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Resumo 

Refl.ectindo a perspectiva adoptada de que a abordagem mais adequada para o trata
mento do problema das expectativas e a directa, fixa-se como objective prioritario a 

obtenc;ao de uma serie agregada, precisa e credfvel, de expectativas de infl.ac;ao para 

a economia Portuguesa. Preocupac;oes com a minimizac;ao dos erros de medic;ao im

plicaram a restric;ao da analise as antecipac;oes dos comerciantes retalhistas de ali
menta<;ao, bebidas, vestuario e calc;ado sobre a evolu<;ao dos seus pr6prios prec;os de 

venda, no perfodo de 1978 a 1989. 

A origem qualitativa dos dados (trimestrais) disponiveis obriga a urn exame ex

tensivo e profundo dos metodos existentes para a sua conversao quantitativa. As 

deficiencias encontradas nas principais metodologias - a das probabilidades e a da 

regressao- sao ultrapassadas com exito mediante a introduc;ao de alterac;oes e de refi
namentos. 

A qualidade preditiva global da serie proposta e muito elevada mas deteriora-se 

significativamente quando o ritmo infl.acionista sofre alterac;oes mais intensas. 

Ap6s a revisao e a selecc;ao dos procedimentos metodol6gicos, a validade da hip6tese 

das expectativas "racionais" e testada com OS dados disponfveis. Os resultados obti

dos confirmam as criticas formuladas bern como os sintomas de ineficiencia preditiva 

detectados previamente: as condi<;oes de eficiencia e de ortogonalidade sao claramente 

violadas. A classificac;ao que melhor caracteriza a serie analisada e a de "racionalidade 
assint6tica". 

Tambem sao revistos, de forma crftica, os efeitos da "revoluc;ao da cointegra<;ao" 
sobre 0 domfnio dos testes directos de "racionalidade" e e proposta uma aproximac;ao 

preliminar, simples mas satisfat6ria, para o processo de gerac;ao das expectativas. 
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A breviaturas 1 

ABVC - alimentac;ao, bebidas, vestuario e calc;ado 
EAM - erro absoluto medio 

EARs - expectativas "assintoticamente racionais" 
EAs - expectativas adaptativas 
EERs - expectativas "economicamente racionais" 
EGLS- (metodo) estimado dos mfnimos quadrados generalizados 

EMs - erros de medic;ao 
EPRs - expectativas "parcialmente racionais" 
ERMs- expectativas "racionais a Muth" 
ERs - expectativas "racionais" 
GLS- (metodo dos) mfnimos quadrados generalizados 
GMM- metodo generalizado dos momentos 
HER - hip6tese das expectativas "racionais" 
ITCCR- Inqueritos Trimestrais de Conjuntura ao Comercio a Retalho 
IV- (metodo de) variaveis instrumentais 
NLLS- (metodo dos) mfnimos quadrados nao lineares 
0 LS - ( metodo) ordinario dos mfnimos quadrados 
REE - equiHbrio de expectativas racionais 

RIEs - restric;oes inter-equac;oes 
(RQ)EQM- (raiz quadrada do) erro quadratico medio 
THNE- teste de hip6teses "nao encadeadas" ("non nested") 
TIHER- teste(s) indirecto(s) da HER 

VEC - valor esperado condicionado 

1 Foram empregues outras abreviaturas para a!em das que aqui se apresentam. No entanto, o seu 
significado deve ser claro uma vez que o respectivo domfnio de aplica!;ao e estritamente local. 
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Capitulo 1 

INTRODUQAO 

"Most decisions that economic agents must make involve uncertainty about the future. 

Thus, any economic model that is intended to be descriptive of human behaviour is likely 

to involve human expectations about uncertain future economic variables" - Shiller 

[1987, p. 224]. 

Esta e a justi:fica~ao basica para o papel determinante que, actualmente, a teoria 

econ6mica atribui as variaveis de expectativas. Na realidade, pode ate dizer-se que 

existem ainda poucas (see que existe alguma) rela~oes macroecon6micas importantes, 

como as fun~oes de consumo, de investimento, de oferta de trabalho ou de procura 
de moeda, que se encontram livres da infiuencia de variaveis antecipadas ou esperadas. 

