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Capítulo II: Primeira abordagem dos efeitos da evolução dos mercados 

accionistas e habitacionais sobre o consumo numa amostra alargada 

de países europeus 

 

 

   

II.1. Introdução 

 

 

Terminámos o capítulo anterior evidenciando uma relação de causalidade entre os 

preços das acções e a confiança dos consumidores (sub-secção I.4.4.). Tal evidência 

permite-nos avançar a hipótese de que, dada a forte influência dos preços das acções sobre 

os indicadores de confiança, poderão registar-se na zona euro efeitos riqueza significativos 

no consumo e no investimento e, dependendo da reacção de cada país, tais efeitos poderão 

ter impactos distintos. A verificação desta hipótese poderá justificar o acompanhamento da 

evolução dos preços das acções por parte do Banco Central Europeu (BCE). 

O principal objectivo deste capítulo é o de verificar se os modelos econométricos 

tradicionais do consumo são capazes de explicar os desenvolvimentos desta variável, num 

conjunto alargado de economias europeias, sendo destacado o papel e a influência dos 

preços dos activos. Trata-se de um capítulo eminentemente empírico, de carácter que 

podemos definir como exploratório, na medida em que se centra num aspecto particular do 

tema tratado no nosso trabalho. Nomeadamente, serão investigados os potenciais efeitos 

riqueza sobre o consumo, associados ao comportamento dos preços das acções e da 

habitação, que aqui surgem, em hipótese, como variáveis determinantes da riqueza dos 

indivíduos. Espera-se que os resultados deste capítulo permitam, para além da análise dos 

impactos sobre o consumo, associados aos movimentos nos preços dos activos nas 

diferentes economias europeias, averiguar se o mercado habitacional exerce ou não uma 

maior influência relativa sobre aquela componente da despesa agregada.   

Refira-se que, nesta análise da influência dos preços dos activos sobre a despesa 

agregada, a escolha recaíu sobre a variável consumo. Tal explica-se por três motivos: (1) 

pelo facto do consumo constituir a principal componente da despesa; (2) pelas dificuldades 

encontradas pela literatura ao investigar uma relação entre os preços dos activos e o 

investimento (via q de Tobin), tal como vimos no capítulo I (sub-secção I.2.2.2.B); (3) pelo 

facto de na sub-secção I.4.4. termos evidenciado a existência de uma relação de causalidade 
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dos preços das acções para os níveis de confiança dos consumidores. Acrescente-se ainda 

que, no caso do consumo, existe um suporte teórico relativamente consensual em torno dos 

modelos tradicionais do ciclo de vida ou de rendimento permanente. 

Vamos começar por rever a literatura sobre o consumo, em especial aquela que foca os 

efeitos dos preços dos activos sobre aquela variável (efeitos riqueza). Seguidamente 

apresentaremos uma sistematização de alguma evidência empírica recente. Numa terceira 

sub-secção será apresentado o nosso modelo e algumas considerações econométricas 

preliminares. Na quarta sub-secção serão apresentados os dados, fazendo-se igualmente 

uma análise da evolução dos preços dos activos (financeiros e imobiliário), nas últimas 

duas décadas. Posteriormente, o modelo é estimado e são apresentados e discutidos os 

resultados econométricos. A secção II.3. conclui o capítulo. 
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II.2. Os preços dos activos e o comportamento do consumo 

 

 

 

II.2.1. Os modelos tradicionais 

 

 

Os modelos empíricos para explicar o comportamento do consumo são designados por 

“funções consumo”, termo que, como afirma Muellbauer (1994, p. 2), já teve uma 

interpretação mais clara: relação entre as despesas de consumo, rendimento, activos, taxas 

de juro, etc. Em termos microeconómicos, tal relação era parcialmente justificada como 

sendo a solução do problema de optimização em relação ao ciclo de vida de um indivíduo, 

o que resultaria nas versões dos modelos de ciclo de vida ou de rendimento permanente. Ou 

seja, teríamos aquilo que se designa por uma “função consumo resolvida” (solved-out 

consumption function). 

Neste capítulo iremos desenvolver um trabalho empírico que parte da teoria tradicional 

do ciclo de vida de Modigliani (como modelo de base explicativo do consumo como uma 

variável dependente da riqueza, para além do rendimento), tal como é descrito em 

Blanchard e Fisher (1989). A teoria do ciclo de vida constitui geralmente o ponto de partida 

das análises empíricas sobre o comportamento do consumo. Segundo essa teoria, 

desenvolvida por Modigliani e Brumberg (1954), Ando e Modigliani (1963) e Modigliani 

(1971), o consumo planeado é uma função quer da riqueza humana quer da riqueza não 

humana. Ou seja, o consumo é baseado nos stocks de activos humanos e outros activos 

físicos e financeiros, incluindo a habitação. Os efeitos da riqueza no consumo privado têm 

sido também tradicionalmente analisados no contexto das hipóteses das teorias do ciclo de 

vida ou do rendimento permanente (Friedman, 1957). 

O ano de 1978 marcou o início de uma corrente distinta da literatura que se baseia na 

equação de Euler, que procura agregar a decisão óptima e intertemporal de consumo por 

parte de um consumidor representativo (Hall, 1978)
1
. Desde este trabalho de Hall (1978), 

que a hipótese do rendimento permanente para um agente representativo, de vida infinita e 

dotado de expectativas racionais, exerceu uma forte influência nos trabalhos empíricos 

sobre o consumo, particularmente no caso dos EUA. Sob algumas hipóteses 

                                                
1 Também em 1978 surgiu um outro artigo seminal: Davidson et al. (1978) introduziram a noção de um 

modelo de correcção de erros na função consumo, abrindo caminho aos trabalhos subsequentes sobre 

cointegração de séries temporais não estacionárias. Voltaremos mais adiante a esta questão.    
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simplificadoras, aquele autor desenvolveu uma condição de eficiência intertemporal do 

consumo (equação de Euler), implicando que a melhor previsão para o consumo do 

próximo período era o consumo actual:  

 

Ct = Ct-1 + t                  (II.1) 

 

onde t é uma variável estocástica, imprevisível com base na informação em t-1, que capta 

toda a informação sobre o rendimento permanente
2
. Note-se que, a equação (II.1) integra a 

situação de alisamento extremo do consumo, presente na hipótese do rendimento 

permanente, na medida em que em t-1 o consumidor planeia que os níveis de consumo 

futuros sejam idênticos ao nível presente. 

Refira-se que, os pressupostos necessários, enunciados em Muellbauer (1994, p. 12), 

são os seguintes3: 

(1) ausência de restrições ao crédito, outras não-lineariedades na restrição orçamental e 

cenários “negativos”, como os em que o rendimento se reduz a zero. A preocupação 

com estes problemas originou diversa literatura sobre restrições de crédito, 

imperfeições nos mercados de capitais e motivos buffer-stock para a poupança
4
; 

(2) função utilidade quadrática, de modo que a equação (II.1) é linear, o que implica a 

irrelevância da incerteza sobre o rendimento – dada a hipótese (1) e a exacta agregação 

das famílias com preferências idênticas
5
; 

(3) as preferências, ao longo do tempo, são aditivas e existe separabilidade entre o 

consumo e o lazer
6
; 

(4) o consumo é medido pela despesa em bens não duradouros ou serviços e pelo fluxo 

de serviços proporcionado pelos bens duráveis não sujeitos a custos de transacção; 

                                                
2 No Apêndice II.A. encontra-se a derivação da equação (II.1).  
3 Aqui seguimos fundamentalmente Muellbauer (1994, p. 12) e Muellbauer e Lattimore (1995). Deaton 

(1992) apresenta uma excelente discussão de muitos dos pontos focados. 
4 Veja-se Campbell e Mankiw (1989 e 1991), Deaton (1991 e 1992) e Carroll (1992 e 1997). Tais questões 

serão uma razão fundamental para, em dados agregados, surgir uma “excessiva sensibilidade” das variações 

do consumo face às variações previsíveis no rendimento, o que contradiz a equação (II.1). Mesmo que o 

consumidor não enfrente restrições de crédito a curto prazo, estando apenas restringido a possuir, com 
probabilidade 1, activos líquidos não negativos no final da vida, tal poderá ser suficiente para violar a equação 

(II.1). 
5 A preocupação com o motivo precaução da poupança conduziu igualmente a abundante literatura [e.g., 

Skinner (1988), Zeldes (1989b) e Kimball (1990)]. A incerteza sobre o rendimento entra na equação de Euler, 

onde uma maior incerteza em t-1 acerca do rendimento futuro diminui o consumo em t-1 e, ceteris paribus, 

aumenta ct.  
6 Tal é necessário para obtermos a forma simples da equação (II.1), em que não entram mais desfasamentos 

para o consumo. Os modelos com formação de hábitos tornaram-se um tópico importante de investigação 

[veja-se Hayashi (1985), Muellbauer (1988) e Constantinides (1990)]. 
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(5) a taxa subjectiva de desconto ( ) é a mesma para todos os consumidores e é igual à 

taxa de juro real, r; 

(6) ausência de erros de medida ou choques transitórios no consumo; 

(7) coincidência da frequência das decisões de consumo com a frequência dos dados; 

(8) taxa de juro real constante. Se a taxa de juro real for estocástica, as expectativas 

para a taxa de juro real entram na equação de Euler, interagindo com o consumo, o que 

conduz a modelos de avaliação de activos financeiros com o consumo [veja-se Breeden 

(1979) e Campbell (1999)]
7
; 

(9) os consumidores possuem expectativas racionais8; 

(10) os consumidores têm vida infinita, ou características dinásticas do tipo apresentado 

em Barro (1974), o que torna o seu comportamento similar aos consumidores de vida 

infinita [veja-se Gali (1990 e 1991) e Clarida (1991), para as consequências de se 

considerarem vidas finitas]. 

Resolvendo a condição de eficiência e as suas equivalentes para os períodos futuros, 

obtém-se a seguinte função consumo, também derivada no Apêndice II.A.: 

  

Ct = r At-1 + Yt
P
                (II.2) 

 

onde Yt
P
 representa o rendimento permanente esperado, r a taxa de juro real e At-1 o stock 

de activos reais no final do período anterior. Tal abordagem sugere que o consumo deveria 

ser um passeio aleatório, com um factor de desconto (a taxa de juro real), como única 

variável relevante. 

Gali (1990) mostrou que aquela forma da função consumo agregado também pode ser 

derivada a partir do comportamento optimizador dos consumidores com horizontes finitos e 

poupança de ciclo de vida. No entanto, Campbell e Deaton (1989), mostraram que o 

consumo não responde imediatamente às “notícias”, respondendo com uma certa suavidade 

que não é compatível com a hipótese do rendimento permanente [veja-se igualmente Shea 

(1995)]. Tal comportamento sugere a presença da formação de hábitos no consumo. 

Adicionalmente, tal como se lê em Shiller (2004, p. 1): “Carroll (2004) shows that there is 

                                                
7 Isto implica um conjunto de relações entre os rendimentos dos activos, assumindo que não existem custos de 
transacção ou restrições nas transacções relativamente ao conjunto de activos considerados (ou seja, é 

colocado de lado o problema de ausência de liquidez). 
8 Se este pressuposto for violado, a propriedade de martingala da equação (II.1), e das suas extensões para 

equações de Euler com taxas de juro estocásticas e incerteza, deixaria de se verificar. Se bem que seria 

desadequado assumir que os consumidores, em particular os de maior rendimento e nível educacional, não 

usam informação sobre a sua situação e da economia para prever as situações futuras, a hipótese das 

expectativas racionais permanece como um pressuposto bastante forte. 
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substantial momentum through time in expected changes in consumption, setting aside the 

random-walk argument of Hall (1978) that would have suggested that there is little point in 

estimating wealth effects”. A explanação e generalização de todas as hipóteses que 

conduzem às equações (II.1) e (II.2) permite definir grande parte da agenda de invest igação 

sobre o consumo dos últimos vinte anos. Pelo menos desde Campbell e Mankiw (1989) e 

Jappelli e Pagano (1989), diversos investigadores tentaram estimar a equação para o 

consumo do tipo de (II.1), quer utilizando dados temporais agregados
9
, quer acrescentando 

outras variáveis explicativas. 

Se bem que a equação de Euler e a equação resolvida para o consumo no modelo 

canónico do rendimento permanente com expectativas racionais sejam teoricamente 

equivalentes, as versões empíricas das equações (II.1) e (II.2) já não são equivalentes ou 

igualmente úteis devido a, pelo menos, quatro razões: 

(1) em primeiro lugar, deverá ser óbvio que para estimar a equação (II.2) será 

necessário um mecanismo explícito gerador de rendimento. Portanto, o modelo 

empírico para o consumo será um modelo com pelo menos duas equações, 

gerador de previsões para o rendimento, mas também para o consumo; 

(2) em segundo lugar, a incorporação de algumas das generalizações (1) a (10) 

feitas acima, o que implica aproximações consideráveis, significa que as 

equações generalizadas (II.1) e (II.2) constituirão aproximações diferentes face 

às relações teóricas subjacentes, bem como argumentos enfraquecedores da 

consistência teórica da equação de Euler. Nomeadamente, se uma dada equação 

de Euler se verificava a nível microeconómico, apenas se verificará a nível 

macro se se admitirem pressupostos extremamente fortes (e.g., vida infinita das 

famílias); 

(3) em terceiro lugar, a função consumo resolvida não despreza informação de 

longo prazo sobre o consumo, rendimento e activos. A literatura sobre “modelos 

de correcção de erros” e cointegração, [e.g. Davidson et al. (1978), Engle e 

Granger (1987) e Banerjee et al. (1993)], enfatiza a importância de extrair 

informação de longo prazo. Na abordagem de Euler, os dados relativos aos 

activos não são sequer utilizados e, pela diferenciação, o consumo e o 

rendimento, que são tipicamente variáveis não estacionárias, são tornadas 

estacionárias; 

                                                
9 Hall (1978) foi pioneiro na utilização de dados temporais. 
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(4) finalmente, em quarto lugar, a abordagem da função consumo resolvida é 

directamente relevante para a análise de políticas. Por exemplo, os efeitos de 

uma reforma fiscal (que iria alterar o perfil do rendimento futuro das famílias), 

poderia ser analisada através do modelo de previsão do rendimento incorporado 

nessa abordagem. As aproximações necessárias para obter funções consumo 

relevantes em termos de políticas, do tipo das apresentadas a seguir, não são 

mais extremas do que aquelas preconizadas no contexto da equação de Euler 

para incorporar restrições de crédito ou miopia, realizadas, por exemplo, por 

Hall e Mishkin (1982), Campbell e Mankiw (1989 e 1991), e muitos outros. 

Muellbauer (1994) realiza uma discussão ampla das abordagens pela equação de Euler 

e pela função consumo resolvida. Segundo aquele autor (op. cit., p. 5), face às diferenças 

vistas acima, a abordagem pela função consumo resolvida possui pelo menos duas 

importantes vantagens sobre a abordagem de Euler: em primeiro lugar, a abordagem pela 

equação de Euler, ao contrário da abordagem pela função consumo resolvida envolve uma 

“quase diferenciação”, que retira aos dados informação importante de longo prazo, por 

exemplo, informação sobre os activos, o consumo e o rendimento; em segundo lugar, em 

termos de análise de políticas, a abordagem pela função consumo resolvida também 

apresenta vantagens sobre a abordagem pela equação de Euler, na medida em que o 

conhecimento dos parâmetros de uma equação de Euler consistente com um 

comportamento de aversão ao risco (e, portanto, não linear), seria de utilidade limitada. 

A investigação baseada nas funções consumo de Euler dominou a literatura mais 

recente em termos de estudo do consumo, no entanto, tal como é salientado por Muellbauer 

(1994, p. 5), a função consumo resolvida é o resultado da combinação de todas as 

condições de eficiência intertemporais disponíveis com a restrição orçamental, de modo a 

determinar o consumo corrente como função dos activos iniciais, rendimento corrente, 

rendimento futuro e taxa de juro real.  

Existe literatura extensa sobre a especificação da função consumo agregada. Por 

exemplo, Deaton (1992), Muellbauer (1994) e Browning e Crossley (2001) fornecem 

revisões da literatura e testes empíricos das teorias do ciclo de vida/ rendimento 

permanente. Rossi e Visco (1995) desenvolvem uma análise algébrica completa da 

derivação da forma funcional apropriada para determinar o consumo de equilíbrio
10

. 

Numa generalização a k períodos, do modelo até aqui seguido (equação II.2), o 

consumidor representativo, sujeito à sua restrição orçamental, escolhe a trajectória do 
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consumo de modo a maximizar a sua utilidade (esperada) Ut, ao longo da sua vida, sendo  

a taxa de preferência temporal. Trata-se de uma abordagem standard da função consumo, 

cuja condição de primeira ordem implica a seguinte trajectória óptima para o consumo: 

  

ktt
k

0k

tt YE)r(1
r1

r
A

r1

r
C             (II.3) 

 

Uma dificuldade na estimação directa desta equação prende-se com o facto do consumo 

planeado nem sempre igualar o consumo efectivo, devido, inter alia, a desfasamentos no 

processo de ajustamento e a restrições de liquidez. Por exemplo, os indivíduos poderão não 

ser capazes de ajustar em cada período as suas despesas em serviços habitacionais, dados os 

custos elevados de procura, mudança e financiamento. Além disso, se existir uma 

significativa persistência de hábitos no comportamento do consumo, os indivíduos 

ajustarão as suas despesas de consumo apenas gradualmente, aproximando-as do nível 

sugerido pelas determinantes presentes em (II.3). Uma outra razão poderá ser a presença de 

indivíduos com restrições de liquidez, que são incapazes de suavizar o seu consumo através 

do endividamento baseado nos seus rendimentos futuros, dada a existência de restrições no 

mercado de capitais. Estes factos sugerem, no tratamento empírico desta questão, a 

utilização de uma abordagem baseada num mecanismo corrector de erros.  

