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CONCLUSÃO 

 

 

 O objectivo desta tese, como foi afirmado na Introdução, consistia em “aferir da 

importância dos preços dos activos no mecanismo de transmissão da política monetária 

e sua influência sobre a condução da política monetária por parte do banco central, 

procurando-se averiguar se os preços dos activos deverão ter um papel explícito e 

independente na função de reacção da autoridade monetária”. Na prossecução desse 

objectivo utilizámos uma metodologia de abordagens sucessivas com graus de 

aprofundamento crescentes, que procuraram responder às diversas questões colocadas.  

No capítulo I investigámos o funcionamento do mecanismo de transmissão da 

política monetária, dando uma atenção especial ao papel dos preços dos activos nesse 

mecanismo (secção I.2.). Concluímos que existem dificuldades em isolar a importância 

de cada canal de transmissão, dada a sua simultaneidade. No contexto europeu, ao 

avaliarmos resumidamente as potenciais fontes de assimetria no mecanismo de 

transmissão, concluímos que, em parte, o facto desse mecanismo possuir elementos 

endógenos, contribui para uma relativa harmonização dos efeitos das decisões de 

política monetária (sub-secção I.2.3.). Tentando avançar com uma previsão acerca do 

modo como irá evoluir o mecanismo de transmissão da política monetária na Europa, 

podemos afirmar que as maiores alterações se farão sentir nas estruturas financeiras, sob 

o efeito combinado da política monetária única e das forças da globalização, do 

progresso tecnológico e da inovação financeira. Estas alterações diluem a distinção 

tradicional entre os sistemas financeiros de inspiração anglo-saxónica, baseados no 

mercado, e os sistemas financeiros baseados no sistema bancário, localizados 

fundamentalmente na Europa continental. 

No entanto, embora a heterogeneidade nos efeitos da política monetária possa 

continuar a reduzir-se, fruto da convergência das estruturas financeiras e do ajustamento 

do comportamento dos agentes económicos ao novo ambiente macroeconómico, a zona 

euro continuará a agrupar diferenças significativas. Nomeadamente, no capítulo I 

destacámos o facto de, aparentemente, os efeitos riqueza e balanço deverem ser mais 

importantes em alguns dos países que não pertencem ainda à zona euro (e.g., Reino 

Unido e Suécia). Tais diferenças estruturais poderão contribuir para um diferente 

mecanismo de transmissão da política monetária nesses países, na eventualidade da sua 
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adopção do euro. Além disso, nesse mesmo capítulo (sub-secção I.2.2.2.C2), 

evidenciámos acentuadas diferenças na Europa em termos de organização e 

funcionamento dos mercados habitacionais e de crédito, surgindo uma divisão entre as 

economias continentais e as economias mais periféricas (e não pertencentes à moeda 

única), onde o mercado imobiliário tenderá a exercer uma maior influência sobre as 

variáveis macroeconómicas. Nomeadamente, o Reino Unido, dadas as suas 

características estruturais diferenciadas, surge numa posição claramente antagónica à 

ocupada por economias continentais como, por exemplo, a Alemanha e a França. 

Relativamente à questão do papel dos preços dos activos na formulação da política 

monetária, estudada na secção I.3., põe-se o problema se o banco central deverá adoptar 

uma resposta pró-activa ou apenas reactiva, perante os desenvolvimentos naqueles 

preços. O amplo debate na literatura em torno desta questão, que não fornece uma 

receita de política única, conduziu-nos às seguintes conclusões: em primeiro lugar, a 

política monetária, levada a cabo num contexto de objectivos flexíveis de inflação, 

deverá reagir apenas aos desvios dos preços dos activos face aos seus valores 

fundamentais e não a todas as variações que aqueles registarem. Naturalmente, isto 

levanta o problema da identificação desse desvio; em segundo lugar, do mesmo modo 

que existirão diferentes respostas, por parte da autoridade monetária, a choques da 

