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MODELIZACAO ECONOMETRICA EM ESPACO 
DE ESTADOS- ESTIMACAO E PREVISAO 
COM FIL TRO DE KALMAN (*) 

Nuno Grato (* *) 

Os modelos de espa9o de estados, originados na teoria dos sistemas e 
na engenharia do controlo, tem vindo a ser aplicados com sucesso na modeli
zayao de fen6menos econ6micos, tanto com objectives de estima9ao e con
trolo de interven9ao macroecon6mica como de estima9ao e previsao econo
metrica. 

lntimamente ligada ao sucesso e a divulga9ao desses modelos esta a dis
ponibilizayao de um algoritmo que tem sido descrito como o mais geral e pode
roso dos instrumentos de estimayao estocastica existentes: o celebre filtro de 
Kalman (FK), deduzido por Rudolf Emil Kalman em 1960 (Kalman, 1960) e logo 
generalizado a mode los de tempo continuo (Kalman e Bucy, 1961 ). 

A modeliza9ao em sistema de espa9o de estados (SEE) foi introduzida na 
teoria econometrica na decada de 70. Os trabalhos pioneiros sao os de Harri
son e Stevens (1971 e 1976), de Duncan e Horn (1972) e de Morrison e Pike 
(1977). Posteriormente, Andrew Harvey e James Durbin, na London School of 
Economics, sistematizaram e justificaram a introdu9ao dos modelos SEE e do 
algoritmo de Kalman no corpo da econometria classica (v. Harvey, 1984, e Dur
bin, 1984). Paralelamente, multiples estudos desenvolveram e testaram a apli
cayao do filtro em problemas econ6micos, equipas de economistas utilizaram 
os modelos SEE em controlo macroecon6mico (e. g., Aalders, Engwerda e Otter, 
1984, Rao, 1987) e varies econometristas provaram a utilidade pratica do algo
ritmo de Kalman (Otter, 1978, e Tempelaar, 1983). Tambem software comer
cia!, do mais utilizado em previsao, faz uso desses modelos e do correspon
dente algoritmo (Forecast Master) e dois textbook sabre o tema acabam de 
ser publicados (Harvey, 1989, e West e Harrison, 1990). 

(*) 0 presente artigo - elaborado em resposta a amavel convite da direcc;:ao de Estudos 
de Economia - corresponde a uma sintese parcial da dissertac;:ao de mestrado apresentada e 
defendida pelo autor noISE em 1987-1988 (Grato, 1988) e que foi orientada pelo Prof. Doutor Daniel 
Muller. 

A necessidade de proceder a uma reduc;:ao drastica do volume de texto acabou par impor 
um rearranjo completo da sequencia de exposic;:ao, assim como a eliminac;:ao de muitos dos temas 
tratados. 

Assim, foi totalmente omitida a exposic;:ao e discussao dos conceitos base de estimac;:ao 
estocastica dinamica, remetendo-se o leitor para Brockwell e Davis, 1987, ou para o trabalho ori
ginal. Muitas demonstrac;:oes foram eliminadas, tal como as notas mais polemicas e os desenvol
vimentos pessoais. A tonica foi colocada na modelizac;:ao, e nao na estimac;:ao. Como adendas 
ha a notar referencias a trabalhos entretanto divulgados. 

(**) Assistente do ISE, membra do CEMAPRE, actualmente em doutoramento na Universi
dade de Delaware, EUA. 
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Apesar de tudo isso, a modelizac;:ao em espac;:o de estados e a utili
zac;:ao do filtro de Kalman permanecem, para largos sectores do meio aca
demico, envoltas nalgum misterio, por esquecimento ou por preconceito, que 
nem a importancia do tema nem a simplicidade das ideias basicas parecem 
motivar. 

Parece pois justificar-se todo o esforc;:o de sfntese e de divulgac;:ao das 
ideias basicas subjacentes a essa classe de modelos e a esse algoritmo. Assim 
como parece justificar-se a elaborac;:ao de um survey que referencie parte sig
nificativa dos trabalhos fundamentais ate ao momenta publicados. 

0 presente artigo integra-se nesse objective e esta estruturado da forma 
que se indica: 

1) Situa-se o problema geral de estimac;:ao e previsao que sera estu
dado e recorda-se o conceito de filtro linear; 

2) Apresenta-se o sistema de espac;:o de estados (SEE) e o filtro de 
Kalman (FK); 

3) Mostra-se como o filtro de Kalman pode ser enquadrado na visao 
bayesiana da estimac;:ao e previsao; 

4) Mostra-se como os modelos econometricos e os modelos de suces
soes cronol6gicas ARMA-ARIMA sao redutfveis ao SEE; 

5) Discute-se, em particular, o problema da previsao econometrica, 
defendendo-se a aplicabilidade do SEE e do FK a modelizac;:ao 
e previsao de fen6menos econ6micos em mementos de instabili
dade; 

6) Mostra-se como o esquema de Kalman unifica procedimentos tao 
diversos como os modelos econometricos, os modelos lineares 
dinamicos de Harrison e Stevens e os modelos estruturais de 
Harvey; 

7) Conclui-se com uma listagem muito sumaria de algumas linhas 
actuais de investigac;:ao. 

Subjacente a esta sequencia esta a ideia de que a modelizac;:ao recebe 
prioridade entre os economistas e de que o algoritmo desempenha um papel 
instrumental. A deduc;:ao do filtro de Kalman, que, a ser rigorosa e pormenori
zada, preencheria espac;:o incomportavel neste survey, e delineada em anexo. 
lgualmente em anexo se apresentam algumas indicac;:oes bibliograficas comen
tadas. 

1 - Filtros de estima~;ao e previsao 

Comec;:ar-se-a por definir o problema da estimac;:ao no quadro do estudo 
de sucessoes cronol6gicas aqui desenvolvido. 
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Sejam dadas duas sucessoes de variaveis, escalares ou vectoriais, inde
xadas pelo fndice t, discrete, que representa o tempo: {Yt} e {Xt} (1). Admita
-se que as variaveis estao relacionadas por alguma fun<;:ao conhecida, possi
velmente dependente do fndice t, e que se lhe soma uma perturba<;:ao aleat6ria, 
escalar ou vectorial, que constitui a sucessao { Vt}, de valor esperado nulo: 

y,=h(x,, t)+v, Ev,=O (1.1) 

Para cada valor do fndice t assume-se conhecido y, e a fun<;:ao h(., t). 
Tanto x, como v, representam variaveis de valor desconhecido. 

[y,} e { v,} sao sucessoes de variaveis aleat6rias indexadas pelo tempo. 
Representam, pois, processes estocasticos, neste caso de parametro discreto, 
definindo sucESSOES CRONOLOGICAS. A sucessao [x,} pode ser, ou nao, for
mada por variaveis aleat6rias. Se tiver esse caracter estocastico, constituira 
uma outra sucessao cronol6gica. 

Neste quadro adopta-se a defini<;:ao seguinte: 

0 PROBLEMA DA ESTIMAvAo consiste na procura de um operador 
- ESTIMADOR- a ser aplicado sobre os elementos conhecidos 
de {Yr}, e que determine um valor considerado provavelmente 
proximo, por algum criteria de optimalidade previamente formu
lado e para um dado fndice 7, do verdadeiro x,. Esse valor, a 
ESTIMATIVA de x" representar-se-a por x,. 

0 problema da previsao nao e mais do que um caso particular deste ultimo. 
Dada a sequencia das observa<;:oes ate ao momenta t, Y,, sequencia aleat6-
ria (2) finita: 

Y, ={Yo, Y1, . . , y,J (1.2) 
ou infinita: 

Y, = { ... , Yr-n, ... , Yr-1. Yt} (1.3) 

pretende-se uma estimativa de um valor futuro xp Assim, considerar-se-a que 

PREVISAO e uma estimativa de x,, designada por x" ou por x, ,, ela
borada com o conhecimento da sequencia das observa<;:oes Y,, 
sendo t<r. 0 erro de previsao e a v. a. x,: =x,-x, ,. 

Os operadores de estima<;:ao ou previsao sao muitas vezes denominados 
filtros, terminologia adoptada pela teoria dos processes estocasticos sob influen
cia da teoria da informa<;:ao, da engenharia do controlo e da electr6nica. 

( 1) Contrariamente a nota9ao mais usual em teoria das probabilidades, mas seguindo pra
tica tambem enraizada na literatura, e. g. Doob, 1953, e Jazwinski, 1970, nao se distinguira v. a. 
de uma sua realiza98.0, sendo ambas representadas par letras minusculas. As maiusculas serao 
reservadas a matrizes ou a conjuntos (sequencias) de variaveis. 0 tipo negro indica um vector, 
possivelmente de components unico. e o tipo normal, indexado. um elemento de vector. 

(2) Distingue-se sequencia de observa96es de sequencia registada de observa96es (nao 
aleat6ria). 
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A origem do termo sera clara se designarmos (Xr} como mensagem ou 
sinal e se considerarmos como sua recep9ao a sequencia Yr. que e pertur
bada pela adi<;:ao de um rufdo ( Vr}. 0 processo de estima<;:ao, obtendo {Xr}, 

constituira a recupera<;:ao aproximada do sinal a partir das observa<;:oes con
taminadas pelo rufdo. 

Neste contexto, ter-se-a a seguinte defini<;:ao de filtro (3): 

FILTRO e um operador que, aplicado sobre uma sequencia de obser
va<;:oes Y1 no modelo (1.1) produz uma estima<;:ao de x,. 

Por razoes diversas e largamente conhecidas, a classe dos estimadores 
lineares tem tal importancia que sobre ela se centra a larga maioria dos estu
dos e resultados existentes. 

No quadro do modelo (1.1) os estimadores lineares sao filtros lineares nas 
observa<;:oes, portanto operadores do tipo 

(1.4) 

em que o somat6rio e finito ou se entende como o limite em media quadratica 
das somas parciais (4}. 

Em particular, preditores lineares serao operadores de pondera<;:ao das 
observa<;:oes ja registadas, operadores da forma (1.4) portanto. 

Geometricamente, isto significa que tanto os estimadores como os predi· 
tores lineares podem ser encarados como vectores da variedade linear gerada 
pelas observa96es: Yr. 

De-se agora um exemplo de estima<;:ao linear pelo metodo dos mfnimos 
quadrados ordinaria (OLS, ordinary least squares). 0 exemplo mostra como o 
modelo econometrica pode ser introduzido no esquema (1.1) e como os mfni
mos quadrados permitem determinar valores dos coeficientes a; para o 
filtro (1.4). 

