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1 - lntrodu~io 

Saber se a validade das inferemcias estabelecidas com base nos testes 
classicos de ccracionalidade» das expectativas e posta em causa pelos resulta
dos da teoria das rafzes unitarias (e da co-integravao) e a principal questao 
tratada neste trabalho, onde tambem e revisto, sob uma perspectiva crftica, urn 
teste de «racionalidade» proposto recentemente. Como se tornara claro, as 
consequencias da «revoluvao da co-integravao» sao, neste domfnio, bastante 
menos profundas do que seria de esperar (e do que alguma literatura pretende 
fazer crer): para que os metodos de inferencia tradicionais permanevam validos 
nao e estritamento necessaria que as variaveis envolvidas sejam estacionarias 
e ao novo «teste de co-integravao restringida» nao pode ser atribufdo urn pa
pel determinante no estabelecimento da «racionalidade». 

Por outro lado, o exame da «racionalidade» das expectativas de inflavao 
no caso portugues sera objecto de urn tratamento bastante extenso, com as 
linhas de investiga9ao travadas em Lopes (1993) a complementarem as que 
aqui sao apresentadas e a serem implementadas empiricamente. Em particular, 
as metodologias af propostas para o tratamento dos erros de medivao (EMs), 
que vao para alem das propostas de Pesaran (1989), serao intensamente 
empregues. Nesse sentido, para alem da eventualidade da presenva de erros 
sistematicos ser devidamente acomodada, e de salientar o recurso sistematico 
aos ajustamentos do tipo dos de Hansen e Hodrick (1980) e de White [com a 
correcvao adicional de Newey e West (1987)] nas estatfsticas de teste, para 
efectuar inferencias validas na presenva de heterocedasticidade e de auto
correlavao nas variaveis residuais das equavoes de teste. Dada a disponibilida
de de dados de percep9oes, tambem se introduz urn novo teste de eficiencia, 
mais ccfraco» que o tradicional. A evidencia encontrada e bastante clara, apon
tando inequivocamente para a existencia de informavao disponfvel no momento 
da formulavao das expectativas relacionada de forma sistematica com os res
pectivos erros. A classificavao que se propoe para as espectativas no perfodo 
considerado e apenas a de «assimptoticamente racionais», pois nem mesmo a 
«racionalidade econ6mica» pode ser aceite. 

(") 0 trabalho aqui apresentado baseia-se na dissertayao de doutoramento do autor (defen
dida em Dezembro de 1993). Agradecem-se os comentarios e as sugestoes dos Profs. C. Silva 
Ribeiro e Juan Dolado, aos quais, obviamente, nao pode ser imputada qualquer responsabilidade 
nos erros e omissoes que possam subsistir. 
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2- A «revolu~iio da co-integra~iio»: novos problemas e metodos 

A teoria da co-integra9ao e das rarzes unitarias tern vindo a provocar al
terayoes profundas na modeliza9ao econometrica e, em particular, na aborda
gem da especifica9ao de modelos dinamicos. Tambem o domlnio dos testes 
directos de «racionalidade•• nao escapou a «revolu9ao», com crrticas formula
das aos metodos tradicionais e com a proposi9ao de novas metodologias de 
teste. E sobretudo o primeiro desses dois aspectos que nos interessa, uma vez 
que, em nossa opiniao - e talvez devido a alguma incompreensao e ou in
capacidade para acompanhar todos os desenvolvimentos recentes -, as novas 
estrategias emergentes tern urn caracter algo redutor, com as implicavoes da 
«hip6tese das expectativas racionais» (HER) a serem apenas parcialmente 
investigadas. 

0 reconhecimento crescente de que muitas series macroecon6micas sao 
nao estacionarias, com uma raiz unitaria na sua representa9ao auto-regressiva, 
conduziu a uma reapreciavao profunda dos metodos de inferencia tradicionais 
sem que, no entanto, dar tenha surgido uma «grande teoria unificadora». De 
facto, as distribuivoes assimpt6ticas e as velocidades de convergencia dos 
estimadores dependem de inumeras particularidades, tais como a presenva ou 
ausencia de rela9oes de co-integrayao entre os regressores e entre estes e o 
regressando,· a presenva ou ausencia de «deriva•• (drift) nos regressores, o facto 
de se poder ou nao escrever o parametro de interesse como coeficiente de 
uma variavel estacionaria de media nula, etc. Sao sobretudo estas consequencias 
ao nrvel dos metodos de inferencia, mais do que os novos procedimentos de 
teste, que serao brevemente passadas em revista na exposi9ao que se segue. 

2.1 - 0 «teste de nao enviesamento» revisitado 

Suponha-se que as series de observa9oes da variavel a prever (IT,) e da 
de expectativas (Ilrl sao nao estacionarias, mas que uma unica diferenciayao 
e suficiente para obter series estacionarias, isto e, que IT, llf- 1(1) (1). Admita
se ainda que em ambas as series a deriva e nula (isto e, que o valor esperado 
das suas primeiras diferenvas e nulo). Suponha-se, finalmente, que as duas 
variaveis se encontram co-integradas [1, IT? - Cl(1, 1 )], isto e, que existe uma 
combinayao linear das duas series que produz uma serie estacionaria. Consi
dere-se, por outro lado, a equa9ao de «regressao realizavoes-expectativas•• 
(RAE) da equayaO do «teste de nao enviesamentO>> (TN E): IT, = a+ ~ rrr + Ur 

Entao, de acordo com urn resultado demonstrado por Stock (1987), o estimador 
OLS de ~. ~. converge para o seu limite em probabilidade (~) a mesma taxa 
que a de crescimento da dimensao da amostra (7), ou seja, a propriedade de 

(1) De forma pouco rigorosa, alguns autores [por exemplo, Liu e Maddala (1992)] referem
-se a processos 1(1) como passeios aleat6rios. 0 que a decomposi~o de Beveridge e Nelson 
mostra e que qualquer processo 1(1) pode ser decomposto aditivamente numa tendencia estocastica 
(urn passeio aleat6rio com ou sem deriva) e numa serie estacionana, podendo a importancia re
lativa de cada components variar substancialmente de caso para caso (veja-se, por exemplo, Stock 
e Watson (1988). 
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consistencia mantem-se valida e ate se verifica a uma velocidade superior a 
habitual (T'12), propriedade que tern vindo a ser designada de 
«superconsistencia». Todavia, a distribui~ao assimpt6tica de ~ nao e uma nor
mal, pelo que os metodos de inferencia usuais baseados nas estatfsticas t ou 
F nao sao validos. Por outras palavras, a presen~a de variaveis 1(1) to rna a 
inferencia nao standard. Como consequencia, como teste de «racionalidade», o 
TNE [de (a, ~) = {0,1 )] pode nao ter qualquer significado. 

Com o objectivo de dar alguma substancia empfrica a este resultado, 
Webb (1987) efectuou urn estudo de simula~ao em que as variaveis a prever 
foram geradas com passeios aleat6rios simples illt = Ilt_1 + el' com et «rufdo 
branco») e em que para series de previsao foram tornados os valores desfasados 
das realiza~oes (Ilf = Ilt_1). Embora por constru~ao nao exista qualquer 
enviesamento de previsao, usando urn nfvel nominal de 5 %, Webb constatou 
que em cerca de 19% dos casos o TNE rejeitava (incorrectamente) a hip6tese 
nula. Por conseguinte, o uso indevido do TNE em contextos nao estacionarios 
parece enviesar as inferencias de forma desfavoravel a HER. 

Todavia,nao e necessariamente verdade que para que o teste usual da 
hip6tese {a, ~) = {0, 1) seja valido Ilt e Ilf devam ser estacionarias. West {1988) 
demonstrou que, no caso particular em que, para alem de serem 1(1) (e co
-integradas), as variaveis de regressoes analogas as do TNE possuam uma 
deriva nao nula, o resultado da normalidade assimpt6tica de ~ volta, de novo, 
a ser valido (2). Assim, como medidas preventivas, para alem de averiguar a 
ordem de integra~ao de Ilt e de rrr e de testar a sua co-integra~ao no caso de 
serem 1(1 ), torna-se tambem necessaria investigar a presen~a ou ausencia de 
deriva nessas variaveis. Por outro lado, s6 por este exemplo, e possfvel come
~ar a notar que o trabalho com variaveis integradas nao implica necessaria
mente inferencias incorrectas associadas a ajustamentos espurios. 

Embora muito frequentemente as estatfsticas da ARE nao possam ser 
usadas para testar a HER, o interesse por essa equa~ao de regressao foi 
reavivado com a teoria da co-integra~ao. De facto, como salienta Fischer (1989) 
[baseado em Granger (1986)], se Ilt- 1(1), para que Ilf seja uma previsao «ra
cional» de Ill' varias condi~oes necessarias devem ser satisfeitas: 

1) rrr tambem deve ser 1(1) (3); 
it) Ilf deve estar co-integrada com Ilt [Ill' Ilf- Cl(1, 1 )]; e, adicio

nalmente, 
iii) 0 factor de co-integra~ao deve ser unitario, isto e, o vector de co

-integra~ao deve ser (1, - 1 ). 

Com efeito, a condi~ao il} deve ser satisfeita por qualquer previsao opti
ma de 11,: pelo menos no Iongo prazo, qualquer serie de previsoes minima
mente aceitaveis nao pode divergir significativamente da de realiza~oes. Por outro 
lado, 1) e uma condi~ao necessaria para il}: para que Ilt e rrr se encontrem co-

(2) Para alem disso, a convergencia de ~ para ~ efectua-se a uma velocidade ainda maior 
(73'2) que no caso anterior; em ambos os casos, a convergencia de a para a continua a verificar
-se a taxa habitual. 

(3) Ou, mais geralmente, se II,- I( a), d> o, m tambem deve ser l(a). 
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-integradas, a ultima deve, pelo menos, apresentar as mesmas propriedades 
de Iongo prazo que a primeira; ou seja, se ITt evolui segundo uma tend€mcia 
estocastica, Ilf tambem deve canter uma tendencia do mesmo tipo [e a condi
vao it) implica que essa tendencia seja comum]. Finalmente, a condivao de o 
parametro de co-integravao ser unitario visa a satisfavao da propriedade de nao 
enviesamento: urn factor nao unitario corresponderia apenas a uma evoluvao 
paralela das duas series, a uma tendencia sistematica para a sub ou para a 
sobreprevisao das realizav6es pelas antecipa96es. 

A consideravao exclusiva de it), sem a restrivao adicional de iit), conduz
-nos novamente a equa9ao do TNE: a RRE e agora vista como a «regressao 
de co-integravao» [no sentido de Engle e Granger (1987}], incluindo urn termo 
independents como e usual nesse tipo de regressoes, mas e usada com o 
objective de testar a hip6tese nula (de nao co-integravao) da existencia de uma 
raiz unitaria na serie dos erros, ut [e nao a de (a, ~) = (0, 1 )]. 

