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Capítulo IV: Um modelo dinâmico híbrido simples aumentado 

pelos preços dos activos: apresentação e fundamentação 

 

 

 

IV.1. Introdução 

 

 

 Nos últimos vinte e cinco anos, a inflação diminuiu consideravelmente em todos os 

países industrializados, processo esse acompanhado de uma relativa estabilidade e 

prosperidade económica, o que levou diversos economistas a procurar perceber como 

manter esse registo, ou mesmo melhorá-lo
1
. Tal como é argumentado por Bean (2003), 

a estabilidade de preços não foi alcançada à custa da economia real, na medida em que o 

desemprego tem vindo a diminuir em diversos países, ao mesmo tempo que o 

crescimento se tem revelado relativamente estável. No entanto, apesar do 

comportamento macroeconómico deste período, têm crescido as preocupações entre os 

economistas e os decisores de política relativamente ao facto de ao fenómeno da 

estabilidade de preços poder estar associado um crescente risco de instabilidade 

financeira. 

Na medida em que será razoável admitir que parte daquela prosperidade económica 

alcançada poderá ser atribuída a uma condução adequada da política monetária, isto é, 

aceitando a ideia de que a política monetária afecta variáveis reais como o desemprego, 

a explicação para aqueles factos torna-se um importante desafio para os economistas. 

A teoria de equilíbrio geral standard não atribui qualquer papel à unidade de conta, 

no entanto, variações no valor da unidade de conta (inflação) parecem ter um impacto 

na afectação de recursos. Na literatura existem inúmeras tentativas de responder a esta 

questão. Os trabalhos iniciais dos clássicos sublinhavam os problemas de informação 

perfeita sobre os preços, o que conduzia a uma situação em que os agentes faziam 

confusão entre flutuações no nível geral de preços e flutuações nos preços relativos 

(Lucas, 1972). Tal foi seguido por uma série de contribuições que destacaram o 

ajustamento lento de salários, devido porventura à existência de contratos formais ou 

informais entre empregados e empresas [Fischer (1977) e Taylor (1980)]. Finalmente, 

                                                
1 Veja-se, por exemplo, Johnson (2002) para alguma evidência empírica internacional. 
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surgiram as teorias baseadas na concorrência monopolística nos mercados de bens e nos 

custos de ajustamento nos preços [Rotemberg (1982b), Mankiw (1985), Akerlof e 

Yellen (1985) e Blanchard e Kiyotaki (1987)], contribuindo para a formação de um 

corpo teórico em torno dos modelos designados como “novos Keynesianos”
2
. 

Paralelamente, após a revelação da inconsistência temporal da política monetária 

[Kydland e Prescott (1977) e Barro e Gordon (1983b)], uma vasta literatura dedicou-se 

a propostas de estratégias e regras óptimas para a política monetária, preferindo a 

fixação de regras à delegação da política em indivíduos
3
.   

Neste capítulo iremos descrever os fundamentos microeconómicos subjacentes às 

equações tradicionais dos modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral dos 

“novos Keynesianos”, acrescentando uma equação para os preços dos activos. No 

capítulo posterior, e após a apresentação dos dados, as equações serão estimadas, sendo 

os valores estimados dos seus parâmetros utilizados na calibragem que servirá para 

analisar o comportamento dinâmico do modelo. Considerando determinadas funções de 

perda para a sociedade, poderemos averiguar da bondade do modelo relativamente à 

minimização da volatilidade das suas variáveis (inflação, hiato do produto, preços dos 

activos e taxa de juro). 

 

 

                                                
2 Ball e Mankiw (1994) apresentam uma revisão destas abordagens.  
3 Vejam-se os exemplos em Svensson (1999b, 1999c e 2000) e Bernanke et al. (1999). Pensamos ser 

apropriado referir aqui desde já uma chamada de atenção de Fuhrer: “Given the uncertainties about key 

aspects of macroeconomic structure (sources of inflation, persistence, degree of forward-lookingness, 

sources of inflation distortions), it is hard to make very strong statements about the optimal monetary 

policy” (Fuhrer, 2001, p. 24). 
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IV.2. Algumas notas sobre os modelos “novos Keynesianos” 

  

 

O consenso em torno da designada síntese dos novos neo-clássicos (ou “novos 

Keynesianos”, que será a designação aqui utilizada), relativamente à política monetária, 

consiste num modelo dinâmico de equilíbrio geral com um núcleo de ciclos económicos 

reais e incluindo custos no ajustamento dos preços. O modelo canónico de preços 

viscosos do tipo “novo Keynesiano” [desenvolvido, entre outros, por King e Wolman 

(1996), Goodfriend e King (1997), McCallum e Nelson (1999b e 1999c), Rotemberg e 

Woodford (1997 e 1998)], forma a espinha dorsal de um conjunto alargado de artigos de 

investigação sobre política monetária óptima [e.g., Clarida et al. (1999), Jensen (2002), 

Walsh (2003) e os artigos incluídos em Mankiw e Romer (1991)]. Tais artigos 

desenvolveram modelos que incorporando explicitamente expectativas, comportamento 

optimizador, formação de hábitos no consumo e fricções, permitem que a política 

monetária tenha efeitos reais
4
. 

É clara a convergência de pensamento presente nesses diferentes artigos. O núcleo 

do modelo base ou canónico é representado de modo compacto por duas equações. Uma 

equação da procura agregada, sob a forma de uma equação IS prospectiva (ou forward 

looking, que será o termo aqui utilizado), em que a procura agregada actual 

relativamente ao produto potencial (hiato do produto), depende positivamente do 

produto futuro esperado e negativamente da taxa de juro real de curto prazo. 

Assemelha-se à curva IS original keynesiana excepto no que toca à existência de um 

termo para o produto futuro esperado. A dependência da procura agregada corrrente do 

produto futuro esperado remonta à teoria do consumo desenvolvida por Fisher (1930) e 

Friedman (1957). Esta função poderá igualmente captar comportamentos de alisamento 

do consumo, através de algum tipo de formação de hábitos no consumo. 

Por outro lado, existe uma equação para a inflação, sob a forma de uma curva 

forward looking de ajustamento de preços, com origens em Phillips (1958). Esta função 

é derivada a partir da fixação óptima de preços na presença de rigidez nominal e 

relaciona a inflação com o markup (ou hiato do produto) e com a inflação futura 

esperada. 

                                                
4 Também são utilizados para estudar a dinâmica dos ciclos económicos e a importância de diferentes 

tipos de rigidez na geração dessa dinâmica e como uma estrutura para explorar comportamentos de 

aprendizagem [veja-se Evans e Honkapohja (2001)]. 
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A modelização da inflação futura esperada na curva de ajustamento de preços e do 

produto futuro esperado na equação IS, reflecte a introducão de expectativas racionais 

na macroeconomia desenvolvida por Lucas (1976 e 1981), que surgiu em resposta às 

insuficiências reveladas pelos modelos keynesianos na explicação do aumento da 

inflação nos anos setenta do século passado. A teoria das expectativas racionais 

forneceu uma forma evidente de modelizar as expectativas, em alternativa às 

expectativas meramente adaptativas, embora, inicialmente e no caso da curva de 

Phillips, a exclusão da inflação passada tenha retirado parte da sua capacidade 

explicativa da inflação futura, apenas retomada com a consideração de especificações 

híbridas. Resolvendo iterativamente a função IS, é possível exprimir a procura agregada 

corrente relativamente ao potencial em termos da trajectória esperada das taxas de juro 

reais de curto prazo futuras e do produto potencial futuro. Na medida em que a 

viscosidade no nível de preços permite que a política monetária exerça alavancagem 

sobre a trajectória das taxas de juro reais, quer a acção corrente, quer as acções futuras 

em termos de taxas de juro, vão determinar a procura agregada corrente. Resolvendo 

iterativamente a função geradora de inflação, a taxa de inflação corrente dependerá da 

trajectória futura do hiato do produto. Tal modelo implica que a inflação irá permanecer 

baixa e estável se a política monetária gerir a procura agregada de modo a estabilizar o 

hiato do produto. 

Uma questão relacionada prende-se com as especificações híbridas, isto é, equações 

IS e de Phillips que possuem uma dinâmica quer backward quer forward looking. Uma 

característica atractiva do modelo canónico (exclusivamente forward looking) é a de 

que é manuseável analiticamente em aplicações distintas. Contudo, como descrição 

empírica da dinâmica macroeconómica, aquele modelo por vezes comporta-se mal. 

Estrella e Fuhrer (2002) e Rudd e Whelan (2003) mostram que a curva de Phillips do 

modelo canónico dos “novos Keynesianos” conduz a movimentos contra-factuais dos 

preços e que o seu poder explicativo é muito baixo. Similarmente, Fuhrer e Rudebusch 

(2004) mostram que a curva IS canónica do modelo dos “novos Keynesianos” – uma 

componente fundamental do mecanismo de transmissão da política monetária – fornece 

uma descrição muito pobre da dinâmica do produto e é rejeitada pelos dados para a 

economia norte americana. Além disso, ainda terá de ser estabelecido se regras 

estimadas do tipo Taylor, que estão intimamente relacionadas com a estrutura do 

modelo dos “novos Keynesianos”, são o resultado do comportamento óptimo da política 

[veja-se Dennis (2003a) e Rudebusch (2001)]. Portanto, quando se procura explicar os 
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resultados económicos observados, uma desvantagem crítica do modelo canónico é que 

não fornece qualquer mecanismo para gerar persistência. 

O estudo da importância dos valores passados nos modelos híbridos “novos 

Keynesianos” tem contribuído para o desenvolvimento acentuado da literatura dedicada 

a desenvolver os seus fundamentos microeconómicos. A generalização de 

especificações simultaneamente backward e forward looking permitiu replicar 

endogenamente alguma da persistência presente em muitas das séries temporais 

agregadas. Juntamente com a sua simplicidade e intuição clara, a capacidade destes 

modelos híbridos replicarem a persistência fornece-lhes credibilidade empírica, dando-

lhes relevância para descrever o modo como a economia responde a choques e as 

implicações destes na forma como a política monetária deverá ser formulada. Portanto, 

a investigação centra-se hoje mais em modelos que generalizam o modelo canónico de 

modo a que este contenha características como a formação de hábitos [McCallum e 

Nelson (1999a) e Fuhrer (2001)], viscosidade de preços e salários (Erceg et al., 2000) e 

indexação de preços (Christiano et al., 2005), características essas que são 

explicitamente criadas para gerar persistência. 

Na curva IS, a dinâmica passada é, tipicamente, introduzida através de alguma 

forma de formação de hábitos no consumo. A inclusão da formação de hábitos na 

função de utilidade dos consumidores poderá melhorar significativamente o 

comportamento dinâmico de curto prazo do modelo, quer qualitativa quer 

estatisticamente
5
. 

A formação de hábitos pode ser modelizada admitindo que a utilidade corrente dos 

consumidores é determinada pelo consumo corrente relativamente a um nível de 

referência para o consumo. Esta formação de hábitos tem uma longa história no estudo 

do consumo
6
. A formação de hábitos capta uma característica fundamental da 

psicologia, que podemos colocar em termos simples no seguinte: a saciedade de uma 

determinada necessidade diminui a valorização dada a essa mesma necessidade. Ora, 

em macroeconomia, a persistência de hábitos pode explicar porque é que as recessões 

são tão temidas mesmo que os seus efeitos sobre o produto sejam diminutos 

                                                
5 Veja-se Fuhrer (2000, p. 3): “Such improvements in the model‟s ability to accurately reflect significant 

short-run dynamic properties may be quite important, especially given the working assumption among 

most economists that monetary policy has only short-run effects on real variables”.  
6 Veja-se Abel (1990), Carroll et al. (2000) ou o modelo do rendimento relativo de Duesenberry (1949). 

Deaton e Muellbauer (1980) e Deaton (1992) apresentam uma revisão dos trabalhos percursores nesta 

área, enquanto que Constantinides (1990), Ryder e Heal (1973) e Sundaresan (1989) constituem 

importantes artigos teóricos sobre o tema. 
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relativamente ao crescimento de alguns anos. Ou seja, a formação de hábitos pode 

explicar como o nível de bem estar indicado pelos consumidores aparece geralmente 

mais relacionado com alterações recentes no consumo do que com o nível absoluto de 

consumo. Contudo, não parece existir um consenso relativamente ao facto se os hábitos 

no consumo são externos ou internos às famílias [vejam-se, por exemplo, os resultados 

de Dennis (2005b)]. Com hábitos internos, a utilidade marginal do consumo de uma 

família depende do historial do seu próprio consumo (do aumento da quantidade de 

bens consumidos no período anterior), sendo portanto crescente com a quantidade de 

bens consumidos no período anterior. Uma formulação alternativa do problema das 

famílias passa por assumir que a formação de hábitos é externa à família, sendo a sua 

utilidade afectada pelas quantidades que as outras famílias consomem [veja-se, e.g., 

Campbell e Cochrane (1995), Fuhrer (2001) e Ljungqvist e Uhlig (2000)]. 

Especificamente, a utilidade marginal do consumo da família representativa diminui 

quando as outras famílias consomem mais. Por outras palavras, com hábitos externos, as 

famílias sentem-se pior quando o seu consumo é baixo relativamente ao das outras 

famílias, desencadeando esforços para conseguirem acompanhá-las (catch up with the 

Joneses). Naturalmente que, a especificação apropriada para a curva IS depende do 

modo como a formação de hábitos é modelizada
7
. A inclusão da formação de hábitos 

pode melhorar o desempenho empírico dos modelos de ciclos económicos de pequena 

escala, pois introduz persistência endógena nas equações estruturais, afectando em 

particular a dinâmica da inflação. Da equação de Euler de uma família optimizadora, a 

formação de hábitos implica que a utilidade do consumo corrente depende do consumo 

passado e esperado para o futuro. Portanto, a curva IS derivada a partir da equação de 

Euler depende quer do produto passado quer do produto esperado. Em contraste, a curva 

IS baseada em utilidade separável no consumo irá depender apenas de variáveis 

correntes e forward looking. No entanto, permanece em aberto o debate acerca da 

importância e do tipo da formação de hábitos no consumo na função de utilidade dos 

consumidores. 