A equação (II.3) expressa o consumo no momento t como uma função dos activos nesse 

período (riqueza não humana) e da soma do fluxo actualizado de rendimentos correntes e 

esperados no futuro (riqueza humana). Note-se que, neste modelo, a propensão marginal a 

consumir relativamente à riqueza é r/(1+r), pelo que o seu valor estará directamente 

associado a determinados parâmetros da economia. Se, por hipótese, a taxa de juro sem 

risco real e de longo prazo se situar entre os três e os cinco por cento, aquela propensão 

marginal irá situar-se sensivelmente entre 0,03 e 0,05. No entanto, estes resultados para a 

propensão marginal dependem criticamente dos pressupostos necessários para derivar a 

equação (II.3)
11

. 

                                                                                                                                               
10 Para uma abordagem, em português, sobre a função consumo, veja-se Silva (1989). Este autor apresenta 
estimativas para a percentagem de famílias portuguesas que sofrem de restrições de liquidez.  
11 Refira-se que, Poterba (2000), num modelo calibrado, impõe valores plausíveis para a taxa de juro real de 

longo prazo, a taxa de preferência temporal, o coeficiente de aversão relativa ao risco e o horizonte de 

planeamento. Numa estrutura inter-temporal para o consumo, Zhang (1997), deriva restrições de 

endividamento como dependendo da taxa de preferência temporal, da aversão relativa ao risco e dos fluxos de 

rendimento. Tais modelos impõem limites sobre a propensão marginal a consumir, situando-a entre 0,02 e 

0,10. 
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Se assumirmos que o rendimento segue um processo estocástico AR(1), de coeficiente 

, podemos expressar o consumo corrente como uma função do rendimento corrente e dos 

activos correntes, onde y e p são funções de r e : 

  

Ct = y  Yt + p  At               (II.4) 

 

Esta função consumo não faz qualquer distinção entre os diferentes tipos de activos que 

um indivíduo pode deter, ou seja, assume que a riqueza não humana é homogénea. No 

entanto, dadas as considerações feitas no capítulo I do nosso trabalho, nomeadamente os 

potenciais efeitos distintos da riqueza accionista e habitacional sobre a despesa, vamos 

admitir que os efeitos sobre o consumo dessas sub-componentes da riqueza podem diferir, 

pelo que iremos considerar dois tipos de riqueza associada a esses activos: riqueza 

accionista e riqueza habitacional. Portanto, teremos a seguinte função consumo: 

  

Ct = y  Yt + ps  A
s
t + ph  A

h
t            (II.5) 

 

onde A
s
t e A

h
t representam, respectivamente, as medidas da riqueza accionista e 

habitacional. Por outro lado, ps e ph representam, respectivamente, as propensões 

marginais a consumir relativamente à riqueza accionista e habitacional. Tradicionalmente, 

embora geralmente não considerando a riqueza habitacional, o efeito riqueza tem sido 

medido através da estimação de regressões deste tipo [e.g., Modigliani e Tarantelli (1975) e 

Steindel (1977)]. 

Será conveniente fazermos aqui uma pequena nota relativamente aos problemas 

derivados da agregação que está a ser feita quando consideramos o consumo das famílias 

ou medidas para o seu rendimento ou níveis de riqueza
12

. O comportamento da poupança 

ou do consumo agregado pode diferir da poupança ou do consumo individual, medido a 

partir de um hipotético consumidor/ família representativa. Por exemplo, a resposta do 

consumo a uma variação não antecipada no preço dos activos poderá ser diferente 

consoante o grupo etário ou de rendimento, uma vez que é mais provável que um aumento 

da riqueza das famílias de menores rendimentos reduza as suas restrições de liquidez. 

Portanto, a resposta do consumo a variações do rendimento ou dos preços dos activos 

deverá de algum modo depender da distribuição da riqueza pelas famílias. Tal como é 

                                                
12 Aqui seguimos Muellbauer (1994, pp. 27-28), que apresenta uma discussão extensa deste tipo de 

problemas. 
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explicado em Muellbauer (1994, p. 28), e especificamente em relação à abordagem da 

função consumo resolvida, a agregação poderá constituir um problema sério. Uma solução 

apropriada passaria pela reunião de dados micro e macro que, contudo, muitas vezes não 

estarão disponíveis.     

Modigliani (1971) foi um dos autores percursores na defesa da importância dos efeitos 

riqueza no consumo, tendo os primeiros resultados empíricos estabelecido desde logo uma 

regra de ouro que afirmava que cada aumento de um dólar na riqueza iria implicar um 

aumento de cerca de cinco cêntimos no consumo [Modigliani (1971) e Bhatia (1972)]. No 

entanto, tal como foi apontado por Boone et al. (1998, p. 6), a evidência empírica 

subsequente apresentou algumas críticas à “teoria do ciclo de vida”. Isto é, a formulação 

teórica simples de Modigliani ignorava problemas que poderiam ser cruciais na explicação 

da relação entre o consumo e a riqueza. Nomeadamente, o modelo original não tinha em 

consideração a incerteza inerente ao fluxo futuro de rendimentos, bem como o facto da 

magnitude de qualquer efeito riqueza estar indissociavelmente ligada ao padrão de 

distribuição da riqueza e à existência de restrições de liquidez. Assim, surgiram modelos 

modificados que tomaram em consideração estas variáveis
13

.  

Para além das críticas teóricas, também teremos de referir aqui os problemas 

econométricos associados à estimação de equações do tipo de (II.5). A análise convencional 

apresentada acima não tem em consideração a possibilidade das variáveis serem não 

estacionárias ou que exista causalidade inversa entre, por exemplo, a riqueza e o 

consumo
14

. A falha na consideração destes problemas poderá conduzir a estimativas 

inconsistentes do efeito riqueza sobre o consumo. No entanto, este problema poderá ser 

ultrapassado através de uma adaptação conveniente do modelo, tal como será explicado 

mais adiante. 

Refira-se que, um dos principais desenvolvimentos da teoria do ciclo de vida passa pela 

“teoria comportamental do ciclo de vida” (behavioral life-cycle theory), desenvolvida por 

                                                
13 Mesmo que o efeito riqueza dos preços das acções sobre o consumo seja directo (via rendimento), a 

investigação recente sobre o comportamento dos consumidores sugeriu diversas razões pelas quais os 

consumidores poderão aumentar as duas despesas num menor grau do que aquele sugerido pelo cálculo da 

propensão marginal a consumir em termos de ciclo de vida. Veja-se Boone et al. (1998, p. 6) : “(…) the life 

cycle model takes no account of uncertainty in the future stream of revenues (Deaton [1991] and Carroll 

[1992]), or bequest motives (Wilhelm [1996] and Laitner and Juster [1996]). Furthermore, Zeldes (1989a) 

argued that the strength of any wealth effect should also be linked to the distribution of wealth and the 
existence of liquidity constraints.”    
14 O modelo tradicional do ciclo de vida em Ando e Modigliani (1963), implica simplesmente que o consumo 

agregado está linearmente relacionado com os rendimentos do trabalho e a riqueza. Nada é dito relativamente 

às propriedades de cointegração das variáveis. Em contraste, o modelo teórico de ciclo de vida apresentado 

em Gali (1990), implica que o consumo, o rendimento e a riqueza poderão partilhar uma tendência comum. 

Mas, continua a ser necessário testar se esta implicação teórica é consistente com os dados reais, pelo que 

teremos sempre de testar a presença de cointegração.  
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Shefrin e Thaler (1988) e Thaler (1990)
15

. Segundo estes autores os indivíduos possuem 

diferentes mental accounts, tendo diferentes reacções psicológicas a alterações nos diversos 

tipos de riqueza, na medida em que determinados activos poderão estar “reservados” para 

fins específicos. Aparentemente, esta adaptação da teoria parece ser realista, uma vez que 

existe diversa evidência empírica ao nível microeconómico que mostra diferentes reacções 

por parte dos indivíduos a diferentes tipos de riqueza [e.g., Poterba e Samwick (1995) e 

Starr-McCluer (1998)]. Nomeadamente, Poterba e Samwick (1995) examinam o 

comportamento do mercado dos bens de luxo quando os preços das acções aumentam. 

Apenas as despesas em automóveis são relativamente sensíveis aos preços das acções, o 

que leva Shleifer (1995) a concluir que a propensão marginal a consumir relativamente à 

riqueza accionista é próxima de zero. Na prática, se os activos não são fungíveis e as 

famílias desenvolverem mental accounts que determinam que certos activos sejam mais 

apropriados para utilização no consumo corrente e outros para a poupança de longo prazo, 

ou se virem a acumulação de certo tipo de riqueza como um fim em si mesmo (por motivos 

fiscais ou ligados à transmissão entre gerações), a magnitude dos efeitos riqueza será 

provavelmente específica ao tipo de activo em questão
16

.    

 

 

 

II.2.2. Resultados empíricos na literatura 

 

 

Nos últimos anos, motivados pelo forte crescimento observado nos mercados 

accionistas e tentando prever as potenciais consequências de uma forte queda dos 

mercados, diversos autores estudaram a relação entre a riqueza e o consumo, através de 

métodos econométricos mais cuidados. Desde sempre, os efeitos da riqueza associada aos 

mercados accionistas sobre o consumo foram uma fonte de controvérsia. Em primeiro 

lugar, dada a volatilidade dos preços dos activos, os consumidores poderão ter dificuldade 

em distinguir entre alterações temporárias e permanentes. Se os movimentos nos preços dos 

activos forem vistos essencialmente como temporários, o impacto sobre o consumo será 

                                                
15 Para estes autores, se quisermos analisar as decisões de consumo e poupança por parte dos consumidores, 

teremos de considerar questões como a impaciência e a racionalidade limitada dos consumidores, afastando-

nos das hipóteses do modelo neo-clássico. 
16 Esta questão foi também sugerida por Muellbauer (1994, p. 24), que salientou o aspecto das diferenças 

entre os activos em termos de liquidez, aliada às desigualdades na sua distribuição, poderem implicar, em 

termos agregados, diferentes propensões ao consumo. 
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mínimo. Uma segunda razão prende-se com o facto da distribuição enviesada da detenção 

de acções poder implicar que alterações significativas na riqueza em acções tenham apenas 

ligeiros efeitos sobre as despesas de consumo
17

. Além disso, se a riqueza entra na função de 

utilidade e for um substituto suficientemente forte do consumo, então os aumentos na 

riqueza poderão levar a que consumidores racionais aumentem os seus níveis de lazer, 

reduzindo o seu consumo. Portanto, a evidência empírica fornece resultados variados, 

dependendo fundamentalmente de características específicas ao país considerado (níveis de 

endividamento, estrutura do sistema bancário e de financiamento, graus de detenção de 

habitação própria, capitalização bolsista), do período de análise, da definição de riqueza, da 

medida de rendimento empregue, dos procedimentos econométricos, etc.. A maior parte dos 

estudos existentes sobre o comportamento do consumo em resposta a alterações de curto 

prazo na riqueza, baseia-se em modelos dinâmicos de curto prazo que impõem uma 

tendência de longo prazo (modelos de correcção de erros). No entanto, a evidência que 

apresentam tende a ser inconclusiva e muito sensível ao tipo de modelo especificado e ao 

período de tempo considerado, tendendo as estimativas da própria relação de tendência a 

ser algo instáveis. Globalmente, a literatura apresenta estimativas da propensão marginal ao 

consumo motivada pelos activos financeiros desde zero a mais de 15 cêntimos por dólar, 

enquanto que os modelos de previsão macroeconómica utilizam estimativas entre os três e 

os cinco cêntimos [veja-se Brayton e Tinsley (1996)]. Finalmente, note-se que, as 

estimativas das propensões marginais a consumir em relação à riqueza baseadas em dados 

microeconómicos ao nível das famílias, tendem a ser superiores às obtidas com dados 

agregados
18

. 

Vamos seguidamente sumariar os resultados empíricos que diferentes autores 

encontraram para os efeitos riqueza no consumo, associados ao comportamento dos 

                                                
17 Note-se, no entanto, a diferença entre a riqueza accionista e a riqueza em termos de habitação. Enquanto 

que a primeira estará concentrada no estrato mais elevado da distribuição de riqueza, a habitação constitui o 

principal activo para uma larga maioria das famílias. Relativamente ao primeiro aspecto refira-se que, 

Norman et al. (2002) estimam que, para a população nos primeiros três quartis da distribuição de rendimento, 

apenas 3,1% detêm acções na Itália, 6,8% na Alemanha, 10,4% na França e 19,1% no Reino Unido. Já a 

riqueza habitacional estará distribuída de um modo mais uniforme. Estes dados são importantes, na medida 

em que os agentes com maiores propensões ao consumo em relação à riqueza serão, em princípio, aqueles que 

terão menores níveis de rendimento e de riqueza.       
18 Utilizando dados individuais do Panel Survey of Income Dynamics (PSID), Juster et al. (1999) calculam 

uma propensão marginal a consumir a partir dos ganhos na acções com a magnitude de dezassete cêntimos 

por dólar. Paiella (2004, p. 14), apresenta uma explicação: “One explanation is that most household samples 

are not representative of the population as a whole and that the wealthy, whose marginal propensity to 

consume is believed to be lower, are under-represented. Alternatively, if the changes in wealth are 

systematically understated (e.g., due to measurement error in self-reported wealth), the marginal propensity 

to consume would be overstated”. 
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mercados financeiro e imobiliário, salientando os resultados para os países europeus
19

. O 

quadro da página seguinte apresenta um resumo de alguns dos principais trabalhos que 

procuraram estimar, fundamentalmente, propensões marginais ao consumo relativamente às 

medidas de riqueza (accionista no painel superior e habitacional no painel inferior). São 

apresentados apenas aqueles resultados estatisticamente significativos. 

Boone et al. (1998) encontram resultados pouco significativos para a França, Alemanha 

e Itália, comparativamente aos resultados encontrados para o Reino Unido ou os EUA. Já 

Byrne e Davis (2001) consideram que a agregação da riqueza numa função consumo típica 

é desapropriada, encontrando evidência de que a riqueza ilíquida será mais importante do 

que os activos líquidos convencionais. Para aqueles autores, tal acontecerá na França e na 

Alemanha, ao passo que na Itália ambos os tipos de riqueza proporcionam efeitos não 

significativos. Bertaut (2002), ao examinar um grupo de países europeus, encontra 

resultados fracos para a Itália e uma resposta significativa do consumo às alterações dos 

preços das acções na Holanda, cujos resultados são apenas ultrapassados pelos resultados 

para o Reino Unido. Norman et al. (2002) encontram, comparativamente aos EUA, fracos 

efeitos riqueza para a Alemanha e a França, concluindo que as alterações no padrão da 

detenção de activos não terá contribuído para reforçar aqueles mesmos efeitos. Case et al. 

(2005) encontram um fraco efeito riqueza associado ao mercado accionista, mas fornecem 

evidência de que, num conjunto de países europeus, as alterações nos preços dos imóveis 

têm um impacto significativo sobre o consumo. Já no caso dos EUA, aqueles autores 

encontram um significativo efeito riqueza, ao nível regional, associado aos preços do 

imobiliário. Kennedy e Anderson (1994) obtêm resultados mistos relativamente aos efeitos 

dos aumentos dos preços da habitação sobre o consumo (e a poupança) das famílias, num 

conjunto de países da OCDE (no longo prazo, encontram um impacto relativamente forte 

da riqueza habitacional sobre as despesas de consumo no Reino Unido, na Holanda, na 

Dinamarca e na Finlândia)
20

. Girouard e Blondal (2001) examinam o impacto da riqueza 

habitacional sobre as despesas de consumo no Reino Unido, na França e na Itália. Os seus 

                                                
19 Note-se que, são poucos os trabalhos relativos aos efeitos riqueza derivados da habitação para os países 

europeus. No caso dos EUA, e para além de alguns dos trabalhos apresentados, podemos referenciar os 

trabalhos de Starr-McCluer (1998), Benjamin et al. (2004) e Carroll (2004). Refira-se aqui o comentário de 

Benjamin et al. (2004, p. 351): “For housing wealth, Elliot (1980) and Hoynes and McFadden (1997) utilize 
aggregate data and report that changes in housing wealth have only a limited impact on consumption. Using 

the PSID, Engelhardt (1996) finds that consumption is asymmetric in housing wealth. An increase in housing 

wealth has almost no effect on consumption. A dollar decrease in housing wealth leads to a decline in 

consumption of as much as 30 cents. Other researchers find positive marginal propensities to consume from 

increases in housing wealth”.  
20 Por outro lado, Kennedy e Anderson (1994) evidenciam um efeito negativo dos preços da habitação sobre o 

consumo na França, Suécia, Irlanda, Bélgica e Itália, sendo fraca a justificação apresentada para esse 
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resultados evidenciam que a riqueza associada à habitação exerce uma influência positiva 

sobre o consumo no Reino Unido e na França, quer no curto quer no longo prazo, ao passo 

que a Itália apresenta uma relação negativa entre aquelas variáveis. Henley e Morley (2001) 

utilizam a abordagem desenvolvida por Attfield et al. (1992), baseada num modelo de 

crescimento do consumo, em que o consumo é modelizado como se ajustando parcialmente 

todos os períodos aos choques no rendimento permanente, de modo a testar o impacto da 

riqueza habitacional sobre aquele. Considerando sete países (Alemanha, Finlândia, 

Holanda, Irlanda, Itália, Reino Unido e Suécia), Henley e Morley (op. cit.) sugerem um 

grau significativo de diversidade nas funções consumo e nos impactos da riqueza 

habitacional. Nomeadamente, os resultados para a Alemanha e para a Itália são contrários 

aos dos restantes países, sendo a relação negativa no caso da Alemanha. Os resultados de 

Catte et al. (2004) parecem confirmar a existência de efeitos riqueza no consumo 

significativos no Reino Unido e na Holanda. Em contraste, na França, Alemanha e Itália, as 

respostas do consumo às variações na riqueza serão limitadas. Ludwig e Sloek (2004) 

evidenciam um impacto de longo prazo significativo da riqueza associada aos mercados 

accionistas e imobiliário sobre o consumo, particularmente num conjunto de países com 

sistemas financeiros baseados no mercado
21

. 

