel da densidade de referência r(0) é tornar êD(H) = 1 -- eu(H) explicitamente invariante sob

transformações apropriadas do sistema de coordenadas. Em estatística, invariância é um conceito

de métrica. A densidade de referência pode ser interpretada como uma representação compacta e
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interpretável para a métrica de referência no espaço parainétrico original. Essa métrica é dada pela

distância geodésica sobre a superfície da densidade. A escolha natural para r(0) é uma priori não

informativa, interpretada como representação da ignorância sobre o espaço paramétrico. Prioris não

informativas, e possivelmente impróprias, incluem a uniforme e as densidades de máxima entropia.

Consideremos agoa a função de distribuição acumtllada do valor da evidência contra a hipótese,

7(c) = P(ê8 $ c), dado ao, o valor verdadeiro do parâmetro. Sob condições de regularidade apro-
priadas, se o tamanho da amostra tende ao infinito e:

- a hipótese é falsa, 0o gl H, então êü converge em probabilidade para 1, ou seja, :i7(0 $ c < 1) --, 01

a hipótese é verdadeira, 0o C H, então :r(c) converge em distribuição para

QC?(t, h, c) Q(t h, Q':(t, c)),em que

Q(k.=) - i=4111111l!:ia-, T(k.z) = Í:yK'le'Vdy,

sendo t = dim(O), h = dim(H) e (2(k, z) a distribuição acumulada da qui-quadrado com É graus de
liberdade.

Sob as mesmas condições de regularidade, uma escolha apropriada do nível crítico c(n), n o
tamanho da amostra, proporciona um teste consistente, Tc, que leva à rejeição da hipótese se eU(.llí) >

c. A análise empírica do poder do teste desenvolvida em Stern e Zacks (2002) e Lauretto et al. (2003)

fornece os níveis críticos consistentes para pequenas amostras.

3.2 (cálculo numérico

O cáculo da evidência a favor de .f7 deânida na seção anterior é realizado em dois passos. O

primeiro, que envolve uma otimização de s(0) sob H e, o segundo, que envolve a integração de s(0)

sobre Ts

O passo de otimização consiste em encontrar o ponto do espaço paramétrico pertencente a .fí que
maximiza s(0). É, portanto, um problema de maximização sob restrição:
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a* - arg max s(0), s* = s(0*)
'eCOa ' '' ' '

Para resolver esse problema utilizamos um othnizador numérico. Para calcular a integral, é
possível utilizar diversas técnicas numéricas. Introduzimos aqui unia aproximação de Laplace que foi

capaz de lidar com a maioria dos problemas apresentados posteriormente nesse trabalho.

Sejam 0 o vedor contendo os parâmetros de interesse e Z) o vetor contendo as observações. A

distribuição a posteriori é dada por:

p(olo)
«(o)p(olo)

/e «-(0)P(Oj0)aO

A üm de simplificar a notação, utilizamos uma densidade de referência proporcional à uniforme,

r(0) oc 1, de modo que s(0) = p(OIZ)). Para calcular o e-valor precisamos, portanto, integrar a pos-

teriori sobre o conjunto tangente, ou seja T(0) = {0 c O;p(Oll)) ? p*}, em que p' = supocXp(Oll)):

4o'o;-Pio)?,'} (oln)ao - =li:;iÕ5;?w ' (3.1)

Uma das maneiras mais populares de calcular integrais como a do denominador acima é utilizar

a aproximação de Laplace. Considera-se a integral:

/ b(0)expl
0

rA(o)lao

ein que T é o tamanho da amostra, 0 é k x 1, Q = 7Zk e --h(.) é uma função duas vezes diferenciável

com um único máümo em 0, ah(0)/a0lp.ê = 0 e H(0) = 1l;êl# > 0. Além disso, b(') é contínua nas
vizinhanças de 0 com b(0) # 0. Expandindo h(0) como série de Taylor até a segunda ordem ao redor

de é? obtemos uma aproximação de expj--Th(a)l proporcional à densidade de uma normal. Fazendo

o mesmo com b(0) chegamos a seguinte aproximação para a integral acima:

7 (2T) k/' z,(o)l rx(o)I' :/'exp l --rh(o) l
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pois os termos O(T :/2) das expansões de b(0) e h(0) desaparecem quando integrados.

Utilizamos o método de Tierney e Kadane (1986) para calcular (3.1). Consideramos b(0) = 1 e

fazemos expj--Th(0)1 = «-(0)p(Ol0). Se A(0) satisfaz m condições acima descritas, temos que o v-lor

de (3.1) é aproximado por:

expl rh(o)l.fr(o)expl 0)2j da
expj-rh(o)l(2K)*/'lrx(ó)l-:/'

(2r)'*/'lrH(õ)l:/' / exp l-l!:gÉO(o - Õ'l aa
,m 'l 2 ' 'J

A última expressão nada mais é que a integral sobre o conjunto tangente da densidade da normal

multivariada de é? com média 0' e variância (TH(Ó))'i . Portanto, para avaliar a integral basta gerar
um certo número de vetores com essa distribuição e avaliar a posteriori nesses vetores gerados. A

proporção deles que pertence a T(a) é o valor aproximado de (3.1).

3.3 Propriedades do FBST

Encontrar uma medida de suporte para hipóteses precisas é um problema com diversas diâculda-

des conceituais e metodológicas, tanto para a tradição freqiientista como para. a ortodoxia bayesiana.

A solução proposta pelo FBST possui vantagens sobre as alternativas tradicionais de ambas as escolas,

tanto por suas propriedades estatísticas como pelas lógicas.

A tradição freqiientista formula afirmações probabilísticas exclusivamente com base na freqüência

relativa da ocorrência de um evento em uma seqüência supostamente infinita de observações geradas

pot uma variável aleatória. Portanto, qualquer afirmação probabilística díreta sobre o espaço pa-

ramétrico é proibida. Clamo muitas hipóteses científicas colocadas à prova são afirmações epistêmicas

sobre os parâmetros de um modelo estatístico, a estatística freqüentista não pode fazer nenhtuna

afirmação direta sobre a significância estatística dessas hipóteses. O que se faz é considerar a amos-

tra obtida como uma dentre infinitas outras possíveis geradas por um processo que se imagina infinito

e aleatório. Então são formuladas afirmações freqüentistas sobre a freqiiência de resultados ou amos-
tras considerados desfavoráveis à hipótese. Esse é o raciocínio clássico usado no conceito de p-valor,



26 CAPITUL03. FBST

de modo que é carreto falar sobre o p-valor da amostra e não da hipótese. Como o p-valor é a pro-

babilidade de se obter uma amostra mais "extrema" que a obtida, devemos especificar qual critério

usamos para definir "extremo" , ou seja, como ordenámos o espaço amostral e, geralmente, há vários

critérios para fazer isso.

