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Resumo. Neste trabalho nós revisitamos os estudos sobre a evolução espaço-temporal dos preços
de imóveis nos Estados Unidos apresentados por Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi e
Li (2014), usando um modelo espaço-temporal estimado através de métodos Bayesianos. Este
modelo introduz uma nova especificação de um modelo de vetor de correção de erros com efeitos
aleatórios espaciais medidos continuamente no espaço. Este modelo permite observar os desvios
da relação de co-integração para cada localização analisada, e permite uma interpretação mais
clara da dinâmica de preços de imóveis entre 1975 e 2011 para 381 regiões metropolitanas nos
EUA.
Palavras Chave: Co-Integração Espacial, Equações Diferenciais Parciais Estocásticas, Métodos
Bayesianos.

1. Introdução

A evolução dos preços de imóveis é um aspecto fundamental na dinâmica econômica moderna,
e os movimentos agregados em preços de imóveis tem impactos fundamentais sobre o estoque
de riqueza de famílias e empresas. Movimentos de valorização e queda em preços de imóveis
estão relacionados a períodos de expansão e recessão econômica (e.g. Shiller (2000) e Shiller
(2007)), e uma parte significante das operações no mercado financeiro é relacionado ao mercado
imobiliário, com ativos e derivativos de hipotecas imobiliárias. A crise financeira global de 2008 tem
suas origens no derretimento de preços de imóveis após a grande valorização observada nos anos
anteriores, com o pico de preços sendo observado em 2006. Um aspecto fundamental da análise dos
preços de imóveis está na relação com seus fundamentos econômicos. Podemos identificar períodos
de valorização excessiva ou bolhas através de desvios sistemáticos em relação aos fundamentos
econômicos destes preços.

A relação entre preços de imóveis em diversas localizações e seus fundamentos econômicos
através de um modelo de correção de erros (co-integração) foi proposta em Holly, Pesaran e
Yamagata (2010). Neste trabalho foi utilizado um modelo para a variação de um índice de preços
de imóveis nos Estados Unidos, usando um nível de agregação estadual para os anos de 1977 a
2003. Nesse trabalho é proposto um mecanismo de correção de erros entre os desvios de uma
relação de equilíbrio entre um índice de preços de imóveis e uma medida de renda per capita, com
a inclusão de medidas de custo de financiamento e crescimento populacional.

Esta estrutura de correção de erros é baseada em uma relação de não-arbitragem para o mercado
de imóveis. Denotando o preço dos ativos como Pt, o custo de aluguel de um imóvel equivalente
como Rt, rt a taxa real de juros e St o valor real serviços imobiliários, Holly, Pesaran e Yamagata
(2010) mostram que que o benefício líquido de possuir um imóvel entre o período t e t+ 1 é dado
por Pt+1 − Pt(1 + rt) + St. Assumindo neutralidade a risco e ausência de custos de transação, a
condição de não-arbitragem é dada por:

E (Pt+1|Ft)− Pt(1 + rt)− St = Rt,

com Ft uma filtração denotando o conjunto de informação conhecido até o período t. Uma condição
fundamental é que Rt não pode ser superior a renda disponível para a família Yt. Esta relação é
representada em Holly, Pesaran e Yamagata (2010) através de um processo na forma Rt = αtYt,
com αt denotando um processo estacionário limitado entre 0 e 1. Assumindo um processo de
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desconto βt novamente limitado entre 0 e 1, temos a relação St = β−1
t Rt. Com estas condições

temos a relação:

Pt =

(
1

1 + rt

)[
E (Pt+1|Ft) +

αt(1− βt)
βt

]
Assumindo expectativas racionais e que rt é suficientemente grande comparado ao crescimento

da renda disponível o preço dos imóveis será dada pelo valor presente dos serviços St −Rt. Como
discutido em Holly, Pesaran e Yamagata (2010) se assumimos uma taxa de juros constante rt = r
o preço será dado por:

Pt =

∞∑
j=0

(
1

1 + rt

)j
E (θt+jYt+j |Ft) ,

com θt+j =
αt+j(1−βt+j)

βt+j
. Esta relação pode ser escrita como:

Pt
Yy

=

∞∑
j=0

E

(
θt+j

j∏
s=1

(
1 + gt+s

1 + r

)
| Ft

)
,

com gt+s = 4 log (Yt). Desta forma a razão Pt/Yt seria estacionária, ou de forma equivalente
log (Pt) e log (Yt) seriam co-integrados com vetor de co-integração (1,-1).

A estimação deste modelo para as diversas localizações em Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e
Baltagi e Li (2014) é baseada no estimador de efeitos correlacionados comuns proposto em Pesaran
(2006), um estimador para modelos em painel com uma estrutura de erros multifatorial. O uso do
estimador proposto em Pesaran (2006) é justificado pela importância da estrutura de dependência
espacial nos resíduos do modelo. Regiões geograficamente próximas estão expostas aos mesmos
fatores não-observados que afetam esta relação de preços. Pesaran e Tosetti (2011) mostram
que este estimador continua sendo consistente na presença de uma estrutura de erros espaciais,
justificando o uso desta metodologia para a análise da evolução temporal dos preços de imóveis
nos estados americanos. Os resultados obtidos em Holly, Pesaran e Yamagata (2010) indicam a
presença deste componente de correção de erros entre os preços de imóveis e a renda disponível,
e apontam desvios persistentes de preços para alguns estados como Califórnia, Massachusetts e
Nova York.

O trabalho de Baltagi e Li (2014) estende a análise de Holly, Pesaran e Yamagata (2010) usando
um período de tempo maior (1977 a 2011) e um maior nível de desagregação, usando uma amostra
relacionada a 381 MSAs (Metropolitan Statistical Areas), uma definição de área metropolitana
para os Estados Unidos. Os resultados obtidos em Baltagi e Li (2014) indicam que as conclusões
de Holly, Pesaran e Yamagata (2010) são robustas ao período de tempo e a maior desagregação
espacial analisada. Estes dois trabalhos são baseados no mesmo método de estimação de Pesaran
(2006). No entanto, é importante observar que este estimador é robusto a presença de efeitos
espaciais, mas não incorpora estes efeitos espaciais na estrutura paramétrica do modelo. Assim
não é possível interpretar diretamente os efeitos espaciais nos desvios da relação de não-arbitragem.
Para realizar uma forma de análise espacial Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi e Li (2014)
realizam análises fatoriais e modelos simultâneos autoregressivos espaciais (SAR) para os resíduos
do estimador de efeitos correlacionados comuns utilizado.

Neste trabalho nós analisamos o mesmo banco de dados utilizado em Baltagi e Li (2014), mas
usando uma metodologia distinta. Nós propomos um modelo de correção de erros vetorial com a
inclusão de efeitos aleatórios espaciais contínuos, usando um modelo espaço-temporal baseado em
uma especificação dinâmica de uma matriz de covariância espacial da classe Matérn. Esse modelo
permite incorporar diretamente a estrutura de dependência espacial no modelo, e esta estrutura é
dinamicamente modelada através de uma especificação autoregressiva. Ao contrário dos estudos
de Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi e Li (2014), que usam um estimador que é robusto a
presença de efeitos espaciais não incluídos no modelo, a especificação utilizada inclui diretamente
uma especificação paramétrica para os efeitos aleatórios espaciais. Esta especificação permite
observar os desvios da relação de equilíbrio em cada localização do espaço territorial analisado, o
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que torna a análise e interpretação econômicas dos resultados mais simples, em contraste ao método
usado em Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi e Li (2014), que necessitam de especificações
de modelos e regressões auxiliares para obter interpretações espaciais dos resultados.