                                                                                                                                               
resultado, tal como avisa Muellbauer (1994, p. 26), em nota de rodapé: “However, these results are not based 

on formal econometric work or a comprehensive model of consumption”.  
21 IMF (2000, pp. 98-99): “There is evidence that changes in housing prices have also been a main 

determinant of consumption growth – being far more important than stock prices – in Australia as well as in 

some other European countries operating through the ‘credit channel’. This evidence accords well with the 

close correlation between changes in property prices, consumption, and credit cycles in most countries” 

[veja-se igualmente Kent e Lowe (1997) e Bondt (1999)].  



Quadro II.1. Resumo dos resultados empíricos na literatura. 
 

Países 

Artigo 
FRA ALE ITA RU 

Propensões marginais (riqueza accionista) 

Boone et al. (1998) 0,007 0,008 0,015 0,04 
MCE; 1974-98 (dados trimestrais)        
        

Byrne e Davis (2001) 0,03 0,02 0,02 0,02 
MCE; 1972-98 (dados trimestrais)1        

 

Bertaut (2002) 0,027   0,042 

MCE; 1970-00 (dados trimestrais)      
      

Boone e Girouard (2002) 0,08  0,08 0,04 
MCE; anos 70-90 (dados semestrais)        
        

Norman et al. (2002) 0,006 0,005    
Função consumo; 1985-00 (dados 
trimestrais) 

       

        

Catte et al. (2004) 0,02 0,02 0,01 0,04     
MCE; anos 80-90 (dados semestrais)        
        

Ludwig e Sloek (2004) 0,014 0,02 0,03 0,049 
MCE; 1985-00 (dados trimestrais) 0,0305 2,8  0,0815 2,7 

    

Paiella (2004)   0,092   
Função consumo com dados em painel; 1991-02 (inquéritos bianuais) 

      

Case et al. (2005)
 3 0,019 (para 14 países) 

Dados em painel; 1975-99 (dados anuais)       
       

Grant e Peltonen (2005)   0,005   
Função consumo com dados em painel; 1989-02 (dados semestrais)      
        
Notas: FRA – França; ALE – Alemanha; ITA – Itália; RU – Reino Unido; MCE – Modelo de correcção de erros; 

1 
riqueza total; 

2 
elasticidades; 

3
 14 países: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, 

Suiça, Reino Unido e EUA;  
 

Países 

Artigo 
BEL DIN FIN FRA ALE ITA HOL RU 

Propensões marginais (riqueza habitacional) 

Kennedy e Anderson (1994) 0,223 a 0,266 -0,030 -0,031 0,033  0,255 -0,045 a 0,0014 -0,049 
MCE; 1970-1992 (dados anuais) 4        

Iacoviello (2000)    0,52 0,06 0,95  0,48 
SVAR; 1973-98 (dados trimestrais) 5        

Girouard e Blondal (2001)         
MCE; 1970-99 (dados semestrais)   0,037  -0,03  0,027 

Henley e Morley (2001)   0,149    0,134 0,268 
Modelo de crescimento para o consumo; 1972-96 6       

Bertaut (2002)        0,04 
MCE; 1970-00 (dados trimestrais)        

Boone e Girouard (2002)    0,05  -0,06  0,04 
MCE; anos 70-90 (dados semestrais)        

Catte et al. (2004)     0,01 0,08 0,07 
MCE; anos 80-90 (dados semestrais)        

Ludwig e Sloek (2004)     0,0154 8   0,0403 7 

MCE; 1985-00 (dados trimestrais) 6        

Paiella (2004)      0,024   
Função consumo com dados em painel; 1991-02 (inquéritos bianuais)    

Case et al. (2005) 0,131 (valor global) 
Dados em painel; 1975-99 (dados anuais)       

Grant e Peltonen (2005)      0,014   

Função consumo com dados em painel; 1989-02 (dados semestrais)      
 

Notas: BEL – Bélgica; DIN – Dinamarca; FIN – Finlândia; HOL – Holanda; SVAR – Modelo Estrutural de Vectores Auto-Regressivos; 
4 

poupança; 
5
 elasticidade de longo prazo dos preços reais da habitação ao PIB; 

6
 elasticidades; 

7
 market-based economies: Austrália, 

Canadá, Irlanda, Holanda, Suécia, Reino Unido e EUA; 
8
 bank-based economies: Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, 

Itália, Japão, Noruega e Espanha.  
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Mais recentemente, Paiella (2004), numa aplicação à Itália, evidencia fracos efeitos da 

riqueza financeira e imobiliária sobre o consumo tendo, aliás, o efeito associado aos activos 

financeiros vindo a perder parte da sua magnitude em virtude de efeitos negativos sobre o 

valor das pensões. Através de uma diferente abordagem, Iacoviello (2000) estima um 

modelo estrutural de vectores auto-regressivos (SVAR), para analisar a importância da 

relação entre os preços habitacionais e a economia. Considerando seis países (Alemanha, 

Espanha, França, Itália, Reino Unido e Suécia), a sua abordagem permite diferenciar entre 

choques estruturais com efeitos permanentes (tendências estocásticas comuns), e choques 

temporários. Se bem que os resultados impliquem diferenças significativas entre, por um 

lado, as respostas dos preços da habitação no Reino Unido e, por outro lado, na Alemanha e 

na França, o efeito global sobre o produto de um choque monetário temporário é muito 

similar. Tal pode sugerir que outros factores diminuem o efeito dos preços da habitação.  

Apesar de não incluídos no Quadro II.1. podemos referir ainda alguns outros trabalhos 

mais específicos: Para a França, Bonner e Dubois (1995) e Grunspan e Sicsic (1997) não 

encontram evidência de qualquer tipo de efeito riqueza, se bem que Carruth et al. (1999), 

utilizando uma proxy para a inflação cheguem a uma conclusão contrária. Muellbauer e 

Murphy (1994), utilizando dados ao nível regional sobre o consumo no Reino Unido, 

encontram evidência de um efeito de preços relativos negativo a par de um efeito riqueza 

positivo por parte dos preços da habitação. Ludvigson et al. (2002) procuram averiguar se 

os preços dos activos desempenham um papel importante sobre o consumo, via canal da 

riqueza. Através de um modelo VAR estrutural mostram que o canal riqueza terá um papel 

negligenciável na transmissão da política monetária. Em HM Treasury (2003), é realizada, 

através de um modelo de correcção de erros, uma comparação da função consumo para 

cinco países (Alemanha, França, Holanda, Itália e Reino Unido). Os resultados apontam 

para um efeito de longo prazo relativamente mais forte, da riqueza associada à habitação, 

sobre o consumo, do que a riqueza financeira. No entanto, a estimação não indica a 

existência de semelhanças nas diferentes funções consumo. Ou seja, e este será um ponto 

que nos interessa particularmente, a existência de determinantes do consumo específicas a 

cada país poderá ser sintomática de diferenças no mecanismo de transmissão da taxa de 

juro para a riqueza habitacional e para o consumo. Finalmente, Aoki et al. (2002) analisam 

a relação entre os preços da habitação e a actividade económica no Reino Unido e, em 

particular, o papel dos preços da habitação na transmissão dos efeitos da política monetária. 

A ideia subjacente ao seu modelo é a de que será importante tomar em consideração o 

comportamento dos preços dos imóveis, na medida em que podem ser utilizados como 
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garantia de empréstimos, permitindo às famílias aumentar os seus níveis de endividamento, 

financiando o consumo ou o investimento em habitação. 

Note-se que, estas estimativas apresentadas podem ser vistas como descrevendo uma 

relação entre o consumo e a riqueza. No entanto, não fornecem informação acerca do 

comportamento subjacente das famílias e, consequentemente, acerca da natureza e do 

timing dos efeitos riqueza que os preços dos activos poderão ter sobre o consumo. De facto, 

se a resposta em termos de consumo a um choque na riqueza surgir muito rapidamente, 

então as flutuações nos mercados poderão implicar fortes variações nas despesas de 

consumo, através de um canal directo com impacto no rendimento. Contudo, se a ligação 

não for imediata e o efeito demorar algum tempo a desenvolver-se, variações pronunciadas 

nos preços dos activos poderão ter um impacto limitado sobre a despesa agregada. As 

relações positivas entre o consumo e a riqueza poderão igualmente reflectir a capacidade 

dos preços das acções em prever a actividade económica
22

.     

Em resumo, segundo a literatura, os efeitos riqueza são menos significativos na Europa 

continental, comparativamente aos EUA ou ao Reino Unido, com excepção dos efeitos 

associados ao mercado imobiliário. Note-se que, a dificuldade de encontrar efeitos riqueza 

significativos a nível europeu poderá ser explicada pelo facto das respostas individuais 

serem tão díspares, sendo que alguns pequenos países apresentam valores significativos, 

enquanto que os maiores países continentais, com talvez a excepção da França, apresentam 

respostas muito reduzidas. As razões por detrás desse facto prender-se-ão com um maior 

grau de desregulamentação financeira naqueles países anglo-saxónicos, que apresentam 

igualmente mercados com elevadas capitalizações bolsistas e maiores índices de detenção 

de acções por parte das famílias. Contudo, pelo menos ao nível teórico, o processo 

continuado de desregulamentação financeira na Europa – motivado em grande medida pela 

criação da moeda única e de mercados financeiros de cariz pan-europeu – irá incrementar a 

possibilidade de “efeitos riqueza”, se bem que dificulte a capacidade de os medir ao nível 

de um país
23

. No entanto, verificando-se a hipótese de maiores efeitos riqueza associados ao 

mercado imobiliário do que ao mercado accionista, então a consideração da sua evolução 

poderá ser fundamental na procura da estabilização económica
24

.   

 

 

                                                
22 A este respeito veja-se o capítulo I, sub-secção I.4.4.. 
23 Bayoumi e Edison (2002, p. 4): “Equity issuance traditionally has not been an important form of corporate 

finance in major continental European countries and as a result equity holdings and market capitalization 

have been small, but this has grown significantly with the increase in privatisations.”  
24 Benjamin et al. (2004, p. 342): “Households use their housing and real estate to smooth and stabilize 
consumption when other assets are performing poorly”.  



 

 

154 

II.2.3. Uma experimentação baseada num modelo de tipo tradicional 

 

 

Com o objectivo de estudar os efeitos riqueza no consumo, e no espírito das análises 

tradicionais para a aferição dos efeitos riqueza descritas atrás, iremos seguidamente utilizar 

a metodologia tradicional, a título experimental, aplicando-a a um conjunto de países 

europeus e para um período que se inicia na década de oitenta do século passado, 

terminando sensivelmente por alturas do fim da “bolha” nos mercados accionistas. O 

processo de crescimento rápido dos preços dos activos, que perdurou de 1995 a 2000 e a 

subsequente viragem nos mercados, motiva a nossa preocupação com o comportamento do 

consumo, dados os potenciais efeitos significativos e assimétricos sobre esta variável. 

Adicionalmente, com excepção do Reino Unido, são raros os trabalhos empíricos 

disponíveis para alguns países europeus, aparte aqueles pertencentes à UE-3 (Alemanha, 

França e Itália). No caso específico de Portugal, não temos conhecimento de algum 

exercício empírico que relacione a riqueza associada aos mercados accionista e da 

habitação às despesas de consumo. Portanto, procurando expandir a literatura empírica 

existente neste domínio, a nossa análise considera dados de nove países europeus, os quais 

consideramos constituírem uma amostra significativa: quatro economias continentais e do 

núcleo da União Europeia (Bélgica, França, Alemanha e Holanda); quatro economias mais 

periféricas (Dinamarca, Finlândia, Itália e Portugal) e, finalmente, a economia da UE que se 

aparenta mais aos padrões norte americanos (Reino Unido). 

Enfrentamos problemas sérios com a obtenção de dados e o curto período considerado 

para as séries de alguns dos países europeus de menor dimensão coloca problemas sérios 

para a estimação dos efeitos riqueza sobre o consumo. Além disso, para diversos países, 

temos o problema da obtenção de dados relativos à riqueza das famílias, na medida em que, 

com excepção dos EUA, existe alguma dificuldade na obtenção de séries temporais longas 

e fiáveis para a riqueza financeira (e habitacional) das famílias. Como o nosso estudo se 

debruça sobre os países da UE, a falta de dados força-nos a utilizar proxies para as variáveis 

da riqueza, de modo a detectarmos os possíveis efeitos da riqueza sobre o consumo. 

As equações que iremos estimar encontram as suas raízes num modelo optimizador do 

consumo intertemporal. Dadas as razões apresentadas na sub-secção II.2.1., para estudar o 

impacto dos preços dos activos no consumo, adaptamos a especificação geral utilizada por 

Boone et al. (1998), Ludvigson e Steindel (1999), Pichette (2000), Byrne e Davis (2001), 

Case et al. (2005), Davis e Palumbo (2001) e Mehra (2001), entre outros, baseada no vector 
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de cointegração que irá conter as variáveis não estacionárias em logaritmos
25

. Logo, 

começaremos por estudar a seguinte equação para o consumo: 

 

lfcept =  + 0  lndipt + 1  leqpt + 2  lrept + 3  (outras variáveis)t + ut  (II.6) 

 

onde lfcep e lndip representam, respectivamente, as despesas de consumo per capita por 

parte das famílias e o rendimento disponível per capita. Se bem que o modelo do ciclo de 

vida coloque a ênfase na distinção entre despesas de consumo e o “consumo puro”, 

utilizamos as despesas de consumo como variável dependente, pois não estão disponíveis 

dados sobre o “consumo puro”. Além disso, usamos o total das despesas em consumo final 

(incluindo os bens duradouros), na medida em que o nosso objectivo é avaliar da 

sensibilidade do consumo total aos movimentos nos preços dos activos. Esta é também a 

abordagem de  Case et al. (2005). A utilização do consumo total também permite evitar 

diversos problemas. Em primeiro lugar, se usamos o consumo de bens não duradouros 

então, deveríamos também incluir os bens duradouros na riqueza, o que não estaria 

correcto. Em segundo lugar, teríamos de decidir sobre uma determinada taxa de 

depreciação de modo a depreciar a riqueza em bens duradouros [para uma discussão destes 

assuntos, veja-se Rudd e Whelan (2002)]. Relativamente à variável rendimento, e seguindo 

a literatura empírica, utilizamos o rendimento disponível das famílias em lugar dos 

rendimentos do trabalho
26

. Já leqp e lrep representam, respectivamente o índice de preços 

das acções e o índice de preços da habitação, aparecendo estas variáveis como proxies para 

a riqueza financeira e habitacional das famílias. Isto é, de um modo ad hoc, utilizamos o 

índice de preços das acções como proxy da riqueza financeira das famílias e o índice dos 

preços da habitação como proxy para a aferição dos efeitos riqueza associados à evolução 

dos preços da habitação (apenas com excepção da França e da Alemanha)
27

. Todas as 

variáveis estão logaritmizadas e medidas em termos reais. O  coeficiente  é uma constante 

                                                
25 Veja-se Campbell e Deaton (1989) e Nelson (1987), para uma discussão das aproximações logarítmicas da 

função consumo agregado. 
26 Veja-se a este respeito Ludwig e Sloek (2004, p. 7): “(…) data availability constrains us to use total 

disposable income instead of only labor income as suggested by the traditional permanent income hypothesis. 

But the use of total income rather than only labor income is also suggested by several economic theories such 

as an extended view of the life-cycle theory, see Attanasio (1999), or if households on average are more 

myopic than the life-cycle theory of consumption suggests, see, e.g., Campbell and Mankiw (1991)”.   
27 Kennedy e Anderson (1994), IMF (2002) e Case et al. (2005), entre outros, utilizam igualmente índices de 

preços como proxies. As possibilidades de comparação entre países destes índices são discutidas em Girouard 

e Blondal (2001, p. 36) e Bertaut (2002, p. 10) apresenta uma análise das limitações decorrentes da sua 

utilização. Tal como afirmam Ludwig e Sloek (2004), os trabalhos de Lettau e Ludvigson (2001) e Deutsche 

Bank (2001) apresentam uma elevada correlação entre os preços das acções e as medidas de riqueza. O 
impacto (in)directo dos preços das acções sobre o consumo agregado foi estudado, por exemplo, por Romer 
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e 0, 1 e 2 são, respectivamente, as elasticidades do consumo per capita em relação ao 

rendimento disponível per capita e aos índices de preços das acções e da habitação
28

. Note-

se que, o objectivo da equação (II.6) não é o de estimar uma forma particular da função 

consumo, ou testar as hipóteses do ciclo de vida/ rendimento permanente, pelo que as 

nossas equações deverão ser interpretadas como equações na forma reduzida. Para testar a 

validade daquelas hipóteses teríamos de incluir uma especificação mais rica da dinâmica, 

que melhoraria as suas capacidades de previsão de curto prazo. O nosso objectivo é o de 

isolar e medir os efeitos de longo prazo da riqueza accionista e habitacional no consumo, 

concentrando-nos por isso nos parâmetros 1 e 2.  