Exemplo 1. 1 (OLS) 

Considere-se a observat;tio de dois processos rea is {Yt J e (zr l e admita-se que estao rela
cionados pela equa<;:ao seguinte, em que e1 e v. a. de natureza desconhecida e b vector linha 
k-dimensional: 

Yr=bzr+et 

Reescrever o processo na forma da equa<;:ao (1.1) tem como (mica dificuldade a interpreta
<;:ao de b e de z1. A sucessao (xt) considerar-se-a constante, com x t = b, pais esses serao os 
valores desconhecidos. A fun<;:ao h(x 1, t) sera, evidentemente, linear, os seus coeficientes serao 
as variaveis z1, parametres conhecidos da fun<;:ao. 
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Sese procurar b como sendo o vector de coeficientes da recta de R k+ 1•, que mais perto 
se encontra dos pontos {y 1, z 1), no sentido da regressao pelos mfnimos quadrados de Yt s.obre 
Zt, e sese proceder aos rearranjos matriciais normais em econometria (v. Johnston, 1984, pp. 90 
e 112-113), encontrar-se-a: 

Significa isso que cada componente b; do vector be estimado como combina<;ao linear das 
observa<;5es y 1, Y2 •... , Yr. sendo coeficientes de pondera<;ao - coeficientes a; do filtro- os 
valores dados por (ZTZJ - 1zT. 

Note-se, a prop6sito, como a proposta dos mfnimos quadrados para os 
coeficientes a; do filtro pode ser apresentada sem qualquer pressuposto pro
babilfstico sabre o modelo em estudo (5). Trata-se daquilo a que Jazwinski 
chama procedimento estatfstico sem fundamenta<;ao probabilfstica. 

Sem discutir, em geral, o problema dos criterios probabilfsticos que deter
minam a optimalidade dos coeficientes do filtro, admitir-se-a o criteria dos mfni
mos quadrados, que se prova ser adequado para larga classe de processos 
em estudo (v. Kalman, 1963). 

2 - Sistema e algoritmo de Kalman 

Kalman estuda o modelo (1.1) no caso linear, mas generaliza-o, assumindo 
que x, segue uma evoluc;:ao estocastica, e com isso obtem resultados extraor
dinariamente gerais e potentes. 

0 primeiro trac;:o distintivo de formulac;:ao de Kalman e o estudo dos pro
cessos estocasticos e das suas relac;:oes numa perspectiva sistemica. 
Considera-se a existencia de inputs, aleat6rios e determinfsticos, que sao trans
formados no interior do sistema, dando origem a um processo observado (6). 

0 segundo trac;:o distintivo da teoria de Kalman e o caracter dinamico do 
sistema. Os parametros definidores das relac;:oes entre os processos e das suas 
pr6prias caracterfsticas de segunda ordem variam no tempo. 

Um terceiro trac;:o caracterfstico da formulac;:ao de Kalman e o caracter 
finito e linear do sistema. As variaveis sao de dimensao finita, tal como a 
sequencia de observac;:oes. A linearidade torna-se atributo essencial a manu
seabilidade matematica e universalidade de propriedades do modelo (Kalman, 
1982, p. 175). 

0 sistema, 2::, e definido par tres matrizes de parametros descritivos, 
L:: = (F, G, H), em que as duas primeiras condicionam a evoluc;:ao do estado 
do sistema, sintetizado no vector aleat6rio x ,, e a terceira explica a transfor-

(5) V. Malinvaud, 1980, cap. 1, «Econometrics without stochastic models», e ainda Jazwinski, 
1970, sec<;ao 5.3, «Statistical methods». 

(6) Para uma exposi<;ao da teoria dos sistemas, v. Kalman et a/. (1969), e para uma abor
dagem sistemica contrastada com a perspectiva econometrica, v. Kalman (1982). 
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ma<;:ao determinfstica sofrida pelo sinal. 0 output externamente mensuravel 
concentra-se no vector aleat6rio Yr. enquanto os inputs puramente aleat6rios 
sao determinados pelos vectores Wr e Vr. 

No caso discrete, o unico que aqui nos ocupa, o modelo fica descrito pelas 
equa<;:oes 

Xr+1 = FrXr + GrWr 

Yr=HrXr+Vr 

(2.1') 

(2.1") 

sendo a primeira a EOUACAO DE TRANSICAo, que condiciona a mudan<;:a do 
estado, e a segunda a EOUACAO DE MEDIDA, que determina a perturba<;:ao que 
o output observado sofre. 

Ve-se que a equa<;:ao de medida nao e mais do que a concretiza<;:ao ao 
caso linear do modelo (1.1), enquanto a de transi<;:ao comanda a evolu<;:ao de 
(xr}. 

0 exemplo 1.1 - modelo econometrica simples- constitui concretiza
<;:ao do esquema (2.1) ao caso particular e restritivo de Fr=l e de Gr=O. 

A introdu<;:ao das duas equa<;:oes que constituem o sistema permite uma 
muito maior generalidade, pois nao s6 se estuda o problema da filtragem ou 
recupera<;:ao do sinal, como ainda se permite a abordagem de um processo 
aleat6rio (Xr) em evolu<;:ao. lsto e, estima-se o valor de uma v. a., mas 
admite-se que no momenta seguinte essa variavel ja tenha assumido um outro 
valor. 0 caso estacionario e o nao estacionario sao ambos encarados da 
mesma forma, sem as usuais opera<;:oes de diferencia<;:ao ou transformac;:ao, 
para obrigar a estacionariedade do processo estocastico. 

Sem outras dificuldades, que nao as computacionais, o modelo pode ser 
ampliado para a considera<;:ao de processes aleat6rios ( Wr) e ( Vr) auto e cru
zadamente correlacionados. Pode ainda ser adicionada uma componente deter
minfstica Ur. Na forma mais geral, o sistema define-se pelas equac;:oes 

Xr+1 =FrXr+GrWr+r,ur 

Yr=HrXr+Vr 

(2.2') 

(2.2") 

Dar-se-ao em seguida alguns exemplos que permitirao apreciar a genera
lidade das situac;:oes tratadas pelos sistemas apresentados. 

Exemplo 2. 1 (mode/a de regressiio adaptativa) 

Cooley e Prescott (1973) introduziram o modelo 

Yt= ar+ (3xr +ur 

cq = ar-1 + Vt 

e deduziram os estimadores de maxima verosimilhanc;:a para {3, at. a~ e a a, com os usuais pres· 

supostos sabre as perturbac;:oes aleat6rias. 
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No quadro do modelo (2.1) Yt e x1 constituem valores conhecidos e (at], tal como {3, podem 
ser encarados como o processo a estimar. A equagao de transigao sera 

e a equagao de medida 

Exemplo 2.2 (crescimento exponencial) 

Considere·se um modelo de crescimento geometrico com taxa aleat6ria 

Yt=TtYt-1 +Vt 

Em cada momenta tYt constitui a observagao, Yr-1 a matriz Ht e r 1 a variavel de estado, 
que se pretende estimar para determinar a taxa de crescimento (rr--1). Outras formulagoes equi
valentes sao possfveis, residindo o interesse deste exemplo em mostrar como o modelo linear 
(2.1) e adaptado a processes com componente de evolugao nao linear. 

Exemplo 2.3 (expectativas adaptativas) 

Considere-se um modelo em que as pregos Pr sao formados com base no custo de produ
gao C r-1 e na expectativa sabre a inflagao futura. Os pregos sao fixados no momenta t-1, com 
base nos custos de produgao no mesmo perf ado e na inflagao implicitamente verificada: i t-2· 
Adiciona-se-lhe uma componente aleat6ria, uma vez que a inflagao implfcita se considera conhe
cida apenas aproximadamente (?): 

Pr=Ct-1 +ait-2Pt-1 + Vt O<x< 1 

Par sua vez, as custos sao formados par uma componente interna f, fabricada em t-2, 
e par uma componente importada no momenta t-1 e de custo u1 conhecido: 

Cr=J.(1 +ir-2) f+(1-J.}ur...,..1 + w1.t 0<A.<1 

A taxa de inflagao implfcita evolui em «passeio aleat6rio>>: 

it=it-1+W2. t 

0 estado do sistema, nao observado, pode sintetizar-se no vector [Cr ir-1lr e a compo
nente determinfstica sera [hf (1-A.} u1_ 1]r. Uma formulagao possfvel para as equagoes de transi
gao e de medida sera a seguinte: 

[
Ct-1] Pr =[1 aPr-1] . +Vt 

'-- - _) lt-2 
'-y.J --y--

y, H, 

(?) V., e. g., Johnston, 1984, p. 349. 
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Apesar de estarem em causa em cada momenta variaveis respeitantes a tres diferentes ins

tantes, conseguiu-se caracterizar a evoluc;:ao e medida do sistema em relac;:ao a t e t + 1, unica

mente. 

Exempto 2.4 (mudan<;as estruturais) 

Com o mesmo problema do exemplo anterior admita-se que, a partir de um momenta conhe

cido de mudanc;:a estrutural, tm, a taxa de inflac;:ao interna passa a sofrer um aumento media -y, 

pelo que o. peso da componente importada, cujo prec;:o se mantem, cresce na proporc;:ao (1 + -y} 

e o peso da componente fabricada desce (1--y} para minorar o agravamento do custo final. 

As equac;:oes de transic;:ao alteram-se: 

Cr= (1--y} >.. (1 +ir-2) f+(1 +-y} (1->..)ur-1 + w1. t 

ir=(1 +-y}ir-1 +w2, t 

No entanto, o sistema manter-se-a, bastando proceder as seguintes definic;:oes: 

Fr=[~ >..~, t<tm; [
0 (1--y}>..f] Fr= 0 (1--y} , t<?.tm 

Gr=[~ ~l Vt 

[
>.. (1->..)] rr= 0 1 't<tm; r - [>..(1--y} (1->..)(1 + -y}] t > t 

t- 0 0 ' - m 

Reconhecida, embora ainda superficialmente, a generalidade de situa
<;:6es modelizaveis segundo o esquema de Kalman, importa definir o problema 
de estima<;:ao que se defrontara de seguida. 

Como anteriormente, esta em causa a recupera<;:ao aproximada de um 
sinal - variavel de estado Xr- a partir da sua observa<;:ao perturbada por 
um rufdo aleat6rio. Mantem-se o criteria de optimalidade e a condi<;:ao de o 
estimador ser um filtro linear nas observa<;:6es. 