procura ou da oferta sobre a inflação, um desvio dos preços dos activos motivado por 

um choque tecnológico não deverá ter a mesma resposta do que um choque financeiro 

puro; em terceiro lugar, a política monetária não deverá ignorar os desvios nos preços 

dos activos simplesmente porque é difícil medi-los. A utilização de métodos 

econométricos de extracção de sinal permite tratar dados que possuam ruído sendo que, 

por exemplo, os preços da habitação possuem muito menos ruído, tornando mais fácil a 

identificação e a correcção preventiva dos desvios; em quarto lugar, a informação 

contida nos preços dos activos deverá ser tomada em consideração nas previsões de 

inflação, na medida em que aqueles tenham um impacto directo ou indirecto sobre a 

inflação futura; finalmente, a política monetária não deverá ter um objectivo adicional 

associado ao controle dos preços dos activos. Mesmo existindo uma preocupação com 

os preços dos activos, nomeadamente, com os seus potenciais efeitos sobre a procura 

agregada, mantêm-se apenas os dois objectivos tradicionais da estabilidade de preços e 

do produto (porventura acrescidos de um objectivo de “alisamento” na taxa de juro).   

Portanto, os problemas na identificação precisa da presença de uma bolha e das suas 

causas, irão levar a que as autoridades monetárias não devam actuar preventivamente. A 
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literatura indica que a política monetária deverá possuir um nível de conhecimento 

muito elevado acerca das propriedades estocásticas das bolhas nos preços dos activos, 

para que uma resposta explícita a esses preços se afigure como óptima. Note-se que, as 

duas propostas mais radicais para uma intervenção do banco central em situações de 

desvios significativos nos preços dos activos face a determinados valores de referência,  

ganharam poucos adeptos: a primeira, que advoga a inclusão dos preços dos activos no 

próprio índice de preços, base da definição de estabilidade de preços, defronta-se 

fundamentalmente com um conjunto significativo de problemas práticos; a segunda 

opção, que defende o “esvaziar” da bolha através de uma actuação determinada por 

parte da autoridade monetária, defronta-se com o problema principal da identificação da 

bolha e, além disso, com a provável geração de uma maior volatilidade nas taxas de 

juro. Portanto, dado que um banco central que responda à inflação estará já a responder 

aos movimentos nos preços dos activos, uma visão mais conservadora defende que não 

haverá necessidade de uma resposta directa aos preços dos activos, na medida em que 

os canais dos preços dos activos são semelhantes aos canais da procura agregada. Logo, 

se o banco central seguir uma política preocupada fundamentalmente com os desvios da 

inflação face a um determinado objectivo, a literatura tende a indicar que, 

independentemente do modelo que caracterize a economia, não será positiva em termos 

de bem estar a inclusão dos preços dos activos na regra de política monetária. Por 

exemplo, será preferível garantir alguma flexibilidade numa política de objectivos de 

inflação, mantendo um acompanhamento da evolução dos mercados através, por 

exemplo, da utilização de indicadores associados às condições do crédito. Finalmente, a 

evidência empírica aponta para a necessidade de uma maior atenção ao comportamento 

do mercado imobiliário, dados os efeitos macroeconómicos mais severos provocados 

pelas oscilações acentuadas dos seus preços e à maior probabilidade de queda abrupta 

associada ao aumento excessivo dos preços da habitação. Esta atitude defensiva, embora 

atenta, por parte da autoridade monetária, é designada por alguns autores como uma 

posição de benign neglect.  