Para além do rendimento e da riqueza, haverá um conjunto de outros factores 

influenciadores do consumo
29

: 

(1) a composição da população, na medida em que diferentes níveis de poupança e 

consumo estarão associados a diferentes grupos etários; 

(2) a importância das prestações sociais e dos esquemas de reforma (públicos e 

privados); 

(3) as taxas de juro; 

(4) os processos de desregulamentação dos mercados financeiros (nomeadamente, o 

fim das limitações ao crédito e a liberalização das taxas de juro); 

(5) os ganhos de capital (motivados pelo desenvolvimento e crescimento dos 

mercados financeiros e pelo aumento de liquidez na economia); 

(6) a inflação (afecta o valor e a rentabilidade dos activos, bem como a percepção 

por parte das famílias do valor dos seus activos e, finalmente, pode captar o 

efeito da incerteza no rendimento); 

(7) as reformas fiscais.  

Portanto, atendendo a alguns destes pontos enunciados, entende-se por “outras 

variáveis”, três variáveis adicionais: 

(1) a taxa de desemprego (ur), como proxy para um comportamento de precaução 

por parte das famílias, motivado pela incerteza relativamente aos fluxos futuros 

de rendimentos [problema evidenciado por Deaton (1991) e Carroll (1992)]
30

; 

                                                                                                                                               
(1990) e Poterba e Samwick (1995). O papel dos preços da habitação no consumo é focado, entre outros, em 

Miles (1992), Brady et al. (2000) e Girouard e Blondal (2001).  
28 Note-se que, ao utilizarmos uma função logarítmica como forma funcional, estamos implicitamente a 

assumir que as elasticidades são constantes durante o período considerado. 
29 Existem diversas formas de tomar em consideração todos os factores que a seguir se apresentam. Veja-se, 

por exemplo, Church et al. (1994, p. 74), em cujo Quadro 1, apresentam o conjunto de medidas utilizadas em 

vários modelos para a definição de riqueza, a taxa de juro a ser incluída e outras possíveis variáveis 
explicativas. 
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(2) a taxa de juro de curto prazo (str), como proxy para os efeitos substituição no 

consumo; 

(3) a taxa de inflação (inf), como proxy para a incerteza bem como para a 

depreciação real de activos financeiros não-indexados. 

Logo, estimamos para o conjunto de países considerados um conjunto de equações para 

o consumo que incluem diferentes variáveis relacionadas com os preços dos activos e em 

que o período de tempo seleccionado varia de país para país. Uma vez que para estimar 

uma relação de longo prazo é desejável seleccionar as séries temporais mais longas 

disponíveis, iremos tentar cobrir duas décadas com dados trimestrais, o que engloba 

diversos ciclos económicos
31

.  

Tratemos agora o aspecto da determinação da especificação mais apropriada a ser 

utilizada no nosso estudo. Começamos por apresentar no Quadro IIB.1 do Apêndice IIB. as 

correlações simples inter-países entre o consumo, o rendimento disponível e os índices de 

preços reais das acções e da habitação (em primeiras diferenças). Se as variáveis presentes 

na equação (II.6) são não estacionárias, não podemos estimá-la usando os mínimos 

quadrados ordinários, na medida em que os coeficientes estimados seriam inconsistentes 

[veja-se Engle e Granger (1987)].  

Muitas séries económicas não são estacionárias, isto é, apresentam uma tendência 

positiva ou a sua variância aumenta sucessivamente. No entanto, geralmente, as suas 

primeiras diferenças são estacionárias. Tais séries temporais são designadas como 

possuindo uma raíz unitária ou integradas de primeira ordem, o que é representado por I(1). 

As suas primeiras diferenças são processos estacionários do tipo I(0). A figura II.1. 

apresenta um exemplo típico de uma série temporal com uma raíz unitária (neste exemplo, 

temos as despesas de consumo no Reino Unido). 

   

 

 

                                                                                                                                               
30 Tal como afirma Iacoviello (2004, p. 317): “This variable might capture changes in economic uncertainty 

that act as shifters of the marginal utility of consumption”. 
31 Na medida em que o modelo teórico estipula que é a quantidade de riqueza que afecta o consumo e não o 

preço da riqueza, foi igualmente testada a capitalização do mercado accionista, no entanto, os resultados 

foram inconclusivos. Os dados são apresentados e analisados na sub-secção II.2.4., podendo desde já referir-

se que os índices de preços reais das acções e da habitação foram obtidos junto do Bank for International 

Settlements (com dados nacionais) e foram pela primeira vez apresentados num artigo de Borio et al. (1994). 

Os restantes dados provêm da base de dados do Eurostat (Base NewCronos). Os dados para a Alemanha 

iniciam-se após 1990, devido a quebras nas séries em resultado da reunificação alemã. A base de dados do 

Bank for International Settlements não inclui Portugal, pelo que, para este país, utilizámos o share price index 

da base de dados do Eurostat e um índice de preços reais da habitação publicado pelo “Confidencial 

Imobiliário”, iniciando-se as séries apenas em 1995. Veja-se o Apêndice II.C. para uma descrição completa 
dos dados. 



 

 

158 

 

Figura II.1. Consumo como exemplo de um processo I(1). 
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A figura apresentada evidencia a hipótese de que o consumo tem uma raíz unitária. O 

consumo apresenta uma tendência de crescimento ao longo do tempo, enquanto que as suas 

primeiras diferenças aparentam não possuir qualquer tendência. Contudo, para não nos 

basearmos apenas numa evidência visual, vamos testar a presença de raízes unitárias nas 

variáveis utilizadas (logaritmizadas). Com esse objectivo, usamos o teste Augmented 

Dickey-Fuller (ADF), devido a Dickey e Fuller (1979 e 1981) e Fuller (1976): 

Para uma série temporal yt, a equação a estimar para testar a presença de raízes unitárias 

é: 

 yt = c +   yt-1 + 
1-r

1i

i  yt-i + t           (II.7) 

 

onde  representa o operador de primeiras diferenças, c uma constante, r o número de lags 

e  um termo de perturbação. São incluídos tantos lags quantos os necessários para tornar 

os resíduos ruído branco. O teste de raízes unitárias é para a hipótese nula de  = 0, contra a 

alternativa de  < 0. Se a série aparenta apresentar uma tendência, é incluído o tempo (t). 

Um resultado importante de Fuller (1976) é o de que a distribuição assimptótica da 

estatística-t de  é independente do número de primeiras diferenças desfasadas incluídas na 

regressão ADF. 

O Quadro IIB.2 do Apêndice IIB. apresenta os resultados. Como podemos ver, a 

especificação escolhida inclui geralmente um termo independente e, em algumas ocasiões, 

uma tendência. Os resultados são os esperados, na medida em que, segundo os valores 

críticos de McKinnon (McKinnon, 1991), todas as variáveis são I(1), com as excepções da 

taxa de desemprego na França e na Alemanha, da taxa de juro de curto prazo em Portugal e 
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da taxa de inflação na Bélgica, na Alemanha e no Reino Unido. A grande maioria das 

estatísticas de teste situa-se no interior da região de confiança dos 95 por cento, o que é 

consistente com a hipótese da presença de uma raíz unitária nessas séries
32

.  

Um problema estatístico sério com os processos I(1) é o fenómeno das regressões 

espúrias: considerem-se duas variáveis, y1t e y2t, que são integradas de ordem um. Uma 

regressão entre elas provavelmente irá encontrar uma relação significativa entre ambas as 

séries, mesmo que a única particularidade que tenham em comum seja uma tendência 

crescente. Este exemplo simples constitui um argumento forte a favor da utilização das 

primeiras diferenças das séries, y1t e y2t, que são processos I(0). Contudo, a utilização de 

primeiras diferenças conduz a um outro problema: enquanto que a primeira diferença de 

uma série apenas contém informação sobre as alterações nos valores, a utilização dos níveis 

originais da série fornece informação sobre esses níveis e as suas variações. Isto é, a 

utilização das séries nas suas primeiras diferenças conduz a uma perda de informação. A 

técnica da cointegração constitui uma forma de evitar este problema, no seio de uma 

regressão, explorando a relação de longo prazo existente entre as séries temporais. 

Estatisticamente, a cointegração significa que existe uma determinada combinação linear da 

I(1), por exemplo, y1t e y2t, que é ela própria estacionária e, portanto, I(0). Numa linguagem 

mais analítica, podemos escrever: 

 

 y1t -   y2t = zt ~ I(0)              (II.8) 

 

A série estacionária zt pode ser explicada por uma combinação das séries I(1) y1t e y2t. 

A expressão [1 - ] seria designada por vector de cointegração. Modificando aquela 

equação, obtemos a equação de regressão simples: 

 

 y1t =   y2t + zt                (II.9) 

 

Neste contexto, a série zt não é mais do que o termo de erro resultante de uma 

abordagem de regressão univariada simples. A cointegração requer que o termo de erro seja 

estacionário. A aplicação do teste ADF permite saber se zt é realmente estacionária. Stock 

(1987), mostra que as estimativas resultantes da aplicação do método ordinário dos 

mínimos quadrados em (II.11) irão – no caso de um sistema cointegrado – ser consistentes. 

                                                
32 Os resultados apresentados no Quadro IIB.2 do Apêndice IIB. permanecem, na maior parte dos casos, 

inalterados se o modelo ADF incluir um termo independente e/ ou uma tendência ou uma diferente estrutura 
de desfasamentos. 
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De facto, os parâmetros são “super-consistentes”, convergindo para os seus verdadeiros 

valores a um ritmo superior ao normal. Logo, os testes de raízes unitárias sugerem que 

podemos testar se existe uma relação de cointegração de equilíbrio entre o consumo, o 

rendimento e os índices de preços dos activos. Para testar a existência de cointegração (o 

número de relações de cointegração), utilizamos o procedimento de teste sugerido por 

Johansen (1988 e 1991). O método de Johansen consiste no teste das restrições impostas 

pela cointegração sobre um VAR não restringido envolvendo as séries em causa. 

Considere-se um VAR de ordem p: 

 

 yt = A1  yt-1 + ... + Ap  yt-p + B  xt + t           (II.10) 

 

onde yt é um vector k de variáveis não estacionárias, xt é um vector d de variáveis 

determinísticas e t representa um vector de inovações. Podemos reescrever o VAR como: 

 

 yt =   yt-1 + 
1p

1i

i  yt-i + B  xt + t          (II.11) 

 

onde, 

 

  = 
p

1i

Ai – I   e i = 
p

1j i

Aj 

 

A matriz  inclui a informação de longo prazo no modelo. O teorema da representação 

de Granger garante que se a matriz dos coeficientes  tiver uma característica (r) inferior a 

k, então existirão r relações de cointegração.  

O Quadro IIB.3 do Apêndice IIB. apresenta os nossos resultados, que sugerem que na 

maior parte dos casos existe apenas um vector de cointegração entre aquelas variáveis. 

Note-se que, os testes de Johansen são assimptóticos o que, dado o nosso curto período de 

estimação, implica que os resultados dos testes deverão ser sempre interpretados com 

alguma cautela. Adicionalmente, a cointegração não deverá ser interpretada apenas como 

uma ferramenta estatística pura para encontrar relações entre quaisquer séries temporais, 

mas antes como um meio estatístico de quantificar interdependências entre as variáveis 

económicas. Neste contexto, a cointegração é utilizada para encontrar uma relação causal 

explícita, de longo prazo, entre séries temporais, que possa ser explicada pela teoria. De 

facto, a teoria económica sugere por vezes que determinadas séries temporais não se 



 

 

161 

deverão afastar muito umas das outras. Por exemplo, o rendimento disponível e o consumo 

estão aparentemente associados e, obviamente, devido a uma relação económica, ambas as 

variáveis apresentarão uma tendência similar. Este exemplo simples mostra que antes de 

estimarmos relações de cointegração, a teoria económica deverá confirmar que as variáveis 

envolvidas possuem, de facto, uma relação fundamental de longo prazo.   

De que modo podem tais relações de cointegração entre as variáveis ser detectadas 

empiricamente?. Como todas as variáveis consideradas (com as excepções mencionadas), 

são integradas de ordem 1, deveremos evitar a utilização de uma regressão do tipo estático, 

como a (II.6), e utilizar antes uma abordagem dinâmica. A maior parte dos trabalhos 

referenciados atrás estimou funções consumo macroeconómicas baseadas na abordagem de 

Davidson et al. (1978) e Hendry e von Ungern-Sternberg (1981)
33

. Esta abordagem baseia-

se na hipótese do ciclo de vida de Modigliani, na medida em que o consumo depende do 

rendimento e da riqueza de toda a vida das famílias, de modo que, no longo prazo, as 

tendências no consumo estão estritamente relacionadas com as tendências no rendimento e 

na riqueza. No curto prazo, o consumo das famílias poderá desviar-se dessa relação de 

equilíbrio de longo prazo, mas tenderá a reverter para o seu equilíbrio. A modelização deste 

processo designa-se por “mecanismo de correcção de erros”. Os termos dinâmicos de curto 

prazo, responsáveis por desvios das tendências, poderão incluir valores desfasados do 

rendimento e da riqueza, bem como outros factores como as taxas de juro e de desemprego. 

Finalmente, reforçando a fundamentação teórica dos modelos de correcção de erros, refira-

se que Favero (1993) evidencia que um modelo desse tipo, especificado para a função 

consumo, poderá ser interpretado como a forma reduzida de um modelo prospectivo 

(forward looking) com expectativas racionais.   

Vamos desenvolver a equação (II.6), em dois passos, adoptando dois diferentes 

procedimentos econométricos
34

. 

Em primeiro lugar, aceitando a existência de uma relação de longo prazo entre o 

consumo, o rendimento e as componentes da riqueza (relação de cointegração), iremos 

utilizar um estimador de cointegração para estimar a relação na forma reduzida entre o 

consumo, o rendimento disponível e os preços dos activos. Especificamente, iremos adoptar 

o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos [“Dynamic Ordinary Least 

Squares (DOLS)”], devido a Stock e Watson (1993). Este estimador é assimptoticamente 

                                                
33 Hendry e von Ungern-Sternberg (1981) ampliaram o modelo básico de Davidson et al. (1978), incluindo-

lhe aquilo que designaram como um “mecanismo de controlo integral”. 
34 Em termos gerais, e relativamente a qualquer abordagem econométrica, recorde-se a afirmação de 

Muellbauer (1994, p. 4): “(...) it is desirable, whether under the Euler approach or the solved-out 
consumption function approach, to take a general model as the starting point for empirical work.”  
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equivalente ao estimador de máxima verosimilhança de Johansen (1988), no caso das 

variáveis serem I(1) e existir um único vector de cointegração. Além disso, tal estimador 

apresenta boas propriedades em amostras finitas, comparativamente a outros estimadores 

assimptoticamente eficientes [veja-se Stock e Watson (1993)]. O DOLS apresenta 

igualmente diversas vantagens sobre o estimador de Engle-Granger (1987). Por exemplo, 

enquanto que o estimador de Engle-Granger sofre de uma distribuição assimptótica não 

standard (Park e Phillips, 1988), aquele outro permite inferências válidas e eficientes dos 

parâmetros do vector de cointegração. Note-se que, e de acordo com Stock e Watson (2003, 

p. 556), se duas variáveis são cointegradas, o estimador OLS continua consistente. No 

entanto, as inferências baseadas em rácios-t podem ser enganadoras, mesmo que esses 

rácios sejam calculados com desvios padrão HAC (Newey-West Heteroskedasticity and 

Autocorrelation Consistent). Pelo contrário, o DOLS é eficiente em amostras grandes e, tal 

como procederemos na sub-seccção II.2.5.1., é válida a inferência estatística com base em 

rácios-t usando desvios padrão HAC.  

Em segundo lugar, assumindo que o consumo planeado nem sempre iguala o consumo 

real, iremos medir os efeitos riqueza no consumo no curto prazo através de um Modelo de 

Correcção de Erros (MCE). Isto é, a técnica de cointegração não é apenas útil como uma 

forma de encontrar evidência empírica sobre relações de longo prazo entre as séries 

temporais económicas. As relações de cointegração podem ser integradas num MCE que 

tenta explicar os movimentos de curto prazo das séries temporais. Granger (1983) e Engle e 

Granger (1987) provam que qualquer modelo de cointegração pode ser transformado num 

MCE e vice-versa. Isto é, se bem que pudesse ser tentador retirar a não-estacionariedade 

através da diferenciação e da estimação usando apenas variáveis em primeiras diferenças, 

tal iria implicar que informação económica valiosa relativa à relação de equilíbrio de longo 

prazo dos dados (cointegração), se iria perder. Logo, o modelo irá apresentar uma 

formulação comum de correcção de erros, com a relação de longo prazo integrada numa 

equação de curto prazo. 
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II.2.4. Dados a utilizar: apresentação e análise da sua evolução e volatilidade 

 

 

II.2.4.1. Preços da habitação 

 

 

O mercado habitacional suporta movimentos cíclicos e uma volatilidade significativas, 

sendo tais movimentos explicados em alguma medida pelos ciclos económicos
35

. Aliás, a 

literatura apresenta um número satisfatório de modelizações quantitativas que procuram 

explicar teoricamente o movimento conjunto do investimento residencial e não-

residencial
36

. No entanto, tal como vimos no capítulo I (sub-secção I.3.3.3.), a investigação 

estará menos desenvolvida no que respeita à explicação da dinâmica dos preços do mercado 

habitacional.     

