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FUN<;AO CONSUMO: ALGUNS DESENVOLVIMENTOS 
RECENTES E ANALISE DO CASO PORTUGUES 

J. M. C. Santos Silva (*) 

1 - lntrodu«;ao 

Nos ultimos dez anos, assistiu-se ao surgimento de uma volumosa litera
tura acerca da modeliza<;ao do comportamento do consumidor e, particular
mente, da evolu<;ao temporal do consumo. 

Ainda que os principals referenciais te6ricos nesta area continuem a ser 
as bem conhecidas hip6teses do Cicio de Vida e do Rendimento Permanente, 
a literatura mais recente contem um importante conjunto de desenvolvimen
tos que vieram reavivar o interesse por diversos aspectos deste tema. 

0 recente fortalecimento de correntes de pensamento de inspira<;ao Clas
sica e a «Revolu<;ao das Expectativas Racionais» foram factores que contri
bufram decisivamente para o renascer do interesse pelas questoes reiaciona
das com o problema de optimiza<;ao intertemporal do consumidor e pelo 
consumo de uma maneira geral. 

Por outro lado, no plano empfrico, as profundas altera<;oes econ6micas 
da decada de 70 apresentaram-se como um novo desafio as capacidades de 
modeliza<;ao da economia. Neste campo, merece especial relevo o facto de, 
em algumas das mais importantes economias mundiais, se ter verificado um 
declfnio persistente da prope.nsao media ao consumo, cuja estabilidade era 
geralmente admitida (1). 

Pioneiros no despertar deste interesse pela fun<;ao consumo, os artigos de 
Hall (1978) e Davidson, Hendry, Srba e Yeo (1978), revestem-se de grande impor
tancia, uma vez que se encontram na base de alguns dos mais significativos 
desenvolvimentos desde entao surgidos, nomeadamente dos modelos que con
jugam o rendimento permanente com a hip6tese de Expectativas Racionais e 
dos modelos que incorporam o chamado «mecanisme de correc<;ao de erros». 

2 - A hip6tese Expectativas Racionais-Rendimento Permanente 

E bem conhecido que as hip6teses do Cicio de Vida e do Rendimento Per
manente se encontram fortemente ligadas, tanto pela sua fundamenta<;ao 
microecon6mica, como pelas conclusoes a que conduzem (2). Elo fundamen-

(*) Assistente do lnstituto Superior de Economia. 
(1) V. Levacic e Rebmann (1982) e Spanos (1989). 
(2) Para uma apresenta<;:ao mais detalhada destas rela<;:oes, v. Santos Silva (1988). 
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tal entre estas duas hip6teses e o facto de ambas admitirem que os agentes 
econ6micos tomam as decisoes de consume com base nao no rendimento car
rente, mas sim no seu proprio conceito de recursos disponfveis: o rendimento 
permanente. Por este motivo, as hip6teses do Cicio de Vida e do Rendimento 
Permanente serao, daqui em diante, designadas por hip6teses do rendimento 
permanente. 

Se estas hip6teses reunem algum consenso no plano te6rico, a sua apli
ca<;:ao empfrica depara com alguns problemas. Estes resultam fundamental
mente do facto de o rendimento permanente, sendo fun<;:ao dos rendimentos 
esperados pelos consumidores, ser uma variavel nao observavel. 

Ainda que as expectativas dos agentes econ6micos desempenhem um 
papel fundamental no quadro das hip6teses do rendimento permanente, o pro
blema da especifica<;:ao dos seus processes de forma<;:ao e remetido por estas 
hip6teses para o campo das aplica<;:oes empfricas. 

Desta forma, a operacionaliza<;:ao do conceito chave destas hip6teses e 
habitualmente feita recorrendo a metodos simples - expectativas adaptativas, 
por exemplo- mas que resultam na especifica<;:ao de fun<;:oes consume que, 
nao s6 nao se destinguem de outras com fundamentos te6ricos opostos, como 
tambem nao exibem algumas das caracterfsticas mais relevantes das hip6te
ses te6ricas a que procuram dar corpo. Exemplos destas situa<;:oes sao as diver
sas interpreta<;:oes que pode ter a inclusao do consume desfasado entre as 
variaveis explicativas do consume, bem como o grande peso que as especifi
ca<;:oes assim obtidas atribuem ao rendimento corrente (3). 

0 facto de o problema da operacionaliza<;:ao das expectativas nao se encon
trar satisfatoriamente resolvido explica o rapido alastramento da «Revolu<;:ao das 
Expectativas Racionais» a este campo da teoria econ6mica. Na opiniao dos pro
motores desta revolu<;:ao, os mecanismos de forma<;:ao de expectativas tradicio
nalmente supostos, originam, normalmente, previsoes nao 6ptimas (4). lsto par
que, limitando ao mfnimo o conjunto de informa<;:ao utilizado pelos agentes 
econ6micos na forma<;:ao de expectativas, estes mecanismos originam erros de 
previsao sistematicos. A ideia implfcita nestes mecanismos, segundo a qual os 
agentes nao usam toda a informa<;:ao a que tem acesso, e dificilmente concilia
vel com o comportamento optimizador que fundamenta as hip6teses do rendi
mento permanente, bem como toda a microeconomia. 

Esta situa<;:ao conduziu a que, na ultima decada, tenha surgido uma volu
mosa literatura explorando as implica<;:oes da admissao da hip6tese conjunta 
Expectativas Racionais-Rendimento Permanente (ERRP). 

Pioneiro nesta linha, o trabalho de Hall (1978) analisa a conjuga<;:ao da 
hip6tese das expectativas serem formadas racionalmente com o problema de 
optimiza<;:ao, subjacente as hip6teses do rendimento permanente. 0 principal 

(3) Uma discussao mais detalhada desta questao pode ser encontrada em Santos Silva 
(1988). 

(4) V., a este respeito, Begg (1982) e Attfield et a/. (1985). 
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resultado do referido estudo pode ser obtido, de uma forma muito simplificada, 
notanda que da propria defini<;:ao de rendimento permanente se tem 

Et-1(YPt) = YPt-1. 

e que a hip6tese de expectativas racionais implica que 

E,_~ (YPt) = YPt+ Et, 

em que E1-1 representa o operador de valor esperado condicional a informa
c;;ao disponivel no periodo t-1, YP e o rendimento permanente e Et e uma 
variavel aleat6ria com media zero e independente de toda a informa<;:ao ante
rior ao periodo t. 