2.2 - 0 ccteste de co-integra.;:ao restringida» 

No entanto, como e salientado, par Liu e Maddala (1992}, a consideravao 
adicional de ii1) permite simplificar a metodologia de teste, tornando redundante 
a RRE. Com efeito, como no caso da existencia de uma relavao de co-integravao 
entre apenas duas variaveis o vector de co-integravao e unico e como (apesar 
da propriedade de «superconsistencia») podera nao ser possfvel testar p = 1 
usando os metodos habituais, urn teste conjunto de it) e de iit) pode ser efec
tuado testando simplesmente a presenva de uma raiz unitaria na serie dos erros 
de expectativas (TJt=Ilt-Ilf>. Se Ill' Ilf-1(1) masse llt-1(0}, e evidente que 
ITt e Ilf co-integram com vector de co-integravao (1,-1} (que, neste caso, e 
unico). Tudo o que e necessaria e efectuar urn teste de estacionaridade da 
serie dos erros para determinar se llt- 1(0) (4). Este teste sera designado [tal 
como em Liu e Maddala (1992)] como «teste de co-integravao restringida» (TCR), 
dado que difere dos testes de co-integravao usuais na restri9ao adicional sabre 
o factor de co-integragao. 

2.3 - Co-integra.;:ao e erros de medi.;:ao nas variaveis 

A teoria da co-integragao tambem oferece uma reapreciagao do problema 
dos EMs na RRE: se as variaveis medidas sem erro sao 1(1) e co-integradas e 
se os EMs sao 1(0}, entao, as series observadas com erro tambem estarao co
·integradas [Granger (1986}]. [Tambem para este resultado existe evidencia adi
cional de suporte, sob a forma de urn estudo de Monte Carlo efectuado par 
Fischer (1990}.] Alias, como mostram Phillips e Durlauf (1986, teorema 4.1) e 
Stock (1987}, EMs 1(0} em regress6es com variaveis integradas nao afectam a 
consistencia do estimador OLS. lntuitivamente, este resultado e justificado pelo 

(4) Note-se que no caso de Ilp ITr- l(d), d> 1, ao contrario do caso geral dos testes de 
co-integrac,:ao (em que apenas se testa que 111 - l(c), c < d), a hip6tese nula de que 111 - 1(0) nao 
se altera. 
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facto de a variabilidade amostral do(s) regressor(es) dominar assimptoticamente 
a correlactao entre este(s) e os erros. Ou seja, o enviesamento ou ccruldo» devido 
a EMs torna-se assimptoticamente desprezlvel por ser esmagado pelo«sinal» 
proveniente da referida variabilidade. 

Em pequenas amostras, contudo, o enviesamento devido a EMs encontra
·se presente e pode ser substancial (5): Jeong e Maddala (1991) preconizam a 
estimactao IV mesmo com variaveis 1(1) e EMs 1(0) e Fischer (1990) mostra 
que a probabilidade da· ocorrencia de erros de tipo I nos testes de co-integractao 
(de rejeictao da nula de nao co-integractao quando ela e verdadeira) pode au
mentar substancialmente devido a essa presen9a. Ou seja, caso se teste a HER 
com um teste de co-integractao usual, o efeito dos EMs e o oposto do previsto 
pelos · adeptos da hip6tese: se os EMs sao importantes, Fischer mostra que a 
dimensao real dos testes de Dickey-Fuller (OF) e de Durbin-Watson (CROW) 
pode atingir valores da ordem dos 95 %, rejeitando-se quase sempre incorrec
tamente a nula (isto e, nao rejeitando incorrectamente a HER). Como, pelo 
motivos ja expostos, pode nao ser posslvel efectuar inferencias validas mesmo 
que se empregue o metoda IV - e tambem como interessa efectuar urn TCR 
e nao um teste de co-integractao classico -, a via a seguir s6 parece poder ser 
a que e recomendada por Fischer, adoptando urn nlvel de significancia nominal 
mais baixo que o habitual quando existam suspeitas da presencta de EMs. 

2.4- Co-integra~ao e mecanismos de correc~ao de erros 

Como acabamos de ver, testes previos de ordem de integractao e de co
·integractao entre nt e nr sao fundamentais como testes preliminares de 
«racionalidade»: se nr nao apresentar a mesma ordem de integractao que nt 
ou se nao estiver co-integrada com esta (com um factor unitario), a possibilida
de de as expectativas serem «racionais» pode ser imediatamente exclulda, sem 
recorrer a testes adicionais. 0 reconhecimento deste facto, no entanto, nao 
implica que - ao contrario de autores como Maddala e «associados» -, se 
atribua a esses testes urn papel determinante no estabelecimento da 
«racionalidade•• das expectativas. Essa e uma perspectiva tao incorrecta como 
a pratica generalizada do passado, que consistia em atribuir ao TNE esse pa
pel. A exigencia de co-integractao, mesmo que complementada com a imposi
CfBO de um factor unitario, e apenas uma condictao necessaria minima, nao 
suficiente para a «racionalidade Muthiana»; que os erros de expectativas apre
sentem urn comportamento estacionario s6 indica que existe uma tendencia 
estocastica comum, isto e, propriedades comuns de Iongo prazo nas series de 
realizact6es e de antecipa<f6es, de forma que as ultimas nao apresentem ten
dencia para divergir substancialmente das primeiras ao Iongo do tempo. Por 
outras palavras, como o conceito de co-integractao s6 implica uma relactao de 
equilibria de Iongo prazo, a possibilidade de erros sistematicos no curta prazo, 
significativamente correlacionados com variaveis do conjunto de informactao dis
ponlvel, nao e exclulda por urn resultado nao desfavoravel do TCR. Na realida-

(5) Segundo Bane~ee et a/. (1986), para o caso de duas variaveis, urn indicador grosseiro 
do enviesamento e dado pela diferen~a entre a unidade e o Ff2 da regressao de co-integra~ao. 
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de, o TCR e mais apropriado para estabelecer apenas a «racionalidade 
assimpt6tica» das expectativas - que s6 exige a ausencia de erros sistemati
cos no Iongo prazo -, nao a Muthiana, que e caracterizada por propriedades 
de optimalidade preditiva de curta prazo. Resposta incompleta e ou parcial das 
expectativas a variaveis relevantes do conjunto de informacao nao pode ser pasta 
de parte somente com base no TCR. 

Esta perspectiva do papel do TCR pode ser reforcada pela consideracao 
do teorema de representacao de Granger, segundo o qual a co-integracao m,. 
llf- Cl(1, 1 )], com factor unitario, neste caso) implica a existencia de uma re
presental{§o das variaveis sob a forma de urn mecanisme de correccao de erros 
(e o inverse tambem e verdadeiro) do tipo: 

onde {e11} e {E:21} sao processes estacionarios, I p1 I+ I p2 I"* 0 (ou seja, pelo 
menos urn desses parametres devera ser nao nulo) e o coeficiente de Tit1 e 
precisamente (neste caso) a unidade. Entao, como notou Fischer (1989), se 
llf-1 nao causar IT, (isto e, se p1 = 0), p2 tera que vir necessariamente diferente 
de zero, pelo que arrr tera ccinfluencias adaptativas», no sentido em que e in
fluenciada pelo erro (de «equilibria») do perfodo anterior (6). 

Varies aspectos devem ser salientados relativamente a segunda equacao 
de (1 ). Em primeiro Iugar, a estrutura de formacao implicada s6 pode ser con
siderada «fracamente racional», no sentido em que apenas valores desfasados 
de IT, e de llf entram nessa equacao. lnfluencias de outros tipos (regressive, 
por exemplo) nao sao necessariamente exclufdas, tal como a presenca de outras 
variaveis (estacionarias ou integradas mas co-integradas entre si) do conjunto 
de informacao tambem nao e de excluir. 0 facto a salientar, no entanto, e que 
tudo o que a co-integracao entre IT, e ITf implica e uma representacao do tipo 
da de (1 ). A «racionalidade Muthiana» nao e, por conseguinte, provada (1). Em 
segundo Iugar, se p2 "* 0, nessa equacao encontra-se presente urn mecanisme 
de aprendizagem com os erros passados (que pode ate ter ordem superior a 
urn), que s6 dificilmente e justificavel pelo recurso a HER. De facto, recorde-se 
que a HER pressupoe implicitamente que os processes de aprendizagem ja se 
encontram completados. Por outro lado, e ainda para o mesmo caso, e curiosa 
notar a presen9a, algo contradit6ria, precisamente da hip6tese contra a qual a 
HER e empunhada, como consequencia de urn resultado favoravel de urn teste 
de «racionalidade». Finalmente, note-se que essa equal{ao pode ser considera
da como urn born ponto de partida para a especifical{ao de urn modelo de for-_. 
mal{ao, nao excluindo necessariamente a presen9a de outras variaveis, bern 
como de erros com desfasamento superior a urn. 

(6) Alias, como teste de «racionalidade», Fischer sugere (e efectua) testes de envolvencia 
do modele adaptativo contra outros tipos de modelos de format;:ao de expectativas. 

(1) Sem se referir ao conceito de co-integrat;:ao, Patterson (1987) tambem ja havia sugerido 
urn modele de correct;:ao de erros como caracterizador de expectativas «assimptoticamente ra
cionais», mas nao necessariamente como implicando conformidade com a HER. 
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2.5 - Validade das inferencias nos testes de eficiencia e de ortogonalidade 

Com os testes classicos de autocorrelat;ao a nao suscitarem, geralmente, 
problemas especiais para alem dos induzidos pelos EMs - uma vez que, mesmo 
que IIr seja 1{1 ), basta que rrr esteja co-integrada com IIr para que OS erros 
de expectativas sejam estacionanos, caindo-se, assim, no caso classico das pro
priedades de consistencia e das distribuit;oes limite habituais -, resta investi
gar que consequencias advem do emprego de regressores nao estacionarios 
nos testes de eficiencia e de ortogonalidade. Contrariamente a uma suposicao 
que se parece ter generalizado (B), para que os metodos tradicionais permane
cam validos nao e estritamente necessaria que a condit;ao de estacionaridade 
seja satisfeita. Alias, parece dever-se a popularizacao dessa {incorrecta) supo
sit;ao o quase abandono desses testes na literatura recente, pelo menos na 
sua forma habitual. Ora, como salientado por Stock e West {1988), os procedi
mentos de teste usuais sao adequados em muitas circunstancias, mesmo com 
regressores com tendencias estocasticas. 0 que e necessaria e examinar as 
propriedades individuais e conjuntas de integracao e de co-integracao desses 
regressores e proceder em conformidade com esse exame, de forma que as 
inferencias possam ser {pelo menos assimptoticamente) validas. Tal como to
ram usualmente efectuados no passado, os testes classicos de eficiencia e de 
ortogonalidade sao geralmente validos. 

A suposicao de que os metodos classicos sao sempre enganadores quan
do os regressores das equacoes de teste sao processos integrados tern a sua 
origem no trabalho de Mankiw e Shapiro {MS) {1986), onde e usado o seguinte 
processo de geracao de dados {PGD): 

(2) 

onde xt e uma variavel do conjunto de informacao {xt-1 e .Qt-1), {Tt1} e {e1} sao 
processos «ruldo branco» e o representa o delta de Kronecker {isto e, o15 = 1 
se t= s e <>rs= 0 nos restantes casos). 0 procedimento usual do teste de orto
gonalidade consiste em testar H0 : ~ = 0 no modelo de regressao Yr = a+ ~ xt-1 + ur 
Dois casos importantes, pelos problemas que provocam, merecem atencao 
especial. No primeiro caso, com A. = 1, x1 segue urn passeio aleat6rio simples 
[xt- 1{1 )], pelo que o procedimento padece de uma deficiencia grave: os dois 
lados da equacao de teste nao tern a mesma ordem de integracao - a regres
sao nao e «consistente» ou ••equilibrada» -, facto de que resulta que as esta
tlsticas dos testes t e F nao possuam a distribuit;ao assimpt6tica habitual [veja
se, por exemplo, Phillips e Durlauf {1986)]. 