Finalmente, na secção I.4., analisámos a estratégia de política monetária do Banco 

Central Europeu (BCE) e a sua relação com os preços dos activos. No âmbito de 

actuação do BCE, o problema do conhecimento do mecanismo de transmissão na 

Europa é da máxima importância, dado o perigo da política monetária única provocar 

choques assimétricos nos diferentes países/ regiões da zona euro. Ou seja, a 

possibilidade de choques simétricos, passíveis de serem combatidos por uma política 
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monetária comum, não se transformarem em assimétricos, em consequência de distintas 

estruturas económicas e financeiras. Se bem que o BCE considere a zona euro como um 

todo, o conhecimento das diferenças no mecanismo de transmissão facilita a avaliação 

dos custos e benefícios das acções de política quando os países estão a requerer 

diferentes soluções de política. Da análise do BCE, conclui-se que a sua orientação do 

objectivo para o médio prazo revela duas importantes características: em primeiro lugar, 

o seu carácter necessariamente gradual, procurando evitar qualquer volatilidade 

desnecessária no produto e nas taxas de juro; em segundo lugar, ao definir o médio 

prazo como horizonte relevante, reconhece explicitamente a existência de 

desfasamentos temporais na transmissão da política monetária e de alguma incerteza 

quanto à sua magnitude e extensão. Com a sua estratégia assente em dois pilares, 

naturalmente que o objectivo do BCE não é o controlo dos preços dos activos. Contudo, 

realiza um acompanhamento dos seus movimentos, no contexto da sua preocupação 

com a preservação da estabilidade dos preços. A este respeito, o papel proeminente da 

moeda e do crédito na estratégia do BCE, deverá ajudá-lo a avaliar os desenvolvimentos 

nos preços dos activos e medir o grau de risco que o seu comportamento coloca para a 

estabilidade de preços a médio ou longo prazo. 

Note-se que, a comprovada existência de uma forte volatilidade nas últimas duas 

décadas nos preços dos activos nos diversos países europeus (e a nível agregado), 

associada à existência de diferenças acentuadas nos mercados imobiliários e do crédito 

dos diversos países da União Europeia conduz, naturalmente, à preocupação com 

potenciais efeitos assimétricos nas diferentes economias europeias, gerando-se 

movimentos díspares na despesa agregada que poderão pôr em causa o objectivo último 

do BCE da estabilidade de preços. Esta preocupação motiva o capítulo II do nosso 

trabalho onde, no âmbito de uma abordagem experimental apoiada nos modelos 

tradicionais do ciclo de vida, se procura investigar os efeitos da evolução dos preços das 

acções e da habitação sobre as despesas de consumo.  

O capítulo II trata-se de um capítulo eminentemente empírico, de carácter que 

podemos definir como exploratório, na medida em que se focaliza num aspecto 

particular do tema tratado no nosso trabalho, nomeadamente, nos efeitos riqueza sobre o 

consumo. Ampliando a literatura nesta matéria, consideramos dados trimestrais para 

nove países europeus, compreendendo um período de cerca de 15/ 20 anos. São 

utilizados dois procedimentos econométricos: em primeiro lugar, como forma de 

detectar efeitos de longo prazo da riqueza no consumo, foi utilizado o método de Stock-
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Watson (DOLS). Posteriormente, através de um Modelo de Correcção de Erros, 

medem-se os efeitos de curto prazo da riqueza no consumo. Apesar dos nossos dados 

não permitirem uma comparação completa entre todos os países considerados, 

encontramos na sub-secção II.2.5., por um lado, uma forte relação entre o crescimento 

dos preços residenciais e o crescimento do consumo e, por outro lado, o efeito 

tradicionalmente fraco das flutuações dos preços das acções sobre o consumo. Assim, o 

mercado habitacional parece ser mais importante do que o mercado bolsista, como 

factor influenciador do consumo, o que de algum modo vem sustentar a análise já 

desenvolvida no capítulo anterior. Aliás, tal como se afirma nas conclusões do capítulo 

II, o forte crescimento dos preços da habitação verificado nos últimos anos em alguns 

países europeus, poderá ser responsável por algum dinamismo do consumo privado, que 

contribuiu para amortecer os efeitos do período de abrandamento na actividade 

económica.  