No caso da curva de ajustamento de preços, a inércia é geralmente introduzida 

através da hipótese de que algumas empresas formam expectativas adaptativas ou naïve 

[veja-se Roberts (1997)], ou que algumas empresas fixam os preços através da 

                                                
7 O facto da formação de hábitos ser internalizada ou não tem impacto não apenas sobre a curva IS (sobre 

a equação de Euler para o consumo), mas também sobre a taxa marginal de substituição entre consumo e 

lazer.  
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indexação da variação do preço à inflação passada (Christiano et al., 2005). Por outro 

lado, existe um debate sobre se a variável fundamental responsável pelos movimentos 

na inflação são os custos marginais reais ou o hiato do produto [veja-se Gali e Gertler 

(1999) e Sbordone (2002)], ou se as curvas de Phillips dos “novos Keynesianos” estão 

incorrectamente especificadas independentemente de qual é essa variável fundamental 

[veja-se Rudd e Whelan (2003)]. 

Apesar de ser fraco o consenso em torno dos fundamentos microeconómicos, é 

amplamente reconhecido que a dinâmica passada é importante, se não pelo menos pela 

razão de que as especificações com dinâmicas exclusivamente forward looking têm 

alguma dificuldade em replicar o comportamento das variáveis macroeconómicas [e.g., 

Ball (1991) e Fuhrer (1997a)]. De facto, a motivação empírica para a dinâmica passada 

é forte ao ponto de criar uma tendência para a especificar directamente – pondo de parte 

os fundamentos microeconómicos que a produzem – ou colocar a dinâmica passada nos 

choques
 

[veja-se Rotemberg e Woodford (1998) para um exemplo]. A primeira 

abordagem torna difícil a distinção entre teorias alternativas da inércia, enquanto que a 

segunda abordagem torna difícil determinar se o modelo está ou não correctamente 

especificado
8
. Finalmente, diversos estudos que utilizam modelos “novos Keynesianos” 

generalizados, ou híbridos, não estimam o modelo, atribuindo simplesmente valores aos 

seus parâmetros [veja-se Erceg et al. (2000) e Amato e Laubach (2004)]. Assim, apesar 

dos modelos híbridos poderem possuir uma maior capacidade empírica face aos 

modelos canónicos, não é ainda claro que descrevam adequadamente o comportamento 

das diferentes variáveis macroeconómicas, permanecendo em aberto na literatura o 

debate acerca do carácter mais ou menos forward looking dos modelos
9
.  

O modelo de política monetária é fechado com uma descrição da forma como se 

imagina que a política seja conduzida. As expectativas racionais ensinam-nos que não é 

possível dizer como uma acção de política monetária influencia o comportamento, a 

menos que seja modelizada como parte de uma política sistemática. Assim, o modelo 

não pode ser empregue para analisar acções de política sem se especificar o modo como 

a política é levada a cabo. Existem duas formas de fazer isto. Podemos assumir que a 

                                                
8 Naturalmente que, grande parte da literatura não adoptou uma dessas abordagens. Como exemplos, 

temos Yun (1996), Ireland (1997), Kim (2000), Fuhrer (2001) e os artigos mais recentes de Smets e 

Wouters (2003) e Christiano et al. (2005). 
9 Para além de gerarem persistência de per si, os modelos híbridos, como o de Fuhrer (2001), parecem ser 

capazes de replicar as respostas côncavas (hump-shaped), que caracterizam muitas variáveis 

macroeconómicas [veja-se Blanchard (1981b)]. No entanto, Blinder (1998) reafirma a sua preferência por 

modelos backward looking. 
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política monetária é definida de acordo com uma regra [por exemplo, do tipo Taylor 

para a taxa de juro (Taylor, 1993b) ou do tipo McCallum para a base monetária 

(McCallum, 1988)]. Uma metodologia alternativa à da fixação e estimação de uma regra 

ad hoc para a taxa de juro, seria a de permanecer no seio de uma estrutura optimizadora 

e assumir que a autoridade monetária é um agente igualmente optimizador que fixa a 

política monetária segundo uma regra discricionária óptima. Neste caso, o banco central 

escolhe o seu instrumento em cada período de modo a maximizar uma função de bem 

estar, função essa que poderá ser derivada de modo a reflectir a utilidade das famílias 

presentes no modelo. Portanto, é definida uma função objectivo para a autoridade 

monetária e resolvido o modelo de modo a determinar a regra de política temporalmente 

consistente, sendo estimados os parâmetros da função objectivo de política a par dos 

parâmetros estruturais presentes nas restrições de optimização. Aliás, foi este o 

procedimento adoptado no capítulo anterior, onde derivámos uma regra óptima a partir 

de um modelo backward looking simples. 

Cada uma das formas de fechar o modelo possui vantagens e desvantagens. Uma 

regra de política do tipo ad hoc poderá ser escolhida para aproximar a função de reacção 

do banco central na prática, apesar de surgir o problema de uma regra ad hoc 

dificilmente ser óptima para o modelo em questão. Por outro lado, a política óptima no 

modelo poderá não dar origem a uma regra de política que o banco central siga na 

prática, e poderá nem ser óptima caso o modelo esteja incorrecto
10

.   

Portanto, à modelização da política monetária como a solução de um problema de 

controlo óptimo, existe a alternativa igualmente válida de fechar o modelo assumindo 

que a política monetária é definida de acordo com uma regra forward looking do tipo de 

Taylor. Naturalmente, se o pressuposto de que a política é definida optimamente for 

incorrecto, as estimativas do modelo poderão ser distorcidas. Diferenças significativas 

entre as estimativas destas duas alternativas iriam privilegiar uma das abordagens em 

detrimento da outra
11

. No nosso trabalho iremos considerar a hipótese do banco central 

seguir uma determinada regra de política, definida de modo ad hoc a partir de um 

                                                
10 Kydland e Prescott (1977), de modo percursor, salientaram o facto da política monetária óptima ser 

provavelmente temporalmente inconsistente e que a política monetária poderá ser sub-óptima no caso do 

banco central não respeitar uma regra de política [veja-se igualmente Barro e Gordon (1983b)]. 
11 Podemos referir aqui a visão de Dennis (2005b, p. 27), resultante do seu estudo comparativo: “(…) 

regardless of the information criteria used, regardless of how habit formation is modeled, and regardless 

of whether the Phillips curve depends on real marginal costs or on the output gap, a slight improvement 

is offered when monetary policy is modeled using an optimal discretionary rule”. Segundo Dennis 

(2005b, p. 27), “(t)his result is surprising as the emphasis the literature places on simple instrument rules 

might suggest that optimal policy rules are rejected in favor of Taylor-type rules”. 
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modelo standard. Note-se igualmente, que nos desviaremos do modelo standard ao 

considerarmos uma equação para o comportamento dos preços dos activos.          
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IV.3. Um modelo dinâmico de política monetária com uma 

regra de Taylor aumentada 

 

 

IV.3.1. Introdução 

 

 

Um tema central na macroeconomia é a natureza da dinâmica de curto prazo da 

inflação. Este tópico é alvo de um debate aceso, em que são poucas as respostas 

definitivas após algumas décadas de investigação. Em causa estão, entre outros 

assuntos, a natureza dos ciclos económicos e qual deverá ser a conduta apropriada para 

a política monetária. Um tema concomitante é o da análise do comportamento da 

autoridade monetária. Durante pelo menos quarenta anos, e especialmente para o caso 

da Reserva Federal norte americana, os economistas têm tentado desenvolver uma 

caracterização das acções de política do Federal Open Market Commitee (FOMC), isto 

é, uma função de reacção para a política monetária
12

.  

O desenvolvimento nos anos recentes de pequenos modelos macroeconómicos 

optimizadores, similares ao modelo IS-LM tradicional, mas repousando em 

fundamentos microeconómicos sólidos que reflectem o comportamento optimizador dos 

agentes económicos, conduziu a um forte interesse na definição, análise e avaliação da 

política monetária. A utilização explícita de fundamentos microeconómicos coloca um 

peso estrutural adicional nas relações e conduz igualmente a algumas diferenças 

importantes em termos de detalhe dos modelos. Na maior parte dos artigos, a análise do 

mecanismo de transmissão é baseada em versões calibradas de tais modelos, que 

normalmente incluem uma curva IS, uma curva de Phillips e uma regra para a política 

monetária. 

Se bem que existam algumas excepções, a estimação dos parâmetros nestes modelos 

de base é algo rara para o caso da Europa ou, mais especificamente, da União 

Económica e Monetária (UEM)
13

. Já para o caso dos Estados Unidos da América 

(EUA), Fuhrer e Moore (1995), Roberts (1997 e 1998), Rotemberg e Woodford (1998), 

                                                
12 Uma análise preliminar é feita por Dewald e Johnson (1963). Por exemplo, já em 1990, Khoury (1990), 

identificou e analisou 42 exemplos publicados de tentativas de caracterização do comportamento do 

FOMC. Desde Taylor (1993b) que uma estrutura prevalecente para caracterizar a função de reacção das 

autoridades monetárias consiste na “regra de Taylor”. 
13 Como exemplos, temos Surico (2003) e Aguiar e Martins (2005). 
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McCallum e Nelson (1999a), Rudebusch e Svensson (1999), Lansing (2000), entre 

outros, oferecem estimativas a partir de diversas especificações (algumas delas versões 

apenas backward looking) de um modelo base. Esta evidência é complementada por 

estimativas da curva de Phillips, tal como acontece em Fuhrer (1997a) ou Gali e Gertler 

(1999). Para a UEM, existe menos evidência empírica para este tipo de modelos. 

Peersman e Smets (1999) e Gerlach e Smets (1999) estimam versões backward looking 

das curvas IS e de Phillips; Coenen e Wieland (2000) estimam um pequeno modelo 

macroeconómico, com uma maior ênfase na especificação da oferta agregada, que é 

modelizada através de modelo de contratação de salários nominais proposto por Taylor 

(1980) e por variantes do modelo de contratação com salários reais relativos. Contudo, a 

sua curva segue simplesmente uma especificação backward looking e os coeficientes da 

regra para a taxa de juro são calibrados; Smets (2000), emprega uma especificação da 

procura e oferta agregadas mais próxima daquela que iremos utilizar, com expectativas 

quer na curva IS quer na curva de Phillips, compreendendo os seus dados o período 

1974-98; Gali et al. (2001 e 2003) oferecem evidência empírica mais recente, embora se 

concentrem na curva de Phillips. 

Com a adopção do euro em Janeiro de 1999, um modelo ao nível da zona euro 

tornou-se uma condição sine qua non para a avaliação da política monetária do Banco 

Central Europeu (BCE)
14

. Naturalmente que, uma importante dificuldade com uma 

qualquer investigação empírica das escolhas de política enfrentadas pelo Eurosistema, é 

a ausência de um conjunto completo de dados com o qual se possa estimar um modelo 

empírico da zona euro
15

. 

No capítulo V (sub-secção V.3.3.), iremos estimar um conjunto de especificações 

tradicionais e alternativas, do tipo regra de Taylor, para a zona euro, a par da estimação 

de equações para as curvas IS, de ajustamento de preços (Phillips) e do comportamento 

dos preços dos activos. Estimamos as regras de Taylor aumentadas pelos preços dos 

                                                
14 Foram ainda desenvolvidos poucos modelos para a zona euro. Por exemplo, Coenen e Wieland (2000) 

estimam um pequeno modelo para a zona euro para avaliar o desempenho de estratégias alternativas de 

política monetária. Coenen et al. (2001) avaliam o papel da moeda na previsão do produto num modelo 
pequeno com expectativas racionais. Fagan et al. (2001) constróiem um modelo mais alargado, 

suficientemente detalhado para incluir separadamente o comportamento dos agentes e Doménech et al. 

(2001a), apresentam um pequeno modelo forward looking para a UEM. 
15 Adicionalmente, uma dificuldade nas estimações para a zona euro prende-se com o facto das séries 

temporais para a zona euro serem médias ponderadas das doze economias que formam a UEM, o que, 

possivelmente, esconde a heterogeneidade estrutural na medida em que essas economias funcionavam 

com diferentes estruturas institucionais de política monetária antes de 1999 (diferentes objectivos de 

inflação e sensibilidades diversas à inflação). Os dados agregados que iremos utilizar são apresentados no 

capítulo V, secção V.2.. 
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activos no contexto de um modelo macroeconómico simples, do tipo “novo 

Keynesiano”, que consiste em três equações comportamentais óptimas: uma curva IS 

que relaciona o produto inversamente com a taxa de juro real e directamente com o 

produto esperado; uma curva de Phillips ligando a inflação ao hiato do produto; e uma 

curva para os desvios dos preços dos activos face à sua tendência. As curvas IS e de 

Phillips são standard, sendo apresentados os seus fundamentos microeconómicos. A 

curva para os desvios dos preços dos activos, cujos fundamentos teóricos são 

igualmente apresentados, é similar à apresentada no capítulo III, sendo agora justificada 

a especificação aí apresentada. Finalmente, inspirados no artigo de Djoudad e Gauthier 

(2003), fechamos o modelo especificando uma função reacção para a autoridade 

monetária, em linha com o artigo seminal de Taylor (1993b). Note-se que, esta 

autoridade monetária deverá ser entendida como uma entidade virtual, na medida em 

que o BCE apenas passou a exercer funções em 1999. No entanto, como iremos utilizar 

dados anteriores, admitimos como pressuposto que o conjunto dos vários bancos 

centrais nacionais constitui uma autoridade monetária única, embora de carácter virtual.  