0 caso focado no estudo de simulat;ao de MS, no entanto, e o de uma 
«regressao consistente»: I A. I < 1 mas pr6ximo da unidade e p tambem muito 
pr6ximo ou mesmo igual a unidade. Ou seja, a variavel do conjunto de infor
macao encontra-se substancialmente autocorrelacionada - seguindo urn proces-

(8) Como exemplos recentes refiram-se Lee (1991) e Reilly e Witt (1992). 
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so «quase integrado» de ordem urn ou «estacionario na fronteira» - e as suas 
inova96es estao fortemente correlacionadas (contemporaneamente, apenas) com 
os erros de expectativas, isto e, com a variavel dependente da equa9ao de 
teste. Embora a regressao seja «consistente», MS mostraram que, em amos
tras de dimensao finita, os testes t e F tern dimensoes reais muito superiores 
as nominais, conduzindo, com muita frequencia, a rejei9ao incorrecta de H0 (9). 

Este resultado seria, entao, suficiente para estabelecer a existencia de urn forte 
efeito sistematico de sobre-rejei9ao nos testes classicos de eficiencia e de 
ortogonalidade. 

Todavia, como Galbraith et a/. (1987) mostraram, tambem com base em 
evidencia de Monte Carlo, a importancia do referido efeito de sobre-rejei9ao foi 
muito empolada: a introdu9ao de pequenas altera96es no PDG (2) e, sobretu
do, na equa9ao de teste, tornando-os mais realistas - nomeadamente, atraves 
da inclusao de uma variavel adicional do conjunto de informa9ao - permite 
aproximar substancialmente as dimens6es reais dos testes dos seus nfveis 
nominais, tornando as diferen9as insignificantes mesmo em pequenas amostras. 
Em particular, para o caso em que se inclui na equa9ao de teste um 
desfasamento adicional da variavel x1 - passando o teste a basear-se na re
gressao y1 = a+ ~1 x1_1 + ~2 x1_2 ur -, Galbraith et a/. mostraram que nao existe 
qualquer efeito de sobre-rejei9ao na utiliza9ao das estatrsticas t para pratica
mente todos os valores de ').., e de p (mas que o efeito subsiste quando se usa 
a F). lsto e, mesmo com ').., = 1, as dimens6es reais dos testes individuais coin
cidem com as nominais, independentemente do valor de p. 

Banerjee e Dolado (1988) e Stock e West (1988) vieram posteriormente 
justificar teoricamente este resultado (e em ambos os casos o estrmulo foi o 
mesmo, tendo origem no teste da HER-rendimento permanente). Como e sa
lientado em ambos os trabalhos, a condi9ao chave para que os metodos de 
inferencia classicos sejam validos e que os regressores da equa9ao de teste 
se encontrem co-integrados, tornando a equa9ao «consistente», o que permi
te a utiliza9ao valida dos valores crfticos usuais (retirados da tabela da ~- Ou 
seja, tal como no caso em que a variavel dependente tambem e 1(1) [analisa
do por Sims et a/. (1990}], a condi9ao chave e que seja possfvel reescrever 
a equa9ao de forma que os parametres relevantes sobre os quais assenta a 
inferencia apare9am como coeficientes de variaveis estacionarias (de media 
nula). Ora, e facil de verificar que o caso anterior satisfaz essa condi9ao: basta 
substituir x1_1 por x1_2 + Ax1_1 para que a equa9ao se escreva como 
Yt = a + ~1 Axt-1 + (~1 + ~2) x1_2 + u~ ora, como ~1 e agora o coeficiente de uma 
variavel estacionaria, a distribui9ao limite do seu estimador OLS (algebricamente 
igual ao da equa9ao inicial) e a normal, pelo que a utiliza9ao dos valores crf
ticos habituais para o racio-t de H0 : ~1 = 0 e justificada. (Quanto a ~2, basta 
considerar o mesmo argumento e a substitui9ao de x1_2 por x1_1 - Axt-1.) lsto 

(9) Uma explica<;ao analftica para esses resultados encontra-se em Banerjee e Dolado (1987), 
que mostram que, em pequenas amostras, a estatfstica t tern uma distribui<;ao fortemente enviesada 
para valores negatives. 
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e, sendo x1- 1(1 ), e evidente que x1_1 e x1_2 «co-integram» com vector (1, -1 ), 
o que permite reescrever facilmente a regressao sob a forma necessaria. Em 
resumo, como notam Stock e West (1988), uma discrepancia aparentemente 
sem importancia, como e a da inclusao de urn desfasamento adicional, permi
te justificar a utiliza9ao dos metodos de inferencia standard sabre os coeficien
tes individuais. 

0 exemplo anterior tern aplica9ao imediata ao caso do teste de eficiencia: 
para que os testes dos coeficientes individuais sejam validos, mesmo com 
Il1- 1(1 ), basta considerar pelo menos do is desfasamentos de Ill' na equa9ao 
de teste (que e, de resto, a forma usualmente adoptada). Por outro lado, rela
tivamente ao teste de ortogonalidade, inferencias validas sobre os coeficientes 
individuais podem ser efectuadas com regressores integrados desde que: a) para 
cada variavel de 0 1_1 se incluam pelo menos dois desfasamentos; ou b) alter
nativamente, as variaveis se encontrem co-integradas entre si (ou, por exem
plo, com Il1_1, sendo esta tambem inclufda). De facto, para o caso de 
TJ 1 = y+ 91 X1_1 + 92 Z1_1 + VI' X1_1, z1_1 E 0 1_1' X1_1, z1_1 - Cl(1, 1), X1- KZ1= VI' V1 - 1(0), 
por exemplo, basta somar e subtrair ao segundo membra 91 KZ1_1 para verificar 
que 91 se pode escrever como o coeficiente de uma variavel estacionaria. 

Mesmo que estas condi96es sejam satisfeitas, no entanto, os testes F 
conjuntos da insignificancia de todos os regressores nao sao validos. Com efei
to, de acordo com o teorema 3 de Banerjee e Dolado (1988), a estatfstica do 
teste con junto converge para uma funcional de urn processo de Wiener (10), que 
nao tern uma distribui9ao standard. Todavia, testes conjuntos que nao envol
vam todos os regressores - mas, por exemplo, k- 1 dos k regressores -, que 
podem ser mais apropriados que os individuais em presen9a de forte 
colinearidade, tambem sao validos atraves dos metodos usuais [como e expli
cado e exemplificado em Stock e West (1988)]. 

Em resumo, pode concluir-se que os resultados do estudo de MS tern 
relevancia empfrica e te6rica muito limitada no que respeita aos testes de 
«racionalidade», reduzindo-se a sua importancia a chamada de aten9ao para o 
facto de, em termos de consequencias sabre os metodos de inferencia que usam 
urn unico regressor, o caso de «quase integra9a0» ser praticamente indistingufvel 
do da existencia de uma raiz unitaria. Para que os testes classicos permane-
9am validos, e suficiente observar condi96es pouco restritivas, que passam pelo 
exame previo das propriedades de integra9ao e de co-integra9ao das variaveis 
do conjunto de informa9ao. 

2.6 - Outros problemas e metodos: breve referencia 

Pelo contrario, os testes tradicionais de limite superior da variancia (nao 
condicionada), da condi9ao Var(Il)j :::; Var(I11), nao sao validos se as variaveis 
envolvidas sao nao estacionarias. De facto, e sabido que, se uma serie e in-

(10) Para uma introdugao, veja-se Bane~ee e Hendry (1992). 
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tegrada, a sua variancia nao condicionada nao existe, de forma que os limites 
de variancia nao tern qualquer significado. 

Como forma de defesa simples contra os ccperigos da nao estacionaridade» 
tambem foram, entretanto, propostos na literature testes alternatives (cuja ca
racterrstica comum parece residir na substitui~tao dos mementos em rela~tao a 
media por mementos em rela~tao a grandezas que variam ao Iongo do tempo, 
que nao sao necessariamente ilimitados). Assim, em Mankiw et a/. (1991 }, os 
testes de volatilidade baseiam-se na comparaft8o com urn previsor ingenue, com 
os desvios a serem normalizados por uma variavel do conjunto de informa~tao, 
e em Frankel e Stock (1987) sao propostos varios testes de variancias condi
cionadas por variaveis do conjunto de informa~tao. Embora de dedu~tao bastan
te simples, tais testes nao parecem merecer aten~tao especial, pois, como e 
provado em Frankel e Stock (1987}, mesmo na situa~tao que lhes e mais favo
ravel, a sua potencia assimpt6tica e semelhante a dos testes de regressao que 
usam o mesmo conjunto de informa~tao. Ou seja, em geral, os testes classicos 
de regressao sao preferrveis aos de volatilidade. 

Para terminar, refiram-se apenas os testes sugeridos na literature sabre a 
cchip6tese de eficiencia dos mercados» de Hakkio e Rush (1989} e de Bailie 
(1989) [ambos usados tambem por Engsted (1991}, onde se pode encontrar 
uma descri~tao sumariada]. Basicamente, trata-se de testes de eficiencia, sem 
qualquer vantagem aparente sabre os testes classicos de eficiencia. 

3 - Resultados empiricos no caso portugues: a «racionalidade» das ex
pectativas de inflac;ao dos empresarios retalhistas 

Seguindo as linhas de investiga!(ao tra~tadas em Lopes (1993, cap. 5) e 
na secft8o precedente, sao apresentados, nesta S9Cftao, os resultados dos tes
tes de ccracionalidade» das expectativas de infla~tao trimestral dos empresarios 
retalhistas portugueses (de alimenta~tao, bebidas, vestuario e cal~tado). Os re
sultados obtidos confirmam os de uma analise preliminar mais simples: nao se 
encontra evidencia de enviesamento e de caracterfsticas de Iongo prazo distin
tas das da serie das realiza~t6es, mas as condi96es de eficiencia e de 
ortogonalidade sao claramente violadas pelas series de expectativas. Os resul
tados da literature de rarzes unitarias e de co-integra~tao sao usados explicita
mente para efectuar testes de eficiencia validos, individuais e conjuntos, com 
regressores integrados. Todavia, por raz6es que se prendem com os efeitos 
adversos da multicolinearidade, a pratica mostrara que o emprego de regressores 
estacionarios e preferfvel. A ccfraqueza» inerente aos TCRs sera evidenciada 
empiricamente para o caso em estudo e, como subproduto da analise de 
ccracionalidade», tambem sera especificado urn modele preliminar para o pro
cesso de forma~tao, simples mas satisfat6rio. A disponibilidade de dados sabre 
percepft6es tambem permitira introduzir uma inova~tao, urn novo teste de efi
ciencia que permite que os agentes econ6micos observem as varia96es passa
das da variavel objective com erros. 
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3.1 - Analise preliminar 

Como acabamos de ver, a primeira grande preocupagao orientadora do 
trabalho empfrico deve ser a de averiguar a ordem de integragao das series de 
realizagoes e de expectativas (bern como das series das variaveis admitidas no 
conjunto de informagao, mas os resultados desta ultima investigagao sao reme
tidos para uma l)ubsecgao posterior). Como tambem a presenga de EMs deve 
ser admitida desde o infcio da analise, considerar-se-ao duas series de expec
tativas: a serie preferida, notada com rrr1. obtida por combinagao linear nao 
optima de duas outras series estimadas previamente (uma por aplicagao do filtro 
de Kalman a estimagao dos cclimiares de indiferenga» do metodo das probabi
lidades e a outra com base numa nova especificagao do metodo de regressao 
proposta em Lopes (1991), e a serie representada com l1f2, resultante da 
operacionalizagao do metodo das probabilidades com o emprego de hip6teses 
de ccracionalidade» na estimagao dos cclimiares de indiferenga» (11 ). lnfelizmen
te, em virtude das mudangas radicais introduzidas pelo INE nos seus inqueritos 
de conjuntura ao comercio - originando dados tricot6micos quantificados pelos 
metodos referidos atras -, a analise entender-se-a apenas desde o 1.2 trimes
tre de 1978 ate ao ultimo trimestre de 1989. 