Sendo assim, no capítulo II, encontramos o efeito riqueza tradicional, tal como 

preconizado nos modelos do ciclo de vida, mas provavelmente também o impacto no 

consumo de um maior acesso ao crédito, dados os efeitos positivos sobre o colateral. No 

entanto, sendo o rendimento disponível a determinante principal do consumo, os efeitos 

riqueza irão afectar o consumo das famílias apenas gradualmente, com os efeitos mais 

fortes derivados da riqueza habitacional. Adicionalmente, é possível que variações nos 

preços dos activos tenham um efeito sobre o consumo das famílias, mesmo que a maior 

parte das famílias não possua acções. Tal pode acontecer na medida em que os preços 

das acções constituem um indicador geral das condições económicas futuras, com 

implicações sobre os níveis de confiança dos consumidores e a forma como vêem o 

futuro. Por outro lado, nos diferentes países, não encontramos evidência de uma reacção 

comum do consumo às variações dos preços dos activos. 

Recorde-se que, após a revisão de literatura efectuada no capítulo I, concluímos que, 

relativamente ao papel dos preços dos activos na estratégia de política monetária do 

banco central, a literatura apontava para uma posição mais passiva. Face à evidência 

empírica de que os preços dos activos (em especial, da habitação), exercem influência 

sobre as despesas de consumo e, daí, sobre a despesa agregada, vimo-nos confrontados 

com a necessidade de aprofundar a investigação acerca das implicações do 

comportamento dos preços dos activos sobre a condução da política monetária. Assim, 

procurámos nos capítulos seguintes do nosso trabalho, desenvolver modelos simples 

que reproduzissem parte da dinâmica presente nas séries consideradas, tentando 
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igualmente concluir pela necessidade ou não de uma ponderação significativa dos 

preços dos activos nas decisões de política monetária. 

No capítulo III, concretamente na secção III.3., derivámos a regra de política 

monetária óptima a partir de um modelo macroeconómico simples, embora ampliado 

com equações que descrevem o comportamento dos preços dos activos (dos seus 

desvios face a uma tendência). Ora, de modo inovador face à literatura existente, 

mostramos que, no contexto de uma política monetária norteada por um objectivo para a 

inflação, a função de reacção óptima inclui os preços dos activos, dados os seus efeitos 

sobre a inflação futura. A partir da análise do funcionamento do modelo, realizada na 

secção III.4., foi enunciado um conjunto de Proposições, retirando-se a ideia de que, na 

presença de efeitos riqueza e de ineficiências nos mercados de capitais e da habitação, a 

política monetária deverá conferir um papel independente aos preços dos activos e não 

os considerar apenas como instrumentos para a previsão da inflação e do produto. Na 

secção III.5. efectua-se a calibragem do modelo e a análise da sua sensibilidade a 

choques. Os resultados indicam que, aparte os choques da procura, a regra que 

incorpora os preços dos activos implica uma maior volatilidade do que uma regra mais 

simples. O efeito das perturbações desaparece após alguns períodos, mas a variablidade 

observada nas variáveis é mais forte no modelo completo. Pensamos que uma outra 

conclusão importante prende-se com o facto da redução da ineficiência nos mercados de 

activos contribuir, independentemente dos efeitos dos preços dos activos sobre a 

despesa, para uma menor reacção do instrumento de política. 

Aproveitando alguma da intuição fornecida pelo modelo desenvolvido no capítulo 

III, e procurando investigar mais cuidadosamente algumas das conclusões aí retiradas, 

desenvolvemos no capítulo IV um modelo, de características semelhantes, do tipo 

“novo Keynesiano”, sendo explicados os fundamentos microeconómicos das suas 

diferentes equações. Consideram-se, portanto, quatro equações dinâmicas: (1) uma 

equação da procura agregada (curva IS), em que o hiato do produto é função da taxa de 

juro real de curto prazo, do hiato do produto esperado, dos preços dos activos (em 

consideração dos efeitos riqueza e balanço dos preços dos activos sobre a procura 