Refira-se que, abundante literatura empírica tornou quase um lugar comum 

caracterizar a política monetária como a minimização das flutuações económicas através 

da implementação de uma regra para a taxa de juro. Assim, alguns trabalhos anteriores 

sugerem que uma regra de Taylor que relacione a taxa de juro de curto prazo com os 

seus valores passados, a inflação e o hiato do produto, replica razoavelmente os dados 

para a zona euro
16

. Um dos objectivos deste capítulo (e do seguinte) será o de estudar a 

melhor forma de modelizar o comportamento da taxa de juro de curto prazo na zona 

euro, ampliando a regra de Taylor com duas variáveis adicionais relacionadas com o 

comportamento do mercado dos activos (preços das acções e da habitação). Os 

fundamentos por trás disso já foram amplamente explicados no capítulo I. Assim, 

procuraremos estudar um conjunto de equações que permita, fundamentalmente, apurar 

se, nas últimas duas décadas e nas suas decisões de política monetária, o BCE virtual, 

reagiu explicitamente ao comportamento dos preços dos activos ou se os utilizou apenas 

como auxiliares na previsão da inflação e do produto futuros. 

 

 

                                                
16 Encontramos estimativas de funções reacção para a zona euro em Peersman e Smets (1999), Gerlach e 

Schnabel (2000), Clausen e Hayo (2002) e Gerdesmeier e Roffia (2003), entre outros. 
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IV.3.2. As equações do modelo e os seus fundamentos teóricos 

 

 

Nesta secção desenvolvemos um modelo do tipo “novo Keynesiano”, onde o 

objectivo principal é o de examinar se tal estrutura, ampliada com uma equação para os 

preços dos activos e fechada com uma função de reacção, poderá de algum modo 

descrever alguns dos factos estilizados relativos à evolução de um conjunto de variáveis 

macroeconómicas na zona euro. Naturalmente que o modelo é rudimentar, na medida 

em que o reduzimos aos elementos essenciais necessários para uma análise da evolução 

da inflação, do produto, dos preços dos activos e da taxa de juro. O modelo aqui 

apresentado pretende constituir-se como uma ilustração e não como um modelo 

estrutural da zona euro. No entanto, estamos em crer que o modelo derivado a partir do 

comportamento optimizador dos agentes e sob expectativas racionais, mostrará ser 

capaz de replicar algumas das características principais das séries temporais 

consideradas. 

Na abordagem seguida derivamos a nossa especificação econométrica a partir de um 

modelo explícito de optimização intertemporal, por parte quer dos produtores quer dos 

consumidores de bens e serviços. A determinação rigorosa dos fundamentos das 

relações estruturais em comportamentos optimizadores individuais, que responde à 

crítica de Lucas (1976) relativamente ao poder da análise econométrica, tornou-se 

rapidamente habitual na macroeconomia que utiliza modelos Dinâmicos Estocásticos de 

Equilíbrio Geral (DEEG), em que se analisam cuidadosamente os efeitos de alterações 

de política sobre as regras de decisão dos agentes privados
17

. Estes modelos identificam 

parâmetros que descrevem os gostos dos agentes e a tecnologia – parâmetros que 

deverão permanecer constantes face a alterações no regime de política monetária – e 

tornaram-se um instrumento popular para a análise do mecanismo de transmissão da 

política monetária
18

. Uma outra vantagem de uma abordagem baseada na optimização é 

a da especificação do problema individual de decisão, que é utilizado para explicar os 

                                                
17 Tal como afirmam Rotemberg e Woodford (1998, p. 1): “Demanding that one‟s structural relations be 

derived from individual optimisation also has the advantage that evidence from other sources about the 

nature of the problems that individuals face can be used to corroborate the quantitative specifications 

that are used to explain the relations among aggregate time series. Ultimately, this is the only way in 

which the „observational equivalence‟ of a multitude of alternative possible structural interpretations of 

the co-movements of aggregate series can be resolved”. 
18 Clarida et al. (1999), Goodfriend e King (1997), McCallum e Nelson (1999b) e Woodford (2003), 

constituem bons exemplos de artigos onde se descrevem modelos dinâmicos de equilíbrio geral para a 

análise da política monetária.  
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efeitos da política monetária, também poder ser utilizada para fins de análise de bem 

estar. 

Os modelos DEEG são construídos sob a hipótese de expectativas racionais e 

assumem um comportamento optimizador intertemporal por parte dos agentes 

económicos. Sendo derivados a partir de fundamentos microeconómicos explícitos, 

facilitam a avaliação das políticas em termos do bem estar dos agentes privados. 

Infelizmente, e tal como já foi referido atrás, muitas vezes os modelos monetários 

canónicos de expectativas racionais não conseguem replicar o comportamento 

observado das variáveis macroeconómicas e, em particular, não conseguem mostrar a 

persistência do produto agregado e da inflação. Como um objectivo fundamental destes 

modelos é o de servir para o aconselhamento em termos de políticas, uma falha no 

acompanhamento da dinâmica real das variáveis económicas iria necessariamente 

limitar a sua utilização potencial. Portanto, os investigadores têm vindo a propor 

diversas extensões ao modelo de base, nomeadamente, incluindo-lhe fontes potenciais 

de persistência endógena. Incorporaram-lhe características como formação de hábitos 

no consumo, indexação da definição dos preços à inflação passada, comportamentos 

rule-of-thumb, ou diversos custos de ajustamento
19

. Os trabalhos que estimam estes 

modelos mais ricos concluem, tipicamente, e sob a hipótese de expectativas racionais, 

que graus substanciais de persistência nos hábitos e indexação da inflação são 

suportados pelos dados. O valor exacto das estimativas varia mas, contudo, existe algum 

consenso de que estas fontes adicionais de persistência seriam necessárias para replicar 

a inércia presente nas variáveis macroeconómicas.     

As equações aqui desenvolvidas partem de um modelo estocástico de equilíbrio 

geral representativo das famílias, de uma economia fechada, com uma estrutura de 

mercado caracterizada pela concorrência monopolística e ajustamentos de preços 

viscosos, onde o decisor optimizador é uma família representativa de vida infinita, que 

surge quer como consumidora de todos os bens produzidos na economia, quer como 

produtora de um produto diferenciado. Ou seja, por facilidades de exposição considera-

se que todos os bens produzidos na economia são bens de consumo não duradouros, 

adquiridos e imediatamente consumidos pelas famílias (também nos vamos abstrair do 

sector governamental). O investimento e a acumulação de capital não têm também 

                                                
19 Vejam-se, entre outros, os modelos recentes de Altig et al. (2004), Christiano et al. (2005), Smets e 

Wouters (2003 e 2005), Boivin e Giannoni (2003) e Giannoni e Woodford (2005). A possibilidade de 
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qualquer papel neste modelo. Na medida em que o capital é utilizado na produção de 

bens, é conferido à economia um montante fixo de capital, que não se deprecia e que 

não sofre alterações ao longo do tempo. Portanto, ignoramos os efeitos das despesas de 

investimento na evolução da capacidade produtiva, na esperança que esses efeitos não 

sejam muito significativos, pelo menos ao nível da frequência com que estamos 

preocupados na avaliação da política monetária. Cada empresa contrata trabalhadores 

num mercado de trabalho de concorrência perfeita e leva a cabo a produção utilizando a 

tecnologia disponível. De modo a manter o modelo o mais simples possível, a economia 

é fechada, de modo que o comércio internacional e o preço dos bens domésticos em 

termos dos bens do resto do mundo não tem qualquer papel no modelo. Este tipo de 

modelo é hoje praticamente standard, contudo, alguns dos trabalhos recentes com 

modelos dos ciclos económicos com preços rígidos são criticados por Estrella e Fuhrer 

(1999), que chamam a atenção para o facto de que ainda foi fornecida pouca evidência 

de que esses modelos cumpram efectivamente a sua promessa de serem 

verdadeiramente estruturais. A nossa contribuição prende-se com a junção de uma 

função para os preços dos activos às equações tradicionais desse tipo de modelos. A 

procura e a oferta agregada são igualizadas, contudo, a procura agregada é parcialmente 

influenciada pelos preços dos activos, que são determinados por um modelo de 

actualização dos dividendos. Para além dessa terceira equação relativa aos desvios dos 

preços dos activos face a uma tendência, o modelo é “fechado” admitindo-se que a 

autoridade monetária segue uma determinada regra de política à la Taylor. Um dos 

nossos objectivos é o de estimar a regra de política que as autoridades monetárias 

seguiram no passado, procurando averiguar se a inclusão dos preços dos activos nessa 

regra melhoraria o seu carácter explicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
comportamento backward looking também poderá ser justificada pela existência de agentes “quase-

racionais” (Ball, 2000). 
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IV.3.2.1. A curva IS  

 

 

A curva IS é derivada a partir de um modelo dinâmico de equilíbrio geral standard, 

com agentes optimizadores [vejam-se, por exemplo, os modelos apresentados em 

McCallum e Nelson (1999b) e Amato e Laubach (2004)]. 

Começamos por considerar que existe um continuum de famílias de vida infinita, 

uniformemente distribuídas no intervalo unitário, em que cada uma delas está indexada 

pelo produto de que é o fornecedor monopolista. O ponto de partida é a função de 

utilidade para a família representativa. Uma característica desejável de uma função 

utilidade é a separação no tempo (time-separability), o que significa que o consumo do 

agente hoje não afecta as suas preferências de consumo no futuro (não existem 

“ressacas” ou hangovers). No entanto, esse é um pressuposto forte, que simplifica 

grandemente a análise
20

. 

Vamos considerar aqui que a família representativa j, olhando para o futuro a partir 

da data t = 0, procura maximizar a sua utilidade esperada ao longo da vida, que é dada 

por: 

 

U = );(j)v(Y-);u(CψE tttt
j

0t

t
t            (IV.1) 

 

onde Et representa o operador matemático de expectativas condicional na informação do 

período t
21

,  é o factor de desconto subjectivo da família representativa, o vector de 

perturbações aleatórias t (i.i.d., com média zero e variância finita), é uma variável 

aleatória que representa alterações de preferências que afectem a utilidade do consumo 

(um choque agregado nas preferências dos consumidores) e a desutilidade da oferta é 

dada por v(.; t ). Os efeitos de  sobre u e v não são necessariamente mutuamente 

ortogonais e C
j
t representa o consumo da família j no período t, do modo usual Dixit-

                                                
20 Os modelos que põem de parte a separação incluem a persistência de hábitos e a classe Epstein-Zin de 

modelos de preferências recursivas [veja-se Epstein e Zin (1989 e 1991)]. 
21 Assumimos que os agentes possuem um conhecimento completo sobre a estrutura da economia, de 

modo que as suas expectativas são racionais. A notação “Et at+i” significa a expectativa racional do valor 

da variável a, no momento t+i, utilizando a informação disponível no final do período t. 



 

 

231 

Stiglitz (1977) de agregação de produtos diferenciados
22

. Logo, podemos definir Ct 

como um índice para o consumo de cada um dos bens diferenciados fornecidos em t e 

definidos pela forma CES de Dixit-Stiglitz: 

 

1θ

θ

1

0

θ

1θ

t
j

t djCC                (IV.2) 

 

onde  > 1 representa a elasticidade de substituição constante para os bens intermédios. 

Assumimos que existem mercados financeiros completos na economia. Isto é, existe 

uma gama alargada de activos financeiros que permite que as famílias criem carteiras 

com uma estrutura de rendimentos adequada aos diferentes possíveis estados da 

natureza. Logo, as famílias têm a possibilidade de segurar-se contra qualquer tipo de 

incerteza no modelo. Além disso, cada família enfrenta uma única restrição orçamental 

intertemporal, de modo que a sua riqueza é idêntica ex ante. Assume-se que a função 

utilidade instantânea u é dada por:  

 

tδa'σ1
ttt .e.C

σ1

1
);u(C              (IV.3) 

 

Note-se que, por simplificação, não incluímos os hábitos no consumo na nossa 

função utilidade, pelo que não existe a possibilidade da formação de hábitos afectar as 

decisões de consumo de uma família.   

O parâmetro  (  > 0), que regula a curvatura da função de utilidade relativamente 

ao consumo, corresponde ao inverso da elasticidade de substituição intertemporal, onde 

_

C

CC Y.
U

U
σ  e 

_

Y representa o produto no estado estacionário e sem tendência
23

. 

A restrição orçamental das famílias é dada por: 

                                                
22 Para cada valor de , u é uma função crescente e côncava e v é uma função crescente e convexa. 
Podemos interpretar v como uma representação na forma reduzida dos custos de produção num modelo 

com mercados para as empresas e para o trabalho. Sob esta interpretação, v é convexa quer porque 

existem rendimentos decrescentes no trabalho, quer porque a desutilidade marginal do trabalho aumenta 

com o trabalho.  
23 A nossa função de utilidade implica uma Aversão Relativa ao Risco (ARR) constante e igual a . Este 
tipo de medida Arrow-Pratt de aversão ao risco relaciona alterações proporcionais no consumo com 

alterações no produto (rendimento). Com uma ARR constante, os agentes vão aplicar uma proporção 

constante do seu rendimento no consumo de bens e serviços (veja-se o Apêndice IVB. para a 

determinação da expressão correspondente).   
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  tj,
t

tj,
1t

1t

1-t

t

t
t .Y

P

P
B

P

)i(1

P

B
C            (IV.4) 

 

onde Bt-1 representa o stock de obrigações de um período, isentas de risco, adquiridas 

pela família e que proporcionam um rendimento bruto de (1+it) unidades de numerário 

em qualquer estado, sendo que it representa a taxa de juro a um período, nominal e 

isenta de risco. 

A família maximiza (IV.1) sujeita à sua restrição orçamental e sob a condição de 

que satisfaz a usual curva da procura, com declive descrescente, do seu produto [veja-se 

Blanchard e Kiyotaki (1987)]
 24

: 

 

t

θ

t

tj,

tj, Y
P

P
Y                (IV.5) 

 

Pj,t representa o preço do bem produzido pela empresa j no período t, Yj,t a produção 

da empresa j no período t, Pt o índice de preços agregado ou preço de venda no período t 

e Yt a procura agregada. Tal como é habitual nos modelos de concorrência 

monopolística, assumimos que uma empresa individual não tem capacidade de afectar a 

evolução das variáveis Yt e Pt, e por isso escolhe o seu preço considerando a evolução 

dessas variáveis como dada. 