Afirmações piobabilísticas bayesianas são epistêmicas e geradas pelo uso recursivo da fórmula

de Bayes. Os parâmetros são considerados variáveis aleatórias não observadas e a amostra uma

variável aleatória observável, ambos relacionados por sua distribuição de probabilidade conjunta. A
dist.ribuição a priori representa a informação inicia] disponíve] sobre os parâmetros. A posteriori

representa a informação sobre os parâmetros após a aplicação da regra de Bayes para incorporar a

informação dada pela amostra.

Embora na escola bayesiana seja possível fazer afirmações probabilísticas sobre o espaço pa-

rainétrico e sobre o aniostral, há um problema no que diz respeito ao teste de hipóteses precisas
A ortodoxia bayesiana epistemologicamente se baseia na teoria da decisão. Esses fundamentos ofe

regidos pela teoria da decisão podem ser divididos em duas partes. Na primeira, ela fornece uma
definição de coerência para o uso de afirmações probabilísticas, colho estabelecido por De Finetti

(1974). Nesse sentido, o uso da probabilidade pelo FBST é compatível com a teoria da decisão como

demonstraremos adiante. Na segunda, ela proporciona uma estrutura epistemológica para interpretar

procedimentos estatísticos.

A teoria da decisão sempre define probabilidades de aposta de que, por exemplo, a hipótese testada

saia vencedora em uma loteria que ocorra no espaço paramétrico. Mas como hipóteses precisas são
conjuntos com medida de Lebesgue nula, a probabilidade de aposta deve ser nula, ou seja, hipóteses

precisas devem ser quase certamente falsas. A partir dessas considerações, as ortodoxias freqüentista

e bayesiana consideram hipóteses precisas no máximo como aproximações grosseiras usadas quando

os pesquisadores são incapazes de especiãcar corretamente bandas de erros, funções de custo, perda
ou utilidade.

O e-valor foi especialmente elaborado para avaliar o suporte ou evidência a favor de uma hipótese

precisa. Essa função de evidência se baseia na medida probabilística a posteriori do conjunto tangente,

que não possui medida nula e, portanto, evita paradoxos. Além de ser uma probabilidade, o e-valor

possui propriedades desejáveis para uma função de evidência.

Primeiramente, fornece uma medida simples e intuitiva da significância da hipótese testada pois,

como dissemos, é uma probabilidade definida diretameiate sobre o espaço paramétrico. Também
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possuí uma definição geométrica intrínseca, independente da parametrização da hipótese nula ou

do sistema de coordenadas escolhido pala o espaço paramétrico, ou seja, é um procedimento inva-

riante. Este é, conforme já destacamos, o papel da densidade de referência 7'(a), tornar o e-valor
implicitamente invariante sob transformações apropriadas do sistema de coordenadas.

A medida de signiâcância da hipótese é contínua e diferenciável sobre os parâmetros e as es-

tatísticas aniostrais, sob condições de regularidade apropriadas do Tnodelo. O FBST obedece o
princípio da verossimilhança e não requer qualquer artifício ad hoc como atribuir uma probabilidade

a priori para conjuntos de medida nula ou uma razão de crenças, também a priori, entre hipóteses.

O procedimento também proporciona testes consistentes para hipóteses precisas.

O FBST é um procedimento exala, ou seja, não utiliza aproximações assintóticas; e permite

a incorporação da experiência ou opinião do pesquisador por meio de distribuições a priori. Na

ortodoxia da teoria da decisão, um teste de hipóteses é legítimo se e somente se pode ser caracterizado

colho um procedimento de decisão - aceitar ou rejeitar a hipótese - baseando-se na minimização da

esperança, a posteriori, de uma função de perda ou custo, L. Madruga et al. (2001) encontram essa

família de funções que caracterizam o FBST. Essas funções se baseiam em funções indicadoras sobre

o(s) parâmetro(s) 0 que pode(m) ou não pertencer ao conjunto tangente T, ou seja:

Z(R, 0) «.r(o # r), z(.'l, o) b + d/(o € r)

em que .A e R indicam aceitação e rejeição da hipótese e a, b e d são números reais quaisquer.

Destacamos que essa função perda depende da amostra, por meio da verossimilhança, da priori e da

densidade de referência, ou seja, utilidade e probabilidade não são separáveis.

Outra característica importante do FBST é como ele ti-ata os parâmetos nuÍsance ou de incómodo.

Tanto na inferência freqüentista como na bayesiana há diversos procedimentos para "elimina-los"

e assim tornar o cálculo do teste mais simples e direto. O FBST não segue esse paradigma e,
permanecendo no espaço paramétrico original com sua dimensão completa, explica sua propriedade

da "regularização intrínseca" , quando é utilizado para selecionar modelosi

:Ver Pereira e Stern (2001)
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Capítulo 4

Raízes Unitárias

Apresentadas as bases teóricas dos testes de raízes unitárias e do FBST, trataremos agora da
aplicação deste último ao teste de raízes unitárias supondo uma priori não informativa. Iniciamos

com a exposição dos modelos e da notação empregados. Prosseguimos demonstrando a aplicação
do FBST ao conjunto de dados de Nelson e Plosser (1982) e comparando seus resultados ao ADF
Encerramos o capítulo com simulações feitas para investigar o poder do FBST comparado ao do ADF

e com alguns comentários sobre as limitações dos testes de raízes unitárias em geral.

4.1 0 modelo

A üm de ilustrar o uso do FBST para testar se tuna série possui raízes unitárias, partimos do

modelo mais geral asstunido pelo ADF. Seja então uma série gerada por un} modelo auto-regressivo

de ordem p - AR(p) - com ruídos gaussianos, uma constante e uma tendência determinística:

yt :: P + (Í É + Piyt-i + + Ppyt-p + ct (4.1)

em que c. .- N(0, a') Vt = 1, , T. Nesse caso, é possível reescrever o modelo da seguinte forma

P + (Í t + I'03/t.t + I'iAyt-t + + I'p-iAyt W-t + ct (4.2)

em que Ayt::yt yt i, I'o::pi+..-+pP-- lel'i:: >1'lÍ-i+ipj param:: l,...,p-- 1. Chamando
de 0 = (p, õ, I'o, . . . ,I'P i) e de yP = (y1, . . . ,3/P) as primeiras p observações, temos que a função de

verossimilhança é:

29
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/(cp, - . - ' crio, a, yp) - (2a)'(T'P)/2a-(T-p)exp { --(1/2a2) r c* l.1. t=H-l J
(4.3)

emquect=Ayt p õt I'oyt l I'iA3/t.i ... I'P iAZ/t p+i

Assumimos uma priori .fZat para. (0, Ioga) que leva à priori(supostamente) não informativa para

(0, a)

«-(0, a) « l/a. (4.4)

Para escrever a posteriori conjunta usamos a seguinte notação

y

1 1 3/. Agp

1 2 yp+l AI/p-riX

l T yr-i Ag/r l Ag/r p+.i

P

Õ

I'o0

I'p-i

sendoydedimensãoT pxl,X,T pxp+2e0,p+2xl.