No quadro 1 sao apresentados os valores de varias estatfsticas de teste 
para detecgao de rafzes unitarias. Devem distinguir-se claramente as quatro 
primeiras estatfsticas da ultima: enquanto no primeiro caso a hip6tese nula e 
de nao estacionaridade, testando-se a presenga de uma raiz unitaria na repre
sentagao auto-regressiva da serie, no caso da estatfstica ML(3) a nula e a oposta 
de estacionaridade. Ou seja, a aceitagao da H0 dos quatro primeiros testes 
equivale a rejeigao da H0 do ultimo. A primeira estatfstica do quadro e a de 
Durbin-Watson (OW), obtida por simples regressao da variavel sobre uma cons
tante. A sua utilizagao e suportada pelos resultados de um estudo de simula
gao de Dickey e Fuller (1981) e e fortemente recomendada por Bhargava (1986). 
Este autor tambem fornece os valores crfticos a usar num teste com dimensao 
de 5 %, que sao 0,55 e 0,50, respectivamente, para amostras de dimensao 45 
e 50 (no nosso caso T = 48). A segunda estatfstica e a estatfstica classica de 
Dickey e Fuller (OF), calculada incluindo uma constante na equagao de regres
sao, para permitir que sob a nula a serie tenha media diferente de zero, mas 
nao incluindo uma tendencia linear. De facto, essa inclusao parece justificar-se 
apenas quando se suspeita da presenga de uma deriva constante (nao nula), 
hip6tese que uma simples representagao grafica permite afastar de considera
gao. Alias, a regressao das primeiras diferenyas de 11tr l1f1 ou l1f2 sobre uma 
constante produz estimativas insignificantes (como, de resto, se constata tam
bern como o coeficiente da tendencia nas equagoes de teste). Assim, e muito 
improvavel que o resultado obtido por West (1988) seja legitimamente apli~avel 
neste caso a RRE; isto e, a possibilidade de se poderem usar, de forma valida, 
os metodos de inferencia classicos no TNE deve ser exclufda. (De qualquer 

( 11 ) Para uma descrir;:ao detalhada das series (trimestrais) estimadas e dos dados que lhes 
serviram de base, o leiter interessado e de novo remetido para Lopes (1993). 
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forma, tambem se calcularam estatfsticas DF, incluindo uma tendencia linear 
na regressao de teste, sem que do facto tenham resultado conclusoes contra
rias as obtidas.) Usando a metodologia proposta por MacKinnon (1991 ), deve 
considerar-se urn valor crltico de cerca de -2,92 para urn teste com nrvel de 
5% (com T= 48). 

Para tomar em considera~o a possibilidade da existencia de autocorrela~o 
nas primeiras diferen9as das series, tambem · se calcularam as estatrsticas DF 
«aumentadas» (ADF), usando tres [ADF(3)] e quatro desfasamentos da varia
vel dependents (12) e, no segundo caso, incluindo tambem uma tendencia 
linear (13) [ADF(4,t)]. A justifica9ao para a nao utiliza9ao das estatfsticas Z (de 
Phillips e Perron) e simples: alem de nao serem particularmente faceis de cal
cular, Schwert (1989) mostrou que a abordagem parametrica de Dickey e Fuller 
proporciona geralmente testes de dimensao mais precisa (com os testes-Z a 
serem muito afectados pela presen9a de componentes MA impo·rtantes nas 
series). Ainda usando a metodologia de MacKinnon (1991 ), devem considerar
-se valores crlticos de cerca de -3,51 e -2,93 para os casos de se incluir ou 
nao a tendencia, respectivamente (com urn nrvel de 5% e para T = 45). 

QUADRO 1 

Ordem de integra~ao das series de realiza~oes e de expectativas de infla~ao 

n, dil, n~, dil~, n~2 dil;'. 

OW ..................................... 0,19 1,12 0,32 2,06 0,29 1,90 
OF ...................................... -1,80 -4,57 -2,20 -6,86 -1,68 -6,50 
ADF(3) ................................. -2,23 -5,17 -1,76 -3,85 -1,66 -4,28 
ADF(4,1) .............................. -2,04 -4,62 -2,56 -4,29 -2,40 -3,56 
ML(3) .................................. 0,50 0,05 0,60 0,05 0,57 0,07 

Embora a escassa potencia dos testes de rarzes unitarias contra alterna
tivas pr6ximas da nula nao constitua, neste caso - e pelas razoes que vimos 
na sec9ao anterior-, materia de grande preocupa9ao, tambem se utilizou uma 
estatrstica proposta recentemente para tornear esse problema, a estatrstica de 
multiplicadores de Lagrange sugerida por Kwiatkwski et a/. (1992). A hip6tese 
nula e, agora, a de estacionaridade da serie em torno de uma constants e o 
teste e urn teste de aba superior, cujo valor crltico e de 0,463 (para uma di
mensao de 5 %). Usando uma correc9ao de autocorrela9ao (nao parametrica) 
semelhante a de Phillips e Perron, o teste baseia-se na estatfstica: 

T 

ML(/) = T-2 L Sf I s2(/) (3) 
t= 1 

(12) A recomendagao geral e a de usar urn comprimento de desfasamento dado por INT[4(T/ 
100)114] mas Diebold e Nerlove (1990) recomendam T1'4 arredondado ao inteiro mais proximo. 

(13) Kiviet e Phillips (1992) recomendam a inclusao desse regressor (redundante sob a nula) 
com a finalidade de o teste ser exacto e similar. 
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onde S1 representa o processo de soma parcial dos resfduos da regressao OLS 
da variavel sabre uma constants (S1= I./=1 ei), e #(~ e um estimador consisten
te da «variancia de Iongo prazo,, dado por: 

T I T 

#(/) = T-1 L 8f + 2T-1 L w(s,/) L etet-s (4) 
t= 1 5=1 t=S+ 1 

onde w(s,~ = 1 - s I (I+ 1) e a fun9ao ponderadora de Bartlett [identica a usada 
por Newey e West (1987)], que serve para assegurar que a variancia estimada 
e nao negativa. 

Como principal facto a salientar da leitura do quadro 1 ressalta a ausencia 
de qualquer contradi9ao ou conflito das inferencias proporcionadas pelas dife
rentes estatfsticas: todas as series de nfveis parecem canter pelo menos uma 
raiz unitaria e todas as series de primeiras diferen9as parecem ser estacionari
as. lsto e, tanto a serie de realiza96es como as de expectativas parecem ser 
1(1 ). Com as primeiras quatro estatfsticas, essa conclusao torna-se mesmo pra
ticamente insensfvel a dimensao do teste (e ao comprimento do desfasamento, 
no caso ADF). 0 mesmo nao sucede com a estatfstica ML, mas deve notar-se 
que o facto de se ter usado I= 3 pode ter implicado uma importante perda de 
potencia (embora previna contra distors6es de dimensao resultantes da 
autocorrela9ao). Por conseguinte, a analise que se segue tamara como pressu
posto que Ill' rrr1. rrr2.- 1(1). 

0 segundo grande problema cuja possibilidade deve ser admitida e anali
sada previamente e o da presen9a de EMs. Por mais engenhosa e cuidadosa 
que a estima9ao das series de expectativas tenha sido, a ausencia de EMs 
nao pode ser reclamada. Para alem da incerteza inerente a medi9ao de varia
veis psicol6gicas e de problemas decorrentes da forma como as quest6es sao 
formuladas e interpretadas pelos agentes inquiridos, e largamente reconhecida 
a possibilidade da existencia de varias fontes de erro, nao ,necessariamente 
associadas apenas a origem qualitativa dos dados de base provenientes dos 
inqueritos do INE (a qual pode ser mais uma virtude que um defeito). 

0 tratamento do problema segue as linhas metodol6gicas propostas por 
Pesaran (1989). Sucintamente, trata-se de efectuar os testes com diferentes 
escalamentos para as series de expectativas, com os coeficientes de 
escalamento (o;) a variarem dentro de um intervalo (de consistencia) cujas ex
tremidades sao obtidas das regress6es (directa e inversa) de duas medidas 
alternativas de expectativas. Os resultados dessas regressoes sao apresenta
dos no quadro 2. A estima9ao OLS fornece para o quociente o1 I o2 o intervalo 
de («super») consistencia (0,79; 1 ,09) que, pelo facto de incluir a unidade, su
gere que as duas medidas nao diferem substancialmente na forma como se 
encontram escaladas. Como seria de esperar, os resultados tambem apontam 
para a co-integra9ao entre as duas series, fazendo crer que o estimador e 
«Superconsistente». No entanto, o facto de o Ff2 nao se encontrar muito proxi
mo da unidade tambem sugere que o grau de enviesamento presents nas 
estimativas pode ser significative. 
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QUADRO 2 

Estimativas OLS e IV das regressoes directa e inversa de ll sobre TI 

Regressores 

Canst. ....................................................... . 

nr2 ................................................................... . 
n~2 ................................................................... . 
ow ........................................................... . 
ADF(1) ...................................................... . 
~ ............................................................. . 

Estimativas OLS 

n~, 

0,93 
[2,75] 

0,79 
[9,77] 
1,14 

-5,92 
0,73 

Notas 

n· 12 

0,31 
[0,73] 
0,92 

[8,68] 

1 '11 
-5,28 

0,73 

Estimativas IV 

n;, 

0,33 
[1,28] 

0,92 
[13,44] 

1,19 
-6,09 

0,73 

-0,13 
[-0,43] 

1,03 
[13,19] 

1,18 
-5,93 

0,73 

1) Embora nao tenham o significado habitual, incluem-se os racios-t robustos perante 
heterocedasticidade e autocorrela~ao de ordem quatro (usando urn ajustamento do tipo dos de 
Hansen e Hodrick e de White). 