0 problema da estima<;:ao de x, com base em Yr tera diferentes signi

ficados, conforme r>t, r=t ou r<t. 0 primeiro problema eo da previsao, o 
segundo denomina-se de filtragem, e o terceiro, de alisamento_ Em todos os 

casos, o algoritmo e o filtro de Kalman, entendendo-se aqui o termo «filtro>> 
como sin6nimo de estimador estocastico. 0 estudo subsequente concentrar
-se-a sobre a previsao. 
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Problema 2.1 (previsio em um passo com algoritmo recursivo em sistema com inputs 

aleatorios e deterministicos) 

Sao dadas as equa<;:oes de transi<;:ao e de medida 

Xt+1 =FrXr+GrWr+rrur 

Yr=HrXr+Vr 

(2.2) 
(2.2') 



com: 

x, (n X 1) =vector aleat6rio de estado, desconhecido; 
F, (n X n) = matriz de transic;:ao, conhecida; 
G, (n x /) = matriz conhecida; 
w, (/ x 1) =vector aleat6rio de «rufdo», desconhecido; 
r, (n x k) = matriz conhecida; 
u, (k x 1) =vector de input determinfstico, conhecido; 
y, (m x 1) =vector aleat6rio observavel; 
H, (m x n) = matriz conhecida; 
v, (m X 1) =vector aleat6rio de «rufdo», desconhecido; 

assume-se que todas as variaveis aleat6rias sao de segunda ordem e que 
os erros constituem «rufdo branco»: 

Ev,=Ew,=O 
EVsWk = Os!Ss 

EVsV) = Os!Rs 
Vr, s, f?:.t 0 

sao ainda dadas condic;:oes iniciais, por convenc;:ao em t a= 0: 

v 8?:.0 

Com o conhecimento da sequencia de observac;:oes Y, = {Yo, y 1, 
... , y,), pretende-se a estimativa recursiva .Xr+1Jr. cujo erro Xr+1=Xr+ 
+1-.Xr+1Jr tenha co-variancia I;,+1Jr=E.ir+1.iT+1 mfnima, com a restric;:ao 
de Xr+1Jr ser urn estimador afim em Y,. 

Para a deduc;:ao do algoritmo que e soluc;:ao do problema veja-se o anexo, 
em que se seguiu de perto Kalman (1960). 0 algoritmo recursivo e apresen
tado sob a forma de teorema. 

Teorema 2.1 (flltro de Kalman- problema 2.1) 

Nas condic;:oes do problema 2.1, o filtro afim de variancia mfnima que 
fornece as estimativas .Xr+1Jr com o conhecimento de Y, e dado pelo pro
cesso recursivo seguinte: 

i) Xr+1Jr=FrXtJt-1 +nur+Kr(yr-HrXrJt-1) (2.3) 
Xoj-1 =Xo {2.4) 

ii) I;,+ 11r = (F,-K,H,) I;,lt-t (F,-K,Hr)r + G,Q,GT + K,R,K{-
-GrSrKrSTGT (2.5) 
~~ -1 = Po (2.6) 

sendo: 
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Vale a pena considerar com mais pormenor alguns problemas relaciona
dos com o filtro que acaba de ser apresentado. Para nao sobrecarregar a nota
vao e facilitar o raciocfnio, assim como para centrar as aten96es no problema 
mais comum, fa9a-se primeiro uma simplifica9ao nos pressupostos do modele 
estocastico. 

Problema 2.2 {previsio com algoritmo recursivo em sistema estocastico invariante sem 
inputs deterministicos) 

com: 

Sao dadas as equa9oes de transi9ao e de medida 

Xr+1 = Fx, + Gw, 
y, = Hx, + v, 

x, (n x 1) =vector aleatoric de estado, desconhecido; 
F (n x n) = matriz de transi9ao con stante, conhecida; 
G (n x /) = matriz constante, conhecida; 
w, (I x 1) =vector aleatoric de «rufdo», desconhecido; 
y, (m x 1) =vector aleatoric observavel; 
H (m x n) = matriz constante, conhecida; 
v, (m x 1) =vector aleatoric de «rufdo», desconhecido; 

(2.81 
(2.8'1 

assume-se que todas as variaveis aleatorias sao de segunda ordem e que 
os erros constituem «rufdo branco»: 

EVt = EWt = 0 EVslfl", = o5,R EWsWT1 = o5,Q 

EvrWT1 = 0 Vr. s. 1, ., 10 

sao dadas as condi9oes iniciais em to = 0: 

Exo=Xo EXoX6 =Po; Exovi= 0, 

Com o conhecimento da sequencia de observa9oes Yr. pretende-se 
a estimativa recurs iva x r+ 1Jt. e posteriormente, o preditor x t+nJr. n > 1, 
ambos com erro de co-variancia :L;_1, minima, com a restri9ao de x ser 
urn estimador ou preditor afim em Y,. 

Resumam-se as simplifica9oes no modele que alteram os pressupostos 
dos problemas anteriores. 0 sistema I::= (F, G, H) passou a ser invariante, 
o que corresponde ao caracter fixo das matrizes que o definem; o input deter
minfstico desapareceu; os processes puramente aleatorios { wr] e { vr] 
consideram-se agora nao correlacionados e as matrizes de co-variancia cons
tantes. 
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Teorema 2.2 (filtro de Kalman - problema 2.2) 

Nas condic;:oes do problema 2.3, o filtro afim de variancia mfnima que 
fornece as estimativas Xt+1lt, com o conhecimento de Yt e dado pelo pro
cesso recursive seguinte: 

com: 

i) Xt+1lt=Fxtlt-1 +Kt(yt-HXtlt-1) 

Xol-1 =Xo 
ii) ~t+1lt = (F-KtH)~tlt-1(F-KtH)T +GQGT + KtRKf 

~ol-1 =Po 

(2.9) 
(2.10) 
(2.11) 
(2.12) 

(2.13) 

obtido x t+ 1
1
1, e nao considerando ou desconhecendo yT, r> t, ter-se-a o 

preditor 

iii) Xt+nlt = Fn-t Xt+1lt (2.14) 

com matriz de covariancia do erro 
n-1 

iv) ~t+nlt = Fn- 1 ~t+1lt(Fn- 1 )T + .h FiGQ (FiG)T 
t= 1 

(2.15) 

Demonstraqao. - Resulta directamente da aplicac;:ao do teorema 
anterior, na situac;:ao particular de constancia de matrizes F, G, H, de ine
xistencia de rut e de St=O. 

3 - A recursividade e a metodologia bayesiana 

Usualmente, a apologia dos algoritmos recursivos, como o e o filtro de 
Kalman, e apenas de ordem computacional. Mas o problema e muito mais com
plexo, podendo dizer-se, em certo sentido, que a recursividade da estimac;:ao 
esta indissoluvelmente ligada ao modelo adoptado para o sistema estocastico. 

Relembre-se o caso mais simples de previsao recursiva: a tecnica de All· 

SAMENTO EXPONENCIAL (v. Brown, 1963). No caso de processes estacionarios, 
a que corresponde a tecnica de alisamento simples, a forma explfcita das esti· 
mativas e dada pelo filtro 

Xt+1it = cxXt + a(1-a)Xt-1 + a(1-a)2Xt-2 + ... (3.1) 

e a forma recursiva pela equac;:ao: 

(3.2) 

com 0 <a< 1, ou ainda pel a equac;:ao: 

Xt+1lt = ax1 + (1-a)xw+1 (3.3) 
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Retorne-se ao modelo de Kalman. A equa9ao preditiva e, de certa forma, 
uma generaliza9ao da formula de alisamento exponencial e, tal como esta, pode 
ser expressa em duas formas alternativas. Reescrevam-se as expressoes do 
modo seguinte: 

Xr+1t = F.irit-1 + K,y, 
Xr+1r = (F-K,H).itit-1 + Ky, 

(3.4) 
(3.5) 

A primeira expressao e, por vezes, chamada formula da correc<;ao do erro, 
e a segunda, a formula de recorrencia (Gilchrist, 1976, p. 43}. Ambas terao 
uma interpreta9ao bayesiana evidente, pais exprimem um processo de apren
dizagem em que as estimativas sao sequencialmente corrigidas pela incorpo
rayao de novas observa96es. Essa interpreta9ao, para ser rigorosamente tra
tada, implica uma defini9ao da natureza probabilfstica. do sistema. Admite-se, 
habitualmente, que o sistema seja gaussiano, o que significa que os vectores 
aleatorios seguem a multinormal. 

Nesse quadro e possfvel resolver o problema de encontrar a distribui9ao 
a posteriori de Xr+1, incorporando a nova observa9ao y,. 0 fundamento da abor
dagem bayesiana esta no calculo dessa distribui9ao a posteriori, que e, como 
se sabe, proporcional ao produto da verosimilhan<;a pela distribui9ao a priori (B). 
0 calculo recursive das previsoes torna-se equivalente a aplica9ao da formula 

(3.6) 

A demonstra9ao bayesiana e mais directa se se encarar o problema da 
filtragem. A previsao sera imediata fazendo E.Xr+1lt = F.X,,, e Z::t+1lt = 
FL:,

1
,P + GQGT. Tambem e vantajoso utilizar as inova96es - erros de previ

sao (9} - em Iugar das observa96es, e tal procedimento nao levanta proble
mas, pois estas sao reconstrutfveis a partir daquelas. A formula bayesiana sera 
entao reescrita na forma 

(3.7) 

Teorema 3.1 

Em sistema gaussiano, o filtro de Kalman forma as equa96es recur
sivas que permitem actualizar a distribui9ao a posteriori de x,, a partir da 
sua distribui9ao a priori e da verosimilhan<;a, condicionadas todas pelo 
registo das observa96es Y,. 

(B) V., e. g., Murteira, 1988, pp. 30-32. 
A proporcionalidade e representada pelo sfmbolo ex. 

(9) Numa primeira abordagem pode assumir-se inova9ao como sin6nimo de erro de previ· 
sao obtida com estimador centrado, linear e de variancia minima. 0 conceito, contudo, e mais 
complexo e extraordinariamente mais rico. (V., e. g., Anderson e Moore, 1979, pp. 100-104, ou 
Grato, 1988, pp. 46 e segs.). 
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Demonstra9ao. -Sera apenas delineada C0) e, por simplicidade, 
referida ao problema 2.2. 