Todas as famílias escolhem a mesma trajectória para o consumo, que representamos 

por {Ct}, sendo esta caracterizada pela condição de primeira ordem
25

: 

 

0.eC t
δa'σ

t
t                 (IV.6) 

 

onde t representa a utilidade marginal do consumo no período t. A utilidade marginal 

satisfaz igualmente: 

 

                                                
24 Em particular, a procura por um bem intermédio j, Ct, maximiza a função Dixit-Stiglitz familiar – 

equação (IV.2) – sujeita à restrição orçamental 

1

0

tj,tj,tj, Y dj C P , onde Yj,t representa o rendimento do 

agente j. Então, é imposta a condição de equilíbrio do mercado Yt = Ct (e Yj,t = Cj,t). 
25 Veja-se o Apêndice IVA. para a determinação completa. 
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1t

t
t1ttt

P

P
).i.(1ψ.E               (IV.7) 

 

Substituindo (IV.7) em (IV.6), vamos proceder a uma aproximação log-linear de 

(IV.6) e utilizar a condição de equilíbrio do mercado de que o consumo é igual ao 

produto (Yt = Ct). Como se pode ver no Apêndice IVA. tal conduz a uma equação do 

tipo: 

 

ct =  gt - r Et 1

^

t
- r (it – Et t+1)            (IV.8) 

 

onde:   
σ

1
βr                  (IV.9) 

O termo gt 
C

Cδ

U

U 26
, representa variações na despesa que não estejam associadas a 

variações na taxa de juro real, tais como perturbações na utilidade marginal do consumo 

provocadas por flutuações em t. 

Ao longo deste capítulo iremos utilizar uma letra minúscula para representar uma 

variável em termos de desvio logarítmico do seu estado estacionário, de modo que 

_t

Y

logy
Y

. Considerando que yt representa o hiato do produto e yt = ct, podemos 

apresentar a equação (IV.8) como uma equação IS: 

 

yt = - r  (it – Et t+1) + y  E t yt+1 + t         (IV.10) 

 

onde y deverá ser aproximadamente igual a um e t representa um erro estrutural, 

associado aos choques da procura. 

Tal como podemos ver por aquela equação, o hiato do produto actual é determinado 

pelo nível actual da taxa de juro nominal, bem como pelas expectativas para a inflação 

futura. Como não permitimos a existência de hábitos no consumo, aquela equação 

representa uma equação IS intertemporal standard, onde surge uma relação negativa 

entre a taxa de juro real e o hiato do produto e em que o valor esperado para o hiato do 

produto influencia o valor corrente. Esta caracterização do lado da procura, está 

                                                
26 Veja-se o Apêndice IVB. 
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presente no modelo de Woodford (1999) e em inúmeros estudos recentes sobre os 

efeitos da política monetária onde não se consideram hábitos no consumo.  

No nosso trabalho vamos ampliar a equação (IV.10), incluindo-lhe os preços dos 

activos. A implicação de que os preços dos activos (financeiros e imobiliários) têm 

efeitos directos sobre o produto, pelo que deverão entrar na curva IS, enfrenta algumas 

dificuldades, dada a falta de fundamentos microeconómicos, sendo poucos os trabalhos 

que, no contexto de um modelo DEEG, realizam essa inclusão
27

. Tal como vimos no 

capítulo I, uma influência dos preços dos activos sobre a procura agregada, através do 

consumo ou do investimento é defendida, ou pelo menos discutida, por diversos autores 

[e.g., Bernanke e Gertler (1999), Cecchetti et al. (2000a), Ludvigson e Steindel (1999) e 

Ludvigson et al. (2002)]. Além disso, existe uma literatura vasta indicando que os 

movimentos dos preços das acções e da habitação estão de algum modo correlacionados 

com a procura agregada num grande número de países
28

. Além disso, os preços da 

habitação poderão ter um impacto significativo sobre a procura agregada, 

nomeadamente nas despesas de consumo, tal como vimos no capítulo II. Portanto, a 

equação IS ampliada com os preços dos activos reflecte a visão teórica de que os preços 

dos activos ajudam a impulsionar a despesa agregada. Com esse pressuposto bem 

presente, e colocando de parte a questão dos seus fundamentos microeconómicos, a 

nossa curva IS será dada pela seguinte expressão: 

 

yt = - r  (it – Et t+1) + y  E t yt+1 + pa  pat + t       (IV.11) 

 

onde pa é definido como o desvio logarítmico dos preços reais dos activos face ao seu 

estado estacionário, cuja determinação é explicada mais adiante na sub-secção IV.3.2.3., 

podendo subdividir-se em activos associados ao mercado accionista (ps) ou ao mercado 

imobiliário (ph). A variável pa surge na equação (IV.11) para incorporar efeitos riqueza, 

balanço e outros sobre a procura agregada, tal como foram discutidos no capítulo I. O 

parâmetro pa na curva IS é de uma importância crucial uma vez que indica a magnitude 

daqueles efeitos. Se não existirem efeitos dos activos sobre a procura agregada, então 

                                                
27 Algumas excepções são os trabalhos de Ortalo-Magne e Rady (1998), Aoki et al. (2002), Hu (2003a e 

2003b) e Nisticò (2005). 
28 Tal como enfatizam Bernanke e Gertler (2001), os booms e os busts nos mercados de activos têm sido 

factores importantes por detrás da volatilidade macroeconómica quer nos países industrializados, quer nos 

países em desenvolvimento. Estas questões foram profundamente revistas no capítulo I deste nosso 

trabalho (secção I.3.).   
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pa = 0, e a equação (IV.11) transforma-se na equação (IV.10). Portanto, no nosso 

modelo, o banco central toma em consideração os efeitos da riqueza e outros sobre a 

procura agregada, isto é, está perfeitamente consciente do efeito de pat sobre yt e da sua 

potencial magnitude. Note-se que, a diferença entre pa  pat e o choque da procura ( t), 

será a de que a política monetária observa os preços dos activos. 

Finalmente, refira-se que a economia enfrenta choques da procura t, que possuem 

autocorrelação de primeira ordem, i.e., os seus efeitos sobre o produto desaparecem com 

o tempo: 

 

t = d  t-1 + 
d
t               (IV.12) 

 

onde 0  d  1 e 
d
t segue uma distribuição normal de desvio padrão d. 

 

 

 

IV.3.2.2 A curva de ajustamento de preços 

 

 

A dinâmica de curto prazo da inflação e a sua interacção cíclica com os agregados 

reais constitui um importante tópico quer teórico quer prático, em especial para a 

condução da política monetária por parte dos bancos centrais. Desde a publicação do 

famoso artigo de Phillips (1958), documentando o aparente trade off entre a inflação e o 

desemprego, que a curva de Philips tem constituído uma peça central da 

macroeconomia. Aliás, a sua fiabilidade levou a que Blinder (1997) a designasse pelo 

clean little secret da macroeconomia. No entanto, poucas ideias terão sido tão 

controversas e influentes e, ao mesmo tempo, sofrido tantas revisões fundamentais. 

Com os trabalhos de Friedman (1968) e Phelps (1967) em que se admitiu a entrada das 

expectativas para a inflação na curva de Phillips, e com a experiência verificada em 

diversas economias, caracterizada por elevados níveis de actividade económica e baixas 

taxas de inflação, foram colocadas algumas dúvidas sobre a capacidade da curva de 

Phillips tradicional acompanhar a dinâmica da inflação. Nos anos mais recentes, 

diversos autores desenvolveram especificações híbridas para a curva de ajustamento de 
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preços, apresentando os seus fundamentos microeconómicos e alcançando relevantes 

resultados empíricos.  

Uma abordagem popular à modelização das expectativas de inflação, que constitui 

como que um facto estilizado da macroeconomia, é a de descrever o processo da 

inflação pela seguinte curva de Phillips na forma reduzida: 

 

 t = (L)  t-1 + y  yt-1               (IV.13) 

 

onde (L) é um polinómio no operador de desfasamentos, de modo que a inflação é 

estritamente modelizada como sendo uma função dos seus próprios valores desfasados e 

do hiato do produto do período anterior. 

Apesar da capacidade da equação (IV.13) em caracterizar o comportamento 

histórico da inflação, não existe um consenso em torno da sua interpretação estrutural. 

Em particular, a presença de inflação desfasada tem sido interpretada pelo menos de 

dois modos distintos. 

Numa primeira visão, mais tradicional, os agentes formulam as suas expectativas 

para a taxa de inflação actual de um modo backward looking, o que faz com que as 

taxas de inflação passadas sejam directamente incorporadas nos contratos actuais de 

preços e salários. Nesta perspectiva, esta equação constitui uma relação estrutural, com 

os desfasamentos da inflação a funcionarem como proxies para os seus valores futuros. 

No entanto, a curva de ajustamento de preços “aceleracionista” apresentada acima não 

capta o facto de que os indivíduos e as empresas não formam as suas expectativas de 

inflação de um modo rígido e mecânico. Por exemplo, está bem fundamentado pela 

literatura o facto das expectativas de inflação poderem alterar-se drasticamente com 

uma alteração vincada da política macroeconómica [veja-se Sargent (1993)]. 

A segunda visão, que aliás tem recebido uma maior atenção nos últimos anos, passa 

por um modelo específico para a curva de Phillips designado de curva de Phillips “novo 

Keynesiana”, em que geralmente se assume que as expectativas de inflação se formam 

racionalmente, num ambiente de ajustamentos lentos de preços e salários e em que o 

processo inflacionista está relacionado com os custos marginais reais. Comparada com 

as curvas de Phillips de forma reduzida tradicionais, sujeitas à crítica de Lucas, a curva 

de Phillips “novo Keynesiana” constitui um modelo estrutural com parâmetros 

invariantes às alterações de regime de política. Assim, esta interpretação alternativa, e 

teoricamente mais atractiva, surgiu a partir dos modelos de contratos rígidos (staggered-
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contracting) com expectativas racionais de Fischer (1977), Taylor (1980), Rotemberg 

(1982b) e do modelo com ajustamento de preços de Calvo (1983), podendo ser vista 

como uma extensão dinâmica dos modelos “novo Keynesianos” estáticos de 

ajustamento de preços. Portanto, a curva de Phillips “novo Keynesiana” desenvolveu-se 

no contexto de uma perda de poder de previsão da curva tradicional [veja-se Anderson e 

Wascher (2000)], da substituição de uma medida do hiato do produto por indicadores de 

custos marginais [veja-se Gali e Gertler (1999) e Neiss e Nelson (2002)] e da 

necessidade da sua fundamentação microeconómica.  

Há diversas características apelativas na curva de Phillips “híbrida”: em primeiro 

lugar, fornece fundamentos microeconómicos à ideia de que o nível geral de preços se 

ajusta lentamente face às alterações nas condições económicas; em segundo lugar, 

origina uma curva de Phillips aumentada pelas expectativas que lembra o modelo que 

Milton Friedman e Edmund Phelps apresentaram nos anos sessenta do século passado e 

que permanece como o padrão teórico para a dinâmica da inflação e do produto; em 

terceiro lugar, é suficientemente simples para ser utilizada na análise político-teórica
29

. 

Este modelo fornece uma interpretação diferente da relação na forma reduzida entre os 

valores actuais e desfasados da inflação, que apareceu atrás [equação (IV.13)]. A 

inflação desfasada parece ter importância apenas por ser correlacionada com a 

expectativa racional da taxa de inflação do próximo período. Se bem que 

superficialmente seja similar à curva de Phillips tradicional, a curva dos “novos 

Keynesianos” acarreta implicações muito diferentes para questões práticas como a 

condução óptima da política monetária e os custos da desinflação.  

Um assunto remanescente crucial é se a curva de Phillips “novo Keynesiana” é 

empiricamente relevante. Tal como já foi referido na secção IV.2., alguns estudos 

empíricos recentes sobre regras ou regimes de política monetária continuam a encontrar 

um suporte empírico para a curva de Phillips tradicional unicamente backward 

looking
30

. No entanto, o facto dessa especificação ser intensamente utilizada na 

literatura não significa necessariamente que represente efectivamente a estrutura das 

economias. 

O ponto de partida típico para a derivação da curva de Phillips “novo Keynesiana” é 

o de um ambiente de empresas em concorrência monopolística que fixam os seus preços 

                                                
29 Este modelo tornou-se o principal em muita da investigação recente sobre política monetária. 

McCallum (1997a) argumenta que este modelo é “the closest thing there is to a standard specification”.  
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e salários, enfrentando algum tipo de restrições nos ajustamentos de preços. Nas 

concepções mais comuns, a restrição é a de que a regra de ajustamento dos preços 

depende do tempo. Esse pressuposto devido a Calvo (1983) diz-nos que, por exemplo, 

em cada período a fracção 1/x das empresas fixa os seus preços por x períodos. Este 

cenário está de acordo com o espírito do modelo de contratos rígidos de Taylor (1980). 