Começamos esta sub-secção com uma análise da evolução recente dos preços da 

habitação num conjunto alargado de países da União Europeia, tentando apresentar alguma 

evidência de que o potencial para as diferenças nos efeitos riqueza na Europa será maior 

para os preços da habitação do que para os preços das acções. A nossa análise parte da base 

de dados compilada pelo Bank for International Settlements (BIS), onde surgem índices de 

preços baseados em fontes nacionais. 

A construção de um índice de preços da habitação para uma economia constitui um 

exercício complexo na medida em que as vendas das habitações não ocorrem num mercado 

centralizado, tal como acontece com as transacções de acções. Além disso, a comparação 

inter-países dos preços da habitação é complicada pelo facto de não existir acordo quanto a 

normas orientadoras para a compilação de dados e, em alguns casos, ser uma realidade 

difícil de medir. Portanto, qualquer interpretação deverá ser sempre cautelosa, na medida 

em que: (1) alguns índices de preços baseiam-se em estimativas enquanto que outros 

reflectem os valores das transacções; (2) alguns índices procuram retratar a realidade 

nacional, enquanto que outros estão dependentes de situações verificadas a nível regional 

                                                
35 Por exemplo, Davis e Heathcote (2001), mostram que, nos EUA, o desvio padrão do investimento 

residencial é mais do dobro do valor apresentado pelo investimento não-residencial. Além disso, nos EUA, o 

investimento residencial precede o ciclo do PIB, enquanto que o investimento não-residencial segue o ciclo 

económico. Note-se que, o estudo empírico do movimento conjunto dos preços da habitação com as variáveis 

macroeconómicas foi estudado, entre outros, por Baffoe-Bonnie (1998), Bowen (1994), Case (2000), Green 

(1997) e Yi (2001). Voltamos a esta questão mais adiante neste capítulo.   
36 Vejam-se, entre outros, os trabalhos de Baxter (1996), Chang (2000), Einarsson e Marquis (1997), Fisher 
(1997), Gomme et al. (2001) e Greenwood e Hercowitz (1991).   
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ou num conjunto de cidades
37

; (3) os métodos de ponderação da qualidade das habitações 

variam de país para país; (4) por vezes, num mesmo país, diferentes índices mostram 

comportamentos distintos
38

.    

O conjunto seguinte de gráficos mostra a evolução dos índices de preços trimestrais 

para a habitação (em termos reais), num conjunto de países europeus, entre 1980 e 2003. 

Como podemos observar, a maioria dos países representados passou naquele período por 

pelo menos um ciclo significativo de longo prazo nos preços reais da habitação. 

 

Figura II.2. Índices de preços da habitação (valores reais). 

Fonte: Bank for International Settlements. 

 
 

 

A investigação empírica corrobora este resultado, na medida em que apresenta “ciclos 

longos” nos mercados imobiliários, com uma duração de pelo menos dez anos e com 

tendência a ser independentes do ciclo económico (vejam-se as conclusões da sub-secção 

I.3.3.3.). Note-se que, se por um lado a periodicidade dos ciclos nos mercados imobiliários 

tende a ser mais fraca do que a dos ciclos económicos, a amplitude dos seus movimentos 

será mais acentuada. No entanto, o índice apresenta evoluções pouco significativas em 

                                                
37 “One reason for the moderate volatility of national home prices is that the housing market comprises many 

heterogeneous regional markets. In the past some regions experienced wide swings in real home prices that 

were not apparent in the aggregate statistics. (…) These wide regional swings may have been influenced by 

fluctuations in population and income growth that would not occur at the national level” (McCarthy e Peach, 
2004, p. 10). 
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alguns países, sendo de destacar o caso português que, nos últimos anos da amostra está 

claramente em contraciclo com a maior parte dos países europeus. 

O quadro seguinte apresenta a volatilidade dos preços reais da habitação naquele 

mesmo conjunto de países: 

 

Quadro II.2. Volatilidade dos preços reais da habitação (1980-2003) – coef. de variação. 

Bélgica 0,23 Irlanda 0,35 

Dinamarca 0,17 Itália 0,14 

Espanha 0,19 Portugal 0,08 

Finlândia 0,20 Reino Unido 0,26 

França 0,13 Suécia  0,14 

Holanda 0,34   

Fonte: Bank for International Settlements. Cálculos do autor.  

 

Analisando agora as variações percentuais anuais nos preços da habitação, para um 

período mais curto (1994-2003), mas para um conjunto ligeiramente maior de países
39

, 

confirmamos a existência de alguma disparidade relativamente aos comportamentos 

daquela variável nos diferentes países considerados (por exemplo, um crescimento 

praticamente nulo na Áustria e na Suécia, face a taxas de crescimento significativas na 

Espanha e na França).  

 
Figura II.3. Índices de preços da habitação (taxas anuais de crescimento real). 

Fonte: European Mortgage Federation (2004). 

 

                                                                                                                                               
38 McCarthy e Peach (2004, pp. 2-4), discutem as propriedades das quatro principais séries de preços da 

habitação disponíveis para os EUA (“the median price of existing homes sold, the median price of new homes 

sold, the repeat sales price index, and the constant-quality new home price index”).   
39 Embora os dados da European Mortgage Federation (2004) não incluam Portugal.  
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Em termos de volatilidade, obtemos os seguintes resultados com este conjunto de 

dados, observando-se, naturalmente, que os dados em termos de taxas de crescimento criam 

uma série com uma muito maior volatilidade: 

 

Quadro II.3. Volatilidade das taxas de crescimento anuais dos preços da 

habitação (1994-2003) – desvio-padrão (%). 

Alemanha 3,6 Grécia 2,9 

Áustria 2,1 Holanda 4,8 

Bélgica 3,5 Irlanda 7,8 

Dinamarca 5,5 Itália 5,8 

Espanha 7,2 Reino Unido 5,7 

Finlândia 5,8 Suécia 3,6 

França 4,4   

    Fonte: European Mortgage Federation (2004). Cálculos do autor.  

 

Como se nota pelos Quadros II.2. e II.3., nos diferentes períodos considerados, os 

preços da habitação foram relativamente mais voláteis na Espanha, Irlanda, Itália, Holanda, 

Finlândia e no Reino Unido, sendo de destacar a fraca volatilidade verificada em Portugal
40

. 

Note-se que, a volatilidade dos preços reais da habitação é superior naqueles países onde se 

registaram maiores aumentos na tendência dos preços (e.g., Holanda e Reino Unido), o que 

sugere que os movimentos seculares e cíclicos poderão possuir uma raíz comum. 

O facto referido no último parágrafo é confirmado por Englund e Ioannides (1997), que 

analisam a dinâmica dos preços da habitação em quinze países da OCDE. Embora aqueles 

autores mostrem que a dinâmica dos preços da habitação apresenta um elevado grau de 

similitude entre os países, não encontram uma sincronização entre os países e, portanto, não 

encontram evidência de um qualquer tipo de ciclo internacional nos preços da habitação
41

. 

Já Case et al. (2000), encontram um grau de correlação entre os mercados habitacionais 

internacionais surpreendentemente elevado, apesar da forma como se encontram 

segmentados
42

. 

                                                
40 Baseando-se nos índices de preços da construção, Maclennan et al. (1998), registam igualmente uma 

volatilidade reduzida dos preços da habitação em Portugal. Para aqueles autores, na Finlândia, no Reino 

Unido e na Suécia os preços reais da habitação foram mais voláteis, com o desvio padrão das variações 

percentuais anuais situado entre os 7 e os 15 pontos percentuais. Em comparação, a Bélgica e a Alemanha 

apresentam valores na ordem dos 2 pontos percentuais e a França e a Itália, respectivamente, 7 e 8 pontos 

percentuais.    
41 “In view of the paucity of the data, where only 18 years of data may be used for these regressions, we 

cannot derive a firm conclusion on the existence of an international housing cycle” (Englund e Ioannides, 

1997, p. 133). Henley e Morley (2001) apresentam conclusões similares, embora sugiram que os movimentos 

nos preços da habitação em alguns países da UE convergem com a Alemanha.  
42 “Our analysis of the relationship between changes in GDP and international property returns suggests that 
the cross-border correlations of real estate are due in part to common exposure to fluctuations in the global 
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Como forma de ilustrar o co-movimento dos preços da habitação na Europa e apesar de 

uma apreciação mais superficial dos gráficos apresentados poder criar a ideia da existência 

de alguma correlação entre os países considerados, os quadros seguintes apresentam as 

correlações nos preços da habitação considerando os nossos dados:  

 

Quadro II.4. Coeficientes de correlação nos índices de preços da habitação (1980:1-2003:2). 

 BEL DIN ESP FIN FRA HOL IRL ITA POR RU SUE 

BEL 1,00 0,57 0,72 0,00 0,94 0,94 0,91 0,33 -0,18 0,69 0,37 

DIN  1,00 0,49 0,26 0,82 0,77 0,77 -0,43 0,09 0,62 0,30 

ESP   1,00 0,17 0,98 0,73 0,74 0,57 -0,42 0,83 0,73 

FIN    1,00 0,74 0,13 0,17 -0,03 0,23 0,65 0,47 

FRA     1,00 0,93 0,88 0,77 -0,19 0,98 0,96 

HOL      1,00 0,98 0,13 -0,01 0,76 0,43 

IRL       1,00 0,14 0,09 0,76 0,46 

ITA        1,00 -0,61 0,22 0,39 

POR         1,00 -0,23 -0,14 

RU          1,00 0,56 

SUE           1,00 

  Fonte: Bank for International Settlements. Cálculos do autor. 

 

Fonte: European Mortgage Federation (2004). Cálculos do autor. 

 

Relativamente às correlações entre os países aqui considerados, notem-se as relações 

entre os países do sul da Europa (França, Itália e Espanha) e o Reino Unido e entre este e a 

                                                                                                                                               
economy (…). Our study suggests that, while real estate is fundamentally local, demand for space apparently 

Quadro II.5. Coeficientes de correlação nas taxas de crescimento anuais nos preços da habitação (1994-2003). 

 ALE AUS BEL DIN ESP FIN FRA GRE HOL IRL ITA RU SUE 

ALE 1,00 0,59 0,35 0,15 -0,35 0,25 -0,24 0,00 0,24 0,00 -0,28 -0,16 0,14 

AUS  1,00 0,05 0,65 -0,68 0,12 -0,66 0,50 -0,20 0,21 -0,58 -0,47 -0,44 

BEL   1,00 -0,07 0,36 -0,02 0,44 -0,33 0,41 -0,16 0,48 0,36 0,19 

DIN    1,00 -0,62 0,14 -0,57 0,00 0,01 -0,17 -0,63 -0,56 -0,16 

ESP     1,00 -0,23 0,94 0,11 -0,09 -0,20 0,96 0,76 0,47 

FIN      1,00 0,05 -0,05 0,30 0,54 -0,25 0,40 0,43 

FRA       1,00 -0,06 0,08 0,03 0,91 0,86 0,59 

GRE        1,00 0,03 0,03 -0,01 0,09 0,23 

HOL         1,00 0,58 0,01 0,14 0,48 

IRL          1,00 -0,09 0,22 0,48 

ITA           1,00 0,75 0,53 

RU            1,00 0,71 

SUE             1,00 
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Suécia e a Finlândia. Refira-se que, Henley e Morley (2001) também evidenciam que os 

preços da habitação na Finlândia e na Suécia apresentam um movimento similar ao 

verificado no Reino Unido. Note-se também a fraca correlação do índice português com 

praticamente todos os países europeus (Quadro II.4.). Finalmente, apesar de aqui não 

estudarmos a autocorrelação presente nas séries, refira-se que os estudos mais citados nessa 

matéria devem-se a Case e Shiller (1988 e 1990) e a Catte et al. (2004). Case e Shiller 

(1988 e 1990) encontram evidência de uma forte autocorrelação positiva a curto prazo e 

uma menor evidência de autocorrelação negativa a prazos mais longos, nas séries dos 

preços da habitação, o que implica um comportamento oscilatório dos preços da habitação 

em torno de uma tendência. Já Catte et al. (2004), evidenciam que os mercados 

habitacionais tendem a apresentar um desfasamento relativamente ao ciclo económico, o 

que significaria que, em períodos de abrandamento da actividade económica, após uma 

época de expansão, os preços da habitação continuariam a aumentar, estimulando o 

consumo privado e com ritmos diferenciados entre os países
43

.  

Note-se que, apesar da moeda única promover uma maior concorrência entre os 

mercados de crédito hipotecário, a convergência entre os países europeus, das instituições 

associadas ao mercado habitacional, será sempre um processo difícil. Concretamente, os 

mercados da habitação são moldados por uma intervenção directa e indirecta por parte do 

Estado, não harmonizada e que reflecte variadas preferências sociais, não estando sujeitos a 

um processo de arbitragem inter-países. Igualmente, o conhecimento dos mercados locais e 

o tratamento preferencial dado por determinadas instituições (e.g., os Landesbanks na 

Alemanha), também serão variáveis importantes a dificultar uma plena integração do 

mercado. Logo, estes resultados, aliados à possibilidade dos efeitos riqueza sobre o 

consumo, associados aos preços da habitação, serem relativamente mais importantes, 

pedem uma atenção acrescida por parte da autoridade monetária, aos movimentos nos 

preços da habitação. Note-se que, embora alguns dos países de menor dimensão da zona 

euro tenham sofrido fortes oscilações dos preços dos activos (acções e habitação), tais 

flutuações tenderão a ter um efeito sobre a procura agregada muito menos significativo do 

que nos EUA. Ao mesmo tempo, dado o peso relativamente reduzido que os países 

menores da zona euro têm no Índice de Preços no Consumidor Harmonizado (IPCH), os 

                                                                                                                                               
responds to contemporaneous changes in the global economy” (Case et al., 2000, p. 12).  
43 Tal situação ter-se-ia verificado nos EUA e em alguns países europeus a partir de 2001. Girouard et al. 

(2006), notam, nos anos mais recentes, uma maior sincronização nos ciclos nos preços da habitação. Aqueles 

autores concluem que: a dimensão e duração dos actuais aumentos de preços na habitação; o grau de 

sincronização entre os países; e a forma como esse ciclo se desligou do ciclo económico, constituem factos 
sem precedentes.  
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riscos daquela inflação nos preços dos activos serão minimizados
44

. Contudo, dadas as 

ligações entre os preços dos activos e a solidez do sistema bancário, bem como fortes 

ligações entre os diferentes mercados financeiros europeus, o comportamento dos preços 

dos activos naqueles países será mais importante do que aquele que é sugerido pelas suas 

participações no IPCH, não devendo por isso deixar de constituir uma fonte de preocupação 

para o Banco Central Europeu (BCE). 

 

 

 

II.2.4.2. Preços das acções 

 

 

À parte a evolução verificada nesse mercado particular que é o mercado da habitação, 

interessa-nos igualmente analisar o comportamento de uma componente fundamental da 

riqueza que é a riqueza accionista. Portanto, iremos seguidamente analisar a evolução 

recete do mercado accionista nas diferentes economias europeias, tentando relacioná-la com 

a evolução verificada no mercado da habitação, que foi vista na sub-secção anterior. 

Nesta sub-secção iremos igualmente partir da base de dados compilada pelo Bank for 

International Settlements (BIS). Os gráficos seguintes mostram a evolução dos valores 

trimestrais dos diversos índices nacionais representativos (em termos reais), num conjunto 

de países europeus, entre 1980 e 2002
45

. 

Como se pode observar pelo conjunto de gráficos, o aumento dos preços das acções 

verificado na segunda metade dos anos oitenta do século passado aparece como que 

insignificante quando comparado com o fortíssimo aumento registado na viragem do 

século. Tal movimento ascendente, impulsionado em grande parte pelos títulos associados 

às TMT (Tecnologias, Media e Telecomunicações), sofreu uma forte correcção nos dois 

últimos anos considerados. 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Note-se que, na composição do IPCH, os bens têm uma ponderação de 59,1% e os serviços 40,9%. Nos 
serviços entram os serviços da habitação, com um peso de 10,4%.  
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Figura II.4. Índices de preços das acções (valores reais). 

 

Fonte: Bank for International Settlements 

 

Nos dois quadros seguintes, apresenta-se, respectivamente, a volatilidade dos preços 

reais das acções (medida pelo coeficiente de variação) e as correlações bilaterais dos 

índices de preços das acções.  

   

Quadro II.6. Volatilidade dos preços reais das acções (1980-2002) – coef. de variação. 

Alemanha 0,48 Holanda 0,77 

Bélgica 0,50 Irlanda 0,65 

Dinamarca 0,48 Itália 0,45 

Espanha 0,60 Reino Unido 0,43 

Finlândia 1,15 Suécia 0,73 

França 0,61   

Fonte: Bank for International Settlements. Cálculos do autor. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
45 Para além da Áustria e da Grécia, o conjunto de dados do BIS também não inclui Portugal. 
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Quadro II.7. Coeficientes de correlação nos índices de preços das acções (1980:1-2002:2). 

 ALE BEL DIN ESP FIN FRA HOL IRL ITA RU SUE 

ALE 1,00 0,94 0,94 0,96 0,89 0,97 0,96 0,94 0,90 0,96 0,97 

BEL  1,00 0,90 0,97 0,97 0,91 0,95 0,97 0,84 0,97 0,91 

DIN   1,00 0,91 0,85 0,94 0,93 0,94 0,80 0,93 0,95 

ESP    1,00 0,88 0,96 0,95 0,96 0,90 0,95 0,95 

FIN     1,00 0,94 0,89 0,85 0,84 0,83 0,95 

FRA      1,00 0,94 0,94 0,89 0,94 0,97 

HOL       1,00 0,96 0,83 0,97 0,97 

IRL        1,00 0,83 0,97 0,94 

ITA         1,00 0,82 0,86 

RU          1,00 0,94 

SUE           1,00 

  Fonte: Bank for International Settlements. Cálculos do autor. 