Decomponha-se a soluc;:ao do problema nos seus varios passos: 

i) No momenta t-1 ter-se-a a distribuic;:ao a posteriori para 
Xr-1, perfeitamente determinada pela media Xr-11r-1 e pela 
variancia 2:r-1lt-1· Como o sistema e gaussiano, e a distribui
c;:ao condicional que esta em causa (v. secc;:ao 6). Essa dis
tribuic;:ao e posterior ao conhecimento de Yr-1; 

il) Calcula-se entao a distribuic;:ao a priori para Xr, que tera o valor 
esperado .ir1r-1 = F.ir-11r-1 e covariancia 2:r1r-1 = FL.r-11r-1P + 
+GQGT; 

iii) Calcula-se tambem a verosimilhan9a do erro <Yrlxr. Yr-1); o 
seu valor esperado sera Yr-Hxr = H(xr_,-F.ir-1lt-1) e a sua 
covariancia H (F2:r-1lt-1P + GQTG) HT + R; 

iv) Para o calculo da distribuic;:ao a posteriori de Xr considera
·se o vector multinormal [Xr irY. condicionado por Yr-1, o 
qual tera como valor media [F Xr-llt-1 oy e como matriz de 
covariancia 

[ 
FL.r-1~-1P + GQGT (FL.t-1lt-1P + GQGT)HT ] 

H (FI:r-11r-1P + GQGT) H(F2:r-1P + GQGT) HT + R 

A aplicac;:ao de um conhecido resultado da multinormal (1 1
) permite 

concluir que a distribuic;:ao a posteriori de (Xr I .Yr. Yr-1)=(xr I Yr) tem 
como media 

Fir-11r-1 + Kiir (3.8) 

e como co-variancia 

I:r1r= FI:r-11r-1P + GQGT-KiH(F2:r-11t-1p + GQGT) = (3.9) 
= (F-K; H) (I:r-11r-1P + GQGT) 

em que Kt e definido por 

K;: = (F2:t-1lt-1P + GQGT) HT (R + HFI:t-11t-1PHT + 
+ HGQGTHT)-1 (3.10) 

0 filtro de Kalman pode, pois, enquadrar-se numa visao bayesiana da esti
mac;:ao e previsao. Ele pode ser vista como um processo de formar uma pri
meira estimativa sabre o <<estado da natureza» - Xr- e de adicionar uma cor-

(1D) V. Meinhold e Singpurwalla, 1983. 
(11) V., e. g., Anderson, 1958, pp. 28-29. 
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rec9ao a essa estimativa, feita ap6s o conhecimento da nova observa9ao -
y,. A correc9ao e determinada pelo sucesso que a estimativa a priori teve na 
previsao da observa9ao (1 2). 

Um outro procedimento bayesiano, que consiste em formar uma primeira 
estimativa difusa, ou «nao informativa», quando o conhecimento das variaveis 
de estado e muito insuficiente (Berger, 1985, pp. 82 e segs.), encontra tam
bam aplica9ao directa no filtro de Kalman. Para isso sera necessaria procurar 
expressoes alternativas as usuais no filtro, pois uma prior difusa correspon
dera a situa9ao de ~ol-1 ser nao limitada, e isso nao e comportavel pelas 
equa96es de recorrencia ja deduzidas. 0 caminho consistira em trabalhar com 
as matrizes inversas de ~. chamadas essas MATRIZES INFORMATIVAS (1 3), de 
forma que as equayoes do filtro possam admitir ~;J.!..1 = 0. 

Sintetize-se a forma alternativa do filtro. 

Teorema 3.2 (filtro informativo) 

Nas condi96es do problema 6.3, as equa96es recursivas do filtro de 
Kalman, tanto para a previsao em um passo como para a filtragem, podem 

. ser expressas em termos das matrizes informativas ~-1 , resultando nas 
seguintes equa96es: 

Btlt =Btlt-1 + HTR-1Yt 
a,+1lt = (t-B,GT) (F-1)ra,l, 

Bol-1 = ~;J.!..1Xo1-1 
~ijt1 = ~ijt.!..1 + HTR-1H 

~1+111r = (1-B,GT)A, 
~;J.!..1 = f'o1 

0 ganho de Kalman sera fornecido por 

Kr = F ~ijt1 HTR-1 

(3.11) 
(3.12) 
(3.13) 
(3.14) 
(3.15) 
(3.16) 

(3.17) 

e as matrizes e vectores A, B, a serao dados pelas seguintes defini96es: 

A,: = (F-1)T~ijt1F-1 
B,: =AG (GrA,G + Q-1)-1 

Br1r: = ~ijt1Xr1r 
ciw-1: = L:ijt.!..1Xr1r-1 

(3.18) 
(3.19) 
(3.20) 
(3.21) 

Demonstra9ao. - V. Grato, 1987, pp. 93-96. Forma alternativa, 
expressa directamente em termos das variaveis de estado, encontra-se 
em Brown, 1983, pp. 217-219. 

(12) Foi, alias, esta correspondencia do filtro com a metodologia bayesiana que levou Har
rison e Stevens, no seu trabalho pioneiro sobre previsao econometrica pelo filtro de Kalman (1971 
e 1976), a designar o seu metoda como bayesian forecasting. E curiosa que, no seguimento do 
debate que se seguiu a apresenta<;:ao do seu trabalho, tenham sentido necessidade de responder: 
«However, we are not religious bayesians.» (V. Harrison e Stevens, 1976, pp. 205, 231 e 241.) 

(13) V. Jazwinski, 1970, p. 231, e Anderson e Moore, 1979, p. 139. 
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4 - Generalidade dos modelos de espac;o de estados 

Na secc;;ao anterior abordou-se a relac;;ao entre a recursividade do algo
ritmo de Kalman e o caracter dinamico dos sistemas estocasticos. Que o fil
tro representava mais do que um simples algoritmo e pressupunha uma dada 
representac;;ao sistemica dos processes aleat6rios foi imediatamente compreen
dido par Rudolf Kalman (Kalman, 1960, e Kalman et a/., 1969). Posteriormente, 
em meados dos a nos 70, os trabalhos de Aka ike {197 4a, b) forneceram a base 
para a representac;;ao e estudo dos processes estocasticos como sistema dina
mica finito, atraves da chamada representac;;ao markoviana em espac;;o de esta
dos. E a partir desses trabalhos que o modelo de Kalman L:: = (F, G, H) encon
tra uma aplicac;;ao generalizada no estudo e previsao de sucessoes 
cronol6gicas. 

No modelo de Kalman o estado - representado pelo vector aleat6rio 
Xt- tem o sentido ffsico de especificar completamente a informac;;ao trans
mitida do «passado» para o «futuro» (Priestley, 1984, p. 172), de tal forma que 
o comportamento posterior do sistema seja completamente determinado pelo 
seu estado actual -Xt- e pelo input futuro- Wt, v~, Ut. Se se omitir o 
input determinfstico Ut e a evoluc;;ao conhecida de F, G e H, cuja considera
c;;ao nao e importante para o presente estudo, a simples inspecc;;ao do modelo 
revela esse caracter markoviano do sistema: 

Xt+1 =FXt+GWt 

Yt=HXt+Vt 
(4.1) 

Como EwtwT-s = Ev tVT-s = EVtWt-s = 0, a informac;;ao obtida para a varia
vel de estado x t, at raves das observac;;oes, condensa toda a informac;;ao rele
vante para a previsao. A estimativa x t descreve completamente o conheci
mento do estado do sistema. 

0 conceito de estado, associado a um vector que se pretende de dimen
sao mfnima, parece corresponder ao conceito epistemol6gico de simplicidade. 
Vale a pena reler Karl Popper: simplicidade e representac;;ao do sistema por 
variaveis de estado aparecem identificadas com parcim6nia de parametres do 
modelo e com elevada exposic;;ao ao teste pratico (1 4). 

Dos resultados fundamentais de Akaike (1 5), que nao serao aqui deduzi
dos, conclui-se que qualquer processo estocastico estacionario, representado 
em espac;os de estados com matrizes F, G, H, e equiva/ente a um processo 
ARMA e que, talvez mais importante, qualquer processo ARMA e representa
vel em espac;o de estados. 

(14) Falsifability, no dizer popperiano. Esta representa<;:ao aparece tambem como contendo 
uma elevada improbabilidade a priori, o que significa, ap6s os testes da pratica e da crftica, uma 
robusta aderencia a realidade (v. Popper, 1980, pp. 136·145.) 

(15) V. Akaike 1974a e 1974b. Uma exposi<;:ao sintetica encontra-se em Wei, 1990, ou ainda 
em erato, 1988. 
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Dadas as vantagens computacionais do filtro de Kalman, e entao de inda
gar se nao existira processo pratico de gerar uma representac;:ao sistemica 
de um ARMA, transformando, assim, um processo de relac;:oes complexas e 
envolvendo variaveis em p, q distintos momentos, num outro processo, com 
caracterfsticas markovianas, em que as relac;:oes entre as novas variaveis ape
nas abrangem dais perfodos temporais. 

Resposta a este problema foi igualmente fornecida par Akaike (v. Akaike, 
1974a, p. 367), mas existem sempre modelizac;:oes alternativas e, na maioria 
dos casas, nao e diffcil encontrar uma formulac;:ao apropriada. 

Exemplo 4. 1 [AR (2)] 

Seja dado o processo 

Defina-se xf2l: =xr, x~1l: = -a2xr-1· Pode entao escrever-se 

o que corresponde a equa<;:ao de transi<;:ao x r = Fx r-1 + w r. Para reencontrar x r pode fazer-se 
x 1 = [0 1 ]K 1. A equa<;:ao AR (2) e a transi<;:ao sao absolutamente equivalentes, mas, enquanto a pri
meira envolve uma dependencia em dais passos, a segunda representa urn processo de Markov. 

(Exemplo retirado de Priestley, 1981, p. 797.) 

Exemplo 4.2 (modelo de Theil e Wage) 

Considere-se o modelo (8.11) 

Xt=!Lt+Et 

P,t=/Lt-1 +.Bt+'lt 

.Bt=.Bt-1 + rr 

adaptado a descri<;:ao dos fen6menos aleat6rios que seguem urn crescimento esperado linear (local 
linear trend, Gilchrist, 1976, p. 64), mas em que tanto a tendencia (,6 1) como o nivel (M) evoluem 

segundo «passeio aleat6rio" continuo. Considerando os ruidos Et, 111 , rr como processos puramente 
aleat6rios nao mutuamente correlacionados, o modelo fornece a previsao x 1 +I= iLr + IP 1, em que 
(3 1 e jL 1 sao parametros a estimar e x 1 pode considerar-se como o processo observado. Aparece, 

assim, a formula<;:ao segundo o sistema estocastico 

[~:::] = [~ ~][,6;: 1] + [;:::] 

Xt=(1 0] [,6~~ 1]+Et 
sendo claro que o estado e dado por x 1 = (p. 1 ,6 1 + 1]r 
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Mas este modele tern tambem uma formulac;:ao como ARIMA (0, 2, 2). Verificando que as 
segundas diferenc;:as se podem exprimir na forma 

tixr=(Er+71t) +(-2Er-1-'l!t-1)+(-Er-2) + tr 

pede modelizar-se o processo, par exemplo, pelo sistema 

Et+ 1 0 0 0 0 0 0 Et 
71t+1 0 0 0 0 0 0 71t 

Et 1 0 0 0 0 0 Et-1 
0 1 0 0 0 0 

+ 
'lit 1/t-1 

Et-1 0 0 1 0 0 0 Et-2 
'l!t-1 0 0 0 1 0 0 'l!t-2 

a2xr=[1 1 -2 -1 -1 0] 

1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

Et 
71t 

Et-1 

'l!t-1 
Et-2 

1/t-2 

[Et+ 1] 
71t+1 

A inovac;:ao do estado e dada par Wr=[Et+1 'l!t+1jl e o «rufdo» do processo observado, 
il.2Xr, e tr. 