2) ADF(1) e a estatfstica ADF calculada usando apenas urn desfasamento da variavel de
pendente (a primeira diferen~a dos resfduos), suficiente para «branquear» os resfduos da equa
~ao de teste, com valor crftico - 3,47 (ao nfvel de 5 %). 

3) Os instrumentos usados na estima~ao IV (GMM) foram ll,.1' TI,.2 e quatro series de 
previsoes padrao obtidas por mecanismos extrapolativos. 

Os resultados da estimactao IV (GMM), aparentemente mais precisos para 
os oi' s6 confirmam parcialmente as conclusoes anteriores. Em particular, o 
intervale aparece muito mais estreito, nao incluindo a unidade, e sendo definido 
pelas extremidades 0,92 e 0,97 (= 1/1 ,03). A existir, a diferenva de escalamento 
nao parece, no entanto, muito importante. De qualquer forma, pelo menos numa 
fase inicial do trabalho, considerar-se-ao valores para os O; compatfveis com o 
intervale OLS. Tambem deve ser realctado que, em ambos os casos, a estatfs
tica OW sugere a possibilidade da existencia de alguma autocorrelactao nos EMs 
de pelo menos uma das medidas. 

3.2 - Co-integra~ao e nao enviesamento 

Ap6s se ter constatado que as series de realizact6es e de expectativas 
apresentam caracterfsticas de Iongo prazo do mesmo tipo, iniciar-se-a a anali
se da «racionalidade» pelos testes mais fracos de co-integractao restringida e 
de nao enviesamento. Os resultados dos TCRs e dos testes-t de nulidade da 
media dos erros sao apresentados nos quadros 3 e 4, para diferentes defini
ct6es da variavel de expectativas (correspondendo a diferentes escalamentos das 
series de expectativas). 

A evidencia de «irracionalidade•• e, neste domfnio, praticamente inexistente: 
a) mesmo com definict6es extremas para os erros, as series de antecipay6es 
passam os testes de co-integractao com a de realizact6es; e b) s6 com valores 
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OUAORO 3 

«Testes de co-integra~iio restririgida» e teste-t de niio enviesamento com m1 

OW ........................................................... . 
OF ............................................................ . 
AOF(3) ...................................................... . 
AOF(4.~ .................................................... . 
ML(3) ........................................................ . 

t ································································· 

n,-o,79n~, 

1,05 
-4,07 
-3,42 
-3,29. 

0,19 
7,71 • 

Netas 

Erros de expectativas 

n,-o,gn~, 

1,26 
-4,69 
-3,71 
-3,58 

0,10 
3,93. 

n,-n~. 

1,40 
-5,13 
-3,96 
-3,88 

0,05 
0,31 

n,-1.o9n~, 

1,46 
-5,37 
-4,04 
-4,13 

0,07 
-2,81. 

1) t e a estatistica t de nulidade da media dos erros, para testar o ni:io enviesamento. 
2) 0 ... , significa rejeiyi:io da «racionalidade» com urn teste de nivel 5 %. 

QUAORO 4 

«Testes de co-integra~iio restringida» e teste-t de niio enviesamento com 11~2 

OW .......................................................... .. 
OF ............................................................ . 
AOF(3) ...................................................... . 
AOF(4.~ .................................................... . 
ML(3) ........................................................ . 
t ................................................................ . 

V. as notas do quadro anterior. 

n,-o,79n;". 

0,77 
-3,37 
-4,09 
-3,51 • 

0,13 
8,50. 

Erros de expectativas 

0,91 
-3,69 
-4,37 
-3,91 

0,06 
4,42* 

n,-n;-. 

0,97 
-3,85 
-4,39 
-4,21 

0,06 
0,62 

0,99 
-3,85 
-4,13 
-4,35 

0,11 
-2,54. 

aberrantes para os parametres de escalamento e possfvel rejeitar a hip6tese 
de nao enviesamento. A salientada «fraqueza•• inerente ao TCR tambem e 
comprovada empiricamente, o mesmo acontecendo com os resultados de Fischer 
(1990) acerca da influencia dos EMs nos testes de co-integra~ao (que parece 
ser extensfvel tambem aos TCRs). De facto, mesmo usando urn escalamento 
absurdo para obter os erros de expectativas, s6 a estatfstica ADF(4.~ permite 
rejeitar a hip6tese ,da sua estacionaridade (e com a estatfstica DF, por exem
plo, seria necessaria usar urn nfvel de 0,2% para obter o mesmo resultado). 
Ou seja, o facto de, ao contrario da reclama~ao de Maddala e «associados••, o 
TCR nao permitir rejeitar a HER constitui, tambem de acordo com os nossos 
resultados, fraca evidencia a seu favor. Pelo contrario, para que o teste-t nao 
rejeite o nao enviesamento, o intervalo de consistencia tera que ser substan
cialmente reduzido: no caso de rrr1 a hip6tese nula s6 nao e rejeitada (com 
urn nfvel de 5 %) no intervalo (ITt-1 ,06ITf1, ITt- 0,96IT?1) e, no de IT~. o inter-
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valo de nao rejeic;ao e <IT,- 1 ,07IT?2, IT,- 0,97IT?2). o intervale de consisten
cia OLS continuara, no entanto, a ser usado, dado que, em nossa opiniao, a 
propriedade de nao enviesamento nao merece relevo especial (14). 

Finalmente, dada a nao rejeic;ao de IT, IT?- Cl(1, 1) com factor unitario, 
tambem se estimou uma equac;ao com mecanisme de correcc;ao de erros (MCE) 
para IT?1, assumindo a exogeneidade fraca de IT, isto e, assumindo que o 
parametro p1 de (1) e nulo [veja-se Boswijk (1994)] e impondo a referida restri
c;ao. Adoptando uma estrategia de modelizac;ao descendente (do «geral para o 
particular») chegou-se a seguinte especificac;ao: -~IT?1 = 0,746(ITH- IT?-1•1)- 0,304(IT1_2 - IT?-2•1) + 0,420~IT,_2 , Ff2 = 0,74 

(8,42) (-2, 19) (2,33) 

DW = 1 ,93, 0(4) = 0,97, CH = 0,74, HETW = 1 ,90, HETRV = 1,28 

onde CH representa a estatfstica de urn teste de Chow (com a partic;ao da 
amostra em 84.1) e HETW e HETRV representam duas estatfsticas de detecc;ao 
de heterocedasticidade (a primeira de White e a segunda baseada num teste 
de racio de verosimilhanc;as). Trata-se de urn modelo adaptativo de segunda 
ordem, aumentado com urn termo de tipo extrapolative que, apesar da sua sim
plicidade, nao sera facil de melhorar: a) tendo em considerac;ao que a variavel 
dependente se encontra na forma de primeira diferenc;a, a qualidade do ajusta
mento pode ser considerada muito satisfat6ria; b) o modelo passa facilmente 
todos os testes de estabilidade de estrutura [com varios pontos de partic;ao da 
amostra e efectuando tambem os testes CUSUM e CUSUMSQ (1 5); c) nao se 
encontra evidencia de qualquer problema de heterocedasticidade ou de 
autocorrelac;ao nas variaveis residuais; d) usando, por exemplo, qualquer 
subconjunto das ultimas 12 observac;6es, tambem se constata que o modelo 
tern urn born desempenho preditivo (passando facilmente todos os testes de 
previsao p6s-amostral); e) os testes RESET efectuados com as potencias dos 
valores ajustados tambem nao apontam para a existencia de variaveis omitidas 
ou de uma forma funcional incorrecta (a nao ser no caso em que apenas se 
considera o quadrado desses valores, o que constitui o aspecto mais negativo 
encontrado). Ou seja, embora nao sustentado numa analise te6rica ambiciosa, 
envolvendo testes sistematicos sobre diversos modelos de formac;ao, a 
especificac;ao de MCE estimada pode ser considerada muito satisfat6ria para a 
descric;ao do processo de formac;ao. 0 aumento do modelo com variaveis a 
considerar nos testes de ortogonalidade ou com considerac;6es de «retorno a 
normalidade» podem ser vias a prosseguir futuramente. Note-se tambem que o 
facto de ~ITH nao se ter revelado estatisticamente significativa pode ser inter
pretado como urn sintoma preliminar de ineficiencia na utilizac;ao da informac;ao 
contida na hist6ria passada da inflac;ao. 

(14) Mas note-se que os resultados tambem nao parecem indicar uma assimetria forte da 
func;:ao perca empregue pelos empresarios retalhistas na formulac;:ao das suas antecipac;:oes. 

(15) Embora os graficos destes testes (nao apresentados) denotem alguma instabilidade em 
1981, mas nao suficiente para conduzir a rejeic;:ao da nula. 
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3.3 - Autocorrela~ao 

Dado que as series de expectativas disponrveis nunca podem ser consi
deradas medidas «perfeitas», os testes de ausencia de autocorrelavao nao 
podem ser efectuados de forma inequlvoca. No caso em analise, o problema 
das «observav6es sobrespostas» nao se encontra presente: o intervale de 
amostragem coincide com o perlodo de previsao (o trimestre) e, na medida em 
que os empresarios sao inquiridos sabre os seus pr6prios prevos de venda, assu
me-se que, no momenta em que formulam as antecipa¢es, os respondentes ja 
dispoem da observav6es sabre a evoluvao recente da variavel (isto e, Ilt_1 e nH). 
No entanto, a possibilidade da presenva de EMs nao permite a realizavao de 
inferencias nao amblguas, livres de qualquer posslvel distor9ao. 

De qualquer forma note-se que, usando a medida preferida de expectati
vas Ilf1, nao se encontrou evidencia forte da presenva de autocorrelavao. Pelo 
contrario, COm IJf2 torna-se bastante mais diflcil considerar que OS erros constitu
em urn processo «ruldo branco», como e requerido pela HER. Par outro lado, 
obtem-se urn resultado que nao depende da medida empregue: valores baixos 
para o parametro de escalamento amplificam de forma substancial a autocorrela9§.o 
dos erros. Este facto levou-nos a restringir o intervale admissrvel para os coeficien
tes de escalamento, passando a considerar urn limite inferior de 0,9. Valores mais 
baixos para esse parametro sao incompatrveis com as propriedades de nao 
enviesamento e de ausencia de autocorrelavao. Par conseguinte, desde que se 
adopte a referida limitavao do intervale, pode concluir-se que, ate agora, nao se 
encontrou ainda evidencia significativa que permita rejeitar a HER. 

3.4- Eficiencia 

Uma analise efectuada previamente [cujos resultados sao sumariados em 
Lopes (1994a)] revelou a presenva de varios sintomas de ineficiencia preditiva 
na serie Ilf1. Em particular, a compara9ao com conjuntos de previsoes geradas 
por mecanismos extrapolativos mostrou que a informavao contida na hist6ria 
passada da inflavao nao foi devidamente explorada pelos empresarios retalhistas 
na formulavao das suas antecipa96es. De acordo com essa analise, as expec
tativas nao poderiam ser consideradas «economicamente racionais» e, por con
seguinte, tambem a «racionalidade Muthiana» nao poderia ser aceite. Agora, 
trata-se de confirmar (ou de desmentir) esses resultados, fazendo apelo a 
metodos de avalia9ao mais formais. 