 

Da análise dos Quadros II.6. e II.7. retiramos as seguintes conclusões: relativamente à 

volatilidade dos preços reais das acções (Quadro II.6.), nota-se uma maior volatilidade nas 

economias mais periféricas, sendo também os preços das acções muito mais voláteis do que 

os preços da habitação. Tal será explicado em parte pelos maiores custos de transacção e 

especulação no mercado da habitação; por outro lado, pela análise do Quadro II.7., verifica-

se a existência de uma forte correlação no comportamento dos diferentes índices bolsistas, 

notando-se apenas menores correlações por parte dos índices da Finlândia e da Itália. Pelo 

Quadro II.7. vemos ainda que as correlações entre os índices de preços das acções nos 

diferentes países considerados são muito mais elevadas do que as registadas entre os 

índices de preços da habitação (ver Quadros II.4. e II.5.)
46

. Esta evidência de uma forte 

correlação entre os índices de preços accionistas, para este conjunto de economias 

europeias, tendeu a acentuar-se desde 1995, contrariamente ao que aconteceu com as 

correlações para os preços da habitação. De facto, enquanto que a integração financeira na 

Europa reforçou as ligações entre os diferentes mercados financeiros nacionais, a baixa 

mobilidade do factor trabalho na Europa resulta numa forte segmentação dos mercados 

habitacionais nacionais, sendo a arbitragem trans-fronteiriça extremamente limitada. 

Adicionalmente, e tal como concluímos no capítulo I (sub-secção I.2.2.3.B1), com a análise 

do balanço do sector das famílias, verificamos que, em média, para um conjunto relevante 

                                                
46 “The greater integration of capital markets is generally considered to be amplifying the sensitivity of asset 

prices to monetary policy and other interest rate movements, originating in other markets and regions. Bond 
and equity markets have become more integrated, and the ratio of gross foreign portfolio liabilities to GDP 
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de economias europeias, mais de 40% dos activos das famílias estão na habitação, o que 

corresponde, em países como a Espanha e a Itália a percentagens relativamente ao 

rendimento disponível próximas dos 400%. Estes são valores superiores aos verificados 

para as detenções de acções e, além disso, as detenções de acções estão concentradas no 

topo da distribuição de rendimento, ao passo que a habitação constitui o principal activo 

para a maior parte das famílias
47

. 

Podemos ainda analisar, para cada país, a correlação existente entre os dois índices de 

preços: 

 

Quadro II.8. Coeficiente de correlação entre os índices de preços (acções e 

habitação) - (1980-2002). 

Bélgica 0,79 Holanda 0,85 

Dinamarca 0,68 Irlanda 0,90 

Espanha 0,41 Itália -0,22 

Finlândia 0,29 Reino Unido 0,70 

França 0,68 Suécia 0,15 

 Fonte: Bank for International Settlements. Cálculos do autor. 

 

Note-se a existência de um grupo de países em que existe uma maior sincronização dos 

ciclos nos preços dos activos e da habitação (e.g., Holanda, Irlanda) e, um outro grupo, em 

que esse relacionamento é praticamente inexistente (e.g., Finlândia, Itália, Suécia). 

Da análise levada a cabo nestas duas últimas sub-secções, pensamos ser importante 

destacar o facto de, aparentemente, os efeitos riqueza e balanço poderem ser mais 

significativos em alguns dos países que ainda não pertencem à zona euro (e.g., Reino Unido 

e Suécia). Tais diferenças estruturais poderão contribuir para um diferente mecanismo de 

transmissão da política monetária nesses países.  

Concluindo, notamos que a possibilidade de surgirem bolhas nos mercados de activos 

não deverá ser desvalorizada. Fundamentalmente, algumas das características especiais do 

mercado habitacional, que o distinguem de outros mercados de activos – predominância de 

pequenos investidores, ausência de mercados de derivados e de vendas a descoberto, 

heterogeneidade e indivisibilidade dos activos transaccionados e baixa frequência de 

transacções – tendem a conferir algum grau de inércia ao movimento dos preços e a 

exacerbar os problemas de informação. Poderão igualmente facilitar que os preços sejam 

                                                                                                                                               
continues to rise in all major countries (…). Reflecting these developments, prices in markets for both bond 

and equities have become more correlated” (Mylonas et al., 2000, p. 9).   
47 Por exemplo, para o caso dos EUA, veja-se Tracy e Schneider (2001) e Tracy et al. (1999). 
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comandados por expectativas que os desviem dos seus valores fundamentais
48

. Além disso, 

o peso que a riqueza habitacional tem na riqueza total das famílias, implica que 

movimentos naquela possam influenciar significativamente as componentes da despesa 

agregada.     

 

 

 

II.2.5. Resultados econométricos 

 

 

Na sub-secção II.2.4. analisámos a evolução e interacção dos preços dos activos (acções 

e habitação), num conjunto alargado de economias da União Europeia. Evidenciou-se a 

elevada volatilidade desses preços, verificando-se ciclos, não necessariamente coordenados, 

caracterizados por movimentos acentuados de subida e descida. Tais oscilações nos preços 

desses activos poderão, dada a sua importância na riqueza das famílias, gerar flutuações 

significativas na despesa agregada, nomeadamente, no consumo. Ora, representando as 

despesas de consumo cerca de metade a dois terços da despesa agregada nas economias 

industrializadas, o estudo e a explicação das flutuações do consumo torna-se algo de 

extremamente relevante para a compreensão e previsão do comportamento do produto. Por 

essa razão, nas duas sub-secções seguintes, iremos proceder à estimação econométrica dos 

efeitos dos preços dos activos sobre o consumo. 

 

 

 

II.2.5.1. Efeitos riqueza no longo prazo: procedimento de Stock-Watson (DOLS) 

 

 

Iremos afastar-nos da equação (II.6) utilizando o procedimento dinâmico de Stock-

Watson (DOLS), de modo a detectar efeitos de longo prazo da riqueza sobre o consumo. 

                                                
48 Diversos estudos documentaram uma tendência para as expectativas dos preços habitacionais serem do tipo 

extrapolativo, em que, quer os preços da habitação, quer os rendimentos extra apresentam autocorrelação 

positiva no curto prazo [veja-se Cho (1996), para uma revisão da literatura]. Também Muellbauer e Murphy 

(1997), evidenciam que, no Reino Unido, as variações desfasadas dos preços da habitação constituem uma 
variável significativa na explicação do nível corrente dos preços da habitação.  
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Portanto, começamos por estimar as seguintes equações de regressão para os nove países 

considerados, admitindo-se à partida uma forma comum
49

:  

 

Bélgica (II.12A): 

lfcep t = 0 lndip t + 1 leqp t + 2 lrep t + 
2

2i

0,i dlndip t+i +
2

2i

1,i dleqp t+i + 
2

2i

2,i dlrep t+i 

 

Dinamarca, Finlândia e Holanda (II.12B): 

lfcep t = 0 lndip t + 1 leqp t + 2 lrep t + 
4

4i

0,i dlndip t+i +
4

4i

1,i dleqp t+i + 
4

4i

2,i dlrep t+i 

 
França (II.12C): 

lfcep t = c + 0 lndip t + 1 leqp t +
4

4i

0,i dlndip t+i +
4

4i

1,i dlehqp t+i  

 

Alemanha (II.12D): 

lfcep t = 0 lndip t + 1 leqp t +
4

4i

0,i dlndip t+i +
4

4i

1,i dleqp t+i 

 

Itália (II.12E): 

lfcep t = 0 lndip t + 1 leqp t + 
4

4i

0,i dlndip t+i +
4

4i

1,i dleqp t+i + 
4

4i

2,i dlrep t+i 

 

Portugal (II.12F): 

lfcep t = c + 0 lndip t + 1 lsp t + 2 lim t + 
1

1i

0,i dlndip t+i +
1

1i

1,i dlsp t+i +
1

1i

2,i dlim t+i  

 
Reino Unido (II.12G):  

lfcep t = c + 0 lndip t + 1 leqp t + 2 lrep t + 
4

4i

0,i dlndip t+i +
4

4i

1,i dleqp t+i + 
4

4i

2,i dlrep t+i 

 

Todas as variáveis estão em logaritmos naturais, de modo que os parâmetros  

fornecem medidas das elasticidades de longo prazo do consumo relativamente às diferentes 

variáveis. Tal como referido na sub-secção anterior, as variáveis que são cointegradas 

fornecem estimativas consistentes para os parâmetros e, de facto, os parâmetros são “super-

consistentes”, convergindo a uma taxa mais rápida do que o normal. Contudo, o problema 

com os métodos anteriores, prende-se com a possibilidade de estimativas enviesadas e 

                                                
49 Relativamente ao facto da especificação das funções ser relativamente similar para todos os países 

considerados, veja-se HM Treasury (2003, p. 62): “(...) there are two possible approaches to estimating 

consumption functions across countries – testing country-specific forms or a common form. If the exercise 

were aiming to develop the best model of consumption in each country, then building country-specific models 

would be the more appropriate approach to take. But this approach could lead to significantly different 

results due solely to the specification adopted, and for drawing inferences about differences between 

countries it may be informative to impose a common form, thereby allowing a more straightforward 
assessment of the relative importance of variables across countries”.   
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ineficientes devido à não normalidade dos resíduos e à endogeneidade dos regressores. O 

método DOLS tenta controlar estas deficiências adicionando leads e lags das primeiras 

diferenças de cada regressor e aplicando então os mínimos quadrados ordinários à regressão 

assim aumentada. Estes leads e lags são introduzidos para remover o enviesamento causado 

pela endogeneidade e para corrigir a autocorrelação e assegurar a normalidade dos resíduos 

(Patterson, 2000). O número de leads e lags considerado para cada país está dependente 

dessas propriedades. Os resultados da estimação das equações (II.12) são apresentados na 

página seguinte no Quadro II.9.. 



Quadro II.9. Estimativas das elasticidades consumo do rendimento disponível, dos preços das acções e dos preços da habitação 

 Bélgica Dinamarca Finlândia França Alemanha Itália Holanda Portugal Reino Unido 

período de 
estimação 

1983:4-2001:1 1981:2-2000:4 1981:2-2000:4 1981:2-2000:4 1992:2-2000:3 1981:2-2000:3 1988:2-2000:4 1995:3-2001:2 1981:2-2000:3 

variáveis                   

                   

constante …  …  …  0,4837  …  …  …  -0,7702  -1,2400  

       30,963 **       -3,909 ** -8,543 ** 

lndip 0,2045  0,3042  0,2654  0,0685  0,8329  0,3643  0,1696  0,4548  0,1848  

 18,531 ** 22,592 ** 13,124 ** 4,125 ** 6,561 ** 21,955 ** 4,058 ** 9,748 ** 4,472 ** 

leqp 0,0160  -0,0609  0,0445  0,0833  -0,0340  0,0293  0,0738  …  0,1964  

 2,043 * -5,280 ** 6,990 ** 13,099 ** -0,915  2,679 ** 5,415 **   5,656 ** 

lrep 0,1271  0,2171  0,0660  …  …  0,0330  0,0643  …  0,1648  

 14,894 ** 20,478 ** 13,244 **     3,579 ** 4,157 **   7,478 ** 

lsp …  …  …  …  …  …  …  0,0203  …  

               1,960    

lim …  …  …  …  …  …  …  0,1419  …  

               3,019 **   

                   

testes diagnóstico prob  prob  prob  prob  prob  prob  prob  prob  prob 

JB 1,23 0,54 1,36 0,51 1,62 0,45 0,77 0,68 2,90 0,23 1,94 0,38 0,42 0,81 0,67 0,72 0,73 0,70 

Q-stat (AC) 0,05 0,83 0,69 0,41 5,19 0,02 0,77 0,38 0,12 0,73 36,75 0,00 0,10 0,75 0,71 0,40 0,28 0,60 

BG SC-LM 5,92 0,05 0,91 0,64 9,48 0,01 4,82 0,09 2,49 0,29 54,69 0,00 0,14 0,93 3,22 0,20 2,34 0,31 

Arch LM 3,46 0,18 0,04 0,98 0,47 0,79 0,47 0,79 1,72 0,19 2,36 0,31 3,55 0,17 0,49 0,49 2,22 0,33 

                   

Notas: Para Portugal, e devido à ausência de dados do Bank for International Settlements, utilizamos o logaritmo do índice de preços das acções (lsp), a partir da base de dados 
NewCronos do Eurostat e o logaritmo do índice de preços da habitação, produzido pelo “Confidencial Imobiliário”. As equações são estimadas apl icando o procedimento de Stock 
e Watson, com 4 leads, 4 lags e a primeira diferença contemporânea das variáveis presentes na equação, incluídos como regressores de estacionariedade (a Bélgica inclui 
apenas dois leads e lags e Portugal apenas um lead e lag). Não foram colocadas restrições sobre os coeficientes do modelo (nomeadamente, o consumo não foi restringido de 
modo a ser homogéneo no rendimento e na riqueza). As estatísticas t apresentadas são calculadas com desvios padrão HAC, sendo os coeficientes significativos a 5 e 1% 
representados, respectivamente, por * e **. A constante foi excluída na Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Itália e Holanda. Os coeficientes das diferenças não são 
apresentados. Os testes de diagnóstico apresentados (p-values), são o teste de normalidade dos resíduos (Jarque-Bera), a estatística Q de Ljung-Box, o teste de auto-correlação 
dos resíduos (teste LM de Breusch-Godfrey, com 2 lags) e o teste de heteroscedasticidade condicional autoregressiva nos resíduos (teste Arch LM, com 2 lags). Em todos os 
países, com excepção de Portugal, foram introduzidas variáveis dummy, como forma de tomar em consideração efeitos fixos específicos aos trimestres. Veja-se igualmente o 
Apêndice IIC. para os períodos específicos de cada série. 
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 Os resultados implicam coeficientes razoáveis de longo prazo para a maioria dos países
50

. 

Comece-se por se notar, e tal como esperado, o papel importante do rendimento disponível na 

explicação do consumo. O baixo valor obtido para a França constitui uma excepção, no entanto, 

apesar de parecer algo implausível, HM Treasury (2003, p. 72), obtêm um valor similar. 

 Os preços das acções exercem uma influência significativa sobre o consumo em todos os 

países, com excepção da Alemanha e de Portugal. Os valores positivos para as elasticidades 

situam-se entre os 1,6 por cento na Bélgica e os sete e dezanove por cento na Holanda e no 

Reino Unido, respectivamente. Tal está de acordo com os seus níveis mais elevados de detenção 

de acções e de desregulamentação do sector financeiro, na medida em que essas duas economias 

podem ser definidas como possuindo um sistema financeiro baseado no mercado
51

. O resultado 

encontrado para a Alemanha não é surpreendente dada a relativamente limitada importância das 

acções na riqueza das famílias nesse país. Sublinhamos igualmente o facto do resultado para 

Portugal, com uma elasticidade de dois por cento, não ser significativo. No entanto, a nossa 

amostra é pequena e nesse país o financiamento por acções tornou-se mais comum, tendo 

igualmente aumentado a detenção de acções por parte das famílias, o que contribuirá para 

efeitos riqueza mais significativos
52

. 

 Relativamente aos preços da habitação, os resultados são ainda mais significativos para 

todos os países considerados, com a elasticidade de longo prazo do consumo relativamente aos 

preços da habitação a situar-se entre os três (Itália) e os vinte e um por cento (Dinamarca). Aqui, 

o resultado para Portugal é significativo, com um valor de catorze por cento. Tentando 

estabelecer aqui uma relação entre estes resultados e a classificação dos países que fizemos no 

capítulo I (sub-secção I.2.2.2.3.C2, Quadro I.4.), notamos alguma correspondência entre ambos. 

Genericamente, aqueles países onde, potencialmente, será maior a sensibilidade 

macroeconómica ao comportamento dos mercados da habitação e do crédito, são aqueles que 

tendem a surgir aqui com valores mais fortes para as elasticidades (e.g., vejam-se os casos do 

Reino Unido e da Itália). 

 Recordando aqui a referência feita atrás, de que os modelos teóricos do ciclo de vida 

indicam que a propensão marginal ao consumo associada à riqueza financeira se deverá situar 

entre 0,02 e 0,10 (veja-se a nota de rodapé n.º 11), podemos através de alguns cálculos 

                                                
50 Os testes de diagnóstico fornecem boas indicações acerca da normalidade dos resíduos. No entanto, no que toca à 

ausência de autocorrelação, verificam-se resultados menos satisfatórios para a Finlândia e Itália.  
51 Veja-se Ludwig e Sloek (2004). Seria interessante relacionar estes resultados com as diferentes estruturas 

financeiras prevalecentes em cada país, no entanto, não iremos desenvolver aqui essa análise [para uma análise 

desse tipo veja-se Catte et al. (2004)]. A Dinamarca apresenta o resultado intrigante de um efeito negativo. No 

entanto, esse resultado é totalmente invertido quando procedemos à estimação apenas para o período dos anos 

noventa.   
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extremamente simples, estabelecer uma relação entre essa conclusão teórica e os nossos 

resultados. Abstraindo-nos de diferenças específicas a cada uma das economias consideradas e 

assumindo o pressuposto de que a função consumo é linear na riqueza, se admitirmos um valor 

médio para o peso do consumo no rendimento disponível de cerca de 75% e relações entre a 

riqueza das famílias, accionista e habitacional, e o rendimento disponível de, respectivamente, 

1,5 para um e 2 para um, obtemos a relação entre a elasticidade e a propensão marginal 

respectiva que é apresentada na Figura II.5.
53

. Como se nota, os valores para as elasticidades 

dados pelo nosso trabalho são claramente compatíveis com valores admissíveis para as 

propensões marginais. Realce-se o facto de, para a maior parte das economias consideradas, as 

possíveis propensões marginais em causa serem, de um modo geral, bastante reduzidas
54

.     