Os resultados obtidos em nosso trabalho confirmam a existência da relação de co-integração e
o consequente mecanismo de correção de erros entre o índice de preço de imóveis e o indicador
de renda disponível para cada região metropolitana analisada, com a inclusão de controles para o
crescimento populacional e o custo de financiamento. Os efeitos aleatórios espaciais estimados no
tempo também permitem interpretar os desvios de preços com os processos de valorização e queda
de preços observados em várias regiões metropolitanas, com resultados consistentes com os obser-
vados na literatura, em especial com os trabalhos de Shiller (2000), Shiller (2007) e Shiller (2008).
Desta forma acreditamos que este trabalho contribua com um novo modelo espaço-temporal para
a dinâmica de preços nos Estados Unidos, permitindo uma interpretação clara da evolução dos
preços e dos desvios da relação de longo prazo em cada localidade no contínuo espacial.

Este trabalho tem a seguinte estrutura. A seção 2 apresenta o modelo espaço-temporal baseado
na especificação de covariância de Matérn e a metodologia de estimação Bayesiana utilizada. Na
Seção 3 nós apresentamos as variáveis utilizadas neste trabalho. Os resultados da estimação e a
interpretação dos resultados estão colocadas na Seção 4, e as conclusões finais estão na Seção 5.

2. Modelo Espaço-Temporal SPDE-Matérn

Neste trabalho nós utilizamos um modelo espaço-temporal que permite uma representação con-
tínua dos efeitos espaciais, baseado na metodologia apresentada em Lindgren, Rue e Lindstrom
(2011), usando uma formulação de modelo espaço-temporal similar a usada em Cameletti et al.
(2013). O trabalho de Lindgren, Rue e Lindstrom (2011) propõe representações computacio-
nalmente eficientes de modelos espaciais e espaço-temporais. Esta representação é baseada na
equivalência entre a solução de uma classe de equações diferenciais parciais e funções de covari-
ância espaciais, e também na representação desta função de covariância espacial como um campo
aleatório Gaussiano Markoviano, usando resultados anteriores obtidos em obtidos em Whittle
(1954) e Rozanov (1977).

Essa representação é computacionalmente eficiente já que explorar diretamente uma versão
contínua da propriedade Markoviana espacial, permitindo a caracterização de processos espaciais
e espaço-temporais como Campos Aleatórios Gaussianos Markovianos. Esta formulação é nume-
ricamente eficiente já que permite o uso de matrizes esparsas e a a representação contínua dos
efeitos aleatórios espaciais usando métodos de elementos finitos.

A metodologia de Lindgren, Rue e Lindstrom (2011) é especialmente útil já que é baseada em
uma formulação hierárquica, que permite o uso de métodos de métodos de inferência Bayesiana
baseados nas aproximações de Laplace sequenciais propostas em Rue, Martino e Chopin (2009).
Este método permite realizar os procedimentos de inferência Bayesiana nessa classe de modelos
espaciais e espaço-temporais sem a necessidade do uso de métodos baseados em simulação, em
especial os métodos computacionalmente intensivos baseados em Markov Chain Monte Carlo nor-
malmente utilizados (e.g. Rue e Held (2005), Cressie e Wikle (2011)). O uso destes método de
estimação usando aproximações de Laplace permite a estimação em tempos computacionalmente
reduzidos e acurada precisão, evitando algumas aproximações normalmente utilizadas devido a
limitações computacionais, como discutido em Cressie e Wikle (2011).

Esta especificação também é uma forma de contornar os problemas associados as modelagens
de econometria espacial, em especial o uso de modelos areais (e.g. Bivand, Pebesma e Gomes-
Rubio (2013)), como o uso de modelos CAR (Conditional Autoregressive Models) e SAR (Spatial
Autoregressive Models), que usam apenas a informação relacionada aos vizinhos mais próximos na
análise dos efeitos espaciais. Nesta especificação nós utilizamos uma especificação análoga a de
modelos geoestatísticos (Cressie e Wikle (2011), Bivand, Pebesma e Gomes-Rubio (2013)), onde
assumimos que a mensuração ocorre em localizações específicas, representando uma amostra dos
efeitos médios para cada localização. Devido a representação contínua utilizada no procedimento
de Lindgren, Rue e Lindstrom (2011), estes efeitos são projetados continuamente através da matriz
de covariância associada ao processo, permitindo uma representação contínua, sem os problemas
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de descontinuidade associadas a representações de modelos areais. Como discutido em Simpson,
Lindgren e Rue (2012), o uso de modelos contínuos permite uma representação mais adequada de
efeitos espaciais relacionados a campos aleatórios.

Como colocado acima, o método de Lindgren, Rue e Lindstrom (2011) é baseado em representa-
ções de Campos Aleatórios Gaussianos Markovianos (Gaussian Markov Random Fields - GMRF)
( Rue e Held (2005), Arbia (2006)). Estas estruturas podem ser representados usando grafos não
direcionados G ={V, E}, com V denotando nodos e E o conjunto {i, j} de vértices, com i, j∈ V.

Para caracterizar a estrutura de GRMF usadas nesse trabalho, seguiremos a exposição de Rue
e Held (2005). Um vetor aleatório x = (x1,x2, . . . , xk)> ∈ Rn representa um Campo Aleatório
Gaussiano Markoviano com respeito ao grafo G ={V, E} , com médias E(x) = µ e precisão Q se e
somente se sua densidade pode ser escrita como π(x) = (2π)−n/2|Q|1/2exp(− 1

2 (x−µ)>Q(x−u),
com Qij 6= 0⇐⇒ {i, j} ∈ G∨i 6= j.

A representação contínua de efeitos espaciais proposta em Lindgren, Rue e Lindstrom (2011)
utiliza os resultados de Whittle (1954) e Rozanov (1977) com a relação entre uma função de
covariância espacial em um campo aleatório x(u) e a solução da seguinte equação diferencial
parcial estocástica (Stochastic Partial Differential Equation - SPDE ):

(1) (κ−∆)
α/2

x(u) = W (u), , u ∈ Rd, α = ν + d/2, κ > 0, ν > 0

com (κ−∆)
α/2 um operador pseudo-diferencial e ∆ um operador Laplaciano representando:

∆ =

d∑
i=1

∂2

∂x2
i

e o processo W (u) sendo um componente de ruído branco espacial Gaussiano, com variância
marginal dada pela expressão:

σ2 =
Γ (ν)

Γ (ν + d/2) (4π)
d/2

κ2ν

A metodologia proposta em Lindgren, Rue e Lindstrom (2011) usa essa relação de equivalência
para obter uma representação numérica da estrutura contínua de covariância da solução espacial,
usando o fato que esta SPDE pode ser representada através de elementos finitos (e.g. Brenner e
Scott (2007)) em uma certa triangulação, usando uma expansão da forma:

(2) x(u) =

n∑
i=1

ψk(u)ωk

através de uma escolha de bases ψk(u) com pesos ωk distribuídos de forma Gaussiana, com n
sendo o número de vértices na triangulação. Em Lindgren, Rue e Lindstrom (2011) são escolhidas
para esta expansão funções continuas por partes em cada triangulo. Estes pesos representam o
valor do campo aleatório em cada vértice, e dentro de cada triângulo os valores são obtidos por
interpolação e esta distribuição de pesos é dada pela solução a equação diferencial parcial (Eq. 1),
para um conjunto de funções teste φk.