Usando essa notação matricial, a soma dos quadrados dos erros é dada por (y xí?y(r -- xo).

Pelo fato dc que o estimador de mínimos quadrados ordinários de 0 é dado por 0 - (X'X)'iX'y e

os valores previstos de Y por y = XO, é possível verficar que:
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(}'' xoy(}'' xo) ?y(}'' }'') + (o ê'x'x(ú Õ). (4.5)

A equação ('1.5) é útil para escoe-ver a posteriori conjunta

.f(0, aly. yP) c( a'(l"'P+l)exp { -- ã;1l(r -- Py(r -- P) + (o oyx'x(o -- o)l}
(4.6)

porque essa forma da posteriori é uma Normal-Gama, o que facilitará o uso do ainostrador de Gibbs

4.2 Resultados

Baseando-se na seção anterior, aplicamos o FBST para testar a existência de raízes unitárias

em 14 séries macroeconómicas dos EUA introduzidas em Nelson e Plosser (1982) e estendidas por

Schotman e van Dijk (1991). Todas elas têm periodicidade anual e terminam em 1988 - as séries
originais terminavam no ano de 1970. O PIB real foi medido em bilhões de dólares de 1982 e o

PIB real per capita em dólares de 1958. A produção industrial, o deílator do PIB, a inflação ao
consumidor e os preços das ações estão reportados em índices. O nível de emprego foi medido em
milhares de pessoas empregadas. Os salários nominais são a renda média dos trabalhadores na

indústria em dólares correntes e os salários reais são os salários nominais deflacionados pelo índice

de inflação ao consumidor. O estuque de moeda é a média anual em bilhões de dólares correntes
do estoque monetário definido como MI - papel moeda em poder do público e depósitos à vista
em bancos comerciais. A taxa de juros é a taxa de rendimento de papéis de 30 anos de empresas

privadasi . Para ajustar os modelos descritos nesta seção todas as séries foram transformadas para a

escala logarítmica

A tabela a seguir mostra os resultados obtidos para as séries do referido banco de dados. Além

da estatística ADF, calculada usando o teorema de F'risch-Waugh-Lovell2, indicamos seu p-valor3 e a

probabilidade a posteüori da série ser não estacionária, P(I'o 2 0jy). A especificação de cada série,

reportada na tabela, é a mesma proposta em Bauwens et al. (1999), para que os resultados possam

:Para a descrição completa da séries bem como suas fontes consultar o site de Peter Phillips, ko-
rora. ecorz.gfaZe.edu/pÀáZZips/data/qzp8enp. dat, além das referências acima

20 teorema FWL(Frisch-Waugh-Lovell theorem) afirma que é possível encontrar os coeficientes de uma regressão
linear utilizando mínimos quadrados ordinários em regressões auxiliares e utilizando os resíduos das mesmas. Ver FYisch
e Waugh (1933), Lovel1 (1963) e uma aplicação do teorema na seção 5.2.

30s p-Maiores para o teste ADF foram obtidos usando o tamanho de airlostra excito de cada série pelo programa
descrito em hÍacKinnon(1996) e disponibilizado pelo autor.
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ser comparados

A hipótese de raízes unitárias pode ser formulada como uma hipótese precisa e, dessa fora)a, o

FBST é o instrumento bayesiano mais indicado para realizar a inferência. Apenas para facilitar a

exposição desconsideramos momentaneamente os termos determinísticos. Então, a série representada

em (4.1) pode ser escrita como:

ppLP )ut = pÇLÕut = et

Caso o polinâmio nos lago representado do lado esquerdo da equação acima tenhtt unia raiz
unitária, p(1) = 0. Logo, como já discutimos no capítulo 2, 1'o = 0 é a hipótese precisa a ser testada

pelo FBST.

Seguindo o formalismo do FBST, buscamos os valores dos parâmetros que maximizar a posteriori

sob .llío4. Encontrados esses valores de 0 e a, o passo seguinte é integrar a posteriori no conjunto

tangente, ou seja, o conjunto do espaço paramétrico em que os valores da posteriori são maiores
ou iguais àquele dado pelo má.Elmo da posteriori sob -feio. Tal procedimento fornece, portanto, a

probabilidade (a posteriori) dos pontos do espaço paramétrico mais verossímeis que o ponto que
maximiza a posteriori sob /7o. A evidência a favor da hipótese é o complemento dessa probabilidade.

Para realizar a maximização utilizamos uin algoritmo de simuZated anneaZárzg descrito em Corana

et al. (1987) e Golfe et al. (1994). A rotina foi fornecida por Williain Golfe e implementada

no software Octave. A integração foi realizada utilizando métodos de Monte Carão, como descrito

em Stern (2007). Pela equação (4.6), percebe-se que as densidades a posteriori condicionais são

a(Ola,y,yp) « .V(0,a'V) e «-($10,y,yp) « I'(Z:#D,-B), em que B = 0.5(}'' ?y(}'' ?') + (0

ÓrX'X(0 Ó) e V = (X'X)'i. O amostrador de Gibbs permite, então, obter amostras de 0 e a com
a mesma densidade descrita em (4.6). Os valores apresentados a seguir foram obtidos com amostras

de 100000 pontos.

Os resultados da penúltima coluna da. tabela 4.1 podem ser considerados dignos de um pesquisador

que deseja "r"'usA out to announce tAe /aíZure o/ cZassácaJ methods" pois mostram valores bem distantes

dos p-valores fornecidos pelo ADF. Esses resultados foram evidenciados por Sims (1988) e Sims e

Uhlig (1991). Considerando um modelo AR(1) sem Lenhos determinísticos, argumentaram que, uma

4Utilizamos, em todos os problemas abordados neste trabalho, a densidade de referência proporcional à unifonne,
T'(a) oc 1. Dessa forma, a posteriori e a função surpresa são equivalentes
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Tabela 4.1 Testes de raiz unitária para os dados d;e Nelson e Plosser

vez que os resultados freqüentistas se baseiam na distribuição de pãp = 1, chegavam a conclusões

pouco intuitivas pois a referida distribuição é assimétrica. A inferência bayesiana, concluem, usa a

distribuição de plp, yt, . . . , y7', que não é assimétrica.