Observe-se como a primeira modelizac;:ao e mais clara - par fornecer urn sistema em ter
mos dos coeficientes de estimac;:ao relevante - e, simultaneamente, mais simples- par neces
sitar de urn menor numero de parametres. 0 contraste sera reanalisado na secc;:ao seguinte, pais 
esta na base de crfticas que Harvey, Durbin e outros tern conduzido a metodologia de Box-Jenkins. 

Exemplo 4.3 (estimar;ao de coeficientes de ARMA) 

No exemplo 4.2 o processo puramente aleatoric (vectorial) componente de urn ARMA (0, 
2) foi tratado como o estado do sistema e os coeficientes foram fixados e introduzidos na ma
triz H. Na formulac;:ao de Akaike os coeficientes auto-regressivos estao introduzidos na matriz F 
e os de medias moveis determinam a matriz G. Tratando esses coeficientes como variaveis alea
torias de estado, o filtro de Kalman fornece urn metoda de estimac;:ao dos seus valores. Escreva
-se o processo ARMA, com os coeficientes auto-regressivos a; : =a; e coeficientes de medias 
moveis aP+i: =b;, na forma 

Yr+a 1Yt-1 + ... +aPYt-p=Er+aP+ 1Et-1 + ... + +ap+qEt-q 

Considere-se que os coeficientes seguem o processo aleatoric 

a{+, =af+w{ 

Sera necessaria assumir valores para a variancia de wf. que serao fnfimos, caso se consi
dere que os coeficientes sao, de facto, constantes, assim como e necessaria assumir uma esti
mativa a priori para E.,f. estimativa que possibilitara uma mais rapida convergencia se correspon
der a realidade do processo modelizado. As estimativas para a media de a 6 tambem deverao 
revelar o conhecimento previa do processo. 

Definir-se-a 

Xt=[a~ af ... af+q]T 
Wr=[W~ Wf ... 1-\f+q]T 

Hr=[-.Yr-1 -Yr-2 ... -Yr-p Et-1 Et-2 ... Et-q] 
Vt=Et 
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e ter-se-a 

Xt+l=Xt+Wt 
Yr=Hrxr+Vr 

Em cada momenta admitem-se conhecidas as componentes de Hr. sendo, por exemplo, Et 
estimado como resfduo da equa<;:ao de medida. Uma outra via consiste em introduzir o coeficiente 
(unitario) de Et em x1 e considerar v1 como erro de medida (16). 

(Exemplo parcialmente baseado em Anderson e Moore, 1979, pp. 50-51, e Otter e Tempe
laar, 1980, pp. 204-205.} 

5 - 0 filtro de Kalman e o sistema de espac;o de estados na previsao 
econ6mica 

A redescoberta do esquema de Kalman pela literatura econometrica e 
paralela a compreensao das suas vantagens na modelizac;;ao e previsao. 

0 trabalho pioneiro parece ser o de Harrison e Stevens (1971 e 1976), 
que encararam o filtro numa perspectiva bayesiana e destacaram a flexibili
dade do modelo de espac;;o de estados. Uma exposic;;ao parcelar desses traba
lhos pode encontrar-se em Kendall e Stuart (1983, pp. 528-530 e 647-649), 
havendo uma revisao mais actual feita por Bolstad (1986). 

0 trabalho de Harrison e Stevens apareceu num momenta de questiona
c;;ao dos metodos extrapolativos. Ap6s algumas decadas de crescimento sus
tentado, em que os modelos econometricos de parametres fixos conheceram 
um grande desenvolvimento te6rico e pratico, surgiram diversos factores de 
crise - usualmente referidos aos cheques petrolfferos - que levaram a 
mudanc;;as insuspeitadas na evoluc;;ao das variaveis econ6micas. 0 teste da 
constancia no tempo das relac;;oes econometricas comec;;ou a ser estudado sis
tematicamente (Brown et a/., 1975) e era claro que faltava uma fundamenta
c;;ao te6rica para a construc;;ao de modelos adaptativos. 

Metodos ad hoc, como os de alisamento exponencial, mostravam melho
res resultados praticos que modelos econometricos rigorosos e a previsao empf
rica subjectiva permitia ter em conta dados nao abrangidos pela modelizac;;ao. 
A crftica a previsao econometrica dirigia-se a um conjunto de limitac;;oes que 
pareciam inultrapassaveis (Godet, 1977) ou sujeitas a correcc;;ao apenas no exte
rior dos modelos: a incapacidade de medir movimentos subjacentes que serao 
importantes no futuro, o desprezo por efeitos de substituic;;ao implfcitos e a inca
pacidade de conjugar o controlo dos erros com uma evoluc;;ao dinamica de 
parametres (v. Moyer, 1984, pp. 68-70). Tambem a criac;;ao de pesados mode
los de equac;;oes simultaneas nao obtinha sucessos praticos na previsao de 
curto prazo (v., e. g., Epstein, 1987, p. 205, e passim). Comec;;ava 

(16) Entre outros, (1974a, pp. 370-372) e Schweppe (1965, pp. 63-64}, seguido este de nume
rossos trabalhos sabre a estima<;:ao dos coeficientes por maxima verosimilhan<;:a, fornecem algo
ritmos alternativos a este metoda (v. Anderson e Moore, 1979, pp. 51-52}. 
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a ser evidente a necessidade de uma metodologia de previsao recursiva que 
incorporasse a variabilidade dos parametros e permitisse adaptar os modelos 
a evolu<;:ao da conjuntura. 

Neste contexto, Harrison e Stevens formularam uma «evidencia» que 
durante certo tempo nao foi claramente compreendida: «It is a dangerous step 
to extrapolate to the conclusion that because a method produces the 'best fit' 
on such a data series it is the best method to employ in a forecasting 
system.» (1976, p. 205.) 

Na realidade, a «evidencia» incompreendida da posi<;:ao de Harrison e Ste
vens s6 tinha sentido em face de uma modeliza<;:ao alternativa que rompesse 
a separa<;:ao rfgida entre perfodo de ajustamento e perfodo de estima<;:ao e intro
duzisse uma «dimensao extra» no problema: a recursividade. 

Como a recursividade esta associada ao caracter dinamico dos sistemas, 
a redescoberta do modelo de espa¢o de estados e do paralelo algoritmo de 
Kalman foi a resposta encontrada por Harrison e Stevens. 

Desenvolveram o chamado MODELO LINEAR DINAMICO, que e uma versao 
simplificada do sistema de Kalman. Af as duas equa<;:6es matriciais sao desig
nadas de observa9ao e de sistema. 0 vector de parametros desconhecidos 
encontra-se representado par Or e as observa<;:6es par Yr. A matriz de transi
c;:ao e Gr e a de medida Fr (1 7

). A distribui<;:ao e suposta multi normal 

Yr=FrOr+ Vr 
Or= GrOr-1 + Wr 

VrrvN(O, Vr) 
Wr"'N(O, Wr) 

(5.1') 
(5.1") 

Que o sistema (5.1) permite reencontrar muitos modelos de evolu<;:ao com 
seus casas particulares, assim como existe algoritmo recursivo de estima<;:ao 
e previsao, sao factos ja amplamente ilustrados. Nao vale a pena desenvolver 
esses temas a que foi dedicada parte substancial dos artigos de Harrison e 
Stevens. A justifica<;:ao das potencialidades do modelo como base de um sis
tema preditivo tera sido a contribui<;:ao fundamental do seu trabalho. 

Como primeiro ponto essencial destaca-se a possibilidade de introduzir, 
em cada momenta, informa9ti0 adicional externa aos dados quantitativos his
t6ricos. 

Essa informa<;:ao pode ser introduzida pelo menos por dais caminhos: modi
ficando os parametros da matriz de transi<;:ao ou considerando uma incerteza 
acrescida. No primeiro caso tratar-se-a de promover a altera<;:ao da matriz Gr, 
tal como foi mostrado no exemplo 2.4. 0 algoritmo nem par isso despreza a 
informa<;:ao passada, continuando a considera-la na estimativa do estado. No 
segundo caso trata-se de admitir matrizes de variancias Wr com valores mais 
elevados, o que descontara o peso de uma observa<;:ao «erratica» (outlier) ou 
de uma maior incerteza sabre perfodo determinado de evolu<;:ao. Como o ganho 

(1 7) Kalman {1982, p. 205), Parzen {1986, p. 223) e outros criticam justificadamente este tipo 

de altera<;:oes a nomenclatura usual. 
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de Kalman sera menor com maior valor da matriz de covariancia do erro de 
medida, isso significa que o erro ou a inovac;:ao registada tera menor peso na 
previsao do perfodo seguinte. Retomando a simbologia usual ter-se-a 

(5.2) 

o que significa que os erros de previsao em perfodos de maior incerteza podem 
ser descontados na estimac;:ao futura. 

Como segundo ponto essencial do trabalho de Harrison e Stevens 
destaque-se a possibilidade de desenvolvimento do processo preditivo com redu
zida ou nula informar;ao quantitativa hist6rica. 

A possibilidade de introduzir informac;:ao externa aos dados quantitativos 
pode mesmo ter de ser levada a um limite pela inexistencia destes ultimos. 
lsto corresponds a inicializac;:ao do filtro de Kalman com a fixac;:ao do sistema 
~ : = (F, G, H) e das estimativas a priori 

X•1-1 =x·, u1-1 = P· (5.3) . 

em que a primeira traduz o mais credfvel valor inicial dos parametres e a 
segunda a incerteza subjectiva que lhe e associada. 

Mas julga-se que o contribute essencial do trabalho de Harrison e Ste
vens e o tratamento da incerteza na modelizar;ao. Para o efeito desenvolve
ram duas classes de modelos multiprocesso, que se apresentarao de seguida. 

Fala-se dos mode/as multiprocesso de c/asse I (Harrison e Stevens, 1976, 
pp. 220-224) quando se considera que existe um conjunto de esquemas inter
pretativos da realidade, sob os quais h8. incerteza, e quando se pretende efec
tuar previsoes com base nesses esquemas. 