A escolha destas funções determinam as propriedades de aproximação do campo aleatório dis-
cretizado, sendo as duas escolhas usuais φk = (κ−∆)

1/2
ψk para α = 1 e φk = ψk para α = 2,

representando, respectivamente, soluções de mínimos quadrados e Galerkin (e.g. Brenner e Scott
(2007)). Uma escolha de α = 2 impõe uma estrutura de suavidade no campo aproximado, e
seguindo a orientação de Lindgren, Rue e Lindstrom (2011) é a escolha em nossa análise. Para
obter uma representação hierárquica de um modelo espaço-temporal (e.g. Cameletti et al. (2013)),
nós partiremos de um campo campo aleatório continuamente indexado Y (s, l) dado pela seguinte
expressão:

Y (s, l) = {y (s, l)) : (s, l) ∈ D ⊆ R2 × R
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onde s denota uma localização espacial e l um índice de tempo. Este modelo é caracterizado
pela covariância espaço-temporal Cov ((s, l) (s′, l′)) = σ2C ((s, l) (s′, l′)), para (s, l) e (s′, l′)⊆ R2×
R, onde é assumido que esta covariância é estacionária e depende somente das distância entre
localizações e tempo através das distâncias espaciais h = (s − s′) e temporais l = (t − t′). Com
estas restrições podemos formular este processo através de uma representação hierárquica espaço-
temporal dada por:

(3) y (s, t) = z (s, t)β + ξ (s, t) + ε (s, t)
ξ (s, t) = aξ (s, t− 1) + ω (s, t)

Neste representação hierárquica os elementos z (s, t) representam variáveis explicativas obser-
vadas em (s, t), ξ (s, t) denota os efeitos aleatórios espaciais para cada par (s, t), e os elementos
ε (s, t) são componentes de inovações não-sistemáticos e não espaciais, com ε (s, t) ∼ N(0, σ2

ε).
A evolução temporal dos efeitos aleatórios espaciais é representada pelo segundo nível da formu-

lação hierárquica, com dinâmica temporal dada por ξ (s, t) = aξ (s, t− 1)+ω (s, t) para t = 2, . . . , T
e com a condição inicial dada por ξ (s, 1) ∼ N(0, σ2

ε/(1 − a2)). Neste forma o processo ω (s, t) é
um campo aleatório dado por :

(4) Cov (ω (si, t) (sj , t
′)) =

{
0 se t 6= t′

σ2
ωC (h) se t = t′

}
e C (h) é uma função de covariância da classe Matérn:

(5) C (h) =
1

Γ(ν)2ν−1
(kh)

ν
Kν (kh)

onde Kν é uma uma função de Bessel modificada de segundo tipo (e.g. Abramowiz e Stegun
(1964)), com variância dada por:

σ2 =
Γ (ν)

Γ (ν + d/2) (4π)
d/2

κ2ντ2

Podemos reescrever este modelo, empilhando as observações para cada índice espacial na forma:

(6) yt = ztβ + ξt + εt
ξt = aξt−1 + ωt

e nesta parametrização temos que as variáveis observadas e latentes são escritas como yt =
(y (s1, t) , . . . , y (sd, t))

′, zt = (z (s1, t) , . . . , z (sd, t))
′, ξt = (ξ (s1, t) , . . . , ξ (sd, t))

′, com εt (s, t) ∼
N(0, σ2

εId) e ωt ∼ N(0,Σ = σ2
ωΣ̃).

Nesta forma Σ̃ é uma matriz de correlação d−dimensional com elementos C (||si − sj ||) , com
C uma matriz de covariância Matérn conforme a Eq. 5. O vetor de parâmetros neste processo é
dado porθ =

{
β, a, σ2

ε , κ, τ
}
. Usando o lema de Bayes, temos que a distribuição posterior deste

processo pode ser obtida em termos de uma constante de proporcionalidade como:

π(θ, ξ|y) ∝ π(y|ξ, θ)π(θ)

Usando uma estrutura de distribuições priores independentes para π(θ), e usando a propriedade
Markoviana temos que os elementos yi são condicionalmente independentes, e assim podemos obter
a distribuição posterior deste processo na forma seguinte:

π(θ, ξ|y) ∝

(
T∏
t=1

π(y|ξ, θ)

)(
π(ξ1|θ)

T∏
t=2

π(ξt|ξt−1, θ)

)
π(θ)

Ao assumirmos distribuições Gaussianas podemos escrever este processo como:

π(θ, ξ|y) = (σ2
ε)dT/2 exp

(
− 1

σ2
ε

T∑
t=1

(yt − ztβ − ξt)′ (yt − ztβ − ξt)

)
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×
(

σ2
ω

1− a2

)−d/2
|Σ̃|−1/2 exp

(
1− a2

2σ2
ω

ξ′1Σ̃ξ1

)

×
(
σ2
ω

)−d(T−1)/2 |Σ̃|−(T−1)/2 exp

(
1

2σ2
ω

(ξt − aξt−1)
′
Σ̃ (ξt − aξt−1)

)

×
dim(θ)∏
i=1

π (θi)

Note que é preciso relacionar este processo com a triangulação e a representação de elementos
finitos do processo contínuo espacial. Para este objetivo, e usando as propriedades derivadas
em Lindgren, Rue e Lindstrom (2011), temos que o campo de Matérn ωt é um campo aleatório
Gaussiano Markoviano dado com ω̃ ∼ N(0, Q−1

S ), e a a matriz QS é proveniente da solução da
equação diferencial parcial estocástica associada. Assumimos que QS é invariante no tempo e tem
dimensão dada pelo número de vértices da triangulação adotada. Sob estas condições podemos
reparametrizar a equação de estado com a dinâmica dos efeitos aleatórios espaciais como:

(7) ξt = aξt−1 + ω̃t

ω̃t ∼ N(0, Q−1
S )

para t = 1, . . . , T e ξ1 ∼ N(0, Q−1
S /(1− a2)). Nesta forma podemos obter a distribuição conjunta

de ξ = (ξ1, . . . , ξT ) como ξ ∼ N(0, Q−1), e Q = QT ⊗ QS , com ⊗ denotando um produto de
Kronecker (representação de Kronecker de modelos espaço-temporais seguindo a nomenclatura de
Cameletti et al. (2013)) escrita como:

QT =



σ2
ω −a/σ2

ω

−a/σ2
ω (1 + a2)/σ2

ω

. . .