A conjuga<;:ao destas duas hip6teses implica, entao, que o rendimento per
manente evolua no tempo de acordo com 

YPt= YPt-1- Et. 

Assim, a aceita<;:ao desta hip6tese de formac;;ao de expectativas implica 
que o rendimento permanente siga um passeio a/eat6rio. Uma vez que se 
admite que as expectativas sao formadas incorporando toda a informac;;ao dis
ponfvel, s6 o acesso a nova informac;;ao podera alterar as previsoes assim for
madas. Entao YPt diferira de YPt-1 apenas devido a assimilac;;ao de informa
<;:ao nao disponfvel em t-1 e, portanto, independente de todas as variaveis 
datadas desse perfodo ou anteriores. 

Sendo o consumo, conforme e postulado pelas hip6teses em estudo, uma 
fracc;;ao K do rendimento permanente 

Ct=KYPt. 

entao devera tambem seguir um passeio aleat6rio, constituindo o consumo pre
sente a melhor previsao para o consumo do perfodo seguinte: 

Ct=Ct-1- Kct. 

Toda a analise atras desenvolvida teve por base o comportamento de um 
consumidor considerado representativo. Em termos macroecon6micos, no 
entanto, os resultados obtidos devem ser ligeiramente alterados. Com efeito, 
no contexto da hip6tese do Cicio de Vida, e de supor que, numa economia 
em crescimento, as novas gera<;:oes esperem rendimentos superiores aos que 
foram auferidos por aquelas que substituem. A nfvel agregado, e de esperar 
que rendimento permanente e consumo evoluam segundo uma tendencia, sem 
que o mesmo se passe a nfvel individual. 

A melhor previsao do con sumo no periodo t + 1 sera entao, em termos 
macroecon6micos, o consumo em t, ajustado pela tendencia. lsto e, uma fun
<;:ao do tipo 

( 1) 

em que a e (3 sao parametros e Et sao variaveis aleat6rias independentes e 
identicamente distribufdas (i. i. d.), gerara as melhores previsoes possiveis para 
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Ct, no sentido em que nenhuma variavel com data t- 1 ou anterior causara 
- no sentido de Granger (1969) (5) - as suas variaveis residuais. 

Atente-se que nunca se pretendeu interpretar (1) como uma equa9ao estru
tur-al, uma vez que nessa forma se supoe que o rendimento corrente, bem como 
outras variaveis contemporaneas, pode influenciar o consumo, na medida em 
que contenha nova informa9ao. 0 resultado a que a aceita9ao da hipotese con
junta ERRP conduz e de que, no entanto, nem os valores desfasados dessas 
variaveis nem eventuais previsoes econometricas do seu valor futuro podem 
melhorar a previsao do consumo efectuada de acordo com (1). 

Em termos de polltica economica, as implica96es desta hip6tese nao sao 
mais do que a soma das consequencias das suas sub-hipoteses. lsto e, so poH
ticas economicas que afectem o valor ?o rendimento permanente tem reper
cussao no consumo, e as autoridades so podem influenciar o rendimento per
manente atraves de ac96es de polftica economica nao antecipadas pelos 
agentes. Cabera entao ao analista, nas palavras do proprio Hall, «a diffcil tarefa 
de avaliar o efeito de uma dada polltica no rendimento permanente, de modo 
a poder inferir os seus efeitos no consumo» (6). 

Apesar de ser uma hipotese extraordinariamente forte - a de supor que 
os consumidores sao racionais, no sentido em que utilizam de forma optima 
toda a informa9ao relevante na constru9ao das suas expectativas - nao se 
pode deixar de reconhecer que esta e uma forma de interpretar e operaciona
lizar o conceito de rendimento permanente bastante mais fundamentada do 
que as anteriormente sugeridas, alem de que, implicando um particular com
portamento dinamico para o consumo, e susceptfvel de ser testada. 

Dos varios tipos de testes a que esta hipotese tem sido submetida, o mais 
simples e aquele que procura tao-so confirmar a ideia de que nenhuma varia
vel com data t- 1 ou anterior causa a Granger as variaveis residuais de 

Ct =ex+ f3Ct-1 + Et 

ou, o que e o mesmo, nao apresenta coeficiente significative quando introdu
zida naquela rela9ao. 

Este foi o tipo de teste utilizado por Hall (1978) como suporte para a sua 
hipotese. Apesar das crfticas que Davidson e Hendry (1981) apresentam quanta 

(5) No essencial, a defini<;:ao de casualidade dada em Granger (1969) consiste em conside· 
rar que uma variavel x causa a variavel y, se as previsoes de y que se obtem usando toda a 
informa<;:ao sao melhores que as que se obtem excluindo x do conjunto de informa<;:ao usado. 

Nesta formula<;:ao, a causalidade a Granger nao e operacional, uma vez que implicaria a 
utiliza<;:ao de toda a informa<;:ao. Assim, e sempre necessaria particularizar esta defini<;:ao de forma 
a adapta-la ao contexto em estudo. 

No decorrer deste trabalho, entende-se que uma variavel z1 causa, no sentido de Granger, 
o residuo u1 de uma dada equa<;:ao, se o valor esperado de u1, dado z1, for diferente de zero, ou 
seja, se z1 tem coeficiente significative quando introduzido na referida equa<;:ao. 

(6) Hall (1978), p. 968. 
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a metodologia seguida (?), os resultados obtidos nao confirmam em absoluto 
a compatibilidade da hip6tese com os dados da economia americana, ainda 
que Hall os considers globalmente positives. 

Com efeito, Hall verifica que tanto o consumo desfasado mais de um 
perfodo, como o rendimento desfasado, sao variaveis que nao apresentam coe
ficientes significativos quando introduzidos em (1 ). No entanto, incluindo em 
(1), como regressor adicional, o valor desfasado de um determinado fndice de 
cota96es de tftulos, constata-se que a previsao do consumo melhora significa
tivamente. Se os resultados obtidos com o consumo e o rendimento consti
tuem um forte suporte para a hip6tese ERRP, os resultados proporcionados 
pelo fndice de cota96es de tftulos representam a sua rejei9ao inequfvoca. Glo
balmente, no entanto, os resultados sao considerados satisfat6rios, na medida 
em que sao compatfveis com uma versao modificada da hip6tese, que adiante 
sera apresentada. 