 

 Figura II.5. Relação elasticidade/ propensão marginal.  

Fonte: Cálculos do autor 

 

 Em todos os países considerados, registaram-se nas últimas décadas diversas alterações 

institucionais e regulamentares que poderão estar na origem de uma modificação estrutural no 

comportamento do consumo. Especificamente, desde finais dos anos setenta do século passado, 

a desregulamentação dos mercados passou pela redução das restrições ao endividamento, pela 

liberalização das taxas de juro e do mercado de crédito, o que terá contribuído para uma redução 

                                                                                                                                                      
52 Note-se que, as conclusões para Portugal e para a Alemanha deverão ser sempre acompanhadas de alguma 

cautela, dado o período de tempo mais curto da nossa amostra. 
53 Os 75% constituem uma média não ponderada da nossa amostra e os valores para as relações entre a riqueza das 

famílias, accionista e habitacional, e o rendimento disponível são inspirados em dados recentes publicados em 

Cardoso e Cunha (2005a e 2005b). Note-se que, com aquele primeiro dado, considerando uma elasticidade 

consumo/ rendimento de 0,3, obteríamos uma propensão marginal do consumo face ao rendimento disponível de 

cerca de 0,225. 
54 Note-se que aquela relação está fortemente dependente dos valores para os pesos do consumo e da riqueza 

accionista e habitacional no rendimento disponível. Bertaut (2002, p. 9), chama a atenção para esta questão: “These 

results suggest that the relative magnitude of the consumption response to a given change in stock prices may 

depend more on the share of equities in wealth and on the ratio of wealth to consumption than it will on differences 

in the mpc, so long as the mpcs fall within the range of common estimates”. 
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da propensão à poupança por parte das famílias. Ou seja, a diminuição das restrições de liquidez 

poderá, por um lado, ter reduzido a resposta do consumo das famílias ao rendimento disponível 

e, por outro lado, aumentado os efeitos riqueza
55

. Tal como salientam Boone e Girouard (2002, 

p. 192), o teste de tais quebras de estrutura não é algo de imediato. Por um lado, é difícil 

seleccionar uma data em que terá ocorrido essa quebra e, por outro lado, em que os seus 

impactos estejam totalmente integrados no comportamento do consumo. Por exemplo, o 

processo de desregulamentação financeira ocorreu em períodos distintos do tempo nos diversos 

países e o timing do impacto das reformas é incerto. A capacidade dos procedimentos de teste é 

influenciada por estes problemas e Boone e Girouard (op. cit.) referem diversas formas de lidar 

com aquelas dificuldades: 

(1) estimação em sub-períodos [Brechetta e Gerlach (1997) e Miles (1994)]; 

(2) introdução de variáveis dummy, permitindo uma variação repentina (Sefton e In’t 

Veld, 1999) ou uma variação suave dos coeficientes [Bayoumi (1993) e Hendry e 

Ericsson (1991)]; 

(3) teste da significância de uma variável que reflicta a desregulamentação do mercado 

do crédito (Miles, 1994).   

 Dada a reduzida dimensão de algumas das nossas séries, que pode pôr em causa a robustez 

dos resultados, apenas dividimos a amostra em dois sub-períodos como forma de obtermos 

alguma indicação sobre uma alteração de estrutura, deixando de parte três países (Alemanha, 

Holanda e Portugal). Considerando uma quebra em 1993:1, apenas a França apresenta um efeito 

mais forte do mercado accionista sobre o consumo no segundo sub-período. No Reino Unido, o 

efeito do mercado accionista é ainda mais forte no primeiro sub-período. Podemos referir aqui o 

trabalho de Poterba (2000), que afirma que nos EUA a crescente importância das contas de 

reforma poderá ter reduzido a propensão marginal a consumir derivada da riqueza accionista. De 

facto, Ludvigson e Steindel (1999) e Mehra (2001), estimam uma menor propensão marginal a 

consumir derivada da riqueza total para períodos mais recentes. Um outro factor que poderá 

contribuir para uma menor propensão marginal a consumir derivada da riqueza é o cada vez 

menor custo de deixar heranças. Relativamente à riqueza habitacional, os efeitos no primeiro 

sub-período são mais fortes na Dinamarca e no Reino Unido, contrariamente ao que se passa na 

Finlândia e na Itália. Ou seja, por hipótese, nos mercados mais “evoluídos”, verificar-se-ia uma 

                                                
55 Com os processos de liberalização financeira, o coeficiente da riqueza humana (i.e., o rendimento disponível), 

poderá reduzir-se, na medida em que as maiores possibilidades de financiamento implicam que o consumo esteja 

menos dependente do rendimento corrente. Por outro lado, os pesos relativos à riqueza não humana financeira e/ ou 

não financeira, poderão alterar-se com a liberalização. Quando não existem restrições de crédito, tal como acontece 

num sistema financeiro liberalizado, os consumidores podem endividar-se para cobrir quebras no rendimento e, 

portanto, a capacidade para consumir a partir da riqueza e, em particular, da riqueza menos líquida, é aumentada.   
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quebra nos efeitos sobre o consumo. Por último, no segundo sub-período, apenas na Finlândia 

são mais fortes os efeitos do rendimento disponível sobre o consumo. O facto de tal resultado se 

verificar apenas para um país pode significar, tal como indica a literatura, que a diminuição das 

restrições de liquidez terá reduzido a resposta do consumo das famílias ao rendimento 

disponível.  

 No seu todo, estes resultados escassos não parecem suportar a ideia de que a liberalização 

financeira e a generalização da detenção de acções tenha aumentado o impacto potencial das 

flutuações do mercado accionista sobre o consumo na última década. Esta é uma ideia 

suportada, entre outros, por Poterba e Samwick (1995) e Boone et al. (1998). No entanto, como 

a nossa amostra não inclui os anos setenta do século passado, será melhor interpretar esses 

resultados com alguma cautela. Note-se que, a análise do impacto dos mercados de activos sobre 

o consumo poderá ser complicada pelo possível existência de efeitos dinâmicos de curto prazo 

complexos. À relação de longo prazo estabelecida acima entre uma medida da riqueza accionista 

e habitacional e o consumo está associada uma formulação do tipo “mecanismo de correcção de 

erros”. Ora, será necessário investigar seguidamente se o comportamento dos preços dos activos 

não terá algum papel sobre os desenvolvimentos de curto prazo do consumo, podendo existir 

efeitos de overshooting.  

Os erros relativamente reduzidos obtidos com esta especificação sugerem que os modelos 

empíricos do ciclo de vida do tipo de (II.5) estimam com alguma acuidade os efeitos de longo 

prazo do rendimento disponível e dos preços dos activos sobre o consumo. Adicionalmente, e tal 

como podemos observar na Figura IIB.1 do Apêndice IIB., os erros de estimação tendem a 

reverter rapidamente nos diferentes países. Um comportamento deste tipo conduziu a que 

Davidson et al. (1978) procurassem ver se o consumo se move no período corrente para 

compensar (ou corrigir) um erro anterior. Se o consumo exibir essa tendência, os efeitos riqueza 

de curto prazo podem ser distintos dos efeitos estimados acima [veja-se Tinsley (1993)]. Logo, 

precisamos de encontrar evidência de que o consumo exibe um comportamento de correcção de 

erros no curto prazo, para podermos afirmar que as variações no rendimento ou nos preços dos 

activos irão, eventualmente, gerar variações sobre o consumo no longo prazo. 
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II.2.5.2. Efeitos riqueza no curto prazo: especificação de um Modelo de Correcção de Erros 

(MCE) 

 

 

As estimativas para os efeitos riqueza apresentadas no Quadro II.9. representam efeitos de 

longo prazo. Se as despesas de consumo não reagirem imediata e completamente às variações 

nos preços dos activos, então os efeitos riqueza nos primeiros períodos serão de menor 

magnitude do que os efeitos de longo prazo. No entanto, o processo de correcção de erros irá, 

eventualmente, colocar as despesas de consumo correntes em linha com as previsões de longo 

prazo do modelo de ciclo de vida
56

. Portanto, iremos agora utilizar uma abordagem adicional 

para modelar a dinâmica trimestre a trimestre do consumo, obtendo os efeitos riqueza de curto 

prazo. Com uma abordagem dinâmica de correcção de erros iremos integrar o vector 

correspondente de variáveis cointegradas num Modelo de Correcção de Erros (MCE), de modo 

a captar a dinâmica da relação. Assim, as equações estimadas para cada um dos países 

considerados partem do seguinte: 

 

Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Itália, Holanda e Reino Unido (II.13A): 

dlfcept = c + CI(-1) + 1,i dlfcept-i + 2,i dlndipt-i + 3,i strt-i + 4,i durt-i + 5,i dinft-i + 6,i dleqpt-i +           

+ 7,i dlrept-i  

 

França, Alemanha (II.13B): 

dlfcept = c + CI(-1) + 1,i dlfcept-i + 2,i dlndipt-i + 3,i strt-i + 4,i durt-i + 5,i dinft-i + 6,i dleqpt-i   

 

Portugal (II.13C): 

dlfcept = c + CI(-1) + 1,i dlfcept-i + 2,i dlndipt-i + 3,i strt-i + 4,i durt-i + 5,i dinft-i + 6,i dlspt-i +             

+ 7,i dlimt-i   

 

Naquelas especificações d representa o operador de diferenças de primeira ordem, sendo          

testados diversos desfasamentos. CI representa o vector de cointegração, com CI(-1) sendo o 

correspondente termo de correcção de erros. Nesse termo de correcção de erros vamos 

considerar as variáveis cointegradas que são consideradas no Apêndice IIB. – Quadro IIB.2., 

desfasadas um período. O MCE é estimado de modo a revelar as respostas de curto prazo do 

consumo ao novo equilíbrio de longo prazo. Este novo equilíbrio de longo prazo surge de 

                                                
56 Para uma exposição completa deste problema veja-se o exemplo estilizado apresentado em Davis e Palumbo 

(2001). 
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variações nas variáveis presentes no lado direito na relação de cointegração no momento t-1. O 

desequilíbrio que existe no momento t, devido a uma variação na relação de longo prazo no 

momento t-1, é dado pelo valor desfasado do termo de correcção de erros. Logo, intuitivamente, 

 deverá ser negativo de modo que quando a variável lfcep se está a afastar do equilíbrio, irá 

ajustar-se na sua direcção no período seguinte. Quanto maior for , mais rápida será a 

velocidade de convergência em direcção ao equilíbrio, isto é, o fecho da distância entre o 

consumo actual e o consumo planeado em cada período. A taxa de desemprego e as outras 

variáveis são incluídas em primeiras diferenças (com excepção da taxa de juro de curto prazo), e 

com a possibilidade de desfasamentos, para ajudar a explicar os ajustamentos de curto prazo. Se 

bem que tentemos manter uma especificação parcimoniosa, eliminando termos desnecessários à 

explicação das características principais do processo gerador de dados, a sua inclusão é 

motivada pelas extensões ao modelo simples de ciclo de vida
57

.  

Tal como foi notado por Pichette (2000, pp. 14-15), o sinal esperado para a taxa de juro 

pode ser positivo ou negativo, devido aos efeitos riqueza e de substituição intertemporal. Em 

relação à taxa de desemprego, o sinal esperado é negativo, na medida em que constitui uma 

proxy para a incerteza relativamente à situação económica, acontecendo o mesmo com a taxa de 

inflação. Note-se que, para o consumidor, a taxa de desemprego funciona como um indicador da 

probabilidade de um corte severo no rendimento devido à perda de emprego.      

Note-se que, as especificações (II.13) incorporam a equação (II.6), mas o consumo e outras 

variáveis estão contemporaneamente cointegradas. Isto é, seguindo Davidson et al. (1978), 

derivamos um modelo de curto prazo que tem uma aproximação log-linear à equação (II.6), 

como um vector de cointegração. Os resultados da estimação das equações (II.13) são 

apresentados no quadro da página seguinte (Quadro II.10.). 

                                                
57 Davis e Palumbo (2001, p. 27): “For example, the unemployment rate or consumer sentiment indexes are 

intended to capture the precautionary behaviour of households, while including variables that predict the growth 

rate of income can proxy for the potential effects of borrowing constraints on consumer spending. Meanwhile, 

including lagged growth rates of consumption, income, and wealth help to capture additional short-run dynamics 

in the reactions of these variables to transitory shocks that do not affect the target level of consumption (and, thus, 

do not involve error correction, per se).”   
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Quadro II.10. Resultados para os nove países (variável dependente: dlfcep). 

  Bélgica Dinamarca Finlândia França Alemanha Itália Holanda Portugal Reino Unido 

período de 
estimação 

1983:4-2001:3 1983:2-2001:4 1980:3-2001:4 1988:2-2001:4 1992:4-2001:3 1980:3-2001:3 1987:3-2001:4 1995:4-2001:3 1983:2-2001:3 

Variáveis          

eq. de coint. -0,1155 -0,2814 -0,2305 -0,1644 -0,2390 -0,1267 -0,1257 -0,3100 -0,0518 
 -2,7979 -3,6912 -7,6760 -2,3894 -4,7131 -5,6526 -2,4968 -2,1474 -1,7589 

constante … … … … … 0,0177 … … … 
      6,4277    

dlfcep(-1) … -0,3135 ... … … 0,3418 -0,2143 … … 
  -3,2222    4,1498 -1,8293   

dlfcep(-2) 0,1694 … … … … … … … … 
 1,4879         

dlndip … 0,1472 … -0,3289 … … … 0,2487 … 
  2,5583  -3,4910    3,1502  

dlndip(-1) … … … -0,2690 … 0,0540 … … … 
    -2,6942  2,5994    

dlndip(-2) … … … … -0.2220 … … … … 
     -2,6082     

str 0,0005 … … … … 0,0010 … … … 
 3,7372     1,9231    

str(-1) … … … … … -0,0023 0,0005 … … 
      -4,0203 2,6925   

str(-2) … … -0,0024 0,0007 … … … -0,0066 0,0006 
   -6,4614 3,6527    -5,7630 5,7201 

dur -0,0081 -0,0154 … … … … -0,0130 … -0,0105 
 -2,5145 -3,1294     -2,9563  -2,7235 

dur(-1) … … … -0,0086 … … … … … 
    -2,1320      

dur(-2) … … -0,0301 -0,0185 -0,0301 … … -0,0166 … 
   -4,5250 -4,0021 -4,5250   -2,7778  

dinf 
 

… … … … 
-0,4179 
-1,6610 

… … … … 

dinf(-1) 
 

… 
 

… 
 

-0,2278 
-1,8831 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
… 
 

… 
 

dleqp … … … … … … … … 0,0248 
         1,6305 

dleqp(-2) … 0,0484 … … … … … … … 
  3,2931        

dlsp … … … … … … … 0,0285 … 
        2,8703  

dlrep 0,0616 0,1389 … … … … … … 0,0876 

 1,9831 3,2840       2,3244 

dlrep(-1) … … … … … … 0,0768 … … 
       1,8062   

dlrep(-2) … … -0,0522 … … … … … … 
   -4,0836       

R-quadrado 0,21 0,48 0,43 0,22 0,50 0,59 0,25 0,43 0,24 
R-quadrado ajust. 0,17 0,44 0,41 0,17 0,45 0,57 0,19 0,34 0,19 

Soma quad. erros 0,0027 0,0061 0,0070 0,0022 0,0017 0,0013 0,0032 0,0007 0,0041 

d. p. equação 0,0063 0,0094 0,0097 0,0066 0,0076 0,0040 0,0077 0,0059 0,0077 

Log likelihood 265,35 246,47 252,62 200,02 116,37 352,33 202,26 91,36 257,30 

Akaike AIC -7,23 -6,41 -6,38 -7,12 -6,81 -8,15 -6,80 -7,28 -6,82 

Schwarz SC -7,07 -6,22 -6,25 -6,98 -6,63 -7,98 -6,62 -7,08 -6,66 

Notas: Relativamente a (II.13), apenas a Itália inclui uma constante. As estatísticas t são apresentadas em itálico. Procurou-se obter um modelo parcimonioso eliminando desfasamentos 

não significativos, usando uma estratégia de modelização do geral para o específico.  indica que a variável não era significativa, podendo ser excluída do modelo. Veja-se igualmente o 
Apêndice IIC. para o período específico de cada série. 
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Apresentamos apenas os resultados mais significativos obtidos a partir de diferentes 

especificações das equações (II.13), com a consideração de diferentes desfasamentos. 