(1 + a2)/σ2
ω −a/σ2

ω

−a/σ2
ω σ2

ω


Usando esta representação temos que a formulação hierárquica pode ser escrita como :

yt = ztβ +Bξt + εt

εt ∼ N(0, σ2
ε)

A matriz B de dimensão (d xn) nos dá o valor do vetor ξt para cada yt. Esta representação é
computacionalmente conveniente, já que A matriz B é uma matriz esparsa com somente um único
elemento por linha, e assim temos:

y(si, t) = z(si, t)β +

T∑
j=1

Bijξt + ε(si, t)

com Bij = 1se o vértice j está na locação si , com valor 0 em caso contrário. Esta representação de
matrizes esparsas reduz sensivelmente as necessidades de armazenamento e o número de operações
necessárias na análise destes processos espaço-temporais.
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2.1. Estimação usando INLA. Para realizar o procedimento de estimação Bayesiana, nós usa-
mos a metodologia de estimação Bayesiana proposta em Rue, Martino e Chopin (2009). Esta
metodologia permite aproximar a distribuição posterior dos fatores latentes em modelos hierár-
quicos usando a representação:

(8) π(ξi|Y ) =

ˆ
π(ξi|θ, Y )π(Θ, Y )dθ

(9) π(θj |Y ) =

ˆ
π(θ|Y )dθ−j

com ξ e θ denotando fatores latentes e hiperparâmetros. Esta aproximação é realizada usando
sequência de aproximações analíticas baseadas em métodos de Laplace para as distribuições con-
dicionais completas π(θ|Y ) eπ(ξi|Y ), através de 3 etapas. A primeira etapa é através de uma
aproximação para a distribuição condicional dos fatores latentes π(ξ|Y, θ), usando uma distribui-
ção multivariada Gaussiana π̂G(ξ|Y, θ), avaliada na moda. Com base nesta aproximação inicial a
distribuição posterior de θ é obtida usando uma aproximação de Laplace:

(10) π̃(Θ|Y ) ∝ π(ξ, θ, Y )

π̃G(ξ|θ, Y )
|ξ=ξ∗(Θ),

com ξ∗ (θ) indicando é dada na moda da distribuição condicional de ξ|θ. Esta moda é calculada
usando um métodos de busca de raízes baseadas em algoritmos de Newton-Raphson. Com estes
resultados é aplicada a aproximação de Laplace para as condicionais π(ξi|θ, Y ) para sequência de
valores θ. As distribuições posteriores dos fatores latentes são obtidas novamente usando uma
aproximação de Laplace:

(11) π̃LA(ξi|θ, Y ) ∝ π(ξ,Θ, Y )

π̃G(ξ−i|ξi,Θ, Y )
|ξ−i=ξ∗−i(ξi,Θ),

com ξ−i representando os fatores latentes ξ com o i-ésimo elemento omitido, π̃G(ξ−i|ξi, θ, Y ) uma
aproximação Gaussiana de π(ξ−i|ξi, θ, Y ) mantendo ξi fixo e ξ∗−i (ξi,Θ) na moda de π(ξ−i|ξi,Θ, Y ).
O passo final é dado combinando as duas aproximações anteriores e integrando fatores irrelevantes.
A distribuição marginal posterior dos fatores latentes é obtida como :

π(ξi|Y ) =

ˆ
π(ξi|θ, Y )π(Θ, Y )dθ ≈

∑
π(ξi|θk, Y )π̃(θk|Y )4k

e de forma similar obtemos a distribuição marginal posterior os hiperparâmetros:

π(θj |Y ) =

ˆ
π(θ|Y )dθ−i ≈

ˆ
π̃(θk|Y )dθ−i.

finalizando a sequência de aproximações de Laplace no procedimento Bayesiano de estimação.
Em todos os procedimentos de estimação Bayesiana nós utilizamos um conjunto de priores in-

dependentes, com distribuições gaussianas para os parâmetros da média condicional e parâmetros
autreogressivos, distribuições log-gamma para os parâmetros da função de covariância espacial,
e distribuições gamma para os parâmetros de precisão. As distribuições posteriores dos parâme-
tros não são sensíveis aos hiperparâmetros das priores, resultado devido ao grande número de
observações na amostra analisada.

3. Dados Analisados

Neste trabalho nós analisamos o banco de dados de Baltagi e Li (2014), disponibilizado em
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.2372/suppinfo. As observações neste banco de da-
dos consistem em observações sobre o logaritmo do Real Housing Price Index, o logaritmo do
Real Per Capita Income, Population Growth Rate e Real Cost of Borrowing para 381 regiões
metropolitanas dos EUA (MSA - Metropolitan Statistical Areas), para os anos de 1975-2011. As
metropolitan statistical areas são definidas como centros urbanos com população mínima de 10000
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Figura 3.1. Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas - United States
and Puerto Rico

Figura 3.2. Divisão Territorial - Estados Americanos

habitantes e áreas vizinhas ligadas por comutação urbana. A Figura 3.1 mostra a divisão de
Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas - United States and Puerto Rico (Branch (2009)),
que contém as 381 MSA analisadas nesse trabalho. Também apresentamos na Figura 3.2 a divisão
territorial dos estados americanos para facilitar a visualização dos resultados.
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Figura 3.3. Log - Indice de Preços de Imóveis por CBSAFP (Log Real Price Index)

As Figuras 3.3-3.6 mostram os valores observados nesta amostra para Log - Indice de Preços de
Imóveis (Log Real Price Index ), Log - Índice de Renda Per Capita (Log Per Capita Income), Cres-
cimento Populacional (Population Growth) e Custo Real de Empréstimo (Real Cost of Borrowing)
em função do código CBSAFP, que identifica as 381 regiões metropolitanas em análise. Estatística
descritivas sobre estas variáveis, medidas de correlação cruzada e testes de independência entre
cross-sections são apresentadas em Baltagi e Li (2014). Os resultados apresentados em Baltagi e
Li (2014) mostram que as correlações dentro de cada região são maiores que as correlações entre
regiões, e também que as correlações são mais intensas nos dados de regiões metropolitanas que
nos dados estaduais de Holly, Pesaran e Yamagata (2010), e as correlações também são mais fortes
para a amostra estendida até 2011 que na amostra original até 2003 usada em Holly, Pesaran e
Yamagata (2010).

Os resultados dos testes de raízes unitárias com controle para dependência na cross-section
(CIPS) reportados em Baltagi e Li (2014) indicam que as séries de Log - Indice de Preços de
Imóveis e Log - Índice de Renda Per Capita podem ser tratadas como processos não estacionários
I(1), e as séries de Custo Real de Empréstimo e Crescimento Populacional podem ser consideradas
estacionárias. A existência da co-integração e consequente mecanismo de correção de erros depende
da existência de um processo estacionário entre o log da índice de preços e da renda per capita
pode ser analisado através da construção da diferença entre estas séries, que corresponde a um
vetor de co-integração na forma (1,-1). Seguindo Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi e Li
(2014) nós construímos o vetor de co-integração através desta diferença, e subtraímos as médias
de cada região metropolitana. O vetor de co-integração construído está apresentado na Figura
3.7, ordenado em função das regiões metropolitanas. Os testes de raízes unitárias reportados em
Baltagi e Li (2014) para esta série indicam a rejeição da nula de raiz unitária para esta série,
dando suporte a existência de co-integração entre estas duas séries.