Denote-sa par Mi : = (Fi, Gi, Hi, Qi, R1) especificac;:ao completa relativa a 
dado modelo admissfvel. Se o decisor tiver, em cada momenta, um conjunto 
definido mt = [Mi} de modelos alternatives e se inicializar o processo com 
uma dada credibilidade sabre cada modelo - Pfo -, ser-lhe-a possfvel actua

lizar essa credibilidade com base nos resultados obtidos. Esquematicamente, 
num dado momenta t, a probabilidade de ser valido dado modelo Mi e pro
porcional a verosimilhanc;:a e a probabilidade que lhe foi assinalada no momenta 
anterior 

(5.4) 

Como o sistema foi especificado como gaussiano, e facil determinar par 
completo a distribuic;:ao condicional 

(5.5) 

assim como a credibilidade associada a cada previsao yi, dada par cada 
modelo. 
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Numa perspectiva decisional, Harrison e Stevens consideram a utilidade 
de cada previsao - ou o simetrico da sua perca - que sera a fun<;:ao u (.) 
do erro registado. Varias abordagens sao possiveis: 

i) Fixando um mode/a (mica, a previsao deixar§. de ser o valor 
Yt +i: t dado pelo filtro de Kalman, preferindo-se antes aquele valor 
particular que maximiza a utilidade. Como a distribui<;:ao de 

(5.6) 

e determinavel (pela assump<;:ao gaussiana do sistema), e possf
vel calcular, para o modele j, a nova previsao 

(5.7) 

ii) Pretendendo-se escolher o mode/a j com base num conjunto de 
periodos de previsao, seleccionar-se-a aquele que maximiza as uti
lidades esperadas 

L 

Mi : max. !; E[u(y;~ilt)] 
i=l (5.8) 

iii) Admitindo-se como melhor solu<;:ao uma combina9ao de previsoes, 
escolher-se-a aquele y;+i:t que maximiza a pondera<;:ao das utili
dades esperadas 

(5.9) 

Os ponderadores sao as probabilidades assinaladas a validade de cada 
modele. 

Harrison e Stevens desenvolveram igualmente os mode/as mu/tiprocesso 
de classe II, em que consideram a sucessao como sendo explicada, em cada 
momenta, por um modelo provavelmente diferente do valido no periodo ante
rior. Construindo uma matriz de probabilidades de transi<;:ao entre modelos 
[1r;J], e passive! calcular a ·probabilidade de ser valido um modele em dado 
momenta. Essa credibilidade e actualizada pela regra de Bayes, ponderando 
a credibilidade que foi assinalada no momenta anterior pelas probabilidades 
de transi<;:ao (Harrison e Stevens, 1976, pp. 224-227). 

Por aqui se ve como a abordagem de Harrison e Stevens, inspirada no 
modele do espa<;:o de estados e utilizando o filtro de Kalman para actualizar. 
a distribui<;:ao de Yt+llt, se come<;:a a afastar da metodologia classica para 
adoptar uma perspectiva claramente bayesiana. 0 filtro e utilizado apenas para 
a determina<;:ao dos mementos de Yt+t: 1• Segue-se-lhe uma sistematica incor
pora<;:ao de informa<;:oes subjectivas e os preditores sao definidos em termos 
da teoria bayesiana da decisao. 

Pela mesma altura em que Harrison e Stevens apresentaram o seu tra
balho pioneiro, Ramon Mehra, seguido de Larimore, desenvolveu um outre pro
cedimento preditivo que vale a pena referir (v. Mehra, 1979, Priestley, 1981, 
e Larimore, 1983). 
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Baseando-se nos resultados de Akaike (secc;ao 4), o metoda resume-se 
a ajustar um modelo ARMA multidimensional as observac;oes de Yr· Por inter
media de um criteria apropriado de significancia determina-se a ordem p do 
modelo auto-regressivo sobre {Yr }. Pelas correlac;oes entre [y! y1_, .. Yl-p] 
e o vector [y! y1+, .. ] determina-se a dimensao da matriz Fr. Trata-se depois 
de introduzir estimativas no modelo de espac;o de estados. 

0 processo parece resumir-se a tratar um modelo ARMA na forma SEE, 
mas tem a vantagem de apontar a forma do modelo e estimativas iniciais, a 
serem depois corrigidas pela rotina do filtro de Kalman e, posteriormente, apli
cadas na previsao. 

Desta referencia breve e importante destacar que este procedimento apre
senta a modelizac;ao e previsao como um processo de «caixa preta», aplicando 
apenas uma analise estocastica as observac;oes. 

Mais recentemente, Harvey e outros investigadores da London School of 
Economics tem vindo a propor os chamados mode/as estruturais, que permi
tem, simultaneamente, ultrapassar as limitac;6es do modelo de «caixa preta)) 
e o subjectivismo do metoda de Harrison. 

0 MODELO ESTRUTURAL procura descrever a sucessao cronol6gica em ter
mos dos comportamentos que sao economicamente significativos: «The models 
are structural in the sense that the form of the individual components can be 
given a direct interpretation.)) (Harvey, 1984.) A forma basica do modelo -basic 
structural model, na terminologia posteriormente adoptada (Harvey e Durbin, 
1986) - corresponde a decomposic;ao tradicional 

y, = tendencia + sazonalidade + ruido (5.10) 

Cada um desses componentes pode ser representado em espac;os de esta
dos- o que corresponde a um ARIMA em que os componentes nao sao direc
tamente observados (v. exemplo 4.2). 

A tendencia T pode corresponder a um nfvel «localmente fixo)) (' 8), sendo 
nesse caso possfvel representa-la pelo modelo 

Tr = ar + Vr 

ar = a:--1 + W: 
(5.11) 

A tendencia pode tambem corresponder a um crescimento «localmente 
linear)), como no modelo de Theil e Wage 

Tr = Cl'r + Vr 
Q'r = Cl'r. 1 + fJr_ __ , + w,r (5.12) 
/3r = f3t-' + W·: 

ou quadratico, ou polinomial de qualquer ordem. 

(18) A designac;ao de •docais» para as propriedades dos modelos parece infeliz, assim como 
parece polemica (no minima') a interpretac;ao de Gilchrist (1976. p. 19). 0 sentido precise da apl1 
ca<;ao do termo sera sempre dado pelo sistema de equac;oes descrito. 
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Seja k a ordem do mon6mio Cl!fk que se admite ser componente explica
tiva da evoluc;:ao de Tr, e facil verificar que esse tipo de crescimento e tra
duzido pelo modelo 

Tt = Ci!l0 ) + Vt 

Ci!l0 ) = Cl!t~1 + Cl!t~l, + w1t 

C1!l 1) = C<t~l, + C<t~l, + W2t (5.13) 

pelo que as diferenc;:as !:lTt serao estacionarias em media, com usuais pres
supostos sabre os rufdos. 0 modelo em espac;:o de estados e pais equivalente 
a algum ARIMA (., k, . ). 

Crescimentos de outro tipo sao igualmente modelizaveis. De-se o exem
plo do crescimento exponencial (geometrico), que nao necessita das transfor
mac;:oes logarftmicas ou de Box-Cox utilizadas nos ARIMA. A tendencia 
Tt = C<o. rt + Et, com Et rufdo de caracter a partida indeterminado, e represen
tado pelo sistema 

Tt =Cit+ Vt 

Cl!t = r. e<t-t + Wt 
(5.14) 

Quanta a sazonalidade, ela pode ser estudada por varios processes. 
0 mais intuitive talvez seja o proposto par Harrison e Stevens (1976, p. 217), 
que consiste em construir um vector de coeficientes sazonais aditivos cobrindo 
um ciclo de L perfodos 

l a,t j L 
a2t 

Bt = . . . , E an= 0 
1=1 

au 

Em cada momenta sazonal i a matriz F correspondera a um vector de 
zeros, com excepc;:ao do elemento i, ocupado pela unidade. No momenta i do 
ciclo ter-se-a, para a componente que traduz o factor sazonal 

a1t 

St = [0 ... 0] 
a1t 

+ Vt 

au 
{5.15) 

a1t at.t-1 W11 

an a;,t-1 + Wn 

an aL.t-1 Wu 
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E evidente que sao possfveis formula96es diversas (v. Harrison e Stevens, 
1976, p. 218, e Harvey, 1984, pp. 253-254). Uma forma mais compacta, que 
evita alterar ciclicamente a matriz F e nao obriga a correc9ao dos coeficien
tes pela condi9ao biait = 0, consiste em considerar o efeito da sazonalidade 
no perfodo t como o complemento para zero dos efeitos registados nos L-1 
perfodos anteriores (19). 0 coeficiente ar passara a representar o efeito sazo
nal no memento em causae sera pois independente, em posi9ao, do memento 
do ciclo. 

Outras componentes podem ser acrescentadas a equa9ao (5.10), nomea
damente variaveis ex6genas ou elementos determinfsticos de efeito conhecido 
(v. Harvey e Durbin, 1986, p. 190). No primeiro caso, essas variaveis serao 
tratadas como coeficientes conhecidas de parte da matriz Hr correspon
dente - os parametres multiplicativos serao componentes do estado Xt 

(v. exemplo 1.3). No segundo caso, o efeito dos elementos determinfsticos Ur 

e conhecido - efectua-se por intermedio da matriz rr. 
E agora claro que o modelo estrutural nao e mais do que uma concreti

zayao econometrica do sistema de Kalman. 0 destaque que lhe e dado por 
Harvey e por Durbin parece derivar de tres factores de inova9ao metodol6-
gica e conceptual no terrene da econometria. 

Em primeiro Iugar, este modele permite, simultaneamente, tratar as suces
soes econ6micas temporais como processos estocasticos e como a conjuga-
9ao de variaveis economicamente categorizaveis e significantes. Parece estar 
assim a fechar-se um ciclo, aberto pelas posi96es polemicas de Yule, Kuznets 
e outros, em que. se confrontava o estudo das oscila96es e ciclos econ6micos 
por causas aleat6rias - Yule - e a sua analise pela investiga9ao de causas 
racionais - Kuznets (v. Murteira, 1953, p. 29). 

Seguindo-se a um perfodo em que a metodologia de Box e Jenkins tinha 
ganho grande popularidade, Harvey e Durbin encontraram no modelo de Kal
man a continuidade para as crfticas que anteriormente formulavam as tecni
cas dos modelos ARIMA: «We have became desenchanted with the notion that 
the appropriate way to deal with trend and seasonal components is to elimi
nate them by differencing [ ... ] the statistician should seek to identify the main 
observable features [ ... ] time series usually reveal trends and seasonals as 
important observables of the data, and it seems desirable to model these fea
tures explicity.» (Cf. Harvey e Durbin, 1986, pp. 187-188; v. tambem a posi9ao 
de Priestley, ibidem, p. 215, e a resposta dos autores, p. 225.) 

Em segundo Iugar, o modelo estrutural tem disponfvel um processo esta
tfstico de estima9ao e previsao que pode ser tratavel pelas tecnicas c/assi
cas, caminhando-se para a possibilidade de estima9ao de todas as suas com
ponentes (v. Ansley e Kohn, 1985, Kohn e Ansley, 1986). 0 recurso a 
perspectiva bayesiana aparecera como dispensavel. 