Começamos por notar que estes resultados de curto prazo são sensíveis à especificação 

do modelo e dos próprios dados. Todos os coeficientes de correcção de erros (eq. de 

coint.), são negativos e significativos na explicação do crescimento do consumo, 

apresentando valores bem inferiores a -1 (excepto o Reino Unido e segundo 

estatísticas t standard). Estes coeficientes estimados confirmam a presença de uma 

relação de cointegração entre as variáveis e são consistentes com a ideia de que as 

famílias ajustam gradualmente as suas despesas face a variações no rendimento e nos 

preços dos activos. Isto é, com excepção do Reino Unido, o ajustamento do consumo 

corrente aos desequilíbrios entre os níveis de consumo, rendimento e preços dos activos 

é lento, sendo necessários, tipicamente, dois anos, para que uma variação no rendimento 

ou nos preços dos activos se transmita totalmente ao consumo
58

. Logo, será de esperar 

que apenas aumentos dos preços dos activos que sejam sustentados por um período de 

tempo suficientemente longo, poderão afectar os níveis de consumo. A velocidade 

gradual das respostas do consumo, em combinação com as reduzidas propensões 

marginais ao consumo associadas às medidas da riqueza, sugerem que movimentos 

relativamente longos no rendimento e na riqueza, tais como os ocorridos no final dos 

anos noventa do século passado, poderão acabar por ter um efeito significativo sobre o 

consumo. No entanto, note-se que, se os preços dos activos aumentam e depois 

diminuem, o efeito sobre o consumo é amortecido, na medida em que a maior parte das 

famílias não tinham ajustado completamente os seus níveis de consumo aquando da 

subida de preços, pelo que não haverá necessidade de um ajustamento significativo do 

consumo agora com o declínio dos preços dos activos. Estas equações para o 

crescimento do consumo também permitem efeitos de curto prazo derivados de 

variações no rendimento, nos preços dos activos e de duas variáveis adicionais. Tais 

efeitos sobre a taxa de crescimento do consumo aparecem com alguns desfasamentos, 

geralmente com o sinal correcto, embora alguns coeficientes não sejam estatisticamente 

significativos. Será de destacar o facto de, no caso dos efeitos de curto prazo dos preços 

das acções e da habitação sobre o consumo, obtermos na generalidade dos casos (à 

excepção dos preços da habitação na Finlândia), uma influência positiva daqueles. 

                                                
58 Este resultado é consistente com as respostas lentas encontradas por Catte et al. (2004) e Case et al. 

(2005). A velocidade de ajustamento é habitualmente medida pelas “vidas médias”, que são calculadas 

como ln(0,5)/ln(1+ ), onde  representa o coeficiente do termo de correcção de erros. 
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Adicionalmente, note-se o impacto sempre negativo da taxa de desemprego sobre o 

consumo, confirmando a existência de um comportamento de precaução por parte das 

famílias, motivado pela incerteza relativamente aos fluxos futuros de rendimentos 

(podemos considerar isso como um efeito confiança implícito). Finalmente, para a 

Finlândia e para a Alemanha, a inflação também tem um efeito negativo sobre o 

consumo. 

Recentemente, Ericsson e MacKinnon (2002), na sequência de um artigo de 

Banerjee et al. (1993), argumentaram que o teste de uma relação de cointegração, 

baseado na hipótese nula de ausência de cointegração (H0:  = 0), não se pode basear em 

estatísticas t standard, sendo necessário utilizar diferentes valores críticos
59

. A aplicação 

de tais valores críticos aos nossos coeficientes de correcção de erros, levaria a que só 

seriam significativos os resultados para quatro países (Dinamarca, Finlândia, Alemanha 

e Itália). Tais resultados não confirmam a existência de uma relação de cointegração nos 

restantes países, o que contraria os resultados apresentados atrás (sub-secção II.2.3.), 

quando testámos a existência de cointegração segundo o procedimento de teste sugerido 

por Johansen. Note-se que, estando o artigo de Ericsson e MacKinnon (2002) ainda hoje 

a ser discutido
60

 e, não podendo estar aqui preocupados com a utilização da última 

novidade em econometria, embora esta constitua um valioso instrumento de trabalho, 

mantemos os nossos resultados, até porque tem sido esse o método seguido por toda a 

literatura atrás revista sobre este tema. Portanto, apesar de existirem procedimentos 

econométricos alternativos, que contudo, não fazem ainda parte do corpo teórico 

geralmente aceite pela economia e existindo limites de experimentação numa tese em 

economia, mantemos as conclusões que tínhamos. 

Resumindo esta sub-secção, os resultados estão de acordo com a literatura pois, em 

termos de efeitos de longo prazo, encontrámos: em primeiro lugar, um efeito 

significativo dos preços da habitação sobre o consumo (elasticidade); em segundo lugar, 

com excepção do Reino Unido, encontrámos um efeito de fraca magnitude, embora 

significativo, dos preços das acções sobre o consumo. Portanto, apesar da forte 

flutuação nos preços dos activos e do aumento das taxas de detenção de acções por parte 

das famílias nos países europeus, as respostas do consumo à riqueza accionista 

                                                
59 Valores críticos disponíveis em http://qed.econ.queensu.ca/faculty/mackinnon/ecmtest. 
60 Os seus valores críticos são gerados sob os pressupostos de que a ordem de desfasamentos do modelo é 

um, o termo de erro segue uma distribuição normal e que as variáveis exógenas são descritas por um 

processo de passeio aleatório. Recentemente, alguns autores sugerem a utilização de métodos alternativos, 
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permanecem limitadas, se bem que com diferenças apreciáveis entre os países 

europeus
61

. O fraco efeito dos preços das acções sobre as despesas de consumo é, em 

grande medida, consistente com a poupança de ciclo de vida e o modesto efeito riqueza 

daí decorrente. Isto é, a teoria do ciclo de vida prevê apenas efeitos modestos dos 

ganhos em termos de riqueza sobre as despesas de consumo, na medida em que esses 

ganhos seriam distribuídos ao longo da vida das famílias
62

. Pelos nossos resultados 

concluímos que aos consumidores não agradam cortes súbitos do consumo, verificando-

se uma resposta lenta do consumo aos choques que ocorram no rendimento ou na 

riqueza, o que indicia a presença de hábitos no consumo. Finalmente, note-se que, 

apesar da forte queda nos preços dos activos financeiros, ocorrida nos anos 2000/ 03, 

não estar totalmente incluída nos nossos dados, face ao exposto, será de esperar que o 

mercado accionista tenha um impacto limitado sobre a procura agregada, em parte 

devido ao efeito riqueza compensador que se verificou do lado do mercado imobiliário, 

que apresenta um ciclo não totalmente coordenado com o mercado accionista
63

.  

Note-se que, é possível que variações nos preços dos activos tenham um efeito sobre 

o consumo das famílias, mesmo que a maior parte das famílias não possua acções. Tal 

pode acontecer na medida em que os preços das acções constituem um indicador geral 

das condições económicas futuras, com implicações sobre os níveis de confiança dos 

consumidores e a forma como vêem o futuro
64

. Este efeito pode estimular o impacto 

global das flutuações dos preços dos activos sobre o consumo. Adicionalmente, 

                                                                                                                                          
nomeadamente testes do MCE do tipo bootstrap [para uma discussão desses métodos veja-se, por 

exemplo, Seo (2004) e Arranz e Escribano (2006)].       
61 Uma diferença assinalável surge nos comportamentos antagónicos da Dinamarca e do Reino Unido, 

duas economias não pertencentes à zona-euro, face ao resto da UE. Nesta linha, Carruth et al. (1999), não 

encontraram evidência relativa à existência de uma função consumo comum para os países da UE. 
62 Bertaut (2002, p. 18): “For changes in both financial and non-financial wealth, these short-run effects 

die out over time, and the only lasting effect of wealth on the level of consumption comes from a 

permanent change to the level of wealth through the error-correction mechanism.” 
63 Veja-se, para o caso dos EUA, Benjamin et al. (2004, p. 353): “The marginal propensity to consume 

from real estate wealth is considerably higher than that for financial assets. This gain has allowed 

families to use real estate wealth to offset declines in financial wealth when they make consumption and 

expenditure decisions”. Em Comissão Europeia (2004, p. 32), também encontramos uma referência a este 

aspecto: “In the past few years, household spending has probably been supported by a significant housing 
wealth effect in the USA and the UK, whereas gains is consumption attributable to housing wealth have, 

at best, had only a modest impact in the euro area as a whole”. Ou seja, uma razão adicional para deter 

activos imobiliários prende-se com a possibilidade desses activos permitirem suavizar o comportamento 

do consumo e reduzir a sua volatilidade. Este ponto foi já focado na página 170 e na nota de rodapé nº. 

45.   
64 Vejam-se os resultados apresentados no capítulo I, sub-secção I.4.4.. Segundo Romer (1990), que 

discute isto no contexto da Grande Depressão, uma diminuição dos preços das acções conduz a uma 

maior incerteza relativamente aos rendimentos futuros e, portanto, a uma redução do consumo. 

Examinando a relação entre os movimentos no sentimento dos consumidores e os preços das acções, Otto 
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variações abruptas nos preços dos activos podem afectar o investimento e o crédito na 

economia, ampliando ainda mais os efeitos sobre o produto. Além disso, e tal como já 

foi referido, diferentes segmentos da população poderão responder de modo distinto 

face a variações na riqueza accionista, dada a diferença nas expectativas económicas, a 

presença de restrições de liquidez ou de crédito e influências de outras fontes de 

riqueza. Pensamos que, as abordagens recentes que consideram dados microeconómicos 

e tentam reconciliar as respostas de sub-grupos da população com aquilo que 

observamos ao nível macroeconómico, serão altamente informativas
65

. Uma 

compreensão destes efeitos seria extremamente importante para, no contexto europeu, 

se determinar o impacto sobre o consumo de variações da riqueza das famílias, cujas 

taxas de detenção de acções aumentaram recentemente devido, fundamentalmente, aos 

processos de privatizações
66

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
(1999), conclui que os indivíduos utilizam os movimentos nos preços das acções como indicador 

avançado, o que diminui o papel para um efeito riqueza directo sobre o consumo.  
65 Com estatísticas detalhadas para o consumo (quintis), poderíamos realizar uma análise de sensibilidade 

dos resultados, estudando os prováveis diferentes efeitos entre os sub-grupos da população e por tipos de 

bens. Dynan e Maki (2001) e Maki e Palumbo (2001), utilizando dados microeconómicos fornecem 

evidência para um efeito riqueza directo sobre o consumo. Concretamente, Maki e Palumbo (2001), 

combinam dados macro e microeconómicos na sua análise, o que lhes permite investigar o efeito da 

riqueza accionista das famílias em diferentes quintis da distribuição de rendimento ou com diferentes 

níveis de educação. Veja-se igualmente Mankiw e Zeldes (1990), para um estudo da relação 

microeconómica entre o consumo e a detenção de activos, através da aplicação do Modelo de Avaliação 

de Activos Financeiros baseado no consumo. Contudo, segundo Paiella (2004, p. 12), “The existing 
micro-data literature has provided fairly mixed evidence on the relative roles of the direct and indirect 

wealth channel”. Case et al. (2005) atribuem esta ambiguidade ao facto dos estudos com dados 

microeconómicos basearem-se nas estimativas que os proprietários apresentam acerca do valor das suas 

habitações, dados esses que, tipicamente, apresentam uma variância muito elevada.  
66 Uma vez que os movimentos na riqueza não são exclusivamente permanentes, pensamos ser igualmente 

importante distinguir entre os elementos permanentes e transitórios nos preços dos activos. A este 

respeito, veja-se Ludvigson et al. (2002), Lettau e Ludvigson (2003) e Pichette e Tremblay (2003). Por 

exemplo, Ludvigson et al. (2002), concluem que o canal riqueza não é uma fonte dominante da 

transmissão da política monetária ao consumo. Outra questão, desenvolvida muito recentemente, prende-
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II.3. Conclusões da abordagem experimental 

  

 

 Neste capítulo desenvolvemos uma abordagem experimental onde, apoiados nos 

modelos tradicionais do ciclo de vida, procurámos investigar os efeitos da evolução dos 

preços dos activos sobre o consumo. Portanto, a análise empreendida focalizou-se nos 

efeitos directos dos preços das acções e da habitação sobre as despesas de consumo, 

num conjunto alargado de países europeus. Apesar dos nossos dados não permitirem 

uma comparação completa entre todos os países considerados, retiramos duas 

conclusões: por um lado, encontramos uma forte relação entre o crescimento dos preços 

residenciais e o crescimento do consumo; por outro lado, encontramos o 

tradicionalmente fraco efeito das flutuações dos preços das acções sobre o consumo. 

Assim, o mercado habitacional parece ser mais importante do que o mercado bolsista, 

como factor influenciador do consumo. No entanto, sendo o rendimento disponível a 

determinante principal do consumo, os efeitos riqueza irão afectar o consumo das 

famílias apenas gradualmente, embora com efeitos mais fortes derivados da riqueza 

habitacional. Tal está de acordo com a forte correlação existente entre as alterações nos 

preços residenciais, o consumo e os ciclos do crédito, vindo sustentar a análise já 

desenvolvida no capítulo I. Estas conclusões também sublinham a importância de 

desagregar os diferentes tipos de activos, de modo a se inferir da sua influência 

individual sobre as despesas de consumo.  

As economias europeias têm mostrado diferentes graus de resposta ao período 

corrente de abrandamento económico, no sentido de responderem de modo distinto a 

um conjunto de choques comuns. Ora, um dos factores responsáveis por tal poderá ser o 

diferente desempenho de cada um dos mercados habitacionais. Concretamente, o forte 

crescimento dos preços da habitação verificado nos últimos anos em alguns países 

europeus (e.g., Holanda, Espanha), poderá ser responsável por algum dinamismo do 

consumo privado, que contribuiu para amortecer os efeitos do período de abrandamento. 

Logo, tal como foi salientado na sub-secção II.2.4.1., as características institucionais 

dos mercados da habitação e do crédito hipotecário poderão ter um importante papel, 

não só sobre a eficiência dos mercados mas também na propagação dos choques, 

influenciando o mecanismo de transmissão da política monetária. Por todas estas razões, 

                                                                                                                                          
se com a possibilidade da reacção do consumo ser assimétrica, ou seja, depender de se viverem períodos 
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e como não encontramos evidência de uma reacção comum do consumo às variações 

dos preços dos activos, haverá um interesse acrescido em estudar os efeitos do mercado 

accionista e da riqueza habitacional (e das suas flutuações), sobre o consumo e o 

produto. A União Económica e Monetária reuniu países com distintos sistemas 

financeiros numa união monetária, eliminando a possibilidade da utilização 

independente da política monetária para eliminar choques macroeconómicos 

assimétricos. Logo, o estudo completo das diferenças entre os países e da sua magnitude 

é importante para a própria definição da política monetária pelo Banco Central Europeu 

(BCE), na medida em que é discutível se o BCE deverá considerar os preços dos activos 

nas suas decisões (veja-se a revisão de literatura empreendida no capítulo I). A 

existência de efeitos riqueza, associados a fortes subidas nos preços das acções ou da 

habitação pode, através dos seus efeitos sobre a procura agregada, aumentar os receios 

de inflação por parte da autoridade monetária, justificando a intervenção por parte do 

banco central. Adicionalmente, as autoridades monetárias têm igualmente de ponderar o 

risco de que uma contracção severa dos preços dos activos possa conduzir a problemas 

sistémicos no sistema financeiro, quer ameaçando a solidez dos intermediários 

financeiros, quer afectando o balanço das empresas
67

. Naturalmente que o consumo 

depende de factores para além da política monetária (e.g., factores financeiros, 

institucionais e do mercado de trabalho). A conjugação de todos esses factores poderá 

contribuir, numa Europa unificada, para um comportamento mais similar do consumo 

entre as economias da União Europeia. 

Pensamos que destes comentários se depreenderá que existe espaço para análises 

futuras sobre este tema, que tentem explicar melhor a relação entre os preços dos 

activos e as despesas de consumo e as suas implicações sobre a condução da política 

monetária. Naturalmente que, a ligação entre os preços dos activos e a procura agregada 

não se resume aos efeitos riqueza. Existem outras conexões, tais como uma possível 

ligação directa dos preços das acções para o investimento ou um efeito do tipo custo do 

capital, tal como já referimos no capítulo I (sub-secção I.2.2.2.), deste nosso trabalho. 

Em síntese, da análise exploratória aqui desenvolvida podemos retirar a seguinte 

conclusão: os preços dos activos exercem uma influência significativa sobre as despesas 

                                                                                                                                          
de subida ou queda nos mercados [veja-se Stevans (2004)].   
67 Episódios passados de ajustamento dos mercados accionistas (tais como a crise de 1987), mostraram 

que, baixando as taxas de juro, a política monetária poderá ter espaço de manobra suficiente para evitar e 

amortecer os efeitos de uma retracção significativa dos preços das acções. Algo surpreendentemente, nos 
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de consumo (em especial, os preços da habitação), afectando a despesa agregada. No 

entanto, quais as implicações desta lição para os capítulos futuros do nosso trabalho?. 

Recorde-se que, após a revisão de literatura efectuada no capítulo I, concluímos que, 

relativamente ao papel dos preços dos activos na estratégia de política monetária do 

banco central, a literatura apontava para uma posição passiva (benign neglect). Portanto, 

os resultados deste capítulo II tornam-se particularmente interessantes na medida em 

que vão implicar uma determinada orientação para o trabalho subsequente. Assim, 

vemos-nos confrontados com a necessidade de aprofundar a investigação acerca das 

implicações do comportamento dos preços dos activos sobre a condução da política 

monetária, tornando-se necessário abandonar o tipo de análise aqui desenvolvida – 

efeitos directos sobre o consumo – substituindo-a pela construção e desenvolvimento de 

modelos estruturais simples que procurem retratar alguma da dinâmica presente nas 

séries consideradas e investiguem a necessidade de uma ponderação significativa dos 

preços dos activos nas decisões de política monetária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
anos oitenta do século passado a investigação académica não deu grande atenção aos efeitos riqueza sobre 

o consumo.   