4. Resultados

Para realizar a estimação do modelo espaço-temporal apresentado na Seção 2 o primeiro passo é
obter as informações de localização espacial das variáveis em análise. Para isso precisamos definir
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Figura 3.4. Log - Índice de Renda Per Capita por CBSAFP (Log Per Capita
Income)

Figura 3.5. Crescimento Populacional por CBSAFP (Population Growth)
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Figura 3.6. Custo Empréstimo por CBSAFP (Cost of Borrowing)

Figura 3.7. Vetor de Co-Integração

a localização espacial de cada MSA analisado no trabalho. Nós realizamos o procedimento de
localização assumindo que os dados de cada MSA são localizados no centroide geográfico de cada
região metropolitana analisada. A Figura 4.1 mostra as localizações das 381 centroides geográficos
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Figura 4.1. Centroides Geográficos - 381 Regiões Metropolitanas dos Estados
Unidos

analisadas no mapa da região continental dos Estados Unidos da América, usando a ferramenta
de mapas da Google para identificar as coordenadas geográficas de cada região metropolitana.

A partir destas geolocalizações nós construímos uma triangulação de Delauney para realizar
o procedimento de projeção espacial contínua para a análise do modelo SPDE-Matérn. O mesh
triangulado, com os pontos referentes as regiões metropolitanas analisadas está apresentado na
Figura 4.2, correspondendo a 875 triângulos. Note que o mesh triangulado usa distintos tama-
nhos para áreas internas e externas à região analisada. A triangulação externa serve para evitar
problemas de bordas na análise do modelo SPDE-Matérn, como discutido em Lindgren, Rue e
Lindstrom (2011). Nós analisamos diferentes configurações de triangulação, e os resultados são
similares. A partir desta triangulação é realizado o procedimento de projeção contínua usando o
procedimento de elementos finitos e interpolação definidos pela expansão de bases dada pela Eq.
2.

Nós iniciamos a análise com a estimação da elasticidade-renda dos preços de imóveis, de forma
análoga a Tabelas 7 em Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e a Tabela III em Baltagi e Li (2014),
usando o modelo com a inclusão dos efeitos aleatórios espaciais. Nós realizamos o procedimento
de estimação com duas especificações, sendo a primeira um modelo com um único intercepto para
todas as regiões metropolitanas (Tabela 4.1) e a estimação com interceptos distintos para cada
MSA (4.2). Os resultados obtidos indicam uma elasticidade renda de 0.4902 para o modelo com
intercepto comum, e uma elasticidade renda de 0.5950 para o modelo com distintos interceptos.
Esse valor é similar ao obtido pelo estimador de Mean-Groups (MG) reportado em Baltagi e Li
(2014), com um valor de 0.6206, mas inferior aos obtidos com os estimadores de efeitos correla-
cionados comuns nas especificações de Mean-Groups e Polled Estimator, com valores de 0.8219 e
0.8722.

Seguindo as mesmas especificações de Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi e Li (2014)
nós realizamos a estimação do modelo de correção de erros com e sem a inclusão das variáveis
de Crescimento Populacional e Custo Real de Financiamento. A primeira especificação, sem
crescimento populacional e custo de financiamento, corresponde ao modelo restrito:

(12) 4pi,t = φ(pi,t−1 − yi,t−1) + δ14pi,t−1 + δ24yi,t + ξt + εt
ξt = aξt−1 + ωt

,
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Figura 4.2. Mesh Triangulado- Regiões Metropolitanas EUA

Tabela 4.1. Elasticidade Renda - Intercepto Comum

média dp .025q .5q .975q moda
Intercepto 3.4712 0.0295 3.4132 3.4712 3.5291 3.4712

Log - Indice de Preços 0.4902 0.0083 0.4740 0.4902 0.5064 0.4902
Precisão 39.5280 0.4909 38.5746 39.5250 40.4987 39.5189
log - τ 1.2866 0.4522 -2.1729 -1.2866 -0.4002 -1.2866
log - κ 0.8706 0.2664 0.3485 0.8706 1.3927 0.8706

Veross. Marginal 5167.30 n obs 13335

Tabela 4.2. Elasticidade Renda - Interceptos Distintos

média dp .025q .5q .975q moda
Log - Indice de Preços 0.5950 0.0086 0.5782 0.5950 0.6118 0.5950

Precisão 49.1257 0.6115 47.9380 49.1219 50.3351 49.1143
log - τ 1.6883 1.5227 -1.2962 1.6883 4.6728 1.6883
log - κ -3.3709 0.9836 -5.2987 -3.3709 -1.4431 -3.3709

Veross. Marginal 4458.35 n obs 13335

onde pi,t e yi,t denotam o log do índice de preços e da renda per capita em cada região i no período
t., subtraído de sua média para cada região metropolitana.

A segunda especificação com o modelo irrestrito pode ser escrita como:

(13) 4pi,t = φ(pi,t−1 − yi,t−1) + δ14pi,t−1 + δ24yi,t + δ3gi,t + δrri,t + ξt + εt
ξt = aξt−1 + ωt

,

onde agora gi,t e ri,t representam o crescimento populacional e o custo real de financiamento em
cada região metropolitana i e período t. Note que nós utilizamos a especificação original de Holly,
Pesaran e Yamagata (2010) com um vetor de co-integração (1,-1), e não a forma com o vetor
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Tabela 4.3. Modelo de Correção de Erros Espacial Restrito

média dp .025q .5q .975q moda
Lag vetor de Co-Integração -0.1436 0.0036 -0.1506 -0.1436 -0.1366 -0.1436

Lag Diferença Log Indice de Preços 0.2242 0.0080 0.2085 0.2242 0.2398 0.2242
Diferença Log Renda Per-Capita 0.2209 0.0131 0.1951 0.2209 0.2466 0.2209

Precisão 1336.9965 20.1374 1297.9598 1 336.8449 1376.8949 1336.5420
log - τ 3.7269 0.0508 3.6273 3.7269 3.8265 3.7269
log - κ -1.7937 0.0681 - 1.9272 - 1.7937 - 1.6602 -1.7937

AR(1) a 0.6689 0.0229 0.6222 0.6696 0.7121 0.6708
meia-vida 4.4747 0.1194 4.2481 4.4714 4.7174 4.4747

Veross. Marginal 27333.96 n obs 13335

Tabela 4.4. Modelo de Correção de Erros Espacial Irrestrito

média dp .025q .5q .975q moda
Lag vetor de Co-Integração -0.1470 0.0037 -0.1543 -0.1470 -0.1397 -0.1470

Lag Diferença Log Indice de Preços 0.2157 0.0080 0.1999 0.2157 0.2314 0.2157
Diferença Log Renda Per-Capita 0.2276 0.0131 0.2018 0.2276 0.2533 0.2276
Lag Crescimento Populacional 0.1762 0.0235 0.1300 0.1762 0.2224 0.1762

Lag Custo Real de Financiamento -0.0026 0.0006 -0.0039 -0.0026 -0.0014 -0.0026
Precisão 1336.7180 20.1022 1297.7489 1336.5669 1376.5460 1336.2650
log - τ 3.7707 0.0529 3.6671 3.7707 3.8743 3.7707
log - κ 1.8857 0.0784 -2.0393 -1.8857 -1.7322 -1.8857

AR(1) a 0.6776 0.0231 0.6305 0.6783 0.7209 0.6796
meia-vida 4.3629 0.1187 4.1376 4.3595 4.6043 4.3629

Veross. Marginal 28678.44 n obs 13335

estimador em Baltagi e Li (2014). Os resultados do modelo de correção de erros com o vetor
estimado são basicamente equivalentes, e por isso não são apresentados.