agregada, tal como foram descritos no capítulo I), e de um choque da procura; (2) uma 

curva de ajustamento dos preços (curva de Phillips), “novo Keynesiana” híbrida, onde a 

inflação depende da inflação esperada e desfasada, do hiato do produto corrente e de um 

choque do tipo da oferta; (3) uma equação que descreve a dinâmica prospectiva dos 

preços dos activos que, tendo as suas raízes num modelo simples de avaliação de 
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activos, estipula que os desvios do preço do activo face à sua tendência são uma função 

dos dividendos esperados no futuro (incorporados nos desvios esperados), da taxa de 

juro real de curto prazo, do hiato do produto do próximo período (também uma medida 

dos dividendos futuros esperados) e de um termo de perturbação; e, finalmente, (4) uma 

equação que fecha o modelo, representando a função de reacção do banco central, onde 

o banco central ajusta o seu instrumento de política de acordo com a evolução dos 

desvios da inflação face ao objectivo, da existência de um hiato do produto e da 

ocorrência de desvios dos preços dos activos face à sua tendência. Além disso, o banco 

central procura não provocar movimentos acentuados na taxa de juro. 

Numa primeira parte do capítulo V apresentam-se os dados agregados para a zona 

euro (secção V.2.), que servirão de base à estimação pelo Método dos Momentos 

Generalizado. Os resultados das estimações econométricas efectuadas (secção V.3.), 

compreendendo um período de cerca de quinze anos, não parecem sugerir que o banco 

central virtual utilize os preços dos activos como objectivos, o que significaria que 

tentaria estabilizar aquelas variáveis do mesmo modo que tenta estabilizar a inflação e/ 

ou eliminar o hiato do produto. As diferentes regras do tipo Taylor estimadas parecem 

descrever bem o comportamento passado da taxa de juro na zona euro, no entanto, numa 

perspectiva histórica, encontramos um fraco suporte para a inclusão dos preços dos 

activos na função de reacção da autoridade monetária. Isto é, os dados sugerem que a 

autoridade monetária europeia virtual não teve quaisquer intenções de provocar algum 

tipo de correcção rápida da sobrevalorização nos mercados de activos, dados os seus 

potenciais efeitos desestabilizadores sobre a economia. Portanto, conclui-se que, para 

além dos desequilíbrios nos preços dos activos não serem estatisticamente significativos 

nas regras de Taylor (backward e forward looking), a evidência fornecida sugere que 

não sendo essas variáveis fundamentais para uma política monetária sistemática, 

dificilmente poderão induzir uma resposta por parte do banco central face a desvios 

relativamente grandes. Por outro lado, os nossos resultados mostram claramente que, 

para explicar o comportamento da taxa de juro necessitamos não só de um elevado peso 

do termo de alisamento da taxa de juro, mas também de um grau relativamente elevado 

de comportamento prospectivo na determinação do hiato do produto e na fixação dos 

preços.  

Após a estimação efectuada, procedeu-se, numa segunda parte do capítulo V 

(secção V.4.), à calibragem do modelo, necessária à análise do seu comportamento 

dinâmico. Na medida em que a metodologia seguida permite examinar com algum 
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cuidado as consequências de calibragens alternativas, as principais conclusões retiradas 

da análise da sensibilidade do modelo a choques e das suas respostas nas simulações 

estocásticas efectuadas, são as seguintes: em primeiro lugar, as funções impulso-

resposta revelam um modelo aparentemente bem especificado, sendo estabelecido um 

mecanismo de transmissão, que vai da taxa de juro para o hiato do produto, inflação e 

preços dos activos, consistente com os factos estilizados dos efeitos dinâmicos da 

política monetária; em segundo lugar, pelas funções impulso-resposta revela-se que não 

será desejável a inclusão dos preços dos activos na regra de política monetária, na 