Resultados mais conclusivos sao apresentados, entre outros, por Daly e 
Hadjimatheou {1981 ), Cuddington (1982), Muellbauer (1983) e Johnson {1983), 
que, com base nos resultados deste tipo de teste, rejeitam decisivamente a 
hip6tese ERRP, respectivamente para o Reina Unido, Canada, novamente Reina 
Unido e Australia. 

0 fraco suporte que estes estudos proporcionam a hip6tese conjunta EARP 
nao e suficiente para a sua rejei9ao imediata. Com efeito, estas conclusoes 
podem ser apenas o resultado da inadequa9ao de algumas das hip6teses secun
darias admitidas nos trabalhos citados. A grande popularidade das expectati
vas racionais, bem como das hip6teses do rendimento permanents, levou a 
que se procurassem encontrar causas para a rejei9ao destas hip6teses, nas 
simplifica96es usadas na obten9ao de {1 ). 

Neste sentido, Hall {1978) sugere que algumas componentes do consumo 
podem reagir com um certo desfasamento a informa9ao disponfvel - nomea
damente devido a existencia de custos de ajustamento, por exemplo, sob a 
forma de absten9ao de lazer. 

Entao, parte da varia9ao do consumo de um perfodo para outro e tao-s6 
o resultado de um ajustamento incomplete no perfodo anterior, pelo que 
depends, nao da nova informa9ao, mas de informa9ao ja disponfvel no perfodo 
anterior. Assim, ha a possibilidade de variaveis desfasadas causarem a Gran
ger os resfduos de {1 ), na medida em que estejam correlacionadas com a infor
mayao que ocasionou o ajustamento incomplete do consumo. 

Em ultima analise, o facto de o consumo poder nao se ajustar total e ime
diatamente a informa9ao disponfvel sabre o rendimento permanents faz com 
que a hip6tese EARP praticamente nao seja testavel. 

(?) Davidson e Hendry (1981) criticam o facto de Hall nao testar a equa<;:ao (10) contra outra 
que considers todas as outras variaveis potencialmente relevantes, incluindo o rendimento cor· 
rente. De acordo com um estudo de simula<;:ao efectuado por estes autores, o procedimento de 
Hall pode enviesar seriamente os resultados a favor da aceita<;:ao das conclusoes da hip6tese ERRP. 
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Com efeito, podendo a rejeic;:ao da principal conclusao da hipotese ERRP 
ficar a dever-se a outros factores que nao a propria invalidade da hipotese, 
esta sera compatfvel com os resultados empfricos, quaisquer que eles sejam. 

No entanto, a rejeic;:ao da hipotese ERRP pode traduzir, simplesmente, a sua 
incapacidade para explicar o comportamento do consumo a nfvel agregado, pelo 
que sera interessante procurar na propria hipotese os motivos da sua rejeic;:ao. 

Conforme ja foi salientado, a hip6tese de expectativas racionais tem como 
principal merito o facto de permitir generalizar ao problema da formac;:ao de 
expectativas, o comportamento optimizador dos agentes econ6micos, que e 
a base de toda a microeconomia e pressuposto fundamental das hip6teses do 
rendimento permanente. 

As exigencias da hip6tese de expectativas racionais vao, no entanto, para 
alem deste tipo de comportamento. Assume-se tambem que os agentes dis
poem de toda a informac;:ao relevante para as suas previsoes. E esta a suposi
c;:ao acerca das disponibilidades de informac;:ao que atrai a maior parte das 
crfticas a esta hipotese. 0 facto de nao ser indicado o modo como os agentes 
econ6micos adquirem os conhecimentos necessaries a formac;:ao deste tipo 
de expectativas parece supor que os agentes econ6micos se apercebem de 
imediato de todas as alterac;:oes do sistema economico, adaptando instanta
neamente as suas acc;:oes ao novo ambiente. 

Como nota B. M. Friedman (1979), o que parece faltar a esta hip6tese 
e alguma indicac;:ao quanta a forma como se desenrola o processo de apren
dizagem por parte dos agentes econ6micos. Este autor mostra que, 
complementando-se a hip6tese de expectativas racionais com um mecanisme 
de aprendizagem 6ptimo (mfnimos quadrados), se e conduzido a que os erros 
das expectativas assim formadas s6 assimptoticamente tenham a propriedade 
de serem ortogonais a informac;:ao disponfvel. 

Esta podera, entao, ser uma das causas da nao verificac;:ao empfrica da 
hip6tese ERRP que, conforme se sabe, depende crucialmente desta caracte
rfstica do erro de previsao. 

A hip6tese de expectativas racionais podera entao constituir uma boa apro
ximac;:ao a realidade de certos mercados - em particular daqueles cuja organi
zac;:ao e mais perfeita e «transparente» - sendo, no entanto, uma hip6tese dema
siado forte para descrever o comportamento geral dos agentes econ6micos. 

Por outro lado, as hip6teses do rendimento permanents tem sido igual
mente submetidas a fortes crfticas desde a sua formulac;:ao inicial. No entanto, 
estas crfticas tem-se centrado denominantemente em aspectos mais ou menos 
auxiliares das hip6teses, e nao naquilo que constitui a sua ruptura fundamen
tal com os pressupostos Keynesianos. Assim, parece ser hoje comummente 
aceite -tanto no plano te6rico como empfrico- que o rendimento evolui no 
tempo de uma forma bastante mais erratica que o consumo, ficando esta dife
renc;:a de comportamento a dever-se ao facto de os agentes econ6micos toma
rem as suas decisoes de consumo de acordo com alguma noc;:ao de recursos 
disponfveis menos volatil do que o simples rendimento disponfvel no perfodo. 
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Menos consensual parece ser a ideia subjacente a estas hip6teses 
segundo a qual o rendimento corrente s6 afecta o consume atraves da sua 
components permanente. Como e sabido, esta conclusao tem subjacente o 
pressuposto de que todos os indivfduos, quando o seu rendimento transit6rio 
e negative, podem recorrer a um mercado de capitais funcionando de forma 
perfeita, de modo a que as suas decisoes nunca sejam condicionadas por res
tri96es de liquidez. 

