
 

 

1 

INTRODUÇÃO 

 

 

A eficácia da política monetária implica que o banco central tenha um conhecimento 

exacto dos efeitos da sua actuação sobre a economia, o que pressupõe uma percepção 

clara do mecanismo de transmissão da política monetária. As diferentes visões do 

mecanismo de transmissão distinguem-se pela ênfase colocada na moeda, no crédito, 

nas taxas de câmbio, no preço dos activos, nas alterações da riqueza ou no papel das 

instituições financeiras. Adicionalmente, a magnitude dos diferentes canais de 

transmissão poderá evoluir ao longo do tempo, de modo endógeno, dadas, 

fundamentalmente, alterações institucionais. 

Em grande parte dos modelos macroeconómicos tradicionais, incluindo modelos 

macroeconométricos dos próprios bancos centrais, o mecanismo de transmissão passa 

apenas pela taxa de juro. No entanto, os activos (e.g., acções/ habitação), assumem um 

peso cada vez mais significativo na estrutura financeira das empresas (e das famílias), 

podendo a sua evolução ter um impacto relevante na economia, através dos efeitos sobre 

a riqueza ou sobre o balanço (situação líquida) daqueles agentes económicos. 

A existência de divergências em termos do funcionamento do mecanismo de 

transmissão da política monetária na Europa poderá criar efeitos diferenciados da 

política monetária nos países da zona euro. Numerosos trabalhos têm procurado 

caracterizar o mecanismo de transmissão da política monetária na Europa, resultando da 

descrição dos diferentes canais de transmissão uma dupla questão: por um lado, qual a 

importância dos preços dos activos nesse mecanismo; por outro lado, se deverão aqueles 

ser incluídos na função de reacção do banco central. Refira-se que, tal como veremos, 

são poucos os trabalhos que procuraram medir os “efeitos riqueza” na Europa. Na 

presente investigação, um dos propósitos é o de estudar a magnitude de potenciais 

divergências ligadas a esses efeitos, analisando, em concreto, a influência dos mercados 

accionistas e da habitação sobre o consumo. Após a medição desses efeitos, colocamos 

a questão de saber se o banco central deverá incluir explicitamente os preços dos activos 

na sua função de reacção, dados os seus potenciais efeitos inflaccionistas. Ou seja, uma 

razão avançada em defesa da inclusão dos preços dos activos na função de reacção do 

banco central deve-se ao carácter indesejável de uma bolha, à qual estarão associados 

efeitos desestabilizadores no consumo e/ ou investimento e na solidez do sistema 
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financeiro. Existindo desacordo sobre esta matéria na literatura, diversos autores 

argumentam que os preços dos activos deverão ter um papel explícito na formulação da 

política monetária, desde aqueles que advogam a inclusão dos preços dos activos num 

índice de preços alargado, à sua inclusão nas previsões de inflação ou à sua 

estabilização em torno dos seus valores fundamentais. 

Paralelamente, desenvolveu-se nos anos noventa do século passado uma vasta 

literatura sobre o tema das regras de política monetária, apontando resultados da 

utilização de regras simples que permitam uma melhor comunicação e transparência da 

política. Uma corrente actual da literatura sobre “regimes de política monetária” integra 

a designada regra de Taylor em modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral, com 

fundamentos microeconómicos, do tipo “novo Keynesiano”. Nestes modelos, a análise 

das questões monetárias é feita por duas vias: ou pela estimação das preferências da 

autoridade monetária relativamente à estabilização do produto e da inflação, partindo-se 

da determinação de uma regra óptima para a política monetária; ou, alternativamente, 

pela inclusão no modelo de modo ad hoc de uma regra de política monetária, cuja 

estimação permitirá conhecer a ponderação conferida a cada uma das variáveis nela 

incluídas e avaliar a situação resultante em termos de bem estar para a sociedade. 

Portanto, observam-se desenvolvimentos na literatura de modelos macroeconómicos, 

que partindo da estrutura de base “novo Keynesiana”, estudam as possibilidades de 

definição de políticas monetárias óptimas e procuram caracterizar a função de reacção 

da autoridade monetária. Trata-se de modelos extremamente adaptáveis, que permitem, 

nomeadamente, desenvolvimentos no sentido de investigar o papel ou as implicações do 

comportamento dos preços dos activos sobre a condução da política monetária, ou seja, 

na definição da taxa de juro por parte do banco central. No nosso trabalho, utilizando 

exactamente como ponto de partida um modelo do tipo “novo Keynesiano”, 

procuraremos estudar qual o papel dos preços dos activos na estratégia de política 

monetária do banco central, nomeadamente, que implicações terá a sua inclusão numa 

regra de política sobre o bem estar de uma sociedade, medido através de uma função de 

perda. 

Após estas considerações, apresentamos o objectivo desta tese, bem como as 

principais questões colocadas: o nosso objectivo consiste em aferir da importância dos 

preços dos activos no mecanismo de transmissão da política monetária e sua 

influência sobre a condução da política monetária por parte do banco central, 
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procurando-se averiguar se os preços dos activos deverão ter um papel explícito e 

independente na função de reacção da autoridade monetária. 