Os resultados para a estimação dos modelos restrito e completo estão apresentados nas Tabelas
4.3 e 13, respectivamente. Como convenção nós apresentamos a discussão em termos da média
posterior dos parâmetros estimados. Os resultados da estimação do modelo restrito indicam um
parâmetro de correção de erros de -0.1436, implicando uma meia-vida de correção de erros de cerca
de 4.47 anos.

Esses resultados são próximos aos obtidos pelo estimador de efeitos correlacionados comuns de
Mean Groups com e sem efeitos espaciais dinâmicos (CCEMG) reportados em Baltagi e Li (2014)
com os valores de -0.1499 e -0.1404. Os valor obtido para os parâmetro relacionados ao Lag da
Diferença de Log-Índice de Preços se encontram mais próximos aso reportado para o estimador de
Mean Groups com efeitos espaciais dinâmicos e o estimador de efeitos correlacionados com efeitos
agrupados reportados em Baltagi e Li (2014), com valores de 0.2756 e 0.1576, e são inferiores
aos valores obtidos para os estimadores sem efeitos espaciais dinâmicos reportados nesse mesmo
artigo, que estão entre 0.3212 e 0.4883.

O resultado obtido para o parâmetro estimado de 0.2209 relacionado a Diferença do Log da
Renda Per-Capita se encontra bastante próximo aos valores de 0.2137 e 0.2281 obtidos para os
estimadores de CCEMG e CCEEP com efeitos espaciais dinâmicos reportados em Baltagi e Li
(2014). O parâmetros autoregressivo estimado para o modelo restrito foi de 0.6776, o que mostra
uma razoável persistência para os efeitos aleatórios espaciais, que podem ser interpretados como
os desvios da relação de equilíbrio para cada localidade. Esse resultado é consistente com o padrão
observado de desvio de preços para as regiões metropolitanas. Esse padrão será discutido em mais
detalhes para o modelo completo.

Os resultados do modelo completo com a inclusão de Crescimento Populacional e Custo Real
de Financiamento (Tabela 4.4) mostram que os parâmetros de correção de erros, Lag da Diferença
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Figura 4.3. Correlação Espacial Estimada

de Log-Índice de Preços e Diferença do Log da Renda Per-Capita estão próximos aos obtidos para
o modelo restrito. Em especial o parâmetro de correção de erros é estimado com média posterior
de -0.1470, implicando em uma meia-vida de 4.3629 anos para os desvios da relação de equilíbrio.
O parâmetro associado ao Crescimento Populacional foi estimado com uma média posterior de
0.1726, um valor que se encontra próximo aos obtidos pelos estimadores CCEMG, como pode
ser visto na Tabela V em Baltagi e Li (2014), sendo inferior aos obtidos pelos estimadores MG e
superior aos estimados pelo modelo CCEP. OS resultados associados ao parâmetro de custo real
de financiamento em nosso modelo tem média posterior de -0.0026. Esse valor é mais próximo ao
obtido pelo estimador de MG nessa mesma amostra, e inferior em módulo aos valores obtidos pelos
estimadores CCEMG e CCEP em Baltagi e Li (2014). A estimação deste parâmetro é bastante
sensível ao estimador utilizado, como pode ser observado pela grande variação de valores estimados
para esse parâmetro em Baltagi e Li (2014). O parâmetro mostra uma relação negativa entre custo
de financiamento e o preço de imóveis, embora em magnitude menor que a estimada em Baltagi
e Li (2014).

Para interpretar os parâmetros relacionados a dependência espacial (estimados como log τ e
log κ), nós usamos esses parâmetros para calcular a função de correlação espacial correspondente
a matriz de covariância Matérn com os parâmetros avaliados na média posterior. A Figura 4.3
mostra o padrão teórico de correlação (na linha contínua) obtida pela matriz de covariância Matérn
estimada, contra as correlações espaciais amostrais. Podemos observar que existe um padrão de
dependência espacial significante nesta amostra, e que a correlação espacial estimada pelo modelo
reproduz o padrão de correlação espacial observada.

O padrão de dependência espaço-temporal medido pelo coeficiente autoregressivo espacial foi
estimado para o modelo completo através de uma média posterior de 0.6776, confirmando a per-
sistência nos desvios espaciais. O componente espacial é fundamental na análise de preços de
imóveis, já que a dinâmica de correção de erros dados pelas equações 12 e 13 impõe um padrão de
correção de erros homogêneo para todas regiões metropolitanas. Na análise de preços de imóveis
os desvios específicos para cada região, medido pelos efeitos aleatórios espaciais são fundamentais
para a interpretação econômica dos preços de imóveis nesse período.

Para isso apresentamos nas figuras 4.4-4.19 a média posterior dos efeitos aleatórios espaciais
estimados, projetados no contínuo espacial do território continental americano, para alguns anos
importantes na dinâmica de preços de imóveis. Nós apresentamos os efeitos aleatórios obtidos
pelo modelo completo, mas notando que os resultados são similares para o modelo restrito. Esses
efeitos espaciais amostram como os desvios da relação de equilíbrio dado pelas equações podem ser
relacionados com os períodos de valorização, bolhas e derretimento de preços observada no período
1977-2011. Note que no modelo SPDE-Matérn os efeitos aleatórios são obtidos diretamente, sem a
necessidade de regressões auxiliares como nos procedimentos de Holly, Pesaran e Yamagata (2010)
e Baltagi e Li (2014).
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Figura 4.4. Efeito Aleatório - SPDE-Matérn 1977

Por exemplo, podemos observar na Figura 4.4 o processo de valorização nos preços de imóveis
na região da Califórnia nos ano de 1977, relacionado com o boom dos imóveis residenciais nesta
região no final dos anos 70. Podemos observar um desvio positivo de cerca de 0.10 no log do
Índice de preços de imóveis nessa região, e também desvios positivos na Flórida e nas regiões do
Maine, Massachusetts e New Hampshire. Essa valorização acima do equilíbrio pode ser explicado
pela maior disponibilidade de crédito e redução de colaterais observados nesse período. Também
podemos observar desvios negativos para grande parte da região noroeste dos Estados Unidos, e
parte da costa leste.