Sendo esta hip6tese, quanta ao funcionamento dos mercados de capitais, 
reconhecidamente irrealista (8), e de super que o consume seja mais sensfvel 
a flutua96es do rendimento do que e suposto por estas hip6teses. 

Esta e, naturalmente, uma das causas que podera explicar a rejei9ao da 
hip6tese ERRP, tendo sido estudada, entre outros, por Hayashi (1982), Muell
bauer (1983), Flavin (1985), Muellbauer e Baver (1986) e ainda por Hayashi 
(1987). 

Uma forma de abordar este problema, e que e sugerida por Hall (1978), 
consiste em super que uma frac9ao dos consumidores e afectada por restri-
96es de liquidez, limitando-se o seu consume a acompanhar a evolu9ao do 
rendimento disponfvel. Se os restantes consumidores se comportarem de 
acordo com a hip6tese ERRP, o consume global evoluira de acordo com: 

C?=ZC?_, 

Cl=KYt 

representando C? o consume dos agentes econ6micos que se comportam de 
acordo com a hip6tese ERRP, Cl o consume dos agentes limitados por res
tri96es de liquidez, Yt o rendimento, sendo Z e K constantes. 

Tomando as primeiras diferen9as do logaritmo das primeiras duas rela-
96es, temos: 

t:.c?=z 
t:.c l = l::.yt, 

onde as letras minusculas traduzem o logaritmo natural das grandezas repre
sentadas pelas respectivas maiusculas. 

Admitindo-se que uma frac9ao constants do consume s e afectada por 
restri96es de liquidez, tem-se: 

I::.Ct = (1 - s)z + SI::.Yt· (2) 

Da estima9ao desta equa9ao resultara, entao, uma estimativa para o valor 
de s, que dara uma ideia da importancia das restri96es de liquidez. No entanto, 

(8) V. Friedman (1957}, p. 17. 
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o resultado assim obtido sobrestimara a importancia deste tipo de restri<;:oes, 
uma vez que, representando ~Yr informa<;:ao nao disponfvel em t- 1, esta 
variavel traduzira nao s6 a influencia do rendimento corrente como tambem 
a nova informa<;:ao. Para eliminar este efeito, torna-se necessaria expurgar AYr 

da nova informa<;:ao, o que e usualmente feito substituindo esta variavel por 
uma proxy da taxa de crescimento do rendimento que e prevista pelos agen
tes econ6micos em t- 1. Este resultado pode igualmente ser conseguido esti
mando (2) pelo metodo das variaveis instrumentais, usando como instrumen
tos variaveis anteriores ao perfodo t. 

Muellbauer e Bover (1986) referem este modelo como sendo demasiado 
simplista, por ignorar que os consumidores afectados por restri<;:oes de liqui
dez podem consumir mais do que o seu rendimento corrente. lsto porque o 
facto de os consumidores enfrentarem restri<;:Cies de liquidez nao significa 
necessariamente que o rendimento disponfvel seja a (mica forma de financia
rem o consume. No entanto, e apesar da sua evidente simplicidade, este e 
o modelo mais frequentemente utilizado nos estudos empfricos sobre o tema, 
talvez por ser aquele que permite reduzir ao mfnimo as aproxima<;:oes neces
sarias a sua aplica<;:ao. 

3 - Modelos com mecanismos de correcc;ao de erros 

Conforme foi salientado, a admissao da hip6tese ERRP tern como carac
terfstica particularmente atraente o facto de permitir estabelecer uma equa
<;:ao que descreve a evolu<;:ao temporal do consume, resultando a sua especi
fica<;:ao de hip6teses te6ricas bem fundamentadas. Esta situa<;:ao e de certa 
forma inedita, na medida em que a teoria econ6mica e tradicionalmente pouco 
informativa a respeito do comportamento dinamico das variaveis. 

Paralelamente ao desenvolvimento do estudo da hip6tese ERRP surgiu um 
conjunto de trabalhos, igualmente orientados para a questao do comportamento 
dinamico do consume, que, apesar de terem como bases algumas hip6teses 
muito simples, conduzem igualmente a equa<;:oes que traduzem o comporta
mento optimizador dos agentes econ6micos, tendo, no entanto, pressupostos 
muito distintos dos que estavam na base do modelo ERRP. 

Estes modelos - genericamente designados como modelos com meca
nismos de correcc;ao de erros (MCE), por razoes que cedo se compreende
rao -, tendo uma origem marcadamente empfrica, nao fazem apelo a nenhum 
dos conceitos de diffcil operacionaliza<;:ao que estao na base das hip6teses do 
rendimento permanente, nomeadamente aqueles que envolvem expectativas. 
Nestes modelos, a enfase e colocada nos mecanismos de aprendizagem dos 
agentes econ6micos, pressupondo-se que estes tomam as suas decisoes em 
fun<;:ao da observa<;:ao do passado, e nao das suas expectativas quanto ao 
futuro. 
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Deste modo, ainda que no seu desenvolvimento se tenha procurado a com
patibilidade com alguns aspectos caracterfsticos das hip6teses do rendimento 
permanents, nomeadamente no que diz respeito as determinantes da razao 
CIY, o tipo de comportamento do consumidor que esta subjacente aos mode
los com MCE e praticamente o oposto ao suposto pelas hip6teses do rendi
mento permanents. 

Esta oposic;:ao entre modelos que supoem agentes cujo comportamento 
se baseia em expectativas, e modelos em que os agentes decidem em func;:ao 
do passado, parece, no entanto, um pouco artificial. Conforme e salientado per 
Friedman (1979) e Patterson (1987), as expectativas sao o resultado de um 
processo de aprendizagem, ou, nas palavras de Muth (1961 ), «sao previsoes 
informadas de acontecimentos futures», pelo que os agentes deverao, neces
sariamente, ter em conta o passado quando formam expectativas. 