Uma diferença chave é a de que a decisão sobre os preços resulta explicitamente de um 

problema de maximização dos lucros de um concorrente monopolista, sujeito à restrição 

do ajustamento de preços dependente do tempo. Em geral, contudo, a agregação de 

regras determinísticas de fixação de preços dependentes do tempo é difícil ao nível 

micro: é necessário acompanhar os registos históricos dos preços das diferentes 

empresas. Por esta razão, é comum empregar o pressuposto de Calvo, que simplifica 

significativamente o problema da agregação. Apesar da maior parte das equações de 

análise do ajustamento da inflação utilizar a especificação de Calvo de ajustamentos 

lentos de preços, Roberts (1995 e 1997) mostra que outros modelos básicos de 

ajustamento de preços levam a uma especificação similar
31

. Com preços rígidos ou de 

ajustamento lento (viscosos ou sticky), as empresas têm de basear as suas decisões sobre 

preços nos custos marginais reais e nas suas expectativas acerca da inflação futura. O 

modelo de Calvo de ajustamentos aleatórios de preços assume que, em qualquer 

período, cada empresa tem uma probabilidade 1-  de que irá reoptimizar o preço 

cobrado pelos seus bens durante esse período e, portanto, uma probabilidade  de que 

irá manter o seu preço inalterado (0    1). Quando  = 0, todas as empresas são 

capazes de reoptimizar os seus preços em cada período; quando  = 1, nenhuma 

empresa é capaz de reoptimizar os seus preços. A proporção  é constante ao longo do 

tempo, mas o facto de uma qualquer empresa em particular ser capaz de ajustar o seu 

preço, num dado período, é determinado aleatoriamente, independentemente do historial 

de alteração de preços dessa empresa. Isto é, cada empresa tem a mesma probabilidade 

                                                                                                                                          
30 É o caso, entre outros, de Rudebusch e Svensson (1999), Rudd e Whelan (2001), Dennis (2003a), 

Ozlale (2003) e, para os países europeus, Peersman e Smets (1999), Taylor (1999c) e Aksoy et al. (2002).  
31 Roberts (1997) argumenta que podem ser utilizados inquéritos sobre as expectativas de inflação para 
distinguir entre diferentes modelos de persistência da inflação. Segundo aquele autor, se forem utilizados 

esses dados de inquéritos sobre expectativas de inflação para estimar a curva de Phillips, não serão 

necessários desfasamentos adicionais para a inflação. Assim, se os dados dos inquéritos reflectirem 

correctamente as expectativas de inflação, tal implica que expectativas imperfeitamente racionais e não a 

estrutura subjacente da economia, serão a fonte da persistência observada na inflação. Além disso, 

Roberts (1998), evidencia que os dados de inquéritos sobre expectativas de inflação são bem 

representados por uma média ponderada de expectativas forward e backward looking. Finalmente, um 

conjunto alargado de literatura, revisto em Nelson (1998) e Taylor (1999b), mostra como os preços 

viscosos podem ser incorporados em modelos DEEG.  
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de ser uma das empresas que ajusta o seu preço, independentemente do tempo que 

passou desde o seu último ajustamento (a probabilidade é independente do tempo 

decorrido desde a última revisão de preços). Assim, a altura para o ajustamento de 

preços não segue um calendário determinístico, surgindo de modo perfeitamente 

aleatório. Como as probabilidades de ajustamento são independentes do historial de 

preços da empresa, este tipo de pressuposto torna-se muito conveniente na medida em 

que o problema da agregação é grandemente simplificado
32

. 

No intuito de derivar a curva de Phillips ou de ajustamento de preços “novo 

Keynesiana”, vamos considerar em primeiro lugar a situação de ausência de persistência 

endógena
33

. Num contexto do tipo Dixit-Stiglitz (1977) de concorrência monopolística 

no mercado de produtos intermédios temos, no intervalo [0, 1], um continuum de 

empresas produtoras de bens diferenciados, Yj,t, podendo ser agregados num produto 

compósito, Yt. Os produtores de bens finais utilizam a seguinte função de produção para 

transformar os bens intermédios em produto final: 

 

1-θ

θ

1

0

θ

1θ

tj,t djYY                (IV.14) 

 

onde  > 1 representa a elasticidade de substituição constante para os bens intermédios, 

e reflecte o grau de concorrência monopolística no mercado dos factores de produção 

[ = /( -1), onde  representa a markup de estado estacionário dos preços sobre os 

custos marginais].  

Aquela função de produção exibe rendimentos constantes à escala, produtividade 

marginal decrescente e elasticidade de substituição constante. Em cada período, as 

empresas produtoras de bens finais escolhem os inputs Yj,t para todo o j  [0, 1], e o 

                                                
32 O pressuposto de fixação de preços à la Calvo é comum em modelos de análise da política monetária, 

na medida em que permite resolver o modelo sem ser necessário seguir a distribuição dos preços pelas 

empresas. Tal como é afirmado por Mankiw (2000, p. 10): “The assumption that price adjustment arrives 
as a Poisson process is not entirely realistic, but it greatly simplifies the algebra, and it yields results 

qualitatively similar to what we would get from more realistic assumptions with much more work”. Logo, 

a proporção de empresas que poderão ajustar os seus preços em cada período é seleccionada 

aleatoriamente, de modo que a duração média em que um preço está fixo é dada por (em tempo discreto): 

0k

1k

1

1
k)(1 . Assim, por exemplo, com  = 0,75 num modelo com dados trimestrais, os 

preços mantêm-se fixos em média um ano. 
33 Para derivações anteriores, veja-se, e.g., Goodfriend e King (1997), King e Wolman (1996) e Woodford 

(1996).  
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produto de modo a maximizar os lucros, sujeitos à equação (IV.14). Logo, a condição 

de primeira ordem para este problema implica que a j-ésima empresa enfrenta a curva 

da procura já apresentada atrás: 

 

t

θ

t

tj,

tj, Y
P

P
Y                (IV.5) 

 

A concorrência no mercado de bens finais leva a que os lucros da empresa 

representativa sejam nulos; esta condição de lucros nulos determina Pt. Isto é, 

combinando a função procura (IV.5) com a função de produção (IV.14), obtemos a 

seguinte definição para o preço de venda dos bens intermédios (nível de preços 

agregado)
34

: 

 

θ1

1

1

0

θ1
tj,t djPP                (IV.15) 

 

Portanto, sendo a função de produção o total da oferta dos bens intermédios, se a 

combinarmos com a função procura dos bens intermédios, iremos obter o nível de 

preços, sendo esse nível de preços agregado formado pelos preços dos diferentes bens 

intermédios. Aquela especificação para o nível de preços agregado tem a propriedade de 

que Pt  Cj,t fornece o valor mínimo para o qual um montante Cj,t do bem de consumo 

compósito pode ser adquirido. 

Tal como dissemos acima, na estrutura de fixação de preços de Calvo (1983), as 

empresas  maximizam o valor esperado descontado dos seus lucros futuros, de acordo 

com uma taxa (1- ). Assim, cada empresa fixa os preços de modo óptimo, em cada 

período, com uma probabilidade (1- ), cobrando o preço que maximiza o valor da 

empresa – valor descontado dos seus lucros futuros esperados – enquanto que as 

restantes empresas, que não fazem o ajustamento, simplesmente indexam a alteração 

dos seus preços à taxa de inflação agregada do último período.  

Intuitivamente, toda a fracção (1- ) de empresas que fixam os seus preços em t 

escolhem o mesmo preço P
*
, na medida em que são idênticas (excepto no que toca ao 

produto diferenciado que produzem), enfrentando a mesma função de produção (IV.14). 
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Pela lei dos grandes números, o índice de preços para as empresas que não ajustam 

durante o período é simplesmente igual ao nível de preços do período anterior, de modo 

que o nível de preços agregado evolui do seguinte modo: 

 

θ1

1
θ1

1t
θ1 *

tt P)P-(1  P              (IV.16) 

 

onde Pt
*
 é o preço óptimo fixado

35
.  

Com a linearização logarítmica da expressão (IV.16) obtemos a seguinte expressão 

(ver Apêndice IVC.): 

  

t

^

t p.
1

π                 (IV.17) 

 

Talvez o elemento mais surpreendente da nossa especificação, dado que estamos 

interessados em assuntos monetários, é a de que nos abstraímos dos serviços de liquidez 

proporcionados pela moeda. Isso não é mais do que uma simplificação. O nosso modelo 

pode ser compreendido como o limite de um modelo onde os encaixes monetários reais 

fornecem utilidade mas onde, no limite, esses serviços de liquidez são arbitrariamente 

reduzidos. Alternativamente, o modelo pode ser compreendido como um modelo em 

que a utilidade é aditivamente separável nos encaixes monetários reais, consumo e bens 

fornecidos. Nesse caso, o modelo implica uma condição adicional de primeira ordem 

relacionando os encaixes reais com o consumo e a taxa de juro. Na presença de uma 

regra para a taxa de juro, esta condição de equilíbrio adicional simplesmente determina 

o nível nominal dos encaixes monetários. Como esta condição de equilíbrio não tem 

qualquer papel na determinação da inflação, do produto, da taxa de juro e dos preços 

dos activos, poderá ser simplesmente ignorada
36

.  

                                                                                                                                          
34 A demonstração encontra-se no Apêndice IVC. 
35 Intuitivamente, a expressão (IV.16) é uma generalização de (IV.15), em que existem dois grupos de 

empresas: as empresas que optimizam os seus preços (numa fracção 1- ) e as que não o fazem, mantendo 

os preços ao nível do período anterior (numa fracção ). Logo, o nível de preços agregado é uma média 

ponderada destas duas formas de fixação de preços, sendo os ponderadores as fracções 1-  e .  
36 Com a taxa de juro nominal como instrumento de política, não é necessário especificar uma condição 

de equilíbrio no mercado monetário (i.e., uma curva LM). Como o banco central ajusta a oferta de moeda 

de modo a atingir o objectivo para a taxa de juro, a condição de que a procura de moeda iguala a oferta 

simplesmente determina o valor da oferta de moeda que cumpre esse critério. 
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Combinando a lei do movimento para o índice de preços agregado (IV.16), com a 

expressão para t dada por (IV.7), obtemos a equação da oferta agregada (derivada no 

Apêndice IVC.)
37

: 

 

1tπtψEtyωσχtπ              (IV.18) 

 

onde: 
ωθ)(1

ψ)(1)(1
χ  

reflecte o grau de ajustamento de preços e representa um coeficiente função de 

parâmetros estruturais que, para além de  e , também depende da frequência dos 

ajustamentos de preços  e do factor subjectivo de desconto . Note-se, na equação 

(IV.18), o papel chave da rigidez nominal que liga o sector real da economia à 

inflação
38

. Em termos de intuição económica, podemos ver que, se ( + ) for elevado, 

teremos uma curva da oferta inclinada. Quais as razões para tal?. Por exemplo, se  for 

pequeno (todas as empresas optimizam os seus preços), não haverá trade off entre 

inflação e produto. Note-se que, se   1, nenhuma empresa reoptimiza os seus preços e 

  0. Nesse caso, a curva da oferta é horizontal e t = Et t+1, ou seja, a expectativa 

para a inflação é a inflação passada. 

Ampliando este modelo de modo a captar a persistência endógena (ausente até ao 

momento), assumimos que os price-setters que não fazem o ajustamento de forma 

óptima indexam os seus preços tomando em consideração a inflação anterior. A 

indexação face à inflação desfasada introduz na dinâmica da curva de Phillips a 

propriedade vertical do “longo prazo”, associada à hipótese da taxa natural, facto esse 

salientado por Smets e Wouters (2005). Isto é, de acordo com a regra de indexação 

                                                
37 De acordo com a maior parte da literatura dos “novos Keynesianos”, todas as linearizações logarítmicas 

são feitas em torno de um estado estacionário nulo para a inflação. Portanto, abstraímo-nos de 

complicações que possam surgir de uma linearização logarítmica em torno de um estado estacionário 

positivo para a inflação. Para uma pesquisa acerca das possíveis implicações desta escolha, veja-se Kiley 

(2004) e Ascari (2004).   
38 A curva de ajustamento de preços em (IV.18) poderia ser apresentada com os custos marginais reais 

como a variável responsável pelos movimentos na inflação. O custo marginal real é uma variável latente 
(não observável) e, portanto, é sensível quer à sua definição (bem como aos pressupostos subjacentes ao 

modelo considerado – está dependente do modelo), quer às revisões dos dados. Os trabalhos empíricos 

tradicionais em torno da curva de Phillips salientam geralmente alguma medida do hiato do produto – 

diferença entre o produto e produto potencial – como o indicador relevante da actividade económica real, 

em oposição ao custo marginal [veja-se, por exemplo, Hall e Taylor (1997)]. Sob determinados 

pressupostos, existe uma relação log-linear apropriada entre os custos marginais reais e o hiato do 

produto. Dennis (2005b) mostra que os dados dos EUA favorecem a curva de Phillips tradicional baseada 

no hiato do produto, relativamente a especificações que contenham os custos marginais reais. Aquando da 

estimação da equação para a inflação voltaremos a esta questão (capítulo V, sub-secção V.3.2.). 
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proposta por Christiano et al. (2005), um sub-conjunto das empresas utiliza uma regra 

backward looking para captar a inércia presente na inflação, de modo que: 

 

log Pt = log Pt-1 + t-1              (IV.19) 

 

O parâmetro   (0    1) representa o grau de indexação à inflação passada. Este 

termo de correcção baseia-se na taxa de inflação desfasada, i.e., a inflação desfasada é 

utilizada de uma forma simples para prever a inflação actual
39

. Tal implica agora o 

seguinte nível de preços agregado (veja-se o Apêndice IVD): 

 

θ1

1

θ1

2tP

1tP
1tPθ1 *

t)P-(1  tP          (IV.20) 

Note-se que, anteriormente tínhamos o caso em que  = 0. 

Resolvendo o modelo de um modo análogo ao caso sem persistência endógena, e 

utilizando: 

 

t

^

1tt p.
1

ππ                (IV.21) 

 

cuja demonstração é apresentada no Apêndice IVD., obtemos a seguinte equação para a 

curva de Phillips “híbrida”
40

: 

 

1tπ21ttπ1tt πμπEμyωσ
ψ1

χ
π          (IV.22) 

onde:  
ψ1

μ  e  
ψ1

ψ
μ π2π1                              (IV.23) - (IV.24) 

                                                
39 Christiano et al. (2005) assumiram  = 1, o que significava uma indexação total. O caso intermédio  

 [0,1] foi considerado em Giannoni e Woodford (2005), se bem que a estimativa que obtêm seja  = 
1,0. Veja-se igualmente Gali e Gertler (1999, p. 203): “A further implication of the lag term is that 

disinflations now involve costly output reduction. The motivation for the hybrid approach is largely 

empirical. Fuhrer and Moore (1995) appeal to Buiter and Jewitt‟s (1981) relative wage hypothesis. (…) 

Roberts (1997, 1998) instead appeals to adaptive expectations on the part of a subset of price setters. 