Qualquer que seja a corrente de pensamento econ6mico, reconhece-se que a compreensao 

e descri~ao correctas dos mecanismos econ6micos passam sempre, necessariamente, pela 

analise dos processos de forma~ao de expectativas e pelo estudo da interac~ao entre essas 
variaveis eo comportamento dos agentes econ6micos. Bern entendido, ao nfvel da teoria 
microecon6mica, a importancia do papel das variaveis de expectativas tambem nao e 

subestimada: basta considerar, por exemplo, as teorias das empresas sobre as decisoes 
de pre~os, de investimentos ou de "stocks". 

Historicamente, parece poder-se atribuir a Henry Thornton (1760- 1815) a primeira 
analise dos efeitos de variaveis de expectativas sobre as taxas de juro. As suas ideias 

for am retomadas e desenvolvidas por Irving Fisher, com as expectativas de infia~ao a 

desempenharem o papel determinante na explica~ao da rela~ao entre as taxas de juro 

nominais e as reais. A importancia das antecipa~oes na obra de Keynes tambem e larga

mente reconhecida mas, como e sabido, em grande parte da sua analise Keynes tratou 
o problema da forma~ao de forma implfcita, assumindo a exogeneidade das expectati

vas. Assim, ate quase ao final da decada de sessenta, a aten~ao sobre as expectativas 

de pre~os reduzia-se praticamente ao estudo dos seus efeitos sobre a estabilidade dos 

mercados, no contexto dos modelos "cobweb". 
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86 com a introdu~ao das expectativas de infia~ao na discussao sobre a curva de 

Phillips, atraves da "hip6tese da taxa natural" - com origem nos trabalhos de Phelps 
e de Friedman-, e que essa variavel passou para o primeiro plano do debate macroe

con6mico. De facto, pode afirmar-se que foi essa introdu~ao que deu origem a uma 
verdadeira "revoluc;ao das expectativas" no pensamento econ6mico. Assim, por exem

plo, em 1974, quando a "revoluc;ao das expectativas racionais" dava ainda os seus 

primeiros passos, ja Turnovsky [1974] enfatizava a importancia do papel das expectati

vas de infia~ao num modelo de curto prazo, de economia fechada, com os seus efeitos 
a repercutirem-se directamente sobre todo o sistema atraves de quatro canais distintos 

(as fun~oes de procura e de oferta de moeda, a fun~ao de procura de investimento e, 
naturalmente, o processo de ajustamento de pre~os). 

Entretanto, a partir de meados da decada de setenta, o fen6meno infiacionista 
agudizava-se substancialmente nos pafses ocidentais e, pouco tempo depois, o controlo 

da infiac;ao passou a constituir o objectivo prioritario da poHtica econ6mica nesses pafses. 

Com a infia~ao a assumir urn caracter persistente, come~ou a reconhecer-se cada vez mais 
que a principal causa da infiac;ao actual e a infiac;ao passada 1 e que o eixo de transmissao 

fundamental reside precisamente nas expectativas dos agentes econ6micos. Entretanto, 

o estudo da natureza e dos efeitos das expectativas de infia~ao alargava-se e estendia-se 

a domfnios pouco explorados, como o da rela~ao entre deficites or~amentais e taxas 

de juro ou o da analise dos efeitos recessivos das poHticas anti-infiacionistas ou, ate, o 

da propria credibilidade dessas poHticas. Assim, nao constitui surpresa que, sobretudo 

ao Iongo da decada de oitenta, uma parte significativa dos trabalhos publicados na 

literatura internacional tenha sido dedicada ao estudo da natureza e do impacto das 

expectativas de infia~ao. 

Para alem da omnipresen~a e centralidade dessas variaveis no pensamento econ6mi
co contemporaneo - que e a motiva~ao comum de muitos estudos publicados -, outra 

motivac;ao adicional, espedfica do caso Portugues, foi responsavel pela elabora~ao deste 
trabalho: e que, tambem neste domfnio, muito pouca investigac;ao foi empreendida no 

nosso pals. Para alem das apreciac;oes dispersas dos analistas da conjuntura, realizadas 

sob uma perspectiva necessariamente limitada, regista-se apenas urn trabalho de Girao 

[1985], susceptive} de ser actualizado e, sobretudo, significativamente melhorado no que 

respeita ao importante problema da medic;ao. 

1 PRINCIPAlS OBJECTIVOS E LIMITES DO TRABALHO 

Desde o infcio da elabora~ao deste trabalho que se estabeleceu que nao constituiria 
objectivo prioritario o estudo da influencia das expectativas de infiac;ao sobre outras 

1 E que o principal custo da infla!;ao actual e a infla!;ao futura (Ackley [1978]). 
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grandezas macroecon6micas da economia Portuguesa. Antes que urn estudo desse tipo 

possa ser empreendido, passos anteriores, basicos mas fundamentais, deverao ser dados. 