(19) Mais precisamente: o complemento para zero a menos de uma perturbac;:ao aleat6ria. 
V. uma discussao do problema em Watson, 1987, pp. 396-397, 404. 
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Par outro lado, o sistema de Kalman permite tratar com simplicidade um 
conjunto de problemas de estimac;:ao ate ao momenta complexes, nomeada
mente a estimac;:ao de maxima verosimilhanc;:a (v. Jones, 1985), fornecendo o 
algoritmo de Kalman um procedimento recursive automatico e computacional
mente implementavel. 

Em terceiro Iugar, Harvey e Durbin reconhecem o sistema eo algoritmo 
de Kalman como unificador geral de um conjunto de procedimentos de esti· 
mac;:ao e previsao, que aparecem como seus casas particulares. 

Na secc;:ao seguinte desenvolver-se-a brevemente esta ideia, embora com 
um enfoque diverse do salientado par esses autores. 

6 - 0 filtro de Kalman como unificador de procedimentos preditivos 

Considere-se o classico modelo de regressao linear 

Yr=bzr+er (6.1) 

ja exibido na forma Yr = Hxr + v1 no exemplo 1.3. 0 estado, aqui representado 
par xr==b1 , e uma variavel aleat6ria degenerada, correspondendo a equac;:ao 
de transic;:ao a uma identidade. 0 sistema complete sera 

bl = lbl-1 + 0Wr 

Yr =zlbl+ er 

(6.21 

(6.2'1 

E importante verificar em que condic;:oes o filtro de Kalman reencontra 
0 metoda dos mfnimos quadrados. 

Em vez de aplicar recursivamente o filtro ao sistema (6.2), agrupem-se 
as observac;:oes e os rufdos e represente-se esse agrupamento com a simbo
logia do sistema de Kalman 

Com o desconhecimento a priori sabre x : = b1 , tem sentido as estimati
vas 6"b1-1 = 0 e L:011_1 = 0. Aplicando o filtro informative (teorema 3.2), ter-se
-a sucessivamente 

Bo1-1 = L:or2..1 B"b1-1 = 0 
L:orJ, = L:or2..1 + H 1 R-1H = H 1 R-1H 
Bolo = Bol-1 + H 1 R-1y = H1 R-1 y 
Bolo= L:Oj0161olo = (H 1 R-1H)6blo 
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Se a matriz (HT R-1H) for nao singular, encontra-se 

b61o = (HT R-1H)-1 (HT R-1y) {6.3) 

o que corresponde precisamente ao estimador dos mfnimos quadrados gene
ralizados (Aitken). 

Este facto notavel mostra como o algoritmo de Kalman, construfdo para 
um sistema estocastico, e robusto a especifica<;:ao de b como vector determi
nfstico (v. Brown, 1983, p. 245). 

No entanto, se nao se tivesse aplicado o filtro informative e se se tivesse 
utilizado o filtro original (teorema 2.2) sabre o sistema (6.2), a solu<;:ao seria 
diversa. Ter-se-ia uma estimativa enviezada, embora de menor variancia do que 
a dada pelos mfnimos quadrados (v. Otter, 1985, pp. 71-72). No limite, aumen
tando os valores de L:ol-1 e reduzindo os de 6o1-1 e de R, a solu<;:ao encon
traria a dada pelos mfnimos quadrados. 

A tecnica dos mfnimos quadrados recursivos, como consequencia 6bvia 
do acima demonstrado, pode tambem ser vista como um caso particular do 
algoritmo de Kalman. Releia-se a demonstra<;:ao de Duncan e Horn (1972) ou 
veja-se uma demonstra<;:ao mais directa apresentada recentemente por Dider
rich (1985). 

Tambem a metodologia bayesiana recursiva, que incorpora as novas obser
va<;:oes num modelo linear dinamico, pode ser integrada no procedimento de 
Kalman. E o caso em que a informa<;:ao exterior ao modelo e subjectivamente 
introduzida de forma sistematica. 0 problema foi ja suficientemente desenvol
vido, pelo que apenas se chama a aten<;:ao para uma dedu<;:ao apresentada 
recentemente por Meinhold e Singpurwalla (1983). Estes autores tratam as varia
veis de estado como quanti.ficando o «estado da natureza» - Or - e apresen
tam o modelo simplificado 

Or= GrOt-1 + Wr 

Yr = FrOr + Vt 

W{vN (0, Wr) 
VrrvN (0, Vr) 

(6.4) 

Com as correspondentes altera<;:oes de nomenclatura e simplifica<;:6es no 
modelo, a dedu<;:ao de Meinhold e Singpurwalla (1983, pp. 124-125) corresponde 
a delineada no teorema 3.2. 

0 problema da regressao com coeficientes variaveis encontra tambem um 
enquadramento geral na metodologia de Kalman. Esse problema envolve a abor
dagem de classes muito diversas de modelos de regressao linear 

Yr = f3rXr + Er (6.5) 

em que os coeficientes /Jit evoluem de acordo com algum padrao. Nicholls e 
Pagan (1 985) apresentam um survey do problema, tornando-se clara que os 
casos mais complexos surgem quando se ultrapassa a simples varia9ao alea
t6ria, i. e. 

f3t = (3 + 7]r (6.6) 
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e se aborda a chamada evoluQao de coeficientes 
- - -

(f3r-f3) + A1 (f3r-1-{3) + ... + Ap (f3r-p-{3) = T/t (6.7) 

com T/t nas condic;:oes de (6.6). 0 vector de coeficientes e pois tratado como 
um ARIMA (p, 1, 0), podendo mesmo evoluir como um ARIMA (p, 1, q). 

Encarando-se f3r como variavel de estado, o problema e facilmente 
enquadrado no sistema de Kalman, uma vez que todo o ARIMA pode af ser 
modelizado. Nicholls e Pagan mostram ainda como a estimac;:ao de maxima 
verosimilhanc;:a dos coeficientes f3urv N({3i, uii) pode resultar facilmente da 
rotina do filtro (pp. 436-439). 

Finalmente refiram-se as tecnicas de alisamento exponencial, que ainda 
hoje se revelam como das mais potentes na previsao, e que tambem apare
cem como caso particular do filtro de Kalman. 

Nas condic;:oes do problema 2.2. - Fr, Gr e Hr constantes, tais como as 
matrizes das covariancias Or e Rr-, admita-se que ~t+ 1lt atingiu um estado 
estacionario ~- A determinac;:ao desse valor pode, alias, fazer-se resolvendo 
(2.12) em ordem a I:. 0 ganho atingira tambem o estado estacionario K. 

A equac;:ao preditiva, expressa em formula de correcc;:ao do erro 

Xt+1lt = Fxr1r-1 + (1-K) Yr 

ou em formula de recorrencia 

Xr+ 11r = (F -KH)Xtlt-1 + Kir 

pode ser adaptada ao processo univariavel tratado pelo alisamento exponen
cial. Como F, K e H sao nesse caso escalares, que se representarao par letras 
minusculas, ter-se-a 

9r+1lt = f9tlt-1 + {1-k) 9r (6.8) 

ou alternativamente 

Yt+1lt = (t-kh).Yr~t-1 + kyr (6.8') 

resta mostrar que (f-kh) + k :;= 1. 
Ora, para aplicar correctamente um alisamento exponencial (simples) 

pressupoe-se estacionariedade em media do processo (Gilchrist, 1976, p. 56). 
Logo t= 1. Alem disso, o processo observado coincide com o estado, pel a que 
h== 1. Daf que seja val ida a condic;:ao de normalizac;:ao dos ponderadores em 
(6.8') e que essa expressao se possa escrever 

Yt+ 11r = {1-k).Yrjt-1 + kyt (6.9) 

o que corresponde a forma recorrente definidora do alisamento exponencial. 
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Nao vale a pena prolongar a discussao do problema, que se encontra tra
tado em Harvey (1984, pp. 248 e segs.). Af se podem encontrar relac;oes entre 
os parametros 6ptimos do alisamento e as condic;oes iniciais do filtro, tal como 
a analise do alisamento exponencial duplo. 

0 objectivo desta breve digressao por metodologias preditivas parece sufi
cientemente atingido. De facto, o filtro de Kalman aparece como instrumento 
unificador de uma larga classe de processos de estimac;ao e previsao, que 
podem assim ser encarados como seus casas particulares. 

Seguindo Durbin (1984), dir-se-a que isso acontece porque hoje se vislum
bra uma 16gica no desenvolvimento te6rico de modelos estocasticos, 16gica que 
corresponde a um processo de decadas. Por um lado, os modelos classicos 
de regressao evolufram dos pressupostos de homoescedasticidade e de inde
pendencia das perturba<;:6es para a considera<;:ao de modelos aleat6rios mais 
complexos, em que os pr6prios coeficientes passaram a ser vistas como esto
casticos. Por outro lado, e por vezes em confronto com a escola econometrica, 
os metodos empfricos de alisamento e previsao ganharam uma dignidade teo
rica, pois foi demonstrada a sua correspondencia com modelos aleat6rios, pos
teriormente enquadrados na classe ARIMA. Como trave unificadora deste pro
cesso aparece hoje o sistema de Kalman, o qual, englobando os processos 
ARIMA e permitindo o enquadramento de variaveis ex6genas e de inputs deter
minfsticos, parece destinado a fornecer solu<;:6es integradoras de problemas de 
estima<;:ao que ate agora foram tratados de forma isolada e particular. 

Nao pode por isso deixar de se concordar com Welch (1987), que, em 
recente polemica com Diderrich (1985), contraria uma tentativa de indicar o 
filtro de Kalman como um prolongamento dos estimadores mistos de Theil e 
Goldberger (v. a tecnica dos mfnimos quadrados recursivos na secc;ao 7). 
Enquanto Diderrich ve a teoria de Kalman «beeing essentially random parame
ter linear regression» (1985, p. 193), Welch sublinha que o facto de o filtro poder 
ser deduzido a partir de um prolongamento de regressao nao deve ser enfati
zado, pois, na realidade, ele pode ser deduzido como extensao de muitas outras 
perspectivas de estima<;:ao, nomeadamente a bayesiana. «When these same 
viewpoints are emphasized to the exclusion of the state space and linear system 
concepts, however, the motivation behind and major applications of the algo
rithm cannot be fully appreciated.» (Welch, 1987, p. 91.) 