Under this formulation, some form of adaptive rule replaces lagged inflation”.  
40 Kozicki e Tinsley (2003) revêem a literatura em torno das fontes possíveis para a existência de um 

termo desfasado na curva de Phillips. A nossa inclusão de apenas um desfasamento é influenciada por 

Gali e Gertler (1999, p. 219): “(…) the weight on inflation lagged one quarter is generally small. Further, 

additional lags of inflation beyond one quarter do not appear to matter much at all”. 
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Para  = 0, todas as empresas são forward looking e o modelo converge para a 

curva de Phillips tradicional dos “novos Keynesianos”. Uma característica importante 

da equação (IV.22) é a de que a indexação de preços por parte das empresas não 

optimizadoras gera um desfasamento na curva de Phillips agregada (pois  > 0). 

Considerando um factor de desconto arbitrariamente próximo da unidade (   1), pelo 

que 2  1 - 1, a nossa curva de Phillips “novo Keynesiana” simplificada surge como: 

  

1tπ1ttπtyt π)μ(1πEμyαπ            (IV.25) 

 

onde
41

: 
)ψ(1ωθ)(1

ω) σ(ψ)-(1)-(1
αy         

Note-se que, no estado estacionário, a inflação é constante pelo que podemos 

facilmente chegar ao seguinte resultado: 

 

yt = 0                     (IV.26) 

 

 O que significa que, com a inflação no estado estacionário, o hiato do produto está 

fechado, pelo que, não existe um trade off de longo prazo entre a inflação e o produto 

(hipótese da taxa natural). A teoria corrente, seguida entre outros por King e Wolman 

(1996) e King (2000), sugere que o efeito de longo prazo da inflação sobre o produto é 

muito reduzido. Logo, admitimos o pressuposto de que não existe um trade off de longo 

prazo entre o produto real e a inflação, o que implica uma curva de Phillips de longo 

prazo vertical. 

 No entanto, na linha de alguns trabalhos [e.g., Fuhrer e Moore (1995), Clarida et al. 

(1999), Rudebusch e Svensson (1999 e 2002)], admitimos um elemento estocástico na 

curva de Phillips ( t), que será responsável pelo trade off de curto prazo entre a inflação 

e o hiato do produto
42

: 

 

                                                
41 Note-se que, não incluímos uma constante na equação. Além disso, como veremos no capítulo V, sub-

secção V.3.2., a hipótese de homogeneidade dinâmica na curva de Phillips não será rejeitada numa 

estimação não restringida, tendo a vantagem adicional de reduzir em um o número de coeficientes. 
42 Apesar de tal não ser A inclusão de um choque nesta equação (um choque do tipo cost push sobre a 

inflação) tem sido amplamente discutida na literatura [e.g., Gali (2002)], como resultado da rigidez dos 

salários na economia. t pode ser visto quer como uma aproximação a este efeito, quer como um choque 
genérico sobre a oferta/ produtividade [sobre este assunto, veja-se igualmente Erceg et al. (2000), Clarida 

et al. (1999), Svensson e Woodford (2000) e Groth e Vestin (2002)].  
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t1tπ1ttπtyt τπ)μ(1πEμyαπ          (IV.27) 

 

Diversos autores, têm argumentado que alterações no nível de credibilidade do 

banco central em atingir o seu objectivo, terão um efeito sobre a importância relativa 

dos termos forward e backward looking nos modelos da inflação, tal como surgem na 

curva de ajustamento de preços “novo Keynesiana” híbrida [e.g., Taylor (1998) e 

Sargent (1999)]. Ora, o valor de  pode ser crítico na avaliação de resultados sob 

políticas alternativas. Como iremos ver já a seguir, o valor apropriado para  tem sido 

fonte de controvérsia na literatura, apresentando esta valores algo díspares. Fazendo 

aqui uma breve revisão da literatura, refira-se que alguns autores que tentaram 

caracterizar a uma frequência trimestral a dinâmica da inflação, obtiveram resultados 

algo desapontantes [e.g., Chadha et al. (1992) e Roberts (1997 e 1998)]. Alguma 

evidência empírica sugere que a curva de Phillips puramente backward looking poderá, 

de um ponto de vista empírico, ser superior à curva forward looking. Por exemplo, 

Fuhrer (1997a) e Rudebusch (2002b) mostram que a inflação desfasada é muito mais 

importante do que a variável prospectiva ou forward looking implícita na teoria. Isto é, 

a versão backward looking é mais próxima da dinâmica da inflação observada 

empiricamente do que a versão unicamente forward looking. Fuhrer e Moore (1995) 

derivam uma curva de Phillips deste tipo com  = 0,5 a partir de um modelo de dois 

períodos com contratos salariais sobrepostos. Aqueles autores estimam essa equação 

híbrida e concluem que replica melhor os dados recentes para os EUA, 

comparativamente a versões para a curva de Phillips unicamente backward ou forward 

looking. Gali e Gertler (1999) e Gali et al. (2001 e 2003), ao derivarem uma curva de 

Phillips daquele tipo a partir de um modelo com uma estrutura de preços rígidos, onde 

uma fracção dos produtores fixa os seus preços de acordo com uma regra básica, 

fornecem resultados que sugerem que: (1) a especificação híbrida da curva de Phillips 

dos “novos Keynesianos” suplanta a versão unicamente forward looking; (2) a 

componente forward looking é muito mais importante do que a componente backward 

looking (e.g.,  = 0,8) e, (3) a variável custo marginal real é estatisticamente 

significativa, em contraste com a medida do hiato do produto. Aqueles autores 

defendem em substituição do hiato do produto, a utilização de uma medida dos custos 

marginais reais, pois evidenciam uma correlação negativa desta medida com as séries 
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do hiato do produto construídas com base numa tendência de longo prazo
43

. No entanto, 

se bem que favorecendo a especificação forward looking, aqueles autores salientam que 

o hiato do produto funciona como indicador avançado da taxa de inflação, o que é 

inconsistente com uma curva de Phillips prospectiva
44

. Lindé (2002), com dados 

trimestrais para os EUA, e para o período 1960-97, através de uma estimação por 

máxima verosimilhança, conclui que os elementos backward looking são mais 

importantes do que os elementos forward looking na curva de Phillips. Fuhrer (1997b), 

utilizando dados sobre a inflação americana, argumentou que as expectativas forward 

looking eram empiricamente pouco importantes. Finalmente, Soderstrom et al. (2005), 

com dados para os Estados Unidos, encontram uma estimativa consideravelmente 

inferior (  = 0,001). Em resumo, o valor estimado de  varia grandemente de estudo 

para estudo sendo, no entanto, na generalidade aceite a superioridade das especificações 

híbridas, face a regras unicamente backward ou forward looking, na explicação da 

dinâmica da inflação. De qualquer modo, têm sido levantados alguns problemas 

econométricos em torno da relevância empírica dos resultados. As críticas mais comuns 

à curva de ajustamento de preços híbrida dos “novos Keynesianos” incluem: (1) se de 

facto capta a persistência da inflação [Fuhrer (1997a) e Fuhrer e Moore (1995)]; (2) a 

plausibilidade da sua dinâmica implícita (Mankiw e Reis, 2002), e (3) a sua 

metodologia de estimação, nomeadamente, o debate em torno da estimação de máxima 

verosimilhança (ML) vs. a estimação pelo método dos momentos generalizado (GMM) 

[Jondeau e Le Bihan (2003) e Kurmann (2002)]
45

.        

                                                
43 No seu trabalho de estimação de funções de reacção, Chadha et al. (2004, p. 534) fazem a seguinte 

ressalva: “In the empirical literature on central bank‟s reaction functions, the output gap has generally 

been measured by detrending output using quadratic deterministic trends or smoothed trends 

representing the equilibrium level of output that would be obtained ubder perfectly flexible prices (…). In 

practice, the efficient level of output is likely to behave differently in response to different real shocks 

(e.g., shocks related to changes in technology, government expenditure plans, productivity, or consumers‟ 

preferences). As a result the output-gap measure that is relevant for monetary policy purposes may be 

different from the one captured by detrended output”.    
44 Gali e Gertler (1999, pp. 201-202). Para estes dois autores, o fraco desempenho empírico de equações 

como a (IV.27), deve-se à utilização do hiato do produto em lugar do mais teoricamente correcto custo 

marginal real: “(…) a desirable feature of a marginal cost measure is that it directly accounts for the 
impact of productivity gains on inflation, a factor that simple output gap measures often miss” (p. 197). 

No entanto, Gali e Gertler (1999) e Gali et al. (2001) também mostram que na vizinhança do estado 

estacionário, sob determinadas restrições na tecnologia e no mercado de trabalho, os custos marginais 

reais estão directamente relacionados com o hiato do produto. Voltaremos a esta questão mais adiante. 
45 McAdam e Willman (2003b, p. 5) sumariam as críticas mais comuns às curvas de Phillips “novo 

Keynesianas”: “(…) whether they capture actual inflation persistence, the plausibility of their implied 

dynamics and their estimation methodology and power to discriminate backward and forward looking 

weights”. Gadzinski e Orlei (2004) apresentam um trabalho extenso sobre persistência da inflação na 

União Europeia, concluindo que a persistência da inflação na zona euro é similar à verificada nos EUA. 
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Como vemos, diversos dos artigos referenciados acima rejeitam frequentemente a 

versão unicamente forward looking da curva de Phillips, favorecendo uma curva híbrida 

e criticando os modelos propostos de política óptima que negligenciam este facto 

empírico. Distinguindo entre estas diferentes interpretações (unicamente forward 

looking ou unicamente backward looking), e dada a elevada persistência da taxa de 

inflação, iremos desenvolver uma especificação híbrida. 

Uma última questão prende-se com a necessidade de justificar a ausência dos preços 

dos activos na curva de Phillips. Note-se que, uma vez que a literatura empírica coloca 

algumas dúvidas sobre o poder prospectivo dos preços dos activos relativamente à 

inflação (tal como vimos no capítulo I, sub-secção I.3.2.2.), esses preços não vão entrar 

na equação da curva de Phillips, reflectindo a visão de que têm pouco poder preditivo 

para além do produto. Apesar dos resultados de Goodhart e Hofmann (2001), é difícil 

encontrar uma justificação teórica para um efeito directo dos preços dos activos sobre a 

inflação. Aqueles dois autores encontram, para os EUA, uma resposta positiva da 

inflação a um choque nos preços reais das acções, se bem que os efeitos dos preços da 

habitação sejam mais fortes. Ludvigson et al. (2002) apontam igualmente que um 

choque da riqueza parece ter um impacto inflacionista significativo no curto prazo. No 

entanto, vale a pena recordar a dificuldade em se estabelecerem relações econométricas 

significativas e estáveis entre os preços dos activos e os movimentos subsequentes na 

inflação
46

. 

Finalmente, necessitamos de estabelecer alguns pressupostos relativamente aos 

processos estocásticos geradores de choques na economia, que assumimos como 

mutuamente não correlacionados. Relativamente aos choques da oferta, t, assume-se 

que possuem autocorrelação de primeira ordem (processo autoregressivo de primeira 

ordem). Smets (1997) e Durré (2001), no espírito da teoria dos ciclos económicos reais, 

assumem que o choque da oferta é um passeio aleatório. Tal pressuposto deve-se ao 

facto de interpretarem o choque da oferta como do tipo tecnológico, tendo efeitos 

permanentes sobre o produto. Portanto: 

                                                                                                                                          
Além disso, aqueles autores evidenciam a necessidade de existirem variáveis dummy nos modelos para a 

inflação, de modo a evitar a sobreestimação do nível de persistência.     
46 Este tema foi debatido no capítulo I. Sobre este tópico veja-se Stock e Watson (2001) para uma revisão 

da literatura e Cecchetti et al. (2000b), que argumentam que (p. 1): “To determine whether indicator 

variables can in fact predict inflation, we construct a simple forecasting model that incorporates the 

variables. Our tests of the model suggest that the indicators, used individually, fail to provide accurate 

signals of inflation. Indeed, it appears that analysis would achieve better results by basing their 

predictions on the past behaviour of inflation”. 
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t = s  t-1 + 
s
t               (IV.28) 

 

onde 0  s  1 e 
s
t segue uma distribuição normal com desvio padrão s

47
. 

 

 

 

IV.3.2.3. A curva para os desvios dos preços dos activos 

 

 

Nesta sub-secção vamos acrescentar ao par de equações dinâmicas apresentado 

acima, uma equação que representa o comportamento dos preços dos activos, embora 

não estruturalmente relacionada com elas.  

Os preços dos activos são determinados por equações de arbitragem em que as 

expectativas de rendimentos futuros têm um papel importante. Como resultado, esses 

preços poderão conter informação adicional sobre as condições económicas correntes e 

futuras, que poderão ser úteis à autoridade monetária na sua política de estabilização. 

Logo, iremos aqui tentar avançar relativamente à literatura existente, incluindo no 

modelo uma equação que tenta explicar o comportamento dos desvios dos preços dos 

activos face a uma tendência (estado-estacionário), através de uma condição de 

arbitragem
48

. A hipótese de base é que os preços dos activos têm uma relação de longo 

prazo com determinados fundamentos macroeconómicos, nomeadamente com as taxas 

de juro e o produto. Consideram-se como “normais” os preços dos activos próximos dos 

dados por essa relação, enquanto que os desvios significativos poderão sinalizar uma 

sobre ou sub-valorização. Portanto, refira-se desde já que a definição da componente de 

bolha nos preços dos activos é uma questão fundamental embora, tal como vimos no 

capítulo I (sub-secção I.3.2.2.), esteja associada a essa definição um conjunto relevante 

                                                
47 Não avançamos aqui com a investigação das fontes potenciais de tais choques. 
48 Dado que a detenção de activos constitui uma claim sobre bens e serviços, os modelos modernos de 

avaliação de activos são construídos sobre o pressuposto de que os indivíduos entram em transacções de 

activos com o objectivo de distribuir o consumo de modo óptimo ao longo do tempo: ao fazerem isso, os 

indivíduos procuram igualar o benefício marginal de consumir mais um euro hoje com o benefício 

marginal de investirem esse euro num qualquer activo e venderem-no mais tarde, de modo a utilizar o 

resultado da transacção futura em consumo. Tal origina uma condição de arbitragem entre a taxa de 

rentabilidade do activo ajustada ao risco e a taxa de juro sem risco, de modo que o valor de mercado de 

um determinado activo irá ser determinado pelo valor actual, descontado e ajustado ao risco, do seu fluxo 

de rendimentos esperados.   
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de problemas. A utilização da definição simples de bolha nos preços dos activos como o 

desvio percentual desses preços face a uma tendência obtida segundo um filtro de 

alisamento é comum na literatura [veja-se, e.g., Bernanke e Gertler (1999 e 2001), 

Detken e Smets (2004) e Semmler e Zhang (2004)]
49

. 