Assim sendo, a explicitac;:ao de determinados processes de aprendiza
gem pede ser interpretada como traduzindo, ainda que de uma forma implf
cita, o papel das expectativas no processo de decisao des agentes econ6-
micos. 

0 trabalho de Davidson, Hendry, Srba e Yeo (1978) - daqui em diante 
referenciado como DHSY- introduz os modelos com MCE a partir de uma 
formulac;:ao bastante simples. Com efeito, os autores comec;:am per considerar 
a relac;:ao de Iongo prazo tfpica das hip6teses do rendimento permanents: 

C*=KY 

ou, em logaritmos; 

c*=k+y (3) 

onde C* e o consume desejado, Yo rendimento e Kuma constante compreen
dida no intervale ]0, 1 [, representando as letras minusculas o logaritmo natural 
des valores assumidos pelas respectivas maiusculas. 

Os autores admitem, seguidamente, que no curto prazo c e y se encon
tram ligados per uma func;:ao do tipo 

Ct = ao + P(L)Yr + Et, 

em que Er e uma variavel aleat6ria com as propriedades habituais e P (L) e 
um polin6mio racional no operador de atraso L, podendo ser apresentado como 

P(L) = B(L)IA(L), 

sendo A(L) e B(L) tambem polin6mios no operador de atraso. 
Supondo que ambos os polin6mios sao do 1. o grau, tem-se: 
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No entanto, para assegurar que em estado estacionario se verifica (3), 
e necessaria impor algumas restri96es sobre os parametres do modele. Nomea

damente, deve verificar-se: 

a, + f3o + (3, = 1 . 

Daqui resulta: 

em que 'Y = f3o + (3,. 

Num estado de crescimento sustentado, em que 

tem-se: 

com 

.ilCt=.ilyt=g, 

C=KY, 

K = exp ao- g(1- f3o) 
'Y 

Oeste modo, e-se conduzido a uma rela9ao proporcional entre C e Y, em 
que o valor dessa propor98.0 K e fun98.0 da taxa de crescimento e dos para
metros de (4). 

0 principal merito de (4) e, pois, o de permitir uma modeliza98.0 do com
portamento dinamico do consume, conservando as rela96es de Iongo prazo 

subjacentes a teoria. 
A interpreta9ao de (4) pode ser feita da seguinte forma: a parte de uma 

constants, o crescimento do consume entre dois perfodos e fun9ao do cresci
mento do rendimento corrigida por uma propor9ao do desequilfbrio entre con
sumo e rendimento no perfodo anterior, sendo este ultimo termo o mecanisme 
de correcr;ao de erros que assegura a coerencia com a rela9ao de Iongo 
prazo (3). 

A expressao (4) pode ser obtida de uma forma nao menos interessante 

e que permite evitar a crftica de Chatterji (1983), que aponta o facto de o com
portamento dinamico da fun9ao de DHSY nao ter fundamentos te6ricos, resul
tando apenas «do principia da parcim6nia e dos dados» (9). 

Com efeito, pode admitir-se que, alem da rela9ao (3), o consumidor e tam

bern confrontado com uma fun9ao perca quadratica que contabilize nao s6 os 
custos da diferen9a entre consume efectivamente verificado e o consume 

(9) Chatterji (1983), p. 19. 

362 



6ptimo, definido por (3)- (Ct-Cu -, como tambem os custos de ajustamento 

- (Ct-Ct-1) -, sendo estes atenuados quando c e c* se deslocam no mesmo 
sentido, de forma a permitir um maior ajustamento quando o alva c· se des
loca. 

Admitindo este tipo de fun<;:ao perca, que pode ser escrita como 

P= fl1(Ct- c;)2 + fl2(Ct- Ct-1)2
- 203(c;- c;_1) (Ct- Ct-1), (5) 

em que [11; : i = 1, 2, 3] sao parametres, os consumidores deverao comportar

-se de forma a minimizar (5) pelo que o seu comportamento devera satisfazer: 

dP/dc = 0. 

Resolvendo esta equa<;:ao, obtem-se: 

ACt= ao + f3ot:.Yt + "f(yt-1 - Ct-1), (6) 

Admitindo que o plano definido por (6) e cumprido com erros, aquela rela

<;:ao torna-se estocastica e analoga a (4), que pode agora ser interpretada como 
regra de ac<;:ao optima de agentes econ6micos num ambiente caracterizado 

por (3) e (5); sendo os seus parametres fun<;:ao de k e dos parametres da fun
<;:ao perca. 

Note-se que, apesar das hip6teses do Rendimento Permanente e do Cicio 

de Vida terem sido concebidas de forma a serem compatfveis com uma pro

pensao media a consumir constante, a sua validade nao depende deste facto. 
Assim, Friedman (1957) faz explicitamente depender o valor do ratio C/Y, tanto 

da taxa de juro, como da rela<;:ao entre riqueza humana e nao humana, para 
alem de considerar tambem os gostos do consumidor. Por outro lado, e sabido 

que para a estabilidade da propensao media a consumir ser compatfvel com 
a hip6tese do Cicio de Vida, e requerido, ainda que de forma indirecta, que 

sejam tambem estaveis os ratios rendimento do trabalho/rendimento disponf
vel e riqueza/rendimento disponfvel (1°). 

Assim, o refor<;:o da fundamer:~ta<;:ao te6rica deste tipo de modelos parece 
passar por uma generaliza<;:ao das rela<;:oes definidoras do «ambiente» dos agen

tes econ6micos, isto e, pela introdu<;:ao de variaveis suplementares na equa

<;:ao sugerida por DHSY. Este e, alias, o caminho seguido por estes autores, 

que, ap6s constatarem alguns problemas estatfsticos no seu modele mais sim

ples, introduzem no modele a taxa de infla<;:ao e a sua primeira diferen<;:a, 
obtendo, entao, resultados excelentes. 

(10) Modigliani (1975). 
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4 - Analise do caso portugues 

Estando apresentados alguns dos mais recentes desenvolvimentos na area 
da fungao consume, sera interessante analisar o caso portugues, no sentido 
de avaliar a importancia destes desenvolvimentos para a especificagao de uma 
fun<;:ao consume para a nossa economia. 