Em resposta a esses trabalhos, Phillips (1991), defende que a diferença nos resultados encontrados

pelas inferências freqüentista e bayesiana seria devida ao uso da priori .fZat, que põe peso excessivo

na região estacionária. Propondo o uso da priori de Jeffreys, Phillips resgata os resultados obtidos

pelo teste ADF

.l R qim131 nrÃnq

Phillips (1991a) afirma que a priori/Zat é, na realidade, informativa quando empregada ein
modelos de séries temporais como os utilizados para testar raízes unitárias. Nesse trabalho, realizou

simulações para demonstrar que: '7tAe use o/ a/ /Zat pior Aas a tenderzcy to b as tAe postehor
touurds stationar'ity. 1...1 Quer \open jthe estimatorl is dose to unitU, there maU stilt be o. non
negligible doumtoard pias ãn the ljtatJ posterior probabitities"

O objetivo desta seção é mostrar os resultados de simulações realizadas para determinar o poder

do FBST quando aplicado ao teste de raízes unitárias empregando uma priori .fZat como suposto na

seção inicial deste capítulo. Inicialmente supomos um modelo .AR(1) e, posteriormente um AR(2).

Séries Início p tend. ADF p-valor P(I'o ?olr) e-valor
PIB rea]
PIB nominal

PIB real per capita
Prod. industrial
Emprego
Taxa de desemprego
Defiator do PIB
Inflação ao bons.
Salários nominais
Salários reais

Moeda (MI)
Velocidade

Taxa de juros
Preço de ações

1909 2 sim -3.52 0.044 0.0005 0.040
1909 2 sim -2.06 0.559 0.0238 0.523
1909 2 sim -3.59 0.037 0.0004 0.034
1860 2 sim -3.62 0.032 0.0003 0.028
1890 2 sim -3.47 0.048 0.0004 0.043
1890 4 não -4.04 0.019 0.0001 0.020
1889 2 sim -1.62 0.778 0.0584 0.762
1860 4 sim -1.22 0.902 0.1154 0.983
1900 2 sim -2.40 0.377 0.0106 0.341
1900 2 sim -1.71 0.739 0.0475 0.715
1889 2 sim -2.91 0.164 0.0029 0.147
1869 2 sim 1.62 0.779 0.0620 0.777
1900 4 não 1.35 0.602 0.0962 0.936

1871 2 sim -2.44 0.357 0.0103 0.349
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Simulamos 1000 séries com o seguinte processo gerador

yt :: P3/t 1 + ct (4.7)

em que p=1 e ct -.. N(0, 1), t = 1, . . . , 50. Para cada uma das séries calculamos o e-valor e o ADF

Posteriormente realizamos o mesmo exercício com p = 0.99, 0.975 e 0.95. Para re.jeitar a hipótese

testada, -17o : p = 1, foram adotados os seguintes critérios: para o ADF, o nível crítico de 5% calculado

para amostras com 50 observações; e para o FBST, o e-valor encontrado para o quinto percentil das

amostras e o nível assintótico de 5%,conforme descrito na senão 3.1 do capítulo 3. As tabelas a seguir
resumem os resultados.

Tabela 4.2: Valores médios do ADF e e-valor para as 1000 séries geradas com o processo (4.7)

Tabela 4.3: Número de vezes em que Ho P ] foi rejeitada lias 1000 séries geradas pelo processo (4.7)

Realizamos o mesmo exercício supondo um processo gerador dos dados com constante e com

constante e tendência determinística, ou seja:

Z/t :: P + Pg/t 1 + ct (4.8)

yt = P + (it + PZ/t.i + ct (4.9)

as tabelas a seguir resumem os resultados

Parâmetros ADF p-valor e-valor

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95

0.4403
-0.6375
0.9525

-1.2328

0.5188
0.4361
0.2997
0.1970

0.6697
0.6560

0.5938
0.4850

Parâmetros ADF Eu < 0.144 Eu < 0.145

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95 á g g
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Tabe[a 4.4: Va]ores írlédios do ADF e e-valor para as ]000 séries geradas co)rl o processo (4.8) P 0.5

Tabela 4.5: Número de vezes em que Ho : p
P - 0.5

l foi rejeitada nas 1000 séries geradas pelo processo (4.8)

Tabela 4.6: Valores médios do ADF e e-valor para as 1000 séries geradas com o processo (4.9) - p
Õ 0.02

0.5

Tabela 4.7: Número de v;ezes em que /ío : p
P - 0.5, ã - 0.02

l foi rejeitada nas 1000 séries geradas pelo processo (4.9)

Observamos que o FBST tem um poder semelhante ao ADF no modelo sem termos deter-
minísticos. Já nos modelos com termos determinísticos o FBST apresentou melhor performance

que o ADF

Realizamos o mesmo exercício supondo processos geradores AR(2). Simulamos, portanto, 1000

séries com os seguintes processos geradores:

Parâmetros ADF p-valor e-valor

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95

0.4986
1.0466

-1.4902
1.8890

0.8827
0.7294
0.5304
0.3347

0.7772

0.6570

0.5249

0.3804

Parâmetros ADF Eu < 0.15 Eu < 0.112

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95 i Ã l

Parâmetros ADF p-valor e-valor

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95

1.6029
1.9751
2.1936

2.2733

0.7778
0.6003
0.4826
0.4401

0.7071
0.4426
0.3656
0.3355

Parâmetros ADF Eu < 0.137 Eu < 0.0985

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95   $ $
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yt ' Pi3/t-t + P2yt .2 + ct (4.10)

g/t = P +Pt3/t-i +P2yt 2+et(4.11)

yt = P+ Õt + Piyt-i + P2yt.2+ ct(4.12)

em que H = 0.5, õ = 0.02 e ct «, N(0, 1) para t = 1, . . . , 50. As tabelas a seguir resumem os resultados.

Agora, p = pi + p2.