Considerando as acções como o activo relevante, a abordagem para obter a equação 

do preço dos activos inicia-se com a definição do rendimento obtido no mercado 

accionista: 

 

 Rt+1  1
S

DS

t

1t1t                (IV.29) 

 

onde Rt+1 representa o rendimento da acção detida por um período (de t a t+1), St 

representa a cotação de uma acção adquirida no final do período t, e Dt+1 representa o 

dividendo por acção a pagar no próximo período. 

O princípio da linearização logarítmica passa por fazer uma aproximação de Taylor 

de primeiro grau em torno do estado estacionário do modelo. Seguindo esse princípio, 

começamos por transformar (IV.29) em: 

 

Rt+1 + 1  
t

1t1t

S

DS
              (IV.30) 

 

Através de uma expansão de Taylor de primeira ordem, a equação (IV.30) pode ser 

modificada para: 

 

 1t_

_

t_

__

1t1t

_

d

S

D
pa

S

DS
parι              (IV.31) 

                                                
49 Podemos utilizar os termos “bolha” ou “desvio significativo”, pretendendo com tal referir-nos a um 

processo de crescimento acentuado e persistente nos preços dos activos, que seja seguido por uma queda, 

implicando um desvio significativo face ao seu valor fundamental. Concretamente, as características 
principais de uma bolha são as de que o nível de preços de um determinado activo sofreu aumentos para 

além daquilo que pode ser considerado como consistente com os dados fundamentais subjacentes e que, 

além disso, quem adquire esse activo fá-lo com a expectativa de aumentos futuros no seu preço. É esse o 

princípio presente numa classe de modelos de expectativas racionais [Blanchard e Watson (1982) e 

Santos e Woodford (1997)], apesar desses modelos não explicarem o início ou o fim das bolhas, nem 

serem suportados pelos dados. Note-se que, um dos perigos da utilização de um método baseado apenas 

no valor dos índices de preços dos activos é o de que não é feita uma relação entre períodos de forte 

valorização dos preços dos activos e a situação macroeconómica. Portanto, períodos de forte valorização 

poderão, não necessariamente, corresponder a períodos de valorização excessiva.           
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onde: 

t+1 = Rt+1 + 1; );ιln()ln(ιr
_

1t1t );Sln()ln(Spa
_

1t1t );Sln()ln(Spa
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1t1t D e  S ,ι  e  )Dln()ln(Dd  são valores no estado-estacionário. 

Multiplicando ambos os lados da equação (IV.31) por 
__

_

DS

S
, e rearranjando 

obtemos: 
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  pat = pa  pat+1 + (1- pa)  dt+1 - r  rt+1          (IV.32) 

 

onde 
__

_
_

r__

_

pa

DS

S
ι  γe  ,

DS

S
μ . 

Inspirando-nos aqui em Durré (2001), os dividendos reais em t+1 são proporcionais 

ao nível esperado de produção real no período t+1, de modo que dt+1  Etyt+1. Do 

mesmo modo, pat+1 não é conhecido, sendo dado por Etpat+1. 

Logo: 

 

pat = pa  Etpat+1 + (1- pa)  Etyt+1 - r  rt+1         (IV.32A) 

 

No mercado accionista, uma condição de arbitragem ajuda a assumir que a taxa de 

juro real esperada, rt+1, seja igual a it - Et t+1, e t seja um prémio de risco (equity 

premium) que pode variar ao longo do tempo. Logo, obtemos a seguinte equação: 

 

 rt+1 = it - Et t+1 + t                (IV.33) 

 

Se combinarmos as equações (IV.32A) e (IV.33), obtemos a seguinte equação 

dinâmica para os preços dos activos financeiros: 

 

 pat = pa Etpat+1 - r (it - Et t+1) + (1- pa) Etyt+1 + t       (IV.34) 
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onde t = - r t, pode ser interpretado como um choque sobre o prémio de risco, do tipo 

que é discutido em Cecchetti et al. (2000b), e que é justificado por uma alteração no 

risco da carteira ou nas preferências dos accionistas
50

. Além disso, o coeficiente em 

Etpat+1 pode ser interpretado como a inversa da taxa de juro bruta ajustada ao risco, 

sendo de esperar que pa < 1. Note-se que, esta equação forward looking para os preços 

dos activos constitui essencialmente uma versão da equação para os preços dos activos 

de Frenkel e Mussa (1985)
51

, indicando que os preços dos activos não são sempre iguais 

ao seu valor fundamental. A hipótese da eficiência dos mercados postula que toda a 

informação necessária para determinar o valor intrínseco de um activo, por parte de 

agentes racionais e maximizadores do lucro, irá reflectir-se nos preços de mercado. Os 

preços dos activos financeiros são influenciados quer por factores fundamentais quer 

por factores não fundamentais. Os factores fundamentais incluem a dependência 

negativa face à taxa de juro real e a positiva relativamente aos valores futuros do 

produto, assim como choques sobre o prémio de risco. A maior parte dos estudos 

empíricos que examinam o efeito das variáveis macroeconómicas sobre o mercado 

accionista suporta tais influências [vejam-se, entre outros, Fama (1981) e Conover et al. 

(1999)]. Por fim, em pa Etpat+1 estão factores não-fundamentais
52

. Note-se que são 

possíveis diferentes interpretações de pat (e.g., preços da habitação, preços das acções 

ou o valor de uma carteira contendo quer investimento em habitação, quer investimento 

em acções), apesar de, até ao momento, termos tratado pat simplesmente como baseado 

num índice de preços accionista. 

                                                
50 Note-se que, não tratamos a questão de saber se os bancos centrais deveriam reagir aos preços dos 

activos de modo a evitar o desenvolvimento de bolhas. Um modelo que pretenda estudar esse assunto 

deverá tratar as bolhas como de algum modo endógenas, de modo que as acções do banco central possam 

influenciar a sua evolução. 
51 Em concreto, Frenkel e Mussa (1985), argumentam que um conjunto alargado de modelos estruturais 

para a determinação da taxa de câmbio podem ser vistos sob a expressão de forma reduzida para o preço 

dos activos: pat = pa*
t + bEt[ pat+1], onde pa*

t representa os elementos fundamentais e 0 < b < 1. No nosso 

caso, temos que pat = pa*
t + paEtpat+1, sendo pa*

t a componente fundamental. 
52 Kontonikas e Ioannidis (2003, pp. 6-7), consideram influências backward looking sobre os preços dos 

activos, no contexto dum modelo similar. Para uma derivação da equação para a dinâmica do preço das 

acções, no contexto dum modelo DEEG, veja-se Nisticò (2005). Note-se igualmente que a fórmula indica 

que os preços das acções deverão aumentar (diminuir) à medida que o prémio de risco do investidor 

diminui (aumenta). Note-se igualmente que, considerando a equação (IV.34) em primeiras diferenças, de 

modo a ganhar alguma intuição sobre a adequabilidade do bloco do modelo relativo aos preços dos 

activos, obteríamos a seguinte equação: pat = pa Etpat+1 - r  (it - Et t+1) + (1- pa) Etyt+1 + t, onde t 

= t. Esta equação implica que os rendimentos reais do activo estão negativamente relacionados com 
alterações na taxa de juro real, e são positivamente afectadas por revisões (para cima) das expectativas 

acerca do produto e dos próprios preços dos activos.  
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Não interpretamos os choques sobre os preços dos activos, t, como bolhas 

especulativas nos seus preços, referindo-nos antes a flutuações estocásticas exógenas do 

prémio de risco, nomeadamente devido à aversão ao risco por parte dos investidores. 

Apesar de Smets (1997) e Durré (2001) considerarem o choque sobre os preços das 

acções como sendo ruído branco, também assumimos aqui que os choques seguem 

processos AR(1) univariados: 

 

t = pa  t-1 + 
pa

t               (IV.35) 

 

onde 0  pa  1 e 
pa

t segue uma distribuição normal com desvio padrão pa. 

 

 

 

IV.3.2.4. A função de reacção da política monetária 

 

 

Nesta sub-secção vamos analisar o caso em que o banco central segue uma regra de 

política monetária, ou seja, possui uma determinada função de reacção. Assim, para 

fechar o nosso modelo, iremos considerar a taxa de juro nominal como o instrumento da 

política monetária. 

Na literatura sobre política monetária existem fundamentalmente duas abordagens 

principais ao tipo de análise que estamos a considerar e que correspondem a dois 

diferentes pressupostos acerca do comportamento do banco central. A resposta óptima 

da política monetária aos choques num modelo prospectivo depende se essa política é 

conduzida sob um compromisso ou de um modo discricionário, sendo que, a diferença 

entre as duas abordagens reside na capacidade do banco central em manter credíveis os 

seus compromissos relativamente às suas acções futuras. Em modelos com um 

comportamento forward looking por parte do sector privado, os resultados correntes são 

parcialmente determinados pelas expectativas do sector privado relativamente à 

evolução futura da economia. Nesses modelos, poderá ser benéfico para o banco central 

estabelecer compromissos acerca das suas acções futuras que induzam essas 

expectativas numa direcção desejável. Contudo, como notaram em primeiro lugar 

Kydland e Prescott (1977), este tipo de compromissos não são temporalmente 
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consistentes; isto é, o tipo de comportamento que o banco central gostaria de se 

comprometer a executar numa data futura não se mantém geralmente óptimo do ponto 

de vista do banco uma vez chegada essa data. 

A existência deste conflito resultou numa ampla literatura que procura investigar se 

faz sentido assumir que os bancos centrais são capazes de se comprometer de forma 

credível a seguir políticas temporalmente inconsistentes. A capacidade de um banco 

central estabelecer compromissos credíveis está intimamente relacionada com a noção 

de reputação do banco central. O tema da reputação do banco central, e especialmente o 

modo como a reputação do banco central varia ao longo do tempo em reacção aos 

resultados da sua política são, indubitavelmente, extremamente importantes para a 

condução óptima da política monetária. No entanto, esse tema não será aqui tratado.  

A solução discricionária, também designada de regra óptima de política (derivada a 

partir da minimização da função de perda da sociedade), exige que o banco central 

possua mais informação do que aquela de que dispõe na prática, nomeadamente, dados 

em tempo real, ausência de erros de medição e o conhecimento da taxa de juro real de 

equilíbrio. Ora, uma determinada forma da solução discricionária não é robusta a 

alterações em algumas das características do modelo. Para que possa ser correctamente 

aplicada, o banco central deveria ser capaz de observar e responder instantaneamente 

aos efeitos dos diferentes choques, ou seja, deveria conhecer os valores verdadeiros do 

modelo e os seus parâmetros. Tal como afirma Gali (2002), é praticamente impossível o 

conhecimento de tais valores dados, por exemplo, os problemas associados à medição 

da produtividade total dos factores e as dificuldades em detectar alterações exógenas em 

alguns parâmetros que não são, por natureza, observáveis. Esta dificuldade na 

implementação da regra óptima levou a que certos autores propusessem em alternativa 

regras simples [Taylor (1993b), Ball (1999b), Batini e Haldane (1999) e Taylor (1999a) 

constituem alguns dos artigos percursores], afastando-se de uma estrutura optimizadora.      

A análise do comportamento da Reserva Federal e, mais recentemente, do Banco 

Central Europeu, tem recebido uma atenção crescente nos últimos anos. Esta tendência 

pode ser parcialmente explicada pela contribuição de Taylor (1993b), que fornece uma 

caracterização muito simples da função de reacção da Reserva Federal em termos da 

taxa de juro de política (a federal funds rate), fazendo-a depender de dois objectivos 

claros da política monetária: os desvios da inflação corrente face a um objectivo de 
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inflação e os desvios do produto real face à sua tendência de longo prazo
53

. Logo, a 

formulação original da regra de Taylor assume o seguinte aspecto: 

 

i*t = r + * +   ( t - *) + y  yt           (IV.36) 

 

onde it é a taxa de juro nominal de curto prazo fixada pelo banco central período a 

período, r é a taxa de juro real de equilíbrio e * representa variáveis objectivo
54

. 