No quadro 5 sao apresentados os resultados dos testes de eficiencia clas
sicos [de Mullineaux (1978)], usando urn desfasamento maximo de ordem tres 
e considerando varias formulav6es para as series de erros. A inclusao de ape
nas dais desfasamentos de ITt e suficiente para tornar valida a inferencia ba
seada nos racios-t individuais. Assim, a inclusao adicional de Ilt-a deve-se ape
nas ao desejo de testar, de forma conjunta e valida, a hip6tese da insignificancia 
dos coeficientes de Ilt_1 e de Ilt_2• Essa inclusao nao tern por base quaisquer 
considera96es de potencia e, dado o agravamento dos problemas de 
colinearidade que ela induz, e bastante provavel que a potencia dos testes in
dividuais seja reduzida. 
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QUADRO 5 

Testes de eficiencia ccclassicos» 

Var. dep. Const. n,_, n,.. n ... Flx'l R' 

IT,- 0,9ITr1 .......................... 0,22 0,68 -0,64 0,03 8,53 0,29 
(0,68) (3,76) •• (- 2,23). (0,16) [34,01] 
[1,01] [3,77] •• [-1,92] [0,14] 

IT,- ITr, ............................... 0,18 0,61 -0,66 0,04 5,77 0,26 
(0,52) (3,28) •• (-2,26). (0,21) [20,78] 
[0,78] [3,26]** [-1,92] [0,18] 

IT,- 1,09ITr1 ........................ 0,14 0,54 -0,69 0,05 4,10 0,27 
(0,39) (2,86). (-2,28). (0,26) [12,35] 
[0,59] [2,83]** [-1,92] [0,22] 

IT,- 0,9IT~ .......................... 0,18 0,47 -0,27 -0,12 6,36 0,23 
(0,57) (2,66) •• (- 0,94) (-0,74) [18,29] 
[0,52] [3,10]** [-1,07] [-0,72] 

IT,- ITr2 ............................... 0,13 0,38 -0,25 -0,13 3,17 0,16 
(0,38) (1,99) (-0,83) (- 0,72) [9,31] 
[0,34] [2,41]* [-0,99] [-0,72] 

IT,- 1,09IT~ ........................ 0,09 0,30 -0,24 -0,14 1,45 0,14 
(0,24) (1,47) (-0,74) (-0,71) [4,42] 
[0,21] [1,82] [-0,91] [-0,73] 

Notas 

1) Os racios-t e as estatfsticas x2 dentro dos parentesis rectos sao robustos perante 
heterocedasticidade e autocorrelaqao (de ordem 4). 

2) Nos racios-t urn cc*., indica significancia ao nivel de 5% e cc**., ao de 1 %. 
3) A estatistica F e a estatfstica de teste classica de insignificancia conjunta dos coeficien

tes de ITI-1 e de IT,_2, cujo valor critico, com nivel de 5 %, e 3,21. 
4) x2 e a estatistica de Wald para o mesmo teste (mas com uma correcqao do tipo dade 

Hansen e Hodrick), com valor critico 5,99 (ao nivel de 5 %). 

Os resultados sao praticamente unanimes na rejeicao da propriedade de 
eficiencia, com a (mica excepcao a ocorrer com TI,- 1 ,09TI?2• Note-se que a 
consideracao das estatfsticas corrigidas de heterocedasticidade e de 
autocorrelacao (de ordem quatro) e mais apropriada que a das estatfsticas tra
dicionais, nao corrigidas. De facto, por urn lado, as regressoes com os erros 
obtidos usando nr1 revelaram, sobretudo, varios sintomas de heterocedasticidade 
e, por outro, as dos erros implicados por nr2 denotaram a presenca de 
autocorrelacao. Trata-se de estender a metodologia de Pesaran (1989) empre
gando estatfsticas robustas a esses problemas, que podem advir da presenca 
de EMs. A aplicacao da mesma correccao em todos os casos visou apenas a 
utilizacao de urn criterio uniforme e, nalguns casos, pode ate ter implicado al
guma perda de potencia. Pode entao concluir-se que, de forma geral mas nao 
unanime, as antecipacoes dos empresarios retalhistas denotam indfcios claros 
de ineficiencia na utilizacao da informacao dada pela propria hist6ria da varia
vel, com a informacao mais recente a nao ser devidamente explorada. Essa 
informacao parece ter sido sobredescontada e urn peso excessive parece ter 
sido atribufdo a evolucao dos precos no passado mais distante. Por outras 
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palavras, influencias do tipo de «retorno a normalidade» parecem estar na ori
gem da nao verificacao da propriedade de eficiencia. 

Quaisquer duvidas que tenham resultado da analise anterior sao dissipa
das pela observacao do quadro 6, onde os regressores inclufdos nas equac;:oes 
de teste sao estacionarios, permitindo a realizacao do teste conjunto da sua 
significancia. Embora a informacao incorporada nas equac;:oes seja praticamen
te a mesma que na dos testes «classicos», ela encontra-se agora sob uma 
forma diferente, atenuando substancialmente os problemas decorrentes da 
colinearidade. Por esse facto, os testes do quadro 6 deverao ser mais potentes 
que os do quadro anterior. Com efeito, mesmo desprezando os casos de 
significancia do termo independente - que podem resultar apenas da presen
c;:a de EMs sistematicos -, e clara que, em geral, a rejeicao da implicac;:ao de 
eficiencia se torna mais evidente. E mesmo no caso de excepc;:ao do quadro 
anterior a rejeicao e, agora, inequfvoca. Assim, a interpretac;:ao geral dos resul
tados aponta para o facto de a ultima variac;:ao observada na taxa de inflac;:ao 
ter sido, em grande medida, desprezada, provavelmente porque tera sido (in
correctamente) vista como possuindo natureza meramente transit6ria. 

QUADRO 6 

Testes de eficiencia com regressores estacionarios 

Var. dep. Canst. .1.nH .1.n,. Fix'J R' 

II,- 0,9II~, ............................................. 0,52 0,61 0,02 8,72 0,28 
(5,00) •• (3,68) •• (0,11) [34,16] 
[5,05]** [3,83]** [0,09] 

II,- II~ ................................................... 0,09 0,63 -0,05 8,02 0,26 
(0,82) (3,70) •• (-0,30) [34,55] 
[0,31] [3,83]** [-0,27] 

II,- 1,09IIf, ........................................... -0,30 0,64 -0,11 7,15 0,21 
(- 2,72). (3,62) •• (-0,64) [30,78] 
[-3,63]** [3,77] •• [0,61] 

II,- 0,9II~ ............................................. 0,55 0,39 0,18 5,78 0,20 
(5,30). (2,38). (1,10) [12,30] 
[4,32]** [2,82]** [1,15] 

II,- II~ .................................................. 0,12 0,38 0,13 4,31 0,16 
(1,08) (2,20). (0,75) [11 ,48] 
[0,91] [2,75]** [0,84] 

II,- 1,09II~ ........................................... -0,27 0,38 0,08 3,14 0,12 
(-2,27). (2,00). (0,45) [10,23] 
[-1,87] [2,64]** [0,53] 

Netas 

1) Vejam-se as notas do quadro anterior. 
2) 0 valor crftico dos testes F (que e agora o teste de «significancia da regressao••, tal 

como o teste x2• mais apropriado) e agora de 3,20 (com nivel de 5 %). 

Os testes anteriores assumem implicitamente que os agentes econ6micos 
observam as variacoes passadas dos precos sem erros. Testes de eficiencia 
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mais fracos podem ser efectuados relaxando essa hip6tese, isto e, substituindo 
os valores passados da inflavao pelas percep96es que dela possuem os agen
tes inquiridos. Obviamente, o grau de exigencia e mais baixo que o impasto 
pela HER -que nao se compadece com erros de observavao -, e a analise 
requer que se encontrem disponfveis dados de percep96es. Por estas razoes, 
testes desse tipo nunca terao sido considerados na literatura dos testes direc
tos. Para o caso em estudo, possufmos dados satisfat6rios sobre as percep
v5es da evolu9ao passada dos prevos: uma serie obtida atraves do metodo da 
regressao, notada com Ilf, apresentada em Lopes (1991). Assim, no quadro 7 
sao apresentados os resultados de testes semelhantes aos do quadro 6, subs
tituindo Tit por Ilf. Apesar do «enfraquecimento» dos testes -que tambem 
decorre da reduvao do numero de observa96es -, as conclusoes nao se alte
ram: a precisao das antecipa96es poderia ter melhorado significativamente se a 
evoluvao recente da inflavao, tal como e apercebida, tivesse sido atribufda a 
importancia adequada. Poder-se-a argumentar que, na medida em que a serie 
de percep96es nao se encontra isenta de EMs, as inferencias associadas a 
estimavao OLS poderao nao ser estritamente validas. No entanto, a estimavao 
IV (GMM) - cujos resultados nos abstemos de apresentar por razoes de espa-
90 -, usando como instrumentos AI1r_1 e AI1r_2, fornece evidencia de rejeivao 
ainda mais forte. 

QUADRO 7 

Testes ccfracos» de eficiencia (com All f_, e All f-2 como regressores) 

Var. dep. Con st. Anf_, Am_. Flx'l R' 

ll,- o,9II~, ............................................. 0,53 0,34 0,18 4,00 0,16 
(4,79) ** (2,50} * (1,34) [17,34] 
[4,30] ** [4,10] ** [2,05] 

ll,- II~, .................................................. 0,10 0,31 0,12 2,80 0,12 
(0,88) (2,21). (0,88) [12,66] 
[0,87] [3,56] ** [1,35] 

ll,- 1 ,o9ll~, ........................................... -0,29 0,27 0,07 1,89 0,08 
(- 2,48) * (1,89) (0,46) [9,16] 
[- 2,51] * [3,00]** [0,72] 

ll,-o,9ll~ ............................................. 0,49 0,28 0,21 2,99 0,12 
(4,31) * (1,95) (1 ,49) [16,60] 
[3,85] ** [3,27] ** [2,65] 

ll,- II~ .................................................. 0,06 0,23 0,15 1,70 0,08 
(0,51) (1 ,55} (1,02) [12,05] 
[0,45] [2,81] ** [1,95] 

ll,- 1 ,o9II~2 ........................................... -0,33 0,19 0,10 0,90 0,04 
(-2,50) * (1 ,19) (0,63) [7,52] 
[- 2,14] * [2,21] * [1,27] 

Notas 

1) Vejam-se as notas dos quadros anteriores. 
2} 0 valor crftico dos testes F (com nfvel de 5 %) e de 3,22. 

40 



3.5 - Ortogonalidade 

Como e sabido, o unico teste real e definitivo da «racionalidade» muthiana 
das expectativas e o de ortogonalidade, propriedade que sustenta todo o ediff
cio te6rico construfdo com base na HER. Como veremos, a evidencia que re
sulta da consideractao de urn conjunto de informactao publica relativamente 
pequeno aponta inequivocamente para rejeictao. Como e evidente, essa conclu
sao s6 podera ser fortalecida pela descoberta de outras variaveis de nH com 
as quais os erros de expectativas se encontrem correlacionados. 