E sese pretender que o estudo desses efeitos nao seja ambfguo e que assente em bases 

s61idas, aten~ao e cuidados especiais devem ser atribufdos a esses passos previos, impli
cando a afecta~ao de uma grande propor~ao dos recursos disponfveis. Em particular, 

reconhecendo-se que a unica abordagem correcta e a directa (veja-se a sec~ao seguinte), 
e dadas as di:ficuldades inerentes ao problema da medi~ao de variaveis subjectivas, "psi

col6gicas", cedo se constatou que uma grande quantidade dos recursos teria que ser 
afectada a resolu~ao do problema da medi~ao. 

Por conseguinte, :fixou-se como objectivo prioritario a obten~ao de uma serie pre
cisa e credfvel de expectativas de infla~ao para a economia Portuguesa. Embora com 

as limita~oes que serao referidas mais adiante, considera-se que esse objectivo foi ple

namente atingido. Desta forma, esperamos sinceramente ter colocado a disposi~ao dos 

investigadores da realidade econ6mica e social do nosso pals uma serie de expectativas 

que poderao usar sem reservas signi:ficativas. 

Com as expectativas dos agentes econ6micos cada vez mais assimiladas as previsoes 

geradas por modelos formais, urn objectivo importante da analise e 0 da determina~ao 

da qualidade ou precisao preditiva dessas antecipa~oes. Efectuada com base no mesmo 
tipo de instrumentos empregues para avaliar a qualidade preditiva desses modelos, uma 

analise desse tipo, para alem da importancia propria, tambem e susceptive! de fornecer 
indica<;oes valiosas sobre aspectos como o do processo de forma<;ao ou o da "racionali
dade". 

E na realidade, o exame cuidadoso desta ultima questao constituiu o objectivo fi
nal ou ultimo do presente trabalho. Ou seja, tendo-se generalizado na literatura de 

tal forma que, actualmente, constitui o "paradigma dominante", a hip6tese das expec
tativas "racionais" (HER), tal como foi formulada por M uth - que e a forma usual

mente adoptada -, nao pode deixar de suscitar, naturalmente, uma aprecia~ao muito 

seria e rigorosa. Ora, como salienta Pesaran [1989], a HER assenta sobre fundamen

tos metodol6gicos e informativos di:ficilmente defensaveis e, tal como a hip6tese que a 

precedeu ( das expectativas adaptativas), represent a uma perspectiva muito extrema da 

maneira como os agentes econ6micos realmente formam expectativas. 

Em particular, a adop~ao da HER e equivalente a assun~ao de hip6teses pouco 

ou nada plausiveis sobre a capacidade que os seres humanos tern de adquirir e de pro

cessar a informa~ao. A sua aceita<;ao, mesmo com o estatuto de simples "hip6tese de 

trabalho", esta Ionge de poder ser consider ada como uma questao men or, cujo debate 

seja desnecessario ou irrelevante. Acresce ainda que a adop<;ao da hip6tese supoe cir

cunstancias especiais, frequentemente negligenciadas, e que as suas fortes implica~oes 

( ou propriedades 6ptimas) pod em ser nitidamente caracterizadas, prestando-se a uma 
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averigua~ao rigorosa da sua validade. 

Por outro lado, no caso Portugues, seguindo o exemplo de grande parte da literatura 
internacional, a HER tem sido assumida sem ser realmente testada, isto e, sem que a sua 
veracidade seja analisada de forma independente dado modelo comportamental em que e 
incorporada ou embebida. Por todos estes motivos, o exame directo da "racionalidade" 

das expectativas de infla~ao no caso Portugues foi erigido no principal objectivo do 

trabalho. 

Como praticamente desde o infcio do trabalho se considerou ou antecipou que as 

condi~oes impostas pela HER eram demasiadamente exigentes para serem satisfeitas, 

tambem se estabeleceu como objectivo a proposi~ao de um modelo de forma~ao alter

nativo, adequado a caracteriza~ao do processo de gera~ao dos dados de expectativas. 
Embora neste domfnio nao tenhamos ido tao Ionge quanto desejarfamos - procedendo 

a ancUises e testes sistematicos dos varios modelos te6ricos propostos na literatura -, 

foram dados passos importantes que facilitarao a investiga~ao futura. 