O chamado período de correção de preços da Califórnia pode ser visualizado na Figura 4.5,
que mostra os efeitos aleatórios para o ano de 1982. Nesse figura podemos observar claramente
um desvio elevado para em toda a costa oeste, e que pode ser explicado pela redução significante
no crédito observada nesse ano, relacionado ao período de recessão observado em 1981-1982 e a
grande elevação nas taxas de juros em resposta a pressões inflacionárias ocorridas desde o final
dos anos 70 e as crises energéticas.

O período de recuperação da economia americana teve impactos positivos sobre os preços de
imóveis no ano de 1986, como pode ser observado através da Figura 4.6. Nessa figura podemos
observar desvios positivos do valor de equilíbrio de longo prazo para a maior parte do território
americano, com os maiores impactos positivos na região de Boston. Esse período de valorização
continuou até cerca de 1990, onde se inicia um período de correção de preços.

No ano de 1991 pode ser observado um período de forte correção de preços, onde toda a economia
americana teve desvios negativos em relação ao valor de equilíbrio. A Figura 4.8 mostra que neste
ano em todo o território continental americano foram observados efeitos aleatórios negativos, com
um impacto negativo mais intenso para a região da cidade de Nova York. Esse padrão pode ser
explicado pela recessão observada nos anos de 1990-1991, relacionado ao choque negativo de preços
dado pela invasão do Iraque ao Kuwait, e também pela acumulação de dívida observada nos anos
80 para a economia Americana.

Nos anos posteriores a 1991 não existe um padrão claro de valorização para preços de imóveis na
economia americana. Uma visão parcial desse período pode ser observado pelo índice Case-Shiller
10, que mostra a variação de preços para 10 regiões metropolitanas dos EUA. Nós apresentamos
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Figura 4.5. Efeito Aleatório - SPDE-Matérn 1982

Figura 4.6. Efeito Aleatório - SPDE-Matérn 1986

este índice na Figura 4.7. O padrão nos efeitos aleatórios neste período podem ser observados nas
Figuras 4.10 e 4.11, para os anos de 1998 e 1999.

O Índice Case-Shiller também ajuda a entender o próximo ciclo de preços na economia ameri-
cana, que teve início no começo dos anos 2000 e mostra uma tendência de valorização acima do
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Figura 4.7. Case-Shiller 10 Index

Figura 4.8. Efeito Aleatório - SPDE-Matérn 1990

valor de equilíbrio até a primeira correção iniciada em 2005 e 2006, depois culminando na grande
crise financeira em 2008. A Figura 4.12 mostra os efeitos aleatórios para o inicio do ciclo em 2001.

Podemos observar valorizações importantes fora dos valores de equilíbrio em Miami, Minnea-
polis e Washington DC, e essa valorização é mais evidente em Los Angeles e San Diego. Um ponto
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Figura 4.9. Efeito Aleatório - SPDE-Matérn 1991

Figura 4.10. Efeito Aleatório - SPDE-Matérn 1998

importante é que estas valorizações ocorrem um ano de recessão que tem efeitos negativos para
o resto do país, como fica evidente nesta figura. A continuação desse movimento de valorização
fora dos valores de equilíbrio permanece nos anos seguintes, com efeitos positivos marcantes em
Phoenix e Las Vegas nos anos de 2003 e 2004. Esse efeito pode ser observado na Figura 4.13.
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Figura 4.11. Efeito Aleatório - SPDE-Matérn 1999

Figura 4.12. Efeito Aleatório - SPDE-Matérn 2001

O ano de 2006 marca o início da correção de preços, que pode ser observada em grande parte do
país, como pode ser observado na Figura 4.14. No entanto a correção de fato se amplia nos anos
de 2007 e 2008, mostrados nas Figuras 4.15 e 4.16. Nesses dois anos os efeitos aleatórios espaciais
são negativos em todas as regiões do país, afetando de forma mais intensa algumas regiões que
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Figura 4.13. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2004

Figura 4.14. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2006

haviam tido as maiores valorizações nos anos anteriores, especialmente na Califórnia e na Flórida.
Esse efeito pode ser identificado com as chamadas “Dead Zones”, associadas com as cidades de
Sacramento, San Diego e Miami, com as maiores desvalorizações de preços nesse período. Também
se observam impactos negativos, mas em intensidade mais reduzida em Phoenix e Las Vegas. Esse
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Figura 4.15. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2007

Figura 4.16. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2008

movimento de preços agregados pode ser observado claramente no Índice Case-Shiller, que após
o pico em 2005 tem um vale histórico no final de 2008. No entanto como observa Shiller (2008),
algumas cidades nunca tiveram valorizações excessivas no período 1998-2007, como Charlotte,
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Figura 4.17. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2009

Chicago, Dallas e Detroit, e algumas regiões como Columbus, Cleveland e Pittsburgh, chamadas
de Safe Heavens, foram relativamente menos afetadas por este ciclo de preços.

Esse movimento de quedas está nas origens da crise financeira global de 2008, em especial devido
aos defaults em empréstimos suprime, com uma forte redução na liquidez financeira nesse período,
com impactos fundamentais sobre a riqueza de famílias e empresas, refletida na recessão observada
nos anos de 2007 a 2009. A crise teve efeitos importantes como a mínima histórica do Dow Jones
Industrial Average em março de 2009, e as perdas monumentais no Bear Stearns, Lehman Brothers,
AIG e Citibank, e especialmente nas entidades de securitização e mercado secundário de hipótecas
Fannie Mae e Freddie Mac, que apresentaram um bailout e posteriormente tiveram seu controle
assumido pelo governo dos Estados Unidos.

Embora tenha ocorrida uma recuperação relativa no final de 2009, os efeitos aleatórios espaciais
permanecem negativos para todo o espaço americano, como pode ser observado nas Figuras 4.17-
4.19 para os anos de 2009 a 2011, mostrando que a variação de preços se encontra abaixo da relação
de equilíbrio entre preços de imóveis e renda per capita. A recuperação agregada nos preços de
imóveis começa a ocorrer a partir de 2012, como pode ser observado pelo Índice Case-Shiller 10,
em anos que não estão na nossa amostra.

Os efeitos aleatórios espaciais são a principal contribuição do presente trabalho, já que permitem
interpretar diretamente os desvios de preços em relação ao equilíbrio de longo prazo para o contínuo
espacial. Como discutido nos parágrafos anteriores os resultados obtidos nessa estimação são
consistentes com os movimentos regionais e ciclos de preços observados para a economia americana
nos anos de 1977 a 2011.

Nas Figuras 4.4-4.19 nós reportamos a média posterior dos efeitos aleatórios contínuos estimados
pelo modelo espaço-temporal SPDE-Matérn. Para uma ideia geral da incerteza associada a essas
medidas, mostramos nas Figuras 4.20 e 4.21 o desvio-padrão associado a estas medidas para os
anos de 1977 e 2000.