No tocante a hip6tese ERRP, dadas as dificuldades que se levantam a 
interpretagao do teste mais usual (1 1) - testar se variaveis anteriores ao 
perfodo t causam a Granger os resfduos de (1) -, optou-se por avaliar a impor
tancia desta hip6tese de uma forma indirecta, isto e, analisando a influencia 
das restri<;:6es de liquidez. 

Para este efeito, utilizou-se o modele atras descrito e que resulta na espe
cifica<;:ao de: 

~Ct = (1 - s)z + S~Yt· 

Uma vez que se pretende testar a hip6tese do rendimento permanente, 
a variavel dependente desta equagao devera medir, nao as despesas de con
sumo efectuadas, mas sim o valor dos servi<;:os frufdos pelos consumidores. 
Neste sentido, a variavel dependente de (2) foi construfda considerando ape
nas as despesas de consume em bens nao duradouros e servigos (6), admitindo
-se que, neste caso, as despesas efectuadas coincidem com o valor dos ser
vi<;:os frufdos no mesmo espa<;:o de tempo. 

Passando a estima<;:ao de (2) pelo metoda das variaveis instrumentais, 
usando ydt-1 como instrumento para ~Ydr, constata-se que o termo indepen
dente nao e estatisticamente significative (1 2), pelo que pode ser exclufdo do 
modele. Estimando (2) com dados para o perfodo 1960-1985 e impondo a nuli
dade do termo independente, obtem-se entao: 

em que: 

/'.. 

~Ct = 0,931 ~Ydt 
(6,161) 

OW= 1,53 R 2 = 31,3 

Ur Valor estimado de Llcr, com ~cr =log (Cr!Cr-1); 
~Ydr =log (YOr!YOr-1), sendo YO o rendimento disponfvel; 

( ·) Valor absolute da estatfstica t; 
OW Estatfstica de Durbin-Watson (1 3); 

R2 Coeficiente de determina<;:ao, definido como o quadrado do 
coeficiente de correlagao entre a variavel dependente e a serie 
ajustada. 

(1 1) Em Santos Silva (1988), sao apresentados alguns resultados de testes deste genera, 
para o caso portugues. 

(12) 0 valor da eslatfslica t associada ao Ierma independente e - 0,227. 
(13) A eslatfslica OW foi calculada para o modelo com Ierma independenle. V. Kramer e 

Sonnberger (1986). 
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Naturalmente, a simplicidade deste modelo nao permite que se retirem 
conclusoes muito rigorosas quanta ao peso das restric;:oes de liquidez. 
No entanto, os resultados obtidos reforc;:am a ideia que resulta da simples 
observac;:ao da realidade, apontando para a existencia de fortes restric;:oes de 
liquidez. Esta conclusao resulta, nao s6 da significancia estatfstica do para
metros, como tambem da sua elevada magnitude. A tftulo de exemplo, refira
-se que os resultados obtidos para os Estados Unidos sugerem valores para 
s pr6ximos de 0,2 (1 4). 

Dos resultados agora obtidos, conclui-se ainda que a hip6tese ERRP nao 
pode ser adequadamente testada usando dados macroecon6micos. Em geral, 
uma hip6tese sabre o comportamento microecon6mico dos consumidores difi
cilmente podera ser confirmada atraves de estudos baseados em dados 
macroecon6micos, devido aos problemas levantados pela agregac;:ao. Com 
efeito, basta que uma pequena parcela dos agentes econ6micos tenha um com
portamento distinto do suposto pelas hip6teses em estudo, para que esta seja 
rejeitada a nfvel agregado. 

Por outro lado, quando se procura modelizar o comportamento do con
sumo de uma economia, a questao da agregac;:ao torna indispensavel a adop
c;:ao de uma posic;:ao tao eclectica quanta possfvel a respeito das possfveis 
determinantes da variavel em estudo. Com efeito, a heterogeneidade dos agen
tes econ6micos torna praticamente impossfvel a obtenc;:ao de uma func;:ao con
sumo razoavelmente especificada, se se procurar que a evoluc;:ao do consumo 
seja cabalmente explicada apenas por uma das hip6teses quanta ao compor
tamento do consumidor. 

Como foi referido, a hip6tese ERRP tem a caraterfstica particularmente 
atraente de permitir especificar uma equac;:ao que descreve a evoluc;:ao tem
poral do consumo com base em hip6teses bem fundamentadas teoricamente. 
Em relac;:ao ao caso portugues, os resultados acima apresentados sugerem que 
esta hip6tese tera uma importancia reduzida na explicac;:ao do comportamento 
dos consumidores, pelo que o problema da modelizac;:ao dinamica do consumo 
tem de ser colocado ao nfvel dos estudos empfricos. 

Seguindo a estrategia usualmente recomendada para a modelizac;:ao de 
equac;:oes dinamicas (1 5), tomou-se como ponto de partida uma especificac;:ao 
tao geral quanto possfvel, que tem como casos particulares os mais importan
tes modelos estudados. Com base nos resultados obtidos na estimac;:ao deste 
modelo de referencia, caminhou-se no sentido de encontrar uma especifica
c;:ao que, sendo tao parcimoniosa quanto possfvel, fosse compatfvel, nao s6 
com a especificac;:ao de base, mas tambem com algum dos modelos te6ricos 
estudados. 

Dando corpo a metodologia exposta, comec;:ou por se considerar um 
modelo no qual as despesas de consumo (DC) sao explicadas pelas seguintes 

(14) V. Mariger (1987). 
(15) V. Harvey (1981), p. 287. 
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variaveis: despesas de consumo em t- 1 e t- 2, taxa de juro nominal (r), 
activos lfquidos no infcio do perfodo t, populac;:ao (POP) no final dos perfodos 
t, t- 1 e t- 2, bem ainda como a inflac;:ao, rendimento disponfvel (YO), ren
dimentos do trabalho e transferencias privadas internacionais em t e t- 1. 

0 facto desta pesquisa se limitar ao caso das despesas de consumo, 
justifica-se por ser esta a variavel mais relevante em termos de polftica eco
n6mica e, portanto, aquela cuja evoluc;:ao e determinantes sera mais impor, 
tante conhecer. 