3.5.1 - 0 conjunto de informafio 

0 principal problema a enfrentar, mais diffcil ainda no caso portugues por 
razoes conhecidas, e o da identificactao e obtenctao do conjunto de informactao 
publica (16) disponfvel aos agentes econ6micos no momenta em que formulam 
as suas expectativas. Nao se inclui no ambito deste trabalho a constructao de 
urn modelo que vise derivar explicact6es estruturais alternativas do conjunto de 
informactao relevante. l:odavia, esse conjunto deve canter urn numero mfnimo 
de variaveis que se julgue causarem a inflactao ou que possam ser considera
das a priori uteis para a sua previsao. 

No quadro 8 sao apresentadas as variaveis usadas na analise empfrica 
(cujas series poderao ser disponibilizadas sob suporte magnetico tal como, de 
resto, as series de expectativas estimadas). Note-se que a coluna designada 
«Atraso informative» indica o desfasamento de informactao mfnimo a considerar 

QUADRO 8 

Variiiveis empregues nos testes de ortogonalidade 

Variavel (notacao) Forma 
At rase Ordem 

informative integ. 

Taxa de cambia (D) .......... Taxa de variacao hom61oga (TVH) da taxa 0 trim. 1 
de cambia (em Esc./USD) media trimes-
tral. 

Preco dos combustfveis (G) TVH trimestralizada (TVHT) do preco da 0 trim. 0 ou 1 
gasolina super no final do trimestre. 

lnflagao grossista (P) ....... TVHT da media trimestral do indica global de 1 trim. 0 ou 1 
precos por grosso (Lisboa). 

Expectativas de inflagao no Var. hom61oga do saldo de respostas extra- 1 trim. 0 
comercio grossista (E): mas das expectativas de variacao de pre-

!(OS dos comerciantes grossistas. 
Taxa de desemprego (U) ... Var. hom61oga da taxa de desemprego ...... 1 trim. 1 
Oferta de moeda (M) ........ TV dessazonal. do credito intemo no ultimo 1 trim. 0 ou 1 

mes do trim. relativamente ao ultimo mes 
do trim. anterior. 

(16) Recorde-se que os erros de expectativas agregados s6 deverao ser ortogonais as va
riaveis comuns dos conjuntos de informagao individuais, isto e, a informacao disponfvel publica
mente. 
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para a respectiva variavel, isto e, o atraso com que a informaQao e tornada 
disponrvel publicamente. Como e evidente, nas regressoes de teste a variavel 
surgira com urn desfasamento superior (pelo menos) numa unidade ao referido 
atraso mfnimo (por exemplo, o desfasamento mfnimo para D sera de urn perfo
do e para Pg sera de dois perfodos; no caso de Ell uma notaQao mais rigorosa 
para o valor conhecido mais recente seria t-2Eg,H). Ou seja, o particular 
subconjunto de informaQao considerado e dado por /t-1 = {Ilt-i' Dt-i' GH Pg,t-i' 
Eg,t-i' Ut-i' Mt-i' Rt_J, com i~ 1 e j~ 2. A importancia da analise previa cujos 
resultados se apresentam na ultima coluna ja e conhecida. Nalguns casos nao 
e possfvel determinar claramente se a variavel e estacionaria ou integrada de 
ordem urn: as estatfsticas OW e AOF conduzem a inferencias contradit6rias e 
ou os resultados destes ultimos testes dependem do comprimento do 
desfasamento empregue. E provavel que nesses casos exista uma raiz pr6xi
ma da unidade mas que a serie nao possa ser estritamente considerada como 
1(1 ). Os resultados do estudo de Mankiw e Shapiro deverao, entao, ser torna
dos em consideraQao: os casos duvidosos deverao ser tratados de forma iden
tica ao do das variaveis nao estacionarias, devendo-se ter o cuidado de incluir 
nas equaQ6es de teste pelo menos dois desfasamentos da variavel [ou, alter
nativamente, de tomar a serie das suas primeiras diferenQas, essa sim inequi
vocamente estacionaria de acordo com os resultados dos testes (17)]. 

Note-se tambem que o facto de, em geral, se terem considerado varia
Q6es hom61ogas, nao se deve apenas a definiQao adoptada para ITt (que e 
medida em termos de variaQ6es hom61ogas trimestralizadas); essa forma tam
bern permite a remOQao facil da sazonalidade, como se constatou empiricamente 
(e, no caso de Eg a obten~o de uma serie estacionaria). No caso de M tor
nou-se necessaria proceder a uma dessazonalizaQao previa, dado que, ao lon
go do perfodo estudado, o Banco de Portugal nao adoptou sempre o mesmo 
criteria de definiQao. Oaf resultou que taxas de variaQao hom61ogas coerentes 
s6 possam ser calculadas a partir de 1980, obrigando a considerar taxas de 
variaQao sobre o trimestre anterior (as quais revelaram alguma sazonalidade). 
Alias, problemas semelhantes, comuns aos estudos empfricos da realidade 
portuguesa, tambem se fizeram sentir relativamente a Pg e a U: no primeiro 
caso, a (possivelmente caduca mas util) serie de Indices ae preQOS por grosso 
em Lisboa s6 se encontra disponfvel ate ao final de 1986; no segundo caso, a 
primeira observa~o disponfvel e a de 84.2, uma vez que dados trimestrais com 
alguma fiabilidade sobre a taxa de desemprego s6 existem a partir de 83.2. 

As justificaQ6es te6ricas para a inclusao de D, U e M sao bern conheci
das, dispensando comentarios esper:· · . Por outro lado, independentemente de 
eventuais efeitos inflacionistas, a v riavel Eg pode ser considerada, a partida, 
bastante util para a previsao de IIr Alias, a priori, tambem Pg pode ser consi
derada como urn indicador avanQado, com as variaQ6es dos preQOS no comer
cia grossista a reflectirem-se, mais cedo ou mais tarde, no retalhista. Finalmen
te, o senso comum tern apontado para a influencia das variaQ6es dos preQos 
dos combustrveis sobre as dos pr9Qos em geral, mas a inclusao do G tambem 

(17) Refira-se que, para as variaveis 1(1), a evidencia de co-integrayao com Il1 e pratica
mente inexistente, facto que parece apontar para a importancia dos efeitos de inercia [salientados 
por Dornbusch e Fischer (1993)] na explicac;:ao da inflayao portuguesa. 
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pode ser justificada pelo facto de ela permitir traduzir certos tipos de choques 
sabre a oferta. 

Como variaveis potencialmente uteis mas nao inclufdas em /H, refiram-se 
os casas dos Indices de salarios, de produ9ao e de utiliza9ao da capacidade 
produtiva na industria transformadora: a fiabilidade das duas primeiras series e 
bastante duvidosa e a serie da taxa de utiliza9ao apresenta mesmo uma va
riabilidade quase nula, tornando inutil o seu emprego. Por razoes 6bvias - a 
informa9ao nao se encontrava disponfvel no momenta da formula9ao das ex
pectativas -, nao e possfvel usar indicadores trimestrais importantes, s6 recen
temente estimados e publicados, como ode nfvel de actividade no sector agri
cola e o da evolu9ao do consumo privado. 

Finalmente, saliente-se que s6 muito dificilmente o conjunto de informa9ao 
empregue pode ser considerado exigente. lnclusivamente, as variaveis D, e G 
podem ate ser inclufdas no cabaz informative de um agente «economicamente 
racional», dada a facilidade e a rapidez com que os seus valores podem ser 
obtidos. Alias, a escolha da forma dessas variaveis teve por base precisamente 
esses criterios. Formas diferentes poderiam, eventualmente, ser mais adequa
das para a previsao de III' ,mas tambem implicariam custos e ou atrasos infor
mativos maiores. Por outro lado, tambem nao e particularmente diffcil obter in
forma9oes sabre as restantes variaveis. 0 grau de dificuldade envolvido e apenas 
razoavel, nao excedendo o dos conjuntos de informa9ao usualmente empregues 
na literature. lnforma9ao eventualmente relevante mas mais diffcil de obter res
peitaria, por exemplo, as necessidades de financiamento do sector publico (pouco 
divulgada entre n6s) ou ao pre90 das importa9oes em moeda estrangeira. De 
qualquer forma, recorde-se que, segundo a HER, os conjuntos de informa9ao 
dos agentes econ6micos comuns nao estao sujeitos a restri9oes de custo, sen
do idemticos aos dos econometristas. Nesse sentido, o nosso subconjunto infor
mative {lt_1 c nt_1) p99a muito mais por defeito que por excesso. 

3.5.2- Resultados empiricos 

Nos quadros 9 e 10 apresentam-se algumas das regressoes de 
ortogonalidade, usando ITr1 e ITr2, respectivamente. Note-se que em ambos OS 

casas s6 se inclufram nas equa9oes de regressao variaveis sabre as quais nao 
existem duvidas de estacionaridade, o que obrigou, quase sempre, a conside
ra9ao de primeiras diferen9as. Dessa forma, atenuaram-se os efeitos da 
multicolinearidade sabre os racios-t e tornou-se legftima a realiza9ao do teste 
conjunto de insignificancia de todos os regressores (que tambem e uma forma 
eficaz de escapar aos problemas de multicolinearidade). Note-se tambem mais 
uma vez que, embora a considerayao das estatfsticas tradicionais associadas a 
estima9ao OLS nao conduza a inferencias distintas, as estatrsticas mais correc
tas sao as corrigidas de heterocedasticidade e de autocorrela9ao (18). 

(18) Em ambos os casos, os testes de especificayao acusaram claramente a presenya desses 
problemas nos termos de erro; para a detecyao de heterocedasticidade usaram-se os testes de 
White e do racio de verosimilhanyas e a presenya de autocorrelavao foi testada com as estatrs
ticas OW, 0 (de varias ordens) e de Breusch-Godfrey (para processos AR ou MA de varias or
dens). 
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QUADRO 9 

Regressoes de ortogonalidade com TI~_1 

Var. dep. Cons!. Ll.ll,_, E9.r-1 Ll.M,-2 Ll.G,_, R' Fix' I 

n,-o.9TI~1·································· 0,529 0,538 0,017 -0,081 -0,048 0,44 8,46 
(5,62) (3,67) (2,53) (- 2,49) (-1 ,48) [72,89] 
[6,05] [4,03] [2,75] [- 2,77] [-1,82] 

n,-n~1······································· 0,096 0,548 0,015 -0,085 -0,052 0,41 7,54 
(0,99) (3,61) (2,14) (-2,52) (-1,52) [63,65] 
[1,12] [4,06] [2,37] [-2,74] [-1,90] 

n,- 1,o9TI~1 ................................ -0,29 0,556 0,013 -0,088 -0,057 0,37 6,40 
(-2,82) (3,43) (1,74) (- 2,46) (-1,54) [49,42] 
[-3,17] [3,97] [1,98] [-2,69] [-1,90] 

Os racies-t dentro dos parentesis rectos sao robustos perante heterocedasticidade e 
autocorrela9ao de primeira ordem, tal como a estatfstica x2 (de insignificancia estatfstica de todos 
os regressores), cujos valores crfticos de nlvel 5% e 1 % sao, respectivamente, 9,49 e 13,28. 