Obviamente, a consecu~ao dos objectivos mencionados tambem implicou que ou
tros objectivos, de caracter intermedio, fossem alcan~ados. Espera-se que a leitura do 
trabalho seja suficientemente esclarecedora sobre a enuncia~ao desses objectivos e sobre 

a forma como eles foram alcan~ados. 

Sendo as expectativas dos agentes econ6micos um fen6meno multidimensional, cuja 

natureza nao e independente, por exemplo, do horizonte da previsao, da classe de agentes 

que as formulam ou dos hens e servi~os cujos pre~os estao em causa, con vern evidenciar, 

desde ja, o contexto e as principais caracterfsticas dos dados analisados. Estes provem 

dos Inqueritos de Conjuntura ao Comercio (a Retalho), realizados pelo INE a partir de 

1973. Todavia, por motivos que se tornarao claros no capitulo 3 - e que se prendem 

com uma menor :fiabilidade dos dados iniciais -, o infcio do perfodo de estudo foi 

fixado em 1978. Por outro lado, as modifica~oes substanciais introduzidas, em 1989, 

pelo INE nesses inqueritos, e que culminaram com a "morte" dos "velhos" inqueritos, 

sao a principal causa responsavel pelo facto de a analise se estender apenas ate ao final 

desse ano. 

0 facto de os referidos inqueritos serem trimestrais, no entanto, permite empregar 

uma amostra de dimensao razoavel. Tambem o horizonte temporal da previsao e o 

trimestre, o que se significa que se trata de urn caso de coincidencia entre o perfodo de 
previsao e o intervalo de amostragem. Mais concretamente, os comerciantes retalhistas 
eram solicitados a fornecer as suas antecipa~oes para o trimestre seguinte nos finais dos 

meses de Mar~o, Junho, Outubro e Dezembro. 

0 facto de os agentes inquiridos pertencerem a uma classe bern delimitada - a 

dos empresarios retalhistas -, constitui uma vantagem, por um lado, mas, por outro, 
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pode ser considerado como urn importante ohstaculo a utilizac;ao da aerie estimada num 
modelo macroecon6mico, representando as expectativas da generalidade da populac;ao 
Portuguesa. Sem duvida, a taxa de infiac;ao media esperada pelas "famflias" ( ou pe

los "consumidores") seria a medida mais representativa da infiac;ao esperada para o 
"conjunto da economia". Alem disso, posicionados precisamente no cruzamento das 

principais "linhas" da procura e da oferta, os empresarios retalhistas tern acesso facil a 

informac;ao que os agentes econ6micos raramente possuem. Mais ainda: alem de par

ticularmente hem posicionados para ohservarem o comportamento passado dos prec;os 

e preverem a sua evoluc;ao futura, os empresarios retalhistas eram ( e sao, nos novos 

inqueritos) questionados sohre os seus pr6prios prec;os de venda, e nao sohre a evoluc;ao 

de urn fndice geral de prec;os. Ou seja, as respostas ohtidas nao podem ser vistas como 
expectativas "puras", pois con tern uma componente que respeita aos pianos ou intenc;oes 

dos agentes inquiridos. Por outras palavras, nao se pode afirmar que nao existe nenhum 

controlo da variavel a prever pelos fornecedores das previsoes. 

Assim, por todas essas razoes, parece plausfvel a suposic;ao de que, em termos de 

qualidade preditiva, a serie estimada fornece um "tecto" ou limite superior para as 

expectativas de infiac;ao no perfodo estudado. A sua utilizac;ao em estudos empiricos 

e, em particular, a sua incorporac;ao em modelos macroecon6micos, nao podera deixar 

de ter em considerac;ao este tipo de limitac;oes. E alias, a verosimilhanc;a da referida 
suposic;ao tamhem e fortalecida pelos resultados apresentados no capitulo 4, onde se 
procede a um estudo comparativo com series de expectativas ohtidas para outros pafses. 

Por outro lado, a vantagem de se tratarem das expectativas dos empresarios reta

lhistas (sohre a evolm,;ao dos seus pr6prios prec;os de venda) e que a sua comparac;ao com 

uma variavel medida oficialmente, cujo andamento e ohjecto de atenc;ao generalizada, e 

passivel de ser efectuada de forma imediata, sem ter que recorrer a hip6teses assumidas 

ad hoc. 