Tabela 4.8: Valores médios do ADF e e-valor para as 1000 séries geradas com o processo (4.10)

Tabela 4.9: Número de vezes em que Ho : p = 1 foi rejeitada nas 1000 séries gerada.s pelo processo (4.10)

Tabela 4.10: Valores médios do ADF e e-valor para as 1000 séries geradas com o processo (4.11)

Parâmetros ADF p-valor e-valor

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95

-0.37166
-0.5961]
0.80416
1.0332

0.555
0.4586
0.3559
0.1975

0.7902
0.7872
0.7550
0.7001

Parâmetros ADF 8u < 0.2768 Eu < 0.112

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95 i ã  

Parâmetros ADF p..valor e-valor

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95

0.52677
0.93281
1.26273
1.70577

0.8847
0.8046
0.5917
0.4425

0.845]
0.7725
0.6919
0.5563
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Tabela 4.11: Número de vezes em que Ho : p [ foi rejeitada lida 1000 séries geradas pejo processo (:!.] 1)

Tabela 4.12: Valores médios do ADF e e-valor para as 1000 séries geradas com o processo (4.12)

Tabela 4.13: Número de vezes em que Ho : p l foi rejeitada nas 1000 séries geradas pelo processo (4.12)

4.4 1.]111jtnr'ãpc= rlnq tpc=tpq

A literatura tem demonstrado que a realização de testes de raiz unitária possui várias dificuldades,

como discutimos brevemente ao longo deste trabalho. Uma delas é a impossibilidade de distinguir

entre uma raiz unitária e um processo com raiz próxima de um. De acordo com Phillips e Xiao
(1998), o poder dos testes de raiz unitária em amostras com 100 observações e raízes próximas de um

- (0.9,11 - é normalmente menor que 30%. Então esses testes geralmente indicarão que a série tem raiz

unitária, principalmente para amostras pequenas. Além disso, eles têm pouco poder para distinglür
entre séries tendência-estacionárias e processos com constante e raiz unitária. Em amostras ânitas,

qualquer processo estacionário ao redor de uma tendência pode ser arbitrariamente aproximado por

um processo com constante e raiz unitária e o contrário também ocorrem

Sabe-se que é possível escrever um passeio aleatório como

Ver Enders (1995) e Hamilton (1994).

Parâmetros ADF Et; < 0.314 Eu < 0.0985

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95   l  

Parâmetros ADF p-valor e-valor

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95

1.5789
1.9031

2.14138
2.26703

0.7873
0.6214
0.6316
0.4223

0.6725
0.573]
0.4924
0.4528

Parâmetros ADF Eu < 0.1036 Eu < 0.091

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95   i X
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yt " Ft -t qt

Pt :: Pt 1 + ct

em que 77t e ct são ruídos brancos independentes com variâncias ag e a? respectivamente. E possível

observar yt mas não os choques que afetam a série. Se a? é não nula, o processo tem raiz unitária,
pois

0, e«tão {.*} co pata todo t. Logo, pt po + cot e yt é tendência-estacionário

yt :: PO + cot + v?t

Portanto, a diferença entre as duas últimas equações é devida à variância de ct. Observando o

efeito composto dos dois choques, não existe uma maneira simples de determinar se a? = 0. Isso
é particularmente verdade se o processo gerador dos dados é tal que an2 é relativamente grande em

comparação a a2. Em amostras finitas, aj arbitrariamente grande torna praticamente impossível
distinguir entre um processo tendência-estacionário e um diferença-estacionái'io. Segue-se que um
processo tendência-estacionário pode aproximar arbitrariamente um processo com raiz unitária. Se a

parte estocástica do processo tendência-estacionário tem variância suficiente, não será possível distin-

guir entre as hipóteses de raiz unitária e estacionariedade ao redor de uma tendência determinística.

No entanto, alguns autores como Hendry e Juselius (2000) argumentam que a incapacidade de dis-

tinguir entre um processo com raiz próxima de iun e lim processo com raiz tmitária não limita a

modelagem empírica. Isso porque, mesmo que a série seja considerada estacionária, mas com raiz

próxima de um, p > 0.95, por exemplo, é recomendável considera-la -r(1) a fim de obter uma inferência
robusta.
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Os testes freqüentistas geralmente sugerem que uma hipótese deve ser rejeitada caso o p-valor

da amostra seja menor que 0.10, 0.05 ou 0.01. No entanto, td procedimento é polêmico e tem sido

largamente discutido na literaturas. No caso dos testes bayesianos esse problema é abordado de
maneira distinta. E coibum reportar a probabilidade a posteriori de uma hipótese em teste. Também

é usual definir uma função de perda e então adota-se a decisão - aceitar ou leão a hipótese - que

minimiza essa perda. Ambas as abordagens podem ser adotadas no caso do FBST. Há, porém, outra
possibilidade, que é definir um nível crítico para o e-valor a fim de minimizar unia função dos erros
dos tipos l e 11. Esse nível crítico é definido elnpiricainente para cada série, por meio de simulações,

da seguinte maneira: simulam-se N séries supondo que a hipótese testada é verdadeira e, após testá-

las, obtem-se a freqüência relativa de vezes em que ela foi rejeitada (erro do tipo 1). Simulam-se
outras N séries usando as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros e, após testa-las,

obtem-se a freqüência relativa do número de vezes em que a hipótese não foi rejeitada (erro do tipo

11). Seleciona-se então o e-valor que minimiza, por exemplo, a soma desses erros.

Realizamos essas simulações para algumas das séries descritas na seção 4.2 e as apresentamos

abaixo com os respectivos e-valores para os modelos já reportados na tabela 4.1. Observe que por

este critério, poderíamos rejeitar a hipótese de raiz unitária para as séries do PIB real e produção

industrial, como o ADF sugere, mas também para a série de moeda. Para as demais, aceitamos a

hipótese de raiz unitária, segundo o critério destacado.

Tabela 4.14: Nível do e-valor que minimiza a soma dos erros dos tipos l e ll

Outra limitação, especi6camente do ADF quando utilizado em pequenas amostras, diz respeito
à hipótese de normalidade dos resíduos do modelo testado. Em trabalhos empíricos, tal hipótese

raramente é testada quando se emprega o ADF. Uma das vantagens do FBST em pequenas amostras

é justamente permitir o teste de raiz unitária quando os dados não apresentam distribuição gaussiana.

Para ilustrar isso realizamos o seguinte exercício: simulainos 1000 séries com 50 observações com o

'Ver Peneira e Wechsler (1993) e suas referência.

Série e-valor  
PIB real
Prod. industrial
Deflator do PIB
Sala.rios nominais

Moeda (MI)
Preço ações

0.040
0.032

0.778

0.377
0.164
0.357

0.102
0.096
0.565
0.283
0.182
0.245
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processo gerador AR(1) sem termos determinísticos e termo aleatório seguindo uma distribuição

Gumbel7 com parâmetro de locação nulo e parâmetro de escala igual a um. Abaixo apresentamos

a densidade da Gumbel com esses parâmetros e a normal padrão. Realizamos o exercício para
p :: 1,0.99,0.975 e 0.95. Para cada série calculamos o e-valor e o ADF e os critérios de rejeição

da hipótese de raiz unitária são os mesmos da seção anterior. Em todos os casos a performance do

ADF foi pior, uma vez que a tabela de seus valores críticos foi calculada supondo que os erros têm

distribuição normal. As tabelas a seguir resumem os resultados.