Talvez seja elucidativo fazer um paralelo com uma reflexao epistemol6-
gica sabre as ciencias experimentais. Diz sabre o assunto Karl Popper: se «uma 
nova teoria com um grau de universalidade mais elevado explicar com sucesso 
alguma teoria antiga corrigindo-a, entao isso e um sinal seguro de que a nova 
teoria penetrou mais fundo do que a antiga. A exigencia de que uma nova teo
ria contenha a antiga de forma aproximada [ ... ] pode-se chamar (seguindo 
nisso Bohr) o 'princfpio de correspondencia '» (1983, p. 163 da tradu<;:ao portu
guesa). Parece que os parametros fixos sao um caso particular da teoria dos 
parametros aleat6rios, tal como a incorpora<;:ao de informa<;:ao subjectiva e um 
caso particular da actualiza<;:ao do modelo por incorpora<;:ao de novas dados ... 
A 16gica das relac;oes contrarias e que nao se vislumbra. 

Julho de 1989, revisto em Outubro de 1990. 
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7 - Conclusoes 

0 modelo de espa<;:o de estados e o algoritmo de Kalman, uma vez 
redescobertos pela econometria, vieram a revelar-se como instrumentos te6ri
cos e praticos de grande utilidade para a modelizagao, estimagao e previsao. 

No terreno especffico mais desenvolvidamente tratado neste trabalho - a 
previsao econometrica de curto prazo -, a teoria de Kalman tem vindo a 
revelar-se como particularmente promissora. 

Por um lado, o sistema de espa<;:o de estados revela-se apto a modelizar 
fen6menos econ6micos e sociais em que a variabilidade dos parametres e a 
aleatoriedade da evolugao sao frequentes. Por outro lado, o filtro de Kalman 
mostra-se como processo de estima<;:ao eficiente, que enquadra estimadores 
econometricos, de alisamento e bayesianos como seus casos particulares, e 
que e capaz de competir em precisao com os outros processos praticos. 

Alguns problemas, de entre os muitos que ficaram por analisar, consti
tuem linhas de investigagao de grande actualidade. 

Em primeiro Iugar cite-se a teoria dos sistemas na sua relagao com o pro
blema da identificagao econometrica. 

Partindo de perspectivas radicalmente diversas, os dois desenvolvimentos 
te6ricos entroncam-se, parecendo promissor o estudo da teoria sistemica pelas 
contribuigoes que fornece a defini<;:ao e a analise da identificabilidade dos modelos. 

Em segundo Iugar refira-se a estima<;:ao estatfstica dos parametres que 
sao aprioristicamente definidos no algoritmo de Kalman. 

Por metodos que parecem ter raiz comum na maxima verosimilhan<;:a cami
nha-se hoje para a estimagao das matrizes de covariancias e dos parametres ini
ciais do modelo. E admissfvel que uma solugao completa do problema, que actual
mente parece estar a ser esbo<;:ada (20), venha a introduzir nova generalidade no 
filtro de Kalman e a resolver muitos dos 6bices praticos a sua implementa<;:ao. 

Em terceiro Iugar cite-se o problema da selec<;:ao ou identificagao de modelos. 
Trata-se de problema essencial e de certa forma previo a estima<;:ao esto

castica. No caso especffico da previsao o problema assume contornos dife
renciados, pois a selec<;:ao do modelo e feita em fungao dos resultados espe
rados, e devera ter em conta a evolugao possfvel dos processos aleat6rios. 
Criterios como os de Akaike e seus desenvolvimentos, intimamente relaciona
dos com o modelo de espago de estados, constituem outra linha de investiga
gao para o confronto e escolha de modelos dinamicos. 

Finalmente, refira-se o problema da combinagao optima de previsoes. 
Usualmente referida a melhoria da precisao preditiva, a metodologia da 

combinagao de modelos tem fundamento te6rico na existencia de diversos 
esquemas explicativos parcelares. A previsao combinada e passfvel de uma 
interpreta<;:ao paralela a da escolha de modelos: trata-se de seleccionar aquela 
combinagao de sistemas explicativos que constitui modelo preditivo 6ptimo. Em 
termos dos parametres ponderadores, trata-se, afinal, de um problema de fil
tragem e de previsao. 

(20) V. Diebold e Pauly, 1987, p. 38. 
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ANEXO I 

Demonstrac;io do teorema 2.1 

Para a solu<;:ao do problema 2.1 seguir-se-a de perto Kalman (1960) e assumir-se-ao diver
sos resultados da teoria da estima<;:ao estocastica em espa<;:os L2 (v. Brockwell e Davis, 1987, 

ou Crato, 1988). Os sfmbolos ~[xiY] e ~[xiY, 1] representam, respectivamente, o projector orto
gonal da v. a. x na variedade gerada pela colec<;:ao cy e o projector dessa v. a. na variedade 
afim a esta ultima e que contem o valor esperado da v. a. (variedade gerada par Y e par 1, que 

permite representar Ex). A restante nota<;:ao parece ser suficientemente clara. 
Determine-se primeiro a equa<;:ao recursiva para Xt+ 1lt· Os Indices serao omitidos sempre 

que disso nao resultar ambiguidade. 

Uma vez que a variedade gerada pelas observa<;:oes e a mesma que a gerada pela sequen
cia de inova<;:oes, e atendendo a que estas sao mutuamente ortogonais, ter-se-a 

~[Xt+11Yt, 1]=~[Xt+11Yt, 1]=~[Xt+119t, 1]+~[Xt+11Yt-1. 1]-EXt+1 (A.1) 

Aplicando a forma expllcita da projec<;:ao ortogonal: 

~[Xt+119t. 1]= EXt+1 + Ex9· E9). Yt 

Para determinar a covariancia entre Xt+ 1 e .Yt (Ex9) observa-se que, operando o projector 
em ambos os Iadas da equa<;:ao de medida e subtraindo o resultado a essa equa<;:ao, ter-se-a 

y = Hx + v. Substituindo Xt+ 1 pela sua expressao explfcita, ter-se-a 

Ex9 = E (FXt + Gwt + rwt, HXt + Vt) 
= E [(Fxt + Gwt - FExt) (xi Hr + vJ)] 

=E [FxtxJ H] + GSt 

aonde se faz uso do facto de Ew =Ex= Ev = 0, de ru ser nao estocastico e de x e v, assim como 

w ex, serem nao contemporaneamente correlacionados. Finalmente, como Xt=Xtlt-1 +Xt 

Ex9 = F (EXxT + EXxT) H + GS 

=FEtlt-1 H+GSt 

desaparecendo EXxT, uma vez que x 1. <y e xE<y. Para calcular Ew fa<;:a-se usa da ja deduzida 

expressao de y. Uma vez que x1 e Vt sao nao correlacionados 

Ew=HEtlt-1HT +Rt 

Para simplificar a expressao das matrizes de co-variancias defina-se K1: = Ex9 . E 9), matriz 

chamada ganho de Kalman 

(A.2) 

Esta agora calculada a primeira parcela do ultimo membra de (A.1). 
Quanta a ~[Xt+ 1 1Yt-1. 1], a nao correla<;:ao de w1 e .Yt-1 eo facto de rtut ser nao esto

castico permite deduzir 

~[Xt+11 Yt-1. 1]=~[Fxt+Gwt+rutl Yt-1. 1] 

= F.Rtlt-1 +rut 

Substituindo as diversas expressoes em (A.1), encontra-se a equac;:ao recursiva de previsao 
em um passo de x1: 

Xt+ 1lt = FtXtlt-1 + rtUt + Kt (yt- HtXtlt-1) (A.3) 
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0 processo iniciar-se-a com a estimativa previa as observa<;:oes 

XoJo-1 =xo (A.4) 

A matriz K1 utiliza as matrizes de covariancias dos erros, que alias sao essenciais como 
medida estatfstica da qualidade esperada da previsao. Deduzir-se-ao de seguida as formulas recur
sivas para o seu c6mputo. 

Subtraindo o estimador a ambos os membros da equa<;:ao de transi<;:ao e substituindo y1 pela 
sua expressao em Xt e Vt, encontra-se 

Xt+1 =(Ft- Kt Hr)f<t+Gt Wt-Kt Vt 

Como Ex1 = Ew1 = Ev1 = 0 e como x1 e nao correlacionado contemporaneamente com os 
outros dois vectores aleat6rios tem-se x1l-v1, pelo que a covariancia de Xt+1 e dada por 

Et+1Jt=(Fr-KtHt) EtJt-1 (Fr- KrHd +GrOrGJ+ 
+KtRt KJ- GtSrKJ- KrSJGJ (A.S) 

ou, alternativamente, substituindo K1 pela sua expressao, -encontra-se a chamada equac;ao matri

cial de Riccati (discreta) 

Et+1Jt=Ft Etft-1 FJ- (Ft Etft-1 HJ+GtSt)(HtEtJt-1 HJ+Rt)-1 X 

X(FtEtlt-1 Ht+GtSt)T +GrOt GJ 

0 inicio do processo far-se-a com 

Eo1-1=Po 

ANEXO II 

Pequeno guia da literatura 

(A.S') 

(A.6) 

0 texto chave para a fundamenta<;:ao do filtro de Kalman em processos discretos continua 
a ser Kalman, 1960, enquanto a interpreta<;:ao rigorosa dos conceitos de estado e espa<;:o de estados 
implica a consulta de Aka ike, 197 4a, b. 

Como livros de texto que apresentam desenvolvidamente o FK e o SEE, e de forma clara 
para poder constituir iniciac;:ao ao estudo sistematico desses temas, indica-se JAZWINSKI, 1970, 
capftulos 5, 7 e 8, ou Anderson e Moore, 1979, capitulos 2 a 5. 

Esses trabalhos, no entanto, sao sobretudo dirigidos a um publico de engenheiros. Para uma 
introdu<;:ao que se fundamenta na econometria classica apenas se indica Harvey, 1981, capitulo 
4, e o novo livro de Harvey, 1989. 

Para um desenvolvimento (muito completo) da perspectiva bayesiana cite-se o livro de West 
e Harrison, 1990. 

Recentes textbook que apresentam o FK no desenvolvimento do estudo de sucessoes cro
nol6gicas sao os de Brockwell e Davis, 1987, e Wei, 1990. 

Uma sfntese feliz e muito completa do conjunto de problemas relacionados com o FK, inci
dindo especialmente na interpreta<;:ao pratica dos resultados computacionais, e a de O'Connel e 
Cooper, 1984. 

Uma rigorosa e moderna fundamenta<;:ao matematica do filtro discreto encontra-se em Catlin, 
1989, tal como uma fundamenta<;:ao do filtro contfnuo se pode procurar em Ruymgaart e Soong, 
1985. 

Finalmente, e para referir a produ<;:ao nacional, citem-se, por ordem cronol6gica, os traba
lhos Neves, 1984, Lopes, 1985, Tome e Cunha, 1985, Grato, 1986, Grato, 1988, Neves, 1988, Tome, 
1989, Lopes, 1989, e Grato e Lopes, 1989. 
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