QUADRO 10 

Regressoes de ortogonalidade com TI~-2 

Var. dep. Con st. Ll.ll,_, Ll.D,_, Eg.t-2 Ll.M,_, Ll.M,_, R' Flx'J 

n,-o,9n~ .................. 0,499 0,465 0,024 -0,009 -0,147 -0,106 0,34 4,32 
{5,05) (2,92) {1,33) {-1,28) {- 2,86) (- 2,12) [29,16] 
[4,03] [2,77] [1,62] [-1,59] [-3,15] [-2,64] 

n,- n~2 ....................... 0,061 0,439 0,030 -0,014 -0,159 -0,111 0,35 4,48 
(0,60) (2,69) (1,66) (-1,97) (- 3,01) (-2,16) [30,07] 
[0,49] [2,68] [1,93] [-2,50] [-3,24] [-2,74] 

n,-1,09TI~2 ................ -0,334 0,416 0,036 - O,Q18 -0,169 -0,116 0,35 4,50 
{- 3,13) (2,41) {1,88) (-2,48) (-3,04) (-2,13) [28,72] 
[-2,55] [2,54] [2,11] [-3,15] [-3,28] (-2,78) 

Os racies-t dentro dos parentesis rectos sao robustos perante heterocedasticidade e 
autocorrela9ao de ordem quatro, tal como a estatfstica x2 {de insignificancia estatlstica de todos 
os regressores), cujos valores crfticos de nfvel 5% e 1 % sao, respectivamente, 11,07 e 15,09. 

Em termos globais, os resultados sao bastante claros e robustos: inde
pendentemente da medida de expectativas empregue e da forma como ela e 
escalada, a (crucial) propriedade de ortogonalidade e inequivocamente rejeitada 
pelos dados (mesmo ao nfvel de 1 %); como varios elementos de QH apare
cem significativamente correlacionados com os erros de expectativas, estes 
poderiam ter sido substancialmente reduzidos se esses elementos tivessem sido 
correctamente considerados. Pelo menos cerca de 34 % da variabilidade des
ses erros poderia ter sido eliminada se a informagao disponfvel no momenta da 
formulagao das expectativas tivesse sido usada de forma completa e eficiente. 
Por outras palavras, os erros de expectativas nao sao independentes da infor
magao conhecida no momenta em que elas foram formuladas, informagao essa 
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que, se utilizada «racionalmente>>, permitiria obter um importante ganho de pre
cisao preditiva. Por conseguinte, e bastante duvidoso que os empresarios 
retalhistas tenham apreendido inteiramente o funcionamento do mecanismo 
gerador das variacoes de precos. Se o fizeram, desprezaram informacao rele
vante ou usaram-na de forma sub6ptima (ou, ainda, poderao te-la considerado 
de obtencao demasiado cara). 

Uma analise mais detalhada, no entanto, parece apontar para alguma 
sensibilidade dos resultados a medida de expectativas: com ITt1, os comercian
tes retalhistas parecem sobrestimar, embora de forma nao muito significativa, 
os efeitos das variacoes dos precos dos combustfveis sobre a inflacao, mas, 
com ITf2, sao os efeitos das variacoes cambiais que sao subestimados. Em 
comum a ITf1 e a ITf2 encontra-se uma forte subestimacao do importante efeito 
de inercia inflacionista, a nao consideracao adequada das expectativas anterio
res dos colegas grossistas e, aparentemente, tambem algum excesso de «consi
deracoes monetaristas». Na realidade, embora presente, a referida sensibilidade 
nao e tao importante quanto aparenta pelos resultados dos quadros 9 e 10. 
Nesses quadros s6 se inclufram as variaveis individualmente mais significati
vas, com os efeitos perversos da multicolinearidade a ocultarem algumas corre
lacoes significativas. Em particular, por exemplo, tanto com ITf1 como com ITf2, 
a negligencia dos importantes efeitos das variacoes cambiais passadas sobre 
ITt e detectada. De facto, embora essa variavel nao apareca como regressor 
no quadro 9, obteve-se, por exemplo: 

(ITt- ITf1) = o,o6o + o,o40dDt-1 + o,o19dD1_2 + vr ~ = o, 14, x2 = 11, 70(9,21) 

onde o valor dentro de parentesis e o ponto crftico de nfvel 1 % para a respec
tiva estatfstica de teste. 

Por outro lado, para o subperfodo para o qual se dispoe de observacoes, 
tambem se constata que a informacao contida na evolucao passada dos pre
cos por grosso nao foi devidamente considerada, com o impacto das variacoes 
desses precos a ser subestimado. Com efeito, para o perfodo 78.1 a 87.2, 
obteve-se: 

(ITt- ITf1) = 0,086 + 0,268dPg,t-2 + 0,1 09dPg,t-J + vt1, ~ = 0, 16, x2 = 18,61 

e 

(ITt- ff 2) = 0,102 + 0,336dPg,t-2 + 0,072dPg,t-J + vt2, ~ = 0,25, x2 = 19,83 

resultados que provam que foi atribufdo um peso insuficiente a um elemento 
de informacao importante. 

Em resumo, tanto considerando a informacao sob uma forma conjunta como 
sob a forma de elementos individuais, a evidencia disponfvel nao se conforma 
com as implicacoes da HER, antes apontando inequivocamente para a sua 
rejeicao. A extensao do afastamento em relacao as implicacoes da HER s6 pode 
ser maior que a· encontrada, dada a possibilidade da existencia de informacao 
adicional, nao testada, permitir a obtencao de ganhos de precisao preditiva ain
da maiores. 
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4- Observa~oes conclusivas 

0 trabalho aqui apresentado deu conteudo empfrico as crfticas apontadas 
na literature a HER [veja-se Lopes (1994b)]. A principal conclusao a salientar e 
a de que as expectativas de inflactao dos empresarios retalhistas portugueses 
estao Ionge de poderem ser consideradas como ccracionais» no perfodo em 
analise. A evidencia disponfvel e bastante clara, apontando inequivocamente para 
a existencia de informactao disponfvel no momenta da formulactao das expecta
tivas relacionada de forma sistematica com os respectivos erros. E embora glo
balmente a precisao preditiva das antecipa96es formuladas pelos comerciantes 
possa ser considerada como de nfvel bastante elevado, ganhos de precisao 
significativos poderiam ter sido obtidos se essa informactao tivesse sido explo
rada de forma adequada. Muito simplesmente, encontrou-se informactao que nao 
foi usada da forma 6ptima prevista pela HER. 

De salientar que a violactao da implicactao muthiana de ortogonalidade e 
constatada mesmo quando se restringe a informactao disponfvel a hist6ria pas
sada da variavel objective, com a informactao mais recente a parecer ser 
sobredescontada, como se os agentes econ6micos considerassem como pure
mente transit6rias as ultimas variact6es da inflactao. De resto, essa conclusao 
s6 e reforctada pela consideractao dos resultados de urn novo (e mais fraco) 
teste de eficiencia, que possibilita que os agentes observem de forma incorrec
ta, com erros, a evoluctao passada da variavel. 

Estas conclus6es sao particularmente robustas em face da eventual pre
sencta de erros de medictao, tanto de natureza sistematica como de caracter 
aleat6rio: foram usadas duas medidas de expectativas distintas, sujeitas a dife
rentes escalamentos, permitiu-se a presencta de autocorrelactao e de hetero
cedasticidade nos termos de erro das equa96es de teste e desprezou-se a 
evidencia proporcionada pelos testes de autocorrelactao. Para alem da negli
gencia da natureza persistente da inflactao, tambem a ausencia de ortogonalidade 
entre os erros de expectativas e algumas das variaveis do subconjunto de in
formactao disponfvel pode ser inferida com urn elevado grau de robustez. As
sim, os importantes efeitos das variact6es cambiais sabre a inflactao foram su
bestimados, tal como tambem foi desvalorizada a informactao dada pela evoluctao 
passada dos prectos por grosso. Adicionalmente, a ccirracionalidade» encontra
da tambem pode ter alga a ver com algum excesso de importancia atribufdo as 
variact6es monetarias na formulactao das previs6es. 

Mas esta descoberta de ccirracionalidade», com a violactao flagrante das 
propriedades de eficiencia e de ortogonalidade, praticamente nada tern de novo 
ou, melhor, de surpreendente, relativamente ao grosso da literature empfrica 
sabre o assunto. Em que patamar da escala de <<racionalidade» poderao, en
tao, ser colocadas as expectativas examinadas? Globalmente, a unica classifi
cactao que lhes pode ser atribufda e a de <<assimptoticamente racionais»: s6 
quando se adopta uma perspective de Iongo prazo deixa de ser possfvel en
contrar erros sistematicos, com as series de expectativas e de realizact6es a 
apresentarem uma tendencia estocastica comum. Ou seja, nem sequer o tftulo 
de <<economicamente racionais» e apropriado desde que se considere que a 
informactao sabre a evoluctao passada da inflactao se obtem de forma facil e 
barata. 
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Nos testes da propriedade de efici€mcia foram usados, de forma expllcita, 
os resultados recentes da literatura de raizes unitarias e de co-integra~o. Como 
devera ter ficado claro, e com a excepcao do TNE, os metodos de inferencia 
associada aos testes classicos em geral sao validos, mesmo com regressores 
integrados, desde que certas condicoes, bastante faceis de satisfazer, sejam 
observadas. Contudo, na pratica tornou-se mais conveniente empregar regres
sores estacionarios, nao devido a problemas de legitimidade dos metodos tra
dicionais, mas por razoes de potencia dos testes sobre os coeficientes individu
ais. De resto, no dominio dos testes directos, o balanco da «revolucao da 
co-integracao» pode ser considerado, por enquanto, negativo: a) por urn lado, 
os testes tradicionais de eficiencia e de ortogonalidade foram abandonados, como 
se fossem portadores de algum virus contagioso; e b) por outro, o principal 
«filho da revolucao» - o «teste de co-integracao restringida» - nao pode de
sempenhar o papel («redentor») que alguns lhe querem atribuir, uma vez que 
as implicacoes da HER sao muito mais extensas e profundas do que aquelas 
que ele permite investigar. Nao se nega que esse teste e importante como teste 
preliminar, de satisfacao de condicoes necessarias, mas, como foi argumenta
do e ilustrado empiricamente, tudo o que a condicao testada implica e uma 
estrutura de formacao fracamente «racional», muito menos exigente que a de 
«racionalidade» Muthiana. Alias, como os nossos resultados sugerem, a paten
cia desse teste como teste de «racionalidade•• deve ser bastante escassa (19) e 
particularmente sensivel a EMs. 

Pelo contrario, onde a teoria da co-integracao se revelou muito util foi na 
abertura de caminhos de investigacao para a especificacao de urn modelo de 
formacao, tendo-se atingido facilmente uma estrutura simples mas satisfat6ria 
sob varios criterios. 0 modelo estimado, urn mecanismo de correccao de er
ros de segunda ordem aumentado com urn termo de tipo extrapolativo, embo
ra tendo sido obtido como mero subproduto da analise de «racionalidade», 
constitui urn born ponto de partida para uma investigacao futura, mais ambi
ciosa, que compare de forma sistematica os varios processos de formacao 
sugeridos pela teoria. 

(19) Estudos de simula9ao efectuados palo autor confirmam esta suspeita no caso em que 
a variavel a prever evolui aproximadamente segundo urn passeio aleat6rio simples. 
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