Para a sua prossecução pretendemos responder a um conjunto alargado de questões, 

cujo trabalho de pesquisa, na procura de respostas, justifica a divisão da tese em cinco 

capítulos: um capítulo introdutório, de apresentação do problema e de revisão da 

literatura; dois capítulos que podemos designar como exploratórios; e, finalmente, dois 

capítulos que apresentam, estimam e simulam um modelo dinâmico. Assim, cada um 

destes capítulos tem por objectivo responder a um conjunto de questões.  

No capítulo I, procuraremos responder a um conjunto alargado de questões, a saber: 

(1) o que se entende por mecanismo de transmissão da política monetária e de 

que modo entram os preços dos activos nesse mecanismo; 

(2) como se caracteriza o mecanismo de transmissão da política monetária na 

Europa e se este terá aspectos endógenos; 

(3) qual a importância dos activos financeiros e imobiliários na riqueza das 

famílias europeias; 

(4) que papel desempenham os preços dos activos na estratégia de política 

monetária do Banco Central Europeu (BCE); 

(5) qual a relação entre a política monetária e os preços dos activos e que 

respostas encontramos na literatura a essa questão; 

(6) qual a resposta da literatura à questão de saber se os preços dos activos 

deverão ser incluídos na função de reacção do banco central. 

No âmbito destas questões, iremos desenvolver um estudo sobre o funcionamento 

do mecanismo de transmissão da política monetária, assim como uma revisão da 

literatura sobre o relacionamento entre os preços dos activos e a condução da política 

monetária, salientando-se naturalmente o caso europeu. Desse modo, procurando 

responder àquele primeiro conjunto de questões colocadas, começaremos por realizar 

uma revisão da literatura relativa à caracterização dos diferentes canais de transmissão, 

focando especialmente o caso europeu. No contexto específico de actuação do BCE, as 

características estruturais dos mercados terão um papel determinante sobre a direcção, 

magnitude e rapidez com que se farão sentir os efeitos das decisões de política 

monetária, apesar de, dados os processos de desintermediação e de crescente 

concorrência no sector financeiro, essas características poderem tender a homogeneizar-

se na zona euro. Por outro lado, o impacto final de alterações na despesa nominal sobre 

os preços irá depender, fundamentalmente, do grau de flexibilidade dos preços e 
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salários. Concretamente, existindo diferenças estruturais entre os diferentes mercados de 

trabalho, a política monetária do BCE poderá ter impactos distintos sobre diferentes 

países ou regiões. Na continuação deste mesmo capítulo, apresentaremos 

detalhadamente os diferentes argumentos relativos à possível inclusão dos preços dos 

activos na função de reacção do banco central, terminando-se o capítulo com uma 

análise e discussão da estratégia de política monetária do BCE e do papel aparente que 

os preços dos activos nela assumem. 

Seguidamente, na medida em que se estabelece a hipótese de que os preços dos 

activos (financeiros e imobiliários), tendo flutuações acentuadas e assumindo um peso 

significativo na riqueza das famílias, poderão exercer alguma influência sobre a despesa 

agregada, nomeadamente na sua componente fundamental, o consumo das famílias, o 

capítulo II, de carácter exploratório, irá procurar responder às seguintes questões: 

(1) qual tem sido o comportamento dos preços dos activos financeiros e 

imobiliários nas últimas duas décadas nos vários países europeus; 

(2) qual o impacto dos movimentos recentes nos preços dos activos sobre o 

consumo das famílias, num conjunto de economias europeias; 

(3) se as despesas de consumo terão maior sensibilidade às flutuações nos preços 

das acções ou da habitação. 

Portanto, neste capítulo procurar-se-á explicar o consumo privado como função do 

rendimento disponível e da riqueza, com dados para os países da União Europeia. 

Havendo um claro défice de estudos neste âmbito para as diferentes economias 

europeias, procurar-se-á examinar como os recentes desenvolvimentos nos mercados 

bolsistas e da habitação poderão ter afectado o comportamento do consumo, através da 

adopção de dois procedimentos econométricos. Após a apresentação do modelo de 

análise, será descrito e analisado um conjunto alargado de dados, relativos ao 

comportamento dos mercados imobiliário e de acções na Europa, sendo aí definido um 

conjunto daquilo que podemos designar como “factos estilizados”. Relativamente à 

estimação do modelo, em primeiro lugar, será utilizado o método de Stock-Watson para 

detectar efeitos de longo prazo da riqueza no consumo. Posteriormente, através de um 

modelo de correcção de erros, medir-se-ão os efeitos de curto prazo da riqueza no 

consumo. À partida, face a outros estudos existentes, temos como expectativa que os 

resultados, relativos à Europa continental, permitirão concluir que se registam efeitos 

reduzidos dos preços das acções sobre o consumo, ao passo que serão mais 

significativos os efeitos associados ao comportamento dos preços da habitação. Os 
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resultados poderão igualmente fornecer indicações relativas à existência de respostas 

diferenciadas entre os países da zona euro, o que poderá potenciar divergências nos 

efeitos de uma política monetária única. 