Os resultados obtidos com a estimac;:ao deste modelo, com dados para 
os anos de 1960 a 1985, sao de diffcil interpretac;:ao devido a evidente sobre
parametrizac;:ao do modelo. No entanto, ap6s um moroso processo de selec
c;:ao, concluiu-se que podiam se exclufdas do modelo as variaveis que tradu
zem os efeitos da inflac;:ao, da riqueza e da repartic;:ao funcional do rendimento. 
Desta forma, considerou-se que a especificac;:ao abaixo apresentada e a que 
melhor satisfaz os tres criterios de selecc;:ao adoptados, isto e, parcim6nia, com
patibilidade com a especificac;:ao de referencia e com a teoria econ6mica 

Mcpt = - 0,03 + 0,19 flydpt + 0,51 (ydpt-1 - dCpt-1)- 0,83 it- 0,82 Ut 

em que: 

(2,47) (2,70) (8,30) (11 ,3) (3,62) 

R2 = 92,2 F= 1,78 

Mcpt =valor estimado de fldCpt, com fldCpt = log (DCr!POPt-1) -

-log (DCt-1/POPt-2); 
flydpt =log (YDtiPOPt-1) - log (YDt_,/POPt-2); 

ydpt =log (YOpt); 

dept= log (OCpt); 

it= log [1 + rt(1 - r)]; 
Vt = log (POPt) - log (POPt-1); 
F =valor da estatfstica F, comparando o modelo escolhido com 

a especificac;:ao de referencia. 

Desde que Hendry (1980) proclamou as tres regras de ouro da econome
tria (1 6), tem-se tornado cada vez mais reconhecida a necessidade de comple
mentar, com uma bateria de testes adequada, a especificac;:ao empfrica de 
modelos econometricos. 

Ainda que se assista presentemente a um constants avolumar da litera
tura sobre este tema (17), os testes apresentados, quando sao aplicaveis a 
modelos dinamicos, s6 assimptoticamente sao validos. 

(16) «The three golden rules of econometrics are test, test and test ... », Hendry (1980), 
p. 403. 

(17) V. Kramer e Sonnberger (1986). 
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Como os excelentes trabalhos de simula9ao de Kiviet (1985 e 1986) mas
tram, e relativamente estreito o conjunto de testes que revelaram resultados satis
fat6rios no contexto da estima9ao de modelos dinamicos com pequenas amostras. 

Desta forma, a existencia de estudos de simula9ao sobre o comportamento 
dos diversos testes em contextos semelhantes ao aqui estudado foi o princi
pal criteria de selec9ao dos testes utilizados. 

Assim, foram usados os seguintes testes: 

070 -Teste apresentado em Durbin (1970) para a detec9ao de auto
correla9ao de primeira ordem nas variaveis residuais; 

BP- Teste a homocedasticidade da variavel residual, proposto por 
Breusch e Pagan (1979); 

ARCH- Teste de resfduos ARCH, recomendado por Engle (1982); 
JB -Teste da normalidade da variavel residual, desenvolvido por Jar

que e Bera (1980); 
OUT- Teste de detec9ao de observa96es influentes, proposto por 

Weisberg (1980); 
CHOW- Teste de permanencia de estrutura, sugerido por Chow 

(1960); 
FH -Teste de permanencia de estrutura, sugerido por Farley e 

Hinich (1970); 
GW(Iog) e GW(Iin)- Testes propostos por Godfrey e Wickens (1981) 

visando a discrimina9ao entre as especifica96es linear e log-linear; 
RB - Teste de ma especifica9ao da forma funcional, apresentado por 

Jessica Utts (1982); 
RESET- Teste sugerido por Ramsey (1969) para a detec9ao de erros 

de especifica9ao; 
T2- Teste a ortogonalidade entre os regressores e a variavel resi

dual descrito em Wu (1973). 

Alem desta bateria de testes estatfsticos usaram-se ainda alguns outros 
indicadores da qualidade da especifica9ao estudada: 

k(X)- Condi9ao numerica da matriz dos regressores, definida como 
a razao entre o maior e o menor dos valores singulares da matriz 
dos regressores, previamente normalizada, por forma a que cada 
coluna tenha comprimento unitario. Ainda que esta grandeza nao 
tenha uma natureza estatfstica, e como tal nao tenha nenhuma 
distribui9ao, Belsley,. Kuh e Welch (1980) referem que valores 
ente 5 e 10 apontam para co-linearidade fraca e valores supe
riores a 30 para forte co-linearidade dos regressores; 

OUAN DT- Estatfstica apesentada por Quandt (1958 e 1960) e que 
permite determinar o ponto de maxima verosimilhan9a para uma 
possfvel quebra de estrutura. 
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Os resultados obtidos com este conjunto de procedimentos estao resumi
dos no quadro 1. 

OUADRO 1 (a) 

D70 BP ARCH JB OUT 

-0,96 2,25 0,52 0,47 3,06 

(2,09) (9,45) . (3,84] (5,99] (3,57] 

cHow,.,. CHOW1979 FH GW(Iin) GW(Iog) 

1,24 0,87 2,62 2,34 1,63 

(3,07] (2,76] (2,85] (2,09] (2,09) 

RB T2 RESET K(x) QUANDT 

0,60 0,24 1,17 3,89 1978 (- 10,6) 

(3,26] (2,96) (4,35] - -

(a) Entre chavetas apresentam·se as valores criticos dos varios testes, para a nivel de significancia de 5 %. 

Da analise destes resultados conclui-se que o modelo em estudo satis
faz as condic;oes mfnimas para que a sua especificac;ao seja considerada 
aceitavel. 

Outra indicac;ao quanta ao bom comportamento deste modelo pode ser 
obtida realizando um pequeno exercfcio de previsao p6s-amostral. Assim, pro
longando a serie do rendimento disponfvel a partir da sua taxa de crescimento 
fornecida nas Contas Nacionais relativas ao ano de 1986 e usando para as 
restantes variaveis as fontes referidas em anexo, obtem-se como previsao de 
..:1 dcp 1986 o valor de 0,032, sendo o respective intervale de confianc;a a 95 % 
dado por: 

[0,008; 0,056]. 