Figura 4.1: Linha l Normal (0,1) e Linha 2 Gumbel (0,1)

Tabela 4.15: Valores médios do ADF, e-valor e prob. a posteriori pata as 1000 séries geradas pelo pí-ocesso
(4.7) e resíduo Gumbel(0,1)

rA expressão da função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória com distribuição Gumbel é dada
no Apêndice A.

Parâmetros ADF p-valor e-valor

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95

2.729

1.870
1.060

0.212

0.998
0.984
0.922

0.744

0.7597
0.6647
0.5012

0.3332
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Tabela 4.16: Número de vezes eJn que .FJo

resíduo Gumbel(0,1)
P l tbi rejeitada Tias 1000 séries geradas pelo processo (4.7) e

Essa limitação também pode ser sentida em amostras consideradas grandes. Para ilustrar isso

utilizamos novamente algumas das séries de Nelson e Plosser (1982). Para as séries do PIB real,

produção industrial, deflator do PIB, salários nominais e moeda, a hipótese de normalidade é rejei-

tada. Isso ocorre principalmente pelo excesso de curtose e assimetria desses dados, como facilmente

se observa pelos histogramas8. Dessa forma, uma distribuição que parece anais adequada é a t as-

simétrica. Calculamos portanto o e-valor pala a hipótese de raiz unitária seguindo, para as respectiva.s

séries, os modelos descritos na tabela 4.1. Como priori para o parâmetro de escala da t assimétrica,

a, usamos p(a) c( l/a e para os graus de liberdade, õ, p(a) oc l/õ visto que esse também é um
parâmetro real e positivos

Abaixo seguem os resultados juntamente com o tamanho de cada amostra (T) e os níveis do

e-valor que minizam a soma dos erros considerando que os dados seguem a distribuição t assimétrica.

Para calcular o e-valor utilizamos a aproximação das integrais de interesse descrita na seção 3.2.

Tabela 4.17: E-valor assumindo distribuição { assimétrica e tamanho da amostra

apara essas séries, a hipótese de normalidade dos dados é rejeitada pelo teste qui-quadrado com os p-valores de
0.039, 0.002, 0.00, 0.0003 e 0.0001 para as séries PIB real, produção industrial, deflator do PIB, salários nominais e
moeda respectivamente. O teste Kolmogorov-Smirnof reporta p-valores de 0.575, 0.047, 0.096, 0.036 e 0.140 para a
normalidade e p-valores de 0.996, 0.441, 0.832, 0.949 e 0.964 para a t-assimétrica, respectivamente para as séries citadas.

9A expressão da t assimétrica é apresentada no Apêndice.

Parâmetros ADF Eu < 0.14 Eu < 0. 145

p-l
p-0.99
p-0.975
p-0.95   ê i

Série r e-valor EUc
PIB rea]
Prod. industrial
Deílator do PIB
Salários nominais

Moeda (MI)  
0.197
0.308
0.999
0.477
0.762

0.935
0.934
0.992
0.959
0.977
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Histogram of dy Histogram of dy

dy dy

Figura 4.2: Fiistograma da série do PIB real
e densidade normal

Figura 4.3: Histograma da série do PIB real
e densidade da t assimétrica

Histogram of dy

® ®

Figura 4.4: Histograma da série da produção
industrial e densidade normal

Figura 4.5: Histograma da série da produção
industrial e densidade da t assimétrica
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Histogram of dy

2'
g
8

dy ®

Figura 4.6: Histograma da série do deHator
do PIB real e densidade normal

Figura 4.7: Histograma da série do deflator
PIB real e densidade da t assimétrica

Histogram of dy

+ W

Figura 4.8: Histograma da série de salários
nominais e densidade normal

Figura 4.9: Histograma da série de salários
nominais e densidade da t assimétrica
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Histogram of dy

© W

Figura 4.10: Histograma da série de moeda
e densidade normal

Figura 4.11: 11istograma da série de moeda
e densidade da t assimétrica



Capítulo 5

FBST e Co-Integração

Seguindo a estrutura do capítulo 4, abordaremos a aplicação do FBST aos testes de co-integração

supondo, novamente, tuna priori não informativa. Após uma seção que enuncia a notação utilizada,

expomos alguns exemplos com dados simulados e encontrados na literatura - Johansen e Juselius

(1990) e Lulas (2000).

5.1 0 modelo

Da mesma maneira como utilizamos o FBST para testar se uma série possui raízes unitárias,

podemos utiliza,-lo para testar se as séries componentes de um vetor são co-integradas. Seja então

um vetar b = lyit, . . . , yntl' com t = 1, . . . ,T gerado por um VAR(p). Conforme demonstrado no

capítulo 2 seu processo gerador pode ser reescrito como:

a.h =1'iAb i+ +l'p-iAb p+i+llb-l+Et. (5.1)

e, utilizando notação matricial

Ay-ZB+E IS.2)

.-.«'* -t =' ].,
W

'h:l,,
I'í

e o vetou de erros

I'p-i
HA4: A4-.,.: v; :

45
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é dado por E «' J\4Arr..:.(0, E ® /r). A expressão da densidade de probabilidade dessa distribuição é

dada no Apêndice A, assim como a da normal multa-variada, também citada neste capítulo

Considerando a equação (5.2) e uma priori não informativa

P(B, E) o( IEI'(n+1)/2

temos que a verossimilhança e a posteriori são, respectivamente

P(A}''lB,X,z) " IXI'r/'exp l IX':(A}' ZBy(ar Z.B)j l

p(n, slz\v. z) 0(

()(

El-(Z'+"+1)/2exp {--4trjE l(Ay zny(Ar -- ZB)l}

El-(7'+"+1)/2exp {--$trlE-ijS +(B .êyz'z(B -- Ê)ll}
/X;g(-BI.ê, E ® (z'z)':).f»,(sls, I')

(5.3)

.ê = (Z'Z)'iZ'Ay e S = .AY'Ay AY'Z(Z'Z)'tZ'Ay. Além disso, n representa o número

de séries componentes de y; e k a dimensão de 13, que é k x n.