Em terceiro lugar, concluindo-se no capítulo II que os preços dos activos têm efeitos 

significativos, embora de diferente magnitude, sobre uma componente fundamental da 

procura agregada (consumo), tornar-se-á necessário modelar o trabalho subsequente, 

procurando-se desenvolver modelos mais completos que permitam a prossecução do 

nosso objectivo. Desse modo, apresentaremos no capítulo III um modelo simples para a 

caracterização de uma economia onde, admitindo-se que os preços dos activos exercem 

uma influência sobre a despesa agregada, aqueles serão incluídos na regra óptima para o 

instrumento de política monetária. Nesse capítulo III, as questões que se colocam são as 

seguintes: 

(1) em que condições podem surgir os preços dos activos numa regra óptima 

para a política monetária; 

(2) saber se a consideração explícita dos preços dos activos na função de reacção 

do banco central poderá contribuir para uma menor volatilidade das variáveis 

macroeconómicas relevantes. 

Portanto, neste terceiro capítulo do trabalho será desenvolvido um modelo simples 

de política monetária, ampliado com equações relativas aos preços dos activos, em que 

a regra óptima de política derivada a partir do modelo inclui explicitamente aqueles 

preços. Uma calibragem simples do modelo poderá indicar se a inclusão dos preços dos 

activos na função de reacção contribuiu de algum modo para desestabilizar a economia.  

Em quarto lugar, e após o ensaio realizado no capítulo anterior de um modelo 

simples ampliado pelos preços dos activos, iremos apresentar e desenvolver no capítulo 

IV um conjunto de equações típicas dos modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio 

geral, do tipo “novo Keynesiano”, com fundamentos microeconómicos. Neste capítulo 

IV procura-se fundamentalmente saber quais os principais fundamentos 

microeconómicos subjacentes às diferentes equações dos modelos tradicionais dos 

“novos Keynesianos”. Para tal, após uma revisão dos modelos e pressupostos dos 

“novos Keynesianos”, será desenvolvido um modelo macroeconómico que servirá para 

averiguar se a inclusão dos preços dos activos na regra de política monetária do banco 

central contribui de algum modo para alcançar uma maior estabilização das variáveis 

macroeconómicas, nomeadamente, do produto e da inflação. 
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Por último, no capítulo V, serão apresentados os dados a utilizar na estimação e 

proceder-se-á à estimação e simulação do modelo. Neste capítulo V são as seguintes as 

questões colocadas: 

(1) se nas últimas duas décadas, a política monetária europeia tem sido sensível 

à evolução dos preços dos activos; 

(2) qual a influência de diferentes calibragens de um modelo dinâmico 

estocástico de equilíbrio geral em termos do comportamento dinâmico das 

suas variáveis endógenas; 

(3) qual a influência de diferentes calibragens do modelo sobre os níveis de bem 

estar da sociedade. 

Portanto, o objectivo será verificar se tal modelo, ampliado com uma equação 

relativa aos preços dos activos, apresentará adequadas propriedades descritivas dos 

factos estilizados da economia europeia, permitindo igualmente a análise do mecanismo 

de transmissão da política monetária implementada pelo banco central através de uma 

regra para a taxa de juro. Em primeiro lugar, será realizada uma estimação pelo Método 

dos Momentos Generalizado, com dados agregados para a zona euro, onde para além da 

estimação individual das diferentes equações, se procurará verificar se é significativa a 

inclusão dos preços dos activos numa regra de taxa de juro para a autoridade monetária 

“virtual” europeia. Seguidamente, o modelo será calibrado e averiguar-se-á, por um 

lado, mediante uma análise das suas funções impulso-resposta, da bondade da sua 

especificação e, por outro lado, mediante simulações estocásticas, da influência dos 

preços dos activos na sua dinâmica e propriedades estabilizadoras. Procurar-se-á 

igualmente, realizar uma análise dos efeitos de diferentes calibragens do modelo sobre 

uma função de bem estar para a sociedade. Portanto, os resultados obtidos neste capítulo 

permitirão identificar a regra de política monetária que melhor se adequa ao 

comportamento da taxa de juro na zona euro e o papel que a consideração dos preços 

dos activos poderá ter na estabilização da inflação e do produto.  

 Finalmente, apresentar-se-ão as conclusões fundamentais do nosso trabalho num 

capítulo final. 

Em suma: pensamos que esta estrutura, constituída por dois capítulos de índole 

teórica e dois capítulos de cariz empírico e enquadrados por um capítulo descritivo e de 

revisão da literatura, é equilibrada e adequada ao tratamento integral do tema proposto, 

sendo apresentadas inovações em relação ao estado actual da arte, tanto em termos de 

análise teórica como empírica. 