Tentando captar o comportamento dos principais bancos centrais, preocupados em 

reduzir a variabilidade do produto e da inflação, acrescentamos a (IV.36) a possibilidade 

da autoridade monetária estar preocupada com as alterações na taxa de juro, de modo 

que a taxa de juro de curto prazo corrente evolui de acordo com o seguinte mecanismo 

de ajustamento parcial: 

 

it =   it-1 + (1 - )  i*t + t            (IV.37) 

 

onde  é o parâmetro relativo ao grau de alisamento da taxa de juro e t é um choque 

exógeno de política monetária, de média nula, ou seja, t é um termo de perturbação 

i.i.d. (ruído branco), que representa choques exógenos sobre a taxa de juro de curto 

prazo, que surgem, por exemplo, vindos do mercado de reservas ou do risco cambial ( t 

= 
i
t). Combinando (IV.37) com (IV.36), obtemos: 

 

it =   it-1 + (1 - )  [ r + * +   ( t - *) + y  yt ] + t     (IV.38) 

 

Sob esta especificação, a taxa de juro move-se gradualmente em direcção à taxa i*, 

fechando (1- ) da diferença em cada trimestre. Contudo, note-se que i* não representa, 

necessariamente, o nível desejado para a taxa de juro e, de facto, a taxa de juro poderá 

                                                
53 “Taylor‟s point was not that policymakers actually follow a simple policy rule or consider only a 
couple of variables in setting monetary policy. On the contrary, he argued that simple algebraic rules 

were unlikely to capture the complexities of the policy process. Nonetheless, he found that the results 

from that process could be well approximated by a fairly simple description of the short-term interest 

rate” (English et al., 2002, p. 3).  
54 Taylor (1993b) propôs que o banco central deveria ajustar a sua taxa de juro real em resposta a três 

variáveis: o valor corrente do hiato do produto, o desvio corrente da inflação face ao seu objectivo e uma 

medida da taxa de juro real de equilíbrio (a inflação e o hiato do produto têm pesos iguais de 0,5). Note-se 

que, uma regra deste tipo pode ser facilmente obtida como o resultado óptimo de um modelo em que o 

banco central enfrenta uma função de perda quadrática [veja-se, e.g., Svensson (1997a) e Bernanke e 
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nunca atingir i*, na medida em que o produto e a inflação poderão responder ao 

movimento na taxa de juro antes de i* ser atingida. 

A expressão (IV.38) pode ainda ser apresentada como: 

 

it = c +   it-1 +   t + y  yt + t          (IV.39) 

 

onde: c = (1 - )  [ r + (1 - )  * ];      = (1 - )  ;     y = (1 - )  y  

Note-se que, deveremos ter y > 0 e  > 1, de modo a que a política monetária seja 

estabilizadora. Caso  fosse inferior a 1, tal implicaria uma curva da procura agregada 

de declive positivo, em que o produto diminuiria em resposta a um choque na inflação.  

Relativamente ao facto de se incluir um termo de alisamento da taxa de juro na 

função de reacção, diga-se que tal constitui uma prática comum na literatura empírica 

[veja-se, por exemplo, Clarida et al. (1998)]. Ainda que as funções de perda teóricas 

para os bancos centrais tendam a não incluir o instrumento como parte dos objectivos 

finais da política [veja-se Walsh (1998)], o facto é que a taxa de juro óptima simulada a 

partir de modelos com tais funções é substancialmente mais volátil do que a taxa de juro 

de curto prazo observada
55

. Foram avançadas diversas razões para o facto dos bancos 

centrais alisarem a taxa de juro. Os bancos centrais parecem preferir alterar a taxa de 

juro em pequenos passos, discretos e na mesma direcção, ao longo de períodos longos, e 

inverter a trajectória das taxas apenas muito raramente [para revisões da literatura úteis, 

veja-se Lowe e Ellis (1997) e Sack e Wieland (2000)]. No entanto, apesar do seu 

carácter empírico atractivo, os fundamentos teóricos para o alisamento da taxa de juro 

estão longe de ser consensuais. A literatura ofereceu diversas explicações para a 

existência de inércia na política óptima: (1) preocupações com a estabilidade dos 

mercados financeiros (Mishkin, 1999). Isto é, os decisores de política poderão sentir que 

é indesejável uma forte volatilidade financeira dados desfasamentos nas maturidades 

entre o activo e o passivo dos bancos [Cukierman (1989) e Giannoni e Woodford 

                                                                                                                                          
Woodford (1997)]. No capítulo III do nosso trabalho, apresentámos a dedução da regra óptima no 

contexto de um modelo backward looking similar ao aqui apresentado. 
55 Tal como se pode ler em Aguiar e Martins (2003, pp. 11-12). Veja-se igualmente Sack (2000) e Ozlale 

(2003, p. 1599), “(…) it has been observed that the Federal Reserve adjusts interest rates more smoothly 

than the conventional monetary models would predict. As an example, the FRB-US model predicts a more 

volatile interest rate path than the policymakers would choose. This is also confirmed in Rotemberg and 

Woodford (1998)”.   
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(2005)]
56

; (2) maximização da eficiência da política com uma menor variabilidade do 

instrumento, dada a existência de agentes forward looking (Goodfriend, 1991). Isto é, o 

argumento de que é necessária alguma persistência nas taxas de juro de curto prazo 

(começando pelo instrumento de política), para que as taxas de juro de longo prazo se 

alterem. Na medida em que as decisões de despesa são influenciadas pelas taxas de juro 

de longo prazo, só com a sua alteração é que teremos efeitos da política monetária; (3) 

reacção dos decisores de política a incertezas [Goodhart (1998) e (2000b)]. Isto é, um 

conhecimento imperfeito do mecanismo de transmissão e a incerteza acerca do próprio 

modelo utilizado torna óptimo que os decisores de política sejam cautelosos quando 

alteram a taxa de juro [veja-se Brainard (1967), para uma primeira abordagem a este 

problema e Sack (1998 e 2000), Orphanides (1998), Rudebusch (2001) e Wieland 

(1998) para os efeitos de tais incertezas sobre a política óptima]; (4) preocupações com 

a reputação e a credibilidade (Goodhart, 1997). Isto é, o alisamento da taxa de juro 

copia a inércia que é óptima sob compromisso (Woodford, 1999), e movimentos 

acentuados na taxa de juro poderão conduzir a perdas de reputação, ou de credibilidade, 

se a intervenção política necessitar subsequentemente de ser invertida; e, finalmente, (5) 

preocupações com o limite de zero para a taxa de juro nominal (Rudebusch, 2001). 

Uma última explicação alternativa, baseada em considerações de política 

económica, é a de que será útil permitir que ocorra alguma inflação (ou desinflação), 

após determinados choques, na medida em que tal fornecerá uma razão verificável ex 

post para a intervenção da política. Logo, as autoridades monetárias realizam 

intervenções que parecem menores do que a óptima, permitindo maiores movimentos na 

inflação do que aqueles que se registariam, de modo a assegurarem uma base suficiente 

para defender a sua intervenção (Goodhart, 1997). Tal como afirmam Aguiar e Martins 

(2003, p. 12), embora diversos autores tenham argumentado que a evidência sobre 

inércia da política tem um fraco conteúdo estrutural, reflectindo principalmente 

problemas econométricos [e.g, Rudebusch (2002a)], simulações e estimações em Favero 

(2001b) e English et al. (2002) reiteram a evidência a favor de um alisamento 

intencional
57

. Finalmente, a retórica que emana dos bancos centrais também transmite a 

                                                
56 Também Lorenzoni (2001) apresenta uma análise teórica do objectivo duplo de estabilidade de preços e 

estabilidade do sistema de pagamentos e a sua relação com o alisamento da taxa de juro. 
57 Rudebusch (2002a) argumenta nas suas conclusões, que a taxa de juro desfasada poderá não entrar na 

regra de política porque a significância da taxa de juro desfasada em estimativas da regra de política 

poderá ser atribuída a erros autocorrelacionados na regra de política que corresponde à reacção da 

autoridade monetária a outros factores: “(…) the lagged policy tax, though useful in mopping up residual 

serial correlation, should not be given a structural partial adjustment interpretation with regard to 
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impressão de que a estabilidade financeira constitui um objectivo mais importante do 

que a estabilidade do produto. Desde o início do processo de desinflação em meados da 

década de oitenta do século passado, que os bancos centrais se têm mostrado pouco 

predispostos a admitir a sua preocupação com a estabilidade do produto. Entretanto, 

registaram-se diversas actuações com o propósito explícito de promover a estabilidade 

financeira [veja-se Estrella (2001), para uma revisão geral]. Além disso, um discurso 

recente de Bernanke (2004) sumaria os argumentos favoráveis ao alisamento da taxa de 

juro, quer do ponto de vista teórico, quer da perspectiva da autoridade monetária.   

A equação (IV.39) não considera explicitamente o papel dos preços dos activos 

como objectivos da política monetária. No capítulo I apresentámos detalhadamente os 

diferentes argumentos relativamente à possível inclusão dos preços dos activos na 

função de reacção do banco central. No capítulo II mostrámos que os preços dos activos 

têm efeitos significativos, embora de diferente magnitude, sobre a procura agregada 

(consumo) numa amostra alargada de países europeus. Em face desse resultado, o 

capítulo III apresentou um modelo simples de política monetária, em que a regra óptima 

de política derivada a partir do modelo incluía explicitamente os preços dos activos. 

Ora, na continuação dessa mesma linha de trabalho, vamos neste capítulo considerar a 

possibilidade da autoridade monetária levar explicitamente em conta na sua função de 

reacção os potenciais efeitos inflacionistas dos preços dos activos, pelo que vamos 

considerar a seguinte equação: 

 

it =   it-1 + (1 - )  [ r + * +   ( t - *) + y  yt + pa  pat-1 ] + t  (IV.40) 

 

que é equivalente a: 

 

it = c +   it-1 +   t + y  yt + pa  pat-1 + t       (IV.41) 

 

onde: pa = (1 - )  pa 

Note-se que pa representa uma medida para os desvios dos preços dos activos, já 

apresentada na sub-secção anterior, sendo que poderemos fazer a distinção entre preços 

das acções (ps) e preços da habitação (ph). Saliente-se que, não incluímos termos 

contemporâneos para os preços dos activos na função de reacção, dada ser significativa 

                                                                                                                                          
central bank behavior”. Isto é, haverá, empiricamente, um fraco alisamento deliberado da taxa de juro e 
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a possibilidade de ocorrência de simultaneidade. Portanto, à semelhança de Bernanke e 

Gertler (1999), apenas os desequilíbrios nos preços dos activos desfasados um período 

afectam a taxa instrumental, de modo que o banco central não procura antecipar 

potenciais desvios naqueles preços. Portanto, não serão incluídos na regra de política 

termos forward looking para os preços dos activos, dadas as dificuldades em prever os 

seus movimentos. Dada a nossa formulação, para estabilizar os preços dos activos, 

teremos de ter pa > 0. Tal como afirmam Chadha et al. (2004, p. 534), tal implica que, 

sempre que os preços dos activos se desviem positivamente (negativamente) do seu 

nível de equilíbrio – por exemplo, dada a falha de supervisão do mercado ou por causa 

da “exuberância irracional” – o banco central deverá aumentar (diminuir) a taxa de juro 

de modo a contrariar essa dinâmica anómala nos preços. 

Escolhemos esta especificação para começar, na medida em que representa um 

simples acrescento à regra de Taylor tradicional, sem termos a necessidade de nos 

preocuparmos com a potencial simultaneidade entre a taxa de juro e os preços correntes 

dos activos.  

Relativamente à questão se uma resposta da taxa de juro à previsão da inflação 

funcionaria melhor do que uma resposta da taxa de juro à taxa de inflação corrente, 

Taylor (1999c) argumenta que as regras forward looking se baseiam em dados correntes 

e desfasados, uma vez que as previsões se baseiam neles. Logo, segundo Taylor, as 

regras de previsão para a inflação não são mais forward looking do que as regras que 

explicitamente reagem a valores correntes ou desfasados das variáveis. A seguir, e ainda 

nesta sub-seccção, voltaremos a esta questão. 

É também possível utilizar os valores estimados de c,  e  para calcular o 

objectivo de inflação implícito do banco central ( *), dado por: 

 

)λ(1ρ)-(1

ρ)-(1rδ
π

π

c                (IV.42) 

 

Naturalmente que tal implica um pressuposto acerca da taxa de juro real de 

equilíbrio de longo prazo (r)
58

. Iremos igualmente testar especificações alternativas para 

a equação (IV.41).  

                                                                                                                                          
as regras de Taylor empíricas constituem descrições mal especificadas da política monetária.      
58 Iremos utilizar a taxa de juro real média da amostra (4,55 por cento). Naturalmente que, apesar deste 

método ter a vantagem de derivar o valor do objectivo para a inflação de um modo consistente com a 

estrutura da regra de Taylor sofre, contudo, do facto de ser baseado em parâmetros constantes e num valor 
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Numa segunda parte da estimação da regra de política monetária, iremos estimar 

uma regra com termos prospectivos
59

. Assim, incluindo expectativas em (IV.40), 

teremos a equação (IV.43): 

 

it =   it-1 + (1 - )  [ r + * + (Et t+1 - *) + y Etyt+1 + pa pat-1 ] + t  

 

Esta última equação pode ser apresentada do seguinte modo: 

 

it = c + it-1 + Et t+1 + y Etyt+1 + pa pat-1 + t       (IV.44) 

 

Note-se que, apesar da introdução de expectativas relativamente à inflação e ao 

hiato do produto, continua a assumir-se que na regra apenas entram os valores 

desfasados dos preços dos activos. Ou seja, apenas desequilíbrios passados nos preços 

dos activos (desfasados um período) afectam o instrumento de política. Este pressuposto 

implica que os bancos centrais poderão intervir apenas no caso em que se observaram 

desvios dos preços dos activos relativamente ao seu “equilíbrio”, não procurando 

antecipar potenciais desvios futuros.    

Após a apresentação do nosso modelo, onde, para além da descrição dos 

fundamentos microeconómicos fundamentais subjacentes às equações tradicionais dos 

modelos dos “novos Keynesianos” se incluiu uma equação para os preços dos activos, 

iremos proceder no próximo capítulo à estimação de cada uma das suas equações e à 

sua simulação estocástica. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
fixo para a taxa de juro real, o que resulta num valor constante para o objectivo de inflação. Mais adiante, 

na simulação do modelo, iremos considerar um valor para a taxa de juro real mais consentâneo com o 

cenário actual de baixa inflação e baixas taxas de juro nominais [veja-se Garnier e Wilhelmsen (2005), 

para uma estimação da taxa de juro real na zona euro].  
59 Diversos autores argumentaram que a função de reacção forward looking é consistente com o 

comportamento observado dos bancos centrais [Mehra (1999), Clarida e Gertler (1997), Clarida et al. 

(1998 e 2000) e Orphanides (2001a)]. No entanto, Fair (2001) rejeita totalmente a especificação forward 

looking para a função de reacção da Reserva Federal. 
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