5.2 Aplicações e resultados

A posteriori(5.3) é usada pelo FBST para testar o posto da matriz 11. Para exemplificar, considere

um vetor b bi-variado gerado por um VAR(1):

b = ib t+Et (5.4)

em que Et N/2(0, E), e o mesmo modelo escrito na forma de correção de erros

Ab =llh.i+Et (5.5)

Desejamos testar, por exemplo Ho : p(11) = 1. Para implementar o FBST temos que encontrar

o máximo da posteriori sob a hipótese testada. Nesse caso, assumimos que ll tem posto reduzido
e a decompomos em duas matrizes de posto um e dimensão 2 x 1, cv e #, conforme o teorema da
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representação de Granger, de modo que ll = aD'. Então, para definirmos a posteriori restrita (sob
Ho) nessa situação, escrevemos:

"-r=:: ] [.:: ,:, ]
e maxilbizamos a posteriori sob essa restrição. Pata testar p(1]) = 0 basta testar se ll é a matriz nula.

Quando o vetor I'l possui n componentes a abordagem é estendida automaticamente. Nos exemplos

a seguir comparamos os resultados obtidos pelo FBST com o teste do máximo auto-valor, utilizado

para testar o llúmero de auto-valores não nulos de ll. Os p-valores reportados são assintóticos

Exemplo 1: sinitllainos um VAR(1) bi-variado com 50 observações, erros N/2(0, E) e os seguintes
parâmetros:

. l 0.8 0.1 1 . 1 0.5 l
OI = 1 1 e E = 1 1

l 0.5 l o.s i.5 l
A matriz (Di têm os auto-valores iguais a l e 0.3. Portanto, }iá um vedor de co-integração. O

teste para a hipótese p(11) = 0 têm e-valor igual 0.00428, o que nos permite rejeita-la. Testando
p(11) = 1 obtemos e-valor de 0.99686, e isso conârma a presença de um vetou de co-integração. O

teste do máximo arlto-valor para /7o : r = 0 contra .lli : r :: l apresenta l»valor próximo de zelo e
para /{o : r :: l contra .llri : r = 2, p-valor de 0.4746, chegando à mesma conclusão do FBST, de que

há um vetar de co-integração.

Exemplo 2: simulamos outro VAR(1) bi-variado com 50 observações e os seguintes parâmetros:

õi= 1 . . 1 e Eigualàdoexemploanterior.

A matriz õi têm ambos os auto-valores iguais a 1. Portanto, as séries são /(1) e elas não co-
integram. O teste pala a hipótese p(11) = 0 têm e-valor igual 0.4586, o que não nos permite rejeita-la,

como era esperado. O teste do máximo auto-valor para -Ho : r = 0 contra .liít : r:; l apresenta p-valor

de 0.3889 e portanto a hipótese nula não é rejeitada

l

Exemplo 3: agora gerimos um VAR(1) tri-variado com 50 observações e os seguintes parâmetros
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l o o 1 1 1 0.2 0.2 1

õi= 1 0 0.5 0 l eE= 0.2 0.5 0.2 l.
o o 0.3 1 1 0.2 0.2 1 l

A matriz Q'l têm auto-valores iguais a 1, 0.5 e 0.3. Portanto, há dois vetores de co-integração.

O teste para a hipótese p(11) = 0 têm e-valor igual 0.0151, o que nos permite rejeita-la. Testando
p(11) = 1 obtemos e-valor de 0.0342, e também rejeitamos essa hipótese. Testando p(11) = 2 obtemos

e-valor de 0.9991, o que confirma a presença dc dois vetores de co-integração.

O teste do máximo auto-valor para ]7o : r :: 0 contra .llri : r :; l apresenta p-valor próximo

de zero e para Ho : r = 1 contra .17i : r = 2 também. O teste de .17o : r = 2 contra f71 : r = 3

apresenta p-valor de 0.11489, o que não permite rejeitar J7o c nos leva a concluir que há dois vetores

de co-integração.

Exemplo 4: simujamos um VAR(2) bi-variado novamente com 50 observações e o seguinte processo

gerador:

«-l\T =1«-:-- 1 ::1 ::il«-,*,.

.«.-'-l..; :::l
são iguais a l e 0.3.

Sabemos que há um vetar de co-integração pois os auto-valores de '}(1)

Para o teste de -llo : r = 0 o FBST indica um e-valor de 0.0276, o que nos permite rejeita-la. O

teste do máximo auto-valor, ao testar essa hipótese contra J7t : r = 1 apresenta p-valor de 0.0003.
Para o teste de Ho : 1 = 1 o FBST indica um e-valor de 0.9972 e o teste do máximo auto-valor,
contra .Eri : r = 2, p-valor de 0.4392.

Exemplo 5 (Johansen e Juselius, 1990): aplicamos o FBST ao conjunto de dados da economia
finlandesa utilizado poi Johansen e Juselius.

Os autores utilizaram as séries, em logaritmos naturais, do agregado monetário JWI, da taxa
de inflação, da renda real e da taxa de juros primária estabelecida pelo Banco da Finlândia com o
objetivo de modelar a demanda por moeda que, supostamente, segue uma relação de longo prazo
A amostra têm observações a partir do segundo trimestre de 1958 até o terceiro de 1984. O modela

escolhido foi um VAR(2) com constante inestrita e dummies sazonais para os três primeiros trimestres
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do alto. Escrevendo o modelo escolllido na forma de correção de erros, temos

a.h P + tPI)t + I'iAh l + llYÇ l + .Et (5.6)

em que ll :; (Di + @2 /, I'i :; --õ2, p é o vetor de constantes e Z)t contém as dummies sazonais.

Esse vedor poderia conter outras variáveis determinísticas. Supõe-se que .Et «. N/a(0, E).

Para facilitar a implementação do FBST, dado o grande número de parâmetros a serem definidos

nos passos de maxíinização e integração, utilizamos o Teorema de Frisch-Waugh-Lovelli . Realizamos

então as regressões auxiliares:

z\b P' + W'Z)t + I'ÍAh-i + Ro,t

b-i p* + *Dt + I';Ab-l + Ri,t

e então podemos trabalhar apenas com os vetores de resíduos para analisar o posto de 11, uma vez

que o teorema garante que

Ro,t = ll.Ri,t 1 + Et,

sendo .Et o mesmo de (5.6). Os resultados são reportados na tabela abaixo

Ho FBST À... p-valor
r=0 0.0006 38.489 0.0007
r::1 0.0505 26.642 0.0060
r=2 0.9726 7.8924 0.3983

Tabela 5.1: Resultados do FBST e teste de máximo auto-valor aplicados aos dados da Finlândia apresentados
em Johansen e Juselius (1990)

Os autores concluem que havia, no mínimo, dois velares de co-integração, a mesma conclusão
obtida pelo FBST

iVer a discussão na seção 4.2.
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Exemplo 6 (Lucas, 2000): como Intimo exemplo aplicamos o FBST ao con.junto de dados dos EUA

utilizado por Lulas. Testamos a co-integração entre a renda nacional real, o estoque de moeda
(MI) deílacionado pelo defiator do PIB e a taxa de juros de curto prazo paga sobre papéis privados.