medida em que tal iria provocar uma maior instabilidade das diversas variáveis 

macroeconómicas e a necessidade de um maior número de períodos para as variáveis 

regressarem aos seus valores de estado estacionário; em terceiro lugar, a regra de 

política monetária deverá conter uma ponderação relativamente elevada para a inflação 

deixando, no entanto, espaço para um pequeno papel do hiato do produto; finalmente, a 

inclusão de uma reacção aos desvios nos preços dos activos na regra de política 

monetária só se justificaria num contexto de uma forte sensibilidade do hiato do produto 

aqueles (o que não foi confirmado pela estimação anterior) e, mesmo nesse caso, os 

ganhos em termos de bem estar seriam pouco significativos pelo que dificilmente 

compensariam os problemas derivados de um acompanhamento explícito do 

comportamento dos preços dos activos por parte da autoridade monetária. Portanto, num 

cenário em que se verificam fracos efeitos dos preços dos activos sobre a economia, não 

será aconselhável a sua inclusão na regra de política dada a instabilidade daí resultante.  

Os nossos resultados parecem sugerir que os preços dos activos não serão uma 

variável fundamental da política monetária, apesar de poderem representar um aspecto 

importante da formulação dessa política. Por outras palavras, os nossos resultados 

empíricos podem sugerir que, apesar de ter os preços dos activos como objectivo não ter 

sido uma política sistematicamente seguida pelo banco central virtual, em consideração 

dos riscos que os desvios acentuados nos mercados dos activos poderiam colocar sobre 

a estabilidade macroeconómica e robustez do sector financeiro, aquele poderá ter 

reagido aos preços dos activos em alguns momentos ao longo da amostra. Mais 

precisamente, os nossos resultados são consistentes com a visão de que, embora 

comprometidos com a condução da política monetária e com o controlo da inflação e, 

em menor escala, do hiato do produto, os bancos centrais poderão sempre actuar em 

resposta aos movimentos nos preços dos activos quando exista necessidade de evitar 
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uma correcção abrupta nos mercados que possa ter efeitos desestabilizadores sobre a 

economia. 

 

Em resumo, uma conclusão global retirada da literatura estudada, dos modelos 

teóricos desenvolvidos e da evidência empírica, é que desvios significativos nos preços 

dos activos poderão impor custos relevantes sobre a economia, em particular se forem 

acompanhados de uma fragilidade do sistema financeiro e se ocorrerem no mercado 

imobiliário. Daí, a evidência apresentada sugere que a autoridade monetária deverá 

acompanhar de perto os desenvolvimentos nos preços dos activos e reagir apenas 

quando estiver suficientemente segura de que a sua reacção não terá efeitos mais 

perniciosos do que benéficos (o que será seguramente difícil dados os problemas de 

identificação de desvios significativos nos preços e os desfasamentos nos efeitos da 

política monetária). Além disso, a autoridade monetária deverá estar ciente do facto 

estilizado de que as bolhas nos preços da habitação são mais preocupantes do que as 

bolhas nos mercados accionistas, em parte porque o mercado habitacional tende a 

reflectir as condições domésticas do crédito, enquanto que os mercados accionistas 

tendem a reflectir forças globais. Sendo assim, concluímos pela prevalência da 

perspectiva de actuação designada por alguns autores como de benign neglect, ou seja, 

os preços dos activos deverão ser considerados em qualquer estratégia de política 

monetária, na medida em que a sua evolução poderá ter implicações sobre as 

expectativas/ previsões da inflação, embora o seu controlo não deva constituir um 

objectivo explícito dessa mesma estratégia de política. Neste espírito, pensamos que a 

estratégia de política monetária do BCE, assente nos dois pilares da análise económica e 

monetária, se insere nessa mesma perspectiva de actuação ou de competências de uma 

autoridade monetária preocupada fundamentalmente com a estabilidade de preços, mas 

atenta aos desenvolvimentos potencialmente desestabilizadores que se verificam nos 

mercados de activos.                
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