Tendo em atenc;ao que o valor de ..:1 dcp 1986 que resulta das Contas 
Nacionais e 0,044, constata-se que, apesar do modelo subavaliar em cerca 
de um ponto percentual o crescimento do consumo, esse desvio nao e esta
tisticamente significative, pelo que tambem neste sentido o modelo se revela 
satisfat6rio. 

Desta forma, conclui-se que tambem em Portugal os modelos com MCE 
conduzem a bans resultados empfricos. Recorde-se que a ideia subjacente a 
estes modelos e a de que os agentes econ6micos decidem a evoluc;ao do seu 
consumo tendo em atenc;ao nao s6 o crescimento do rendimento como tam
bern a razao que, no perfodo anterior, se verificava entre consume e rendi
mento. 

Este efeito de feed-back assegura que, a Iongo prazo, o consumo seja 
proporcional ao rendimento, tal como e sugerido pelas hip6teses do rendimento 
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permanente. Supondo entao que o rendimento e o consumo per capita cres
cem sustentadamente a taxa g, tem-se a seguinte relac;ao entre consumo e 
rendimento: 

DC= exp [- 0,05 - 1 ,59g - 1 ,64i - 1,61 v] YO 

Nesta situac;ao, a propensao media e marginal a consumir serao iguais, 
sendo ambas func;ao das taxas de jura nominal, de crescimento do rendimento 
per capita e da populac;ao. 

Se o papel da taxa de crescimento g e perfeitamente explicado no con
texte da hip6tese do Cicio de Vida - v. Modigliani (1975) -, nao deixa de ser 
surpreendente a importancia assumida pela taxa de jura nominal. 

Sendo de esperar que a taxa de jura exercesse uma influencia negativa no 
consumo, era suposto que o papel decisive fosse desempenhado pela taxa de jura 
real e nao pela nominal. A surpresa quanta a esta conclusao s6 e atenuada pelo 
facto de estudos recentes destacarem igualmente a influencia desta variavel (1 8). 

0 facto de ser a taxa de jura nominal que surge significativa limita bas
tante o alcance da habitual explicac;ao para inclusao da taxa de jura na fun
c;ao consumo, sugerindo que esta variavel represente, de alguma forma, uma 
proxy de outro fen6meno. Com efeito, nao parece muito aceitavel admitir que 
os consumidores sofram de ilusao monetaria a ponto de tomarem como custo 
de oportunidade do consumo uma taxa que, em epocas recentes, chegou a 
ultrapassar a taxa de jura real em mais de vinte pontos percentuais. 

Uma alternativa a esta interpretac;ao do papel da taxa de jura nominal 
na func;ao consumo e adiantada no Relat6rio do Banco de Portugal, Gerencia 
de 1986, onde e sugerido que a taxa de jura nominal pode ser vista como um 
indicador das restric;oes de liquidez, na medida em que traduza as dificulda
des de acesso ao credito. 

Outro facto que merece referencia e a exclusao do modelo de variaveis 
cuja importancia e habitualmente referida na literatura, como seja o caso da 
inflac;ao e da riqueza. A exclusao da inflac;ao e de certa forma explicavel, se 
se admitir que a taxa de jura nominal capta alguns dos efeitos usualmente expli
cados pela inflac;ao. Quanta a exclusao da proxy da riqueza, ela prende-se, 
seguramente, com a deficiente qualidade dos dados disponfveis. 

Para concluir pode afirmar-se que o estudo realizado permitiu a especifi
cac;ao de uma func;ao consumo para a economia portuguesa que nao s6 e teo
ricamente bem fundamentada como proporcionou resultados muito favoraveis 
nos diversos testes estatfsticos a que foi submetida. Apesar deste bom com
portamento, sera natural que a func;ao aqui proposta denote alguma instabili
dade a partir do final da decada de 80, em virtude das profundas transforma
c;oes econ6micas que inevitavelmente resultarao da nossa integrac;ao europeia. 
Desta forma, espera-se que com a melhoria qualitativa e quantitativa dos dados 
disponfveis se torne possfvel analisar com mais rigor nao s6 as questOes aqui 
abordadas como muitas outras. 

(18) V. Banco de Portugal (1987) e Blinder e Deaton (1985). 
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ANEXO 

Series utilizadas e respectivas fontes 

C1: Despesas de consumo em bens nao duradouros e serviQOS, a preQOS constantes de 1977. 
Unidades: 1 as cantos. Fonte: Santos (1984), Departamento Central de Planeamento (dados 
nao publicados) e Cartaxo e Rosa (1986). 

DC1: Despesas de consumo a preQos constantes de 1977. Unidades: 103 cantos. Fonte: Car
taxa e Rosa (1986). 

Y01: Rendimento disponfvel a preQOS constantes de 1977. Unidades: 103 cantos. Fonte: Car
taxa e Rosa (1986). 

r1: Taxa de juro nominal dos depositos a prazo (mais de 181 dias). Unidades: percentagens. 
Fonte: Banco de Portugal (dados nao publicados). 

r: Impasto de capitais. Unidades: percentagens. Fonte: Banco de Portugal (dados nao publi
cados). 

POP1: PopulaQao residente no infcio do perfodo. Unidades: 1 Q2 habitantes. 
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Fontes: 

Conin, C. N. P. S. (1979), «Crescimento regional da populaQaO portuguesa. Estimati
vas intercensitarias», Estudos 54, INE; 

Carrilho, M. J. (1985), «Estimativas provisorias de populaQao residente em portugal-
1985», Fa/has de Oivu/ga980, INE; 

Anuarios Estatfsticos, INE. 

-A variavel activos lfquidos foi construfda somando a circulaQao monetaria na posse das 
famflias com os respectivos depositos a ordem e a prazo. Fonte: Cartaxo e Santos (1984) 
e relatorios do Banco de Portugal. 

- Transferencias privadas internacionais. Fonte: Cartaxo e Rosa (1986). 
- Rendimentos do trabalho. Fonte: Cartaxo e Rosa (1986). 
-As series a preQos constantes (1977) foram obtidas a partir dos dados a preQOS corren-

tes, dividindo-os pelo deflator das despesas de consume apresentado em Cartaxo e Rosa 
(1986). 
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