Ajustamos aos dados um VAR(1) com constante irrestrita. Os resultados seguem abaixo.

.17o FBST À... p-valor
r=0 0.0145 25.334 0.0101
r=1 0.9299 4.2507 0.8271

Tabela 5.2: Resultados do FBST e teste de máximo auto-valor aplicados aos dados dos EUA utilizados em
Lucas (2000)

O FBST mostra, portanto, sua versatilidade mais uma vez. Os testes freqüentistas de raízes
unitárias e de co-integração necessitam de simulações para determinar seus valores críticos pois suas

estatísticas têm distribuições que não podem ser calculadas analiticamente. Cromo esses valores

dependem do tamanho da amostra utilizada, caso as tabelas não apresentem os níveis críticos para
o tamanho de amostra desejado é preciso utilizar o tamanho de amostra mais próximo ou o nível

assintótico. Isso pode ser um problema principalmente em pequenas amostras pois as simulações
supõe uma determinada distribuição para os dados, como demonstramos no capítulo 'l.

Já o FBST não necessita de nenhuma hipótese sobre o tamanho da amostra e pode ser conduzido

supondo qualquer distribuição paiamétrica dos dados.

=
H



Capítulo 6

Conclusões

6.1 Considerações Finais

Ao longo das últimas décadas, a literatura econométrica desenvolveu testes para identificar raízes

unitárias e relações de co-integração em séries temporais. A maior parte desses avanços se deu no
bojo da tradição freqüentista e somente a partir da década de 90 a abordagem bayesiana sobre esses

tópicos avançou e apresentou alternativas interessantes.

Os testes freqüentistas dependem de hipóteses sobre os modelos usados nos testes e da distri-

buição dos termos de erro para derivar as distribuições assintóticas das estatísticas. Este trabalho

demonstrou como se utiliza um procedimento bayesiano recentemente adotado para testar hipóteses

precisas para o tratamento de séries temporais nos supracitados testes. O FBST mostrou sua robus-

tez e versatilidade. Além de permitir a realização de testes com quaisquer distribuições a priori, não

necessita de hipóteses fechadas sobre a distribuição dos erros mesmo em amostras pequenas. Também

é um procedimento excito, pois não faz liso de hipóteses sobre o comportamento assintótico de sua

estatística, e é superior às alternativas da própria tradição bayesiana pois não depende de suposições

ad hoc sobre as hipóteses testadas ou de marginalização dos pmâmetros de incómodo. Além disso, é

conduzido em estreita observância ao princípio da verossimilhança.

6.2 Sugestões para Pesquisasji'usuras

A 6ln de prosseguirmos essa agenda de pesquisas, seria interessante realizar mais estudos com

o FBST empregado ao teste de raízes unitárias utilizando distribuições semi-paramétricas pois nas

aplicações empíricas é comum ter pouca informação sobre a real distribuição dos dados. Tal extensão

51
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pode ser feita também ao FBST empregado aos testes de co-integração, embora para o contexto

multa-variado a carga computacional seja muito maior. Outra sugestão é ampliar o grupo de modelos

empregados nos testes de raízes unitárias, ou se.ja, incluir temos de médias móveis e trabalhar com

modelos ARMA e não apenas com os auto-regressivos, como o ADF. Para o FBST, tal inclusão é

simples enquanto para a tradição freqüentista criaria a necessidade de derivação de outras estatísticas

com suas respectivas distribuições e valores críticos.

No que diz respeito aos testes de co-integração, é necessário conduzir estudos de simulação, seme-

lhantes aos realizados no capítulo 4 a fim de investigar o poder do FBST comparado ao procedimento

de Johansen. Também seria interessante investigar o uso do FBST nesse contexto supondo outras

prioris além da não-informativa usual aqui empregada. A inclusão de termos de médias móveis para

trabalhar com modelos VARMA também pode ser investigada, embora no contexto multa-variado o

trabalho computacional seja mais pesado.



Apêndice A

Distribuições utilizadas no 'ltabalho

Neste a.pêndice apresentamos algumas das distribuições utilizadas no trabalho e suas respectivas

funções de densidade de probabilidade. A notação se baseia principalmente em Bauwens et al. (1999).

A.l Gumbel

A função densidade de probabilidade de uma variável aleatória z com distribuição Glimbel é dada
por

.'(,l«,',.«-( -'«,( (A.l)

em que p é o parâmetro de locação e pode ser qualquer real e 0 é o parâmetro de escala e é sempre

positivo. O suporte de z é toda rega real.

A.2 t de Student Assimétrica

A função densidade de probabilidade de uma variável aleatória z com distribuição t assimétrica
é dada por:

,'. «,.,.,'' - ''.'.;',«[«'«-:'. «,(#é);'*'] (A.2)

em que p é o parâmetro de locação, a o parâmetro de forma, o o parâmetro de escala, e õ o número

de graus de liberdade; sendo os dois últimos estritamente positivos. Além disso, td(zl (i) denota
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a densidade de uma t de Student d dimensional com (i graus de liberdade e matriz de variância

Q; TI(.;õ + d) é a função de distribuição da t com õ + d graus de liberdade. Finalmente, (2. =
(z pyçt i(z p). Essa parametrização é usada por Branco e Dey (2001) e Azzalini e Capitania

A.3 Normal Multa-variada

Um vetar X C RP tem distribuição normal nlulti-variada com vetar de locação p C RP e matriz
de variância-covaiiância E, ou seja, X «, JVP(p, E), se sua densidade é dada por:

./'$("1p, x) - oi:(x;p)«p l-;(' pyE':(z - p)j (A.3)

em que

CX(E;P) )p/'lEl:/'. (A.4)

A.4 Normal Mlatriz-variada

Sejam X e vec(X) uma matriz p x q aleatória e seu vedor coluna pq dimensional respectivamente.
Dizemos que X tem distribuição normal matriz-variada com parâmetros À/ € BPxq P e Q matrizes

simétricas gemi-definidas positivas de ordem p e q respectivamente, ou seja, X «.' ]14JVpx,í(vecÀ/, Q ®

P) se e somente se vec(X) -' Arm(M, Q ® P). Portanto, sua densidade é dada por:

.íilN(XIW, Q ® P) = C':(P, Q;p, q) x exp l -;trjQ':(X - -a/yP':(X M)) l (A.5)

em que

Cx/X(P, Q; P, q) l(2r)wjPjÇIQlpli/2 . (A.6)
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