Em todas as discussões sobre preços de imóveis, é notável o conceito de ciclo de preços. Para ter
uma estimativa de um possível ciclo de preços espacial, nós utilizamos uma especificação alternativa
do modelo espaço-temporal que permite de forma simples a inclusão de um efeito cíclico de preços.
Para isso modificamos a estrutura autoregressiva nos preços permitindo uma dinâmica de segunda
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Figura 4.18. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2010

Figura 4.19. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2011

ordem, i.e., um modelo autoregressivo de segunda ordem para a dinâmica dos efeitos aleatórios
espaciais, na forma:
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Figura 4.20. Desvio Padrão - Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 1977

Figura 4.21. Desvio Padrão - Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2000

(14) 4pi,t = φ(pi,t−1 − yi,t−1) + δ14pi,t−1 + δ24yi,t + δ3gi,t + δrri,t + ξt + εt
ξt = a1ξt−1 + a2ξt−2 + ωt

,
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Tabela 4.5. Modelo com Dinâmica AR(2) para os Efeitos Aleatórios Espaciais

média sd .025q .5q .975q moda
Lag vetor de Co-Integração -0.1451 0.0038 -0.1525 -0.1451 -0.1377 -0.1451

Lag Diferença Log Indice de Preços 0.1784 0.0081 0.1625 0.1784 0.1943 0.1784
Diferença Log Renda Per-Capita 0.2289 0.0129 0.2035 0.2289 0.2543 0.2289
Lag Crescimento Populacional 0.1631 0.0232 0.1175 0.1631 0.2086 0.1631

Lag Custo Real de Financiamento -0.0047 0.0007 -0.0062 -0.0047 -0.0033 -0.0047
Precisão 1329.8491 19.5358 1291.9682 1329.7056 1368.5453 1329.4191
log - τ 3.8062 0.0499 3.7084 3.8062 3.9039 3.8062
log - κ -2.2337 0.1050 -2.4395 -2.2337 -2.0279 -2.2337
PACF1 0.7894 0.0147 0.7594 0.7898 0.8168 0.7907
PACF2 -0.5163 0.0455 -0.6012 -0.5177 -0.4231 -0.5207

Veross. Marginal 27401.41 n obs 13335

Figura 4.22. Correlação Espacial Estimada - Modelo com Dinâmica de Se-
gunda Ordem

Essa especificação está associado ao fato que modelos autoregressivos de segunda ordem com
raízes complexas são equivalentes a modelos com ciclos, devido a existência de padrões periódicos
na densidade espectral desses processos. e.g. Hamilton (1994). Nesse caso teremos raízes com-
plexas, e consequentemente ciclos, se a2

1 + 4a2 < 0. Para analisar esse processo nós estimamos
uma forma alternativa da dinâmica autoregressiva de segunda ordem, estimando os parâmetros
de autocorrelação parcial de primeira e segunda ordem, já que esta forma é computacionalmente
mais estável que a estimação direta dos coeficientes autoregressivos.

Os resultados da estimação do modelo de correção de erros com dinâmica de segunda ordem
para os efeitos aleatórios espaciais estão colocados na Tabela 4.5, e o padrão de correlação es-
pacial na Figura 4.22. Podemos observar que os resultados para os parâmetros da equação de
correção de erros são bastante similares aos obtidos pelo modelo de primeira ordem. Os coe-
ficientes de autocorrelações parciais de primeira e segunda ordem foram estimados com médias
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Figura 4.23. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 1991 - Modelo com Dinâmica
de Segunda Ordem

posteriores de de 0.7894 e -0.5163, que equivalem aos parâmetros autoregressivos a1 e a2 com
valores 1.1969 e -0.5163. Esses valores estão na região de raízes complexas, e desta forma apresen-
tam um comportamento cíclico. Podemos calcular a frequência desse processo através da relação
f0 = (1/(2π)) cos−1(a1/(2

√
−a2), e o período como 1/f0.

Aplicando estas relações nós obtemos uma frequência de 0.0933 anos, equivalente a um período
de 10.71 anos. Os efeitos aleatórios espaciais estimados pelo modelo com a dinâmica de segunda
ordem para os efeitos aleatórios espaciais são bastante similares aos obtidos pelo modelo de primeira
ordem, e por isso apresentamos apenas os anos de 1991 e 2008 como comparação nas Figuras 4.23
e 4.24.

5. Conclusões

Neste trabalho apresentamos uma nova formulação de modelo espaço-temporal com efeitos
aleatórios espaciais contínuos para analisar a dinâmica dos preços de imóveis nos EUA, comple-
mentando os trabalhos de Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi e Li (2014). O modelo
espaço-temporal proposto é baseado em uma relação de equivalência entre um campo aleatório
representando uma função de covariância espacial e a solução de uma equação diferencial par-
cial estocástica, recuperando elementos da caracterização de processos espaciais na definição de
Whittle (1954). Essa classe de processos permite representar de forma realista modelos espaciais e
espaço-temporais, e adicionalmente permite utilizar formulações hierárquicas para estes processos.

Esta formulação hierárquica possibilita mecanismos de inferência Bayesiana através de aproxi-
mações analíticas de Laplace, usando a metodologia proposta em Rue, Martino e Chopin (2009),
e assim evitando o uso de métodos computacionalmente intensivos como os métodos de Markov
Chain Monte Carlo normalmente utilizados nesta classe de processos, como discutido em Cres-
sie e Wikle (2011). Estes métodos permitem estimativas acuradas para distribuição posterior de
parâmetros e variáveis latentes em tempo computacional reduzido.

Esse modelo permite uma interpretação clara dos desvios da relação de equilíbrio entre preços
de imóveis e renda per capita usando uma projeção contínua dos efeitos aleatórios espaciais. Essa
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Figura 4.24. Efeito Aleatórios - SPDE-Matérn 2008 - Modelo com Dinâmica
de Segunda Ordem

projeção permite visualizar diretamente os efeitos espaciais em cada localidade de interesse, sem
a necessidade de regressões auxiliares para obter interpretações específicas para cada localidade,
procedimento necessário nos trabalhos de Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi e Li (2014)
para uma interpretação espacial dos desvios do equilíbrio.

O processo espaço-temporal estimado indica a existência de um mecanismo de correção de erros
entre preço de imóveis e renda per capita, mostrando uma tendência de reversão a média após os
períodos de valorizações e sobre reações de preços. Os efeitos aleatórios espaciais estimados são
consistentes com vários ciclos de preços observados em localidades americanas, como o ciclo de
valorização e derretimento de preços na Califórnia em 1977-1982, a grande valorização na Costa
Oeste no final dos anos 90, o período de quedas generalizadas de preços em 1991, e especialmente
o ciclo de preços dos anos 2000, com a grande valorização na primeira metade da década, e depois
a grande crise do mercado imobiliário em 2008 que está nas origens da crise financeira global.
Acreditamos que o modelo espaço-temporal proposto nesse trabalho seja uma contribuição útil
para a caracterização da influência de distâncias e localizações na dinâmica de preços de imóveis,
complementando as análises e resultados obtidos em Holly, Pesaran e Yamagata (2010) e Baltagi
e Li (2014) com uma interpretação mais direta dos desvios espaciais da relação de equilíbrio de
longo prazo.
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