Uma outra limitac;ao com alguma importancia, mas hastante menos constrangedora 

do alcance dos resultados ohtidos, tern a ver com os produtos considerados para a 

determinac;ao da taxa de infiac,;ao. Com efeito, s6 foram considerados os prec;os dos 

hens das categorias de alimentac;ao e hehidas e de vestuario e calc;ado no calculo da 
taxa de infiac;ao. A explicac,;ao para este facto e fornecida no capitulo 2 mas, em termos 

gerais, na origem dessa restric,;ao encontram-se preocupac;oes com os erros de medic;ao 
das expectativas que podem resultar de agregac;oes incorrectas dos dados sectoriais. Na

turalmente, tamhem a classe de agentes considerados teve que sofrer identica restric;ao, 

pelo que as expectativas examinadas provem somente dos comerciantes retalhistas que 

comercializam os referidos tipos de hens. 

Finalmente, saliente-se uma delimitac;ao adicional, de caracter metodol6gico, que 

faz com que a perspectiva adoptada neste trahalho coincida com a da generalidade 
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da literatura sobre 0 assunto: nao se trata da analise das expectativas individuais dos 

agentes visados mas da da obtenc;ao e utilizac;ao de uma medida sintetica ou agregada de 

expectativas, representativa da media das taxas de inflac;ao esperadas (sobre a populac;ao 

de empresarios retalhistas de alimentac;ao, bebidas, vestuario e calc;ado). 

Nao pode deixar de se reconhecer que a abordagem microeconometrica e susceptive! 
de fornecer indicac;oes valiosas sobre o processo de formac;ao de expectativas, iluminando 

sobretudo as componentes de natureza subjectiva e as interacc;oes entre as diversas 

variaveis microecon6micas e entre estas e as condicionantes macroecon6micas. Isto e, 
a relevancia da analise "microsc6pica" nao pode ser posta em duvida. No entanto, 
para alem da indisponibilidade das respostas individuais para o perfodo considerado -

particularmente importante dada a magnitude atingida pelo fen6meno inflacionista -, 
a abordagem agregada pode ser justificada pelas seguintes razoes: 

a) quando, nos modelos macroecon6micos, se fala "da" expectativa de uma deter
minada varia vel, entende-se ou presume-se que se trata da media ( ou de outra 

medida da tendencia central) da distribuic;ao das expectativas sobre a populac;ao 

de agentes a que o modelo respeita; assim, por exemplo, com a HER incorporada 

nesse tipo de modelos, e a "racionalidade" agregada ou mediae nao a individual 
2 que e assumida. 

b) As dificuldades inerentes a medic;ao de variaveis de expectativas tambem se ate

nuam quando se passa do nlvel individual para o agregado; em particular, e 

quase unanimente reconhecido que os erros de medic;ao ( e os enviesamentos) pre

sentes nas respostas individuais se esbatem consideravelmente com a agregac;ao. 

Por conseguinte, alem de conservarem ainda alguma da subjectividade presente 
nos dados individuais, as medidas agregadas possibilitam o fortalecimento da 
robustez da analise. 

c) Finalmente, o atraso relativo da tecnologia associada a abordagem microecono
metrica tambem e responsavel pela preferencia atribulda a apreciac;ao de tipo 

"macrosc6pico", mais rica e atraente sob o ponto de vista interpretativo (dado o 

volume de trabalho ja efectuado e publicado). 

2 A ABORDAGEM DIRECTA 

Seguindo uma corrente da literatura liderada por investigadores como Visco [1984] ou 

Pesaran [1989] - mas cujas linhas de orientac;ao remontam, por exemplo, aos tra
balhos de Haavelmo e de Katona -, adopta-se a perspectiva de que a abordagem 

2 Alias, como sera salientado, torna-se bastante diffcil testar completamente a "racionalidade" 
individual. 
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mais adequada ao tratamento do problema das expectativas e a directa, suportada 

pelos dados fornecidos pelos inqueritos de opiniao. Ou seja, sendo o objectivo final ou 

ultimo do exame das variaveis de expectativas a melhoria do conhecimento dos factores 

explicativos do comportamento dos agentes econ6micos, considera-se que s6 o emprego 
de estimativas obtidas de forma directa e independente de modelos te6ricos podera 

contribuir, de forma signi:ficativa e nao amblgua, para a sua consecuc;ao. 

Uma discussao completa e sistematica do assunto poderia levar-nos ate ao dom{nio 
do debate :filos6:fico sobre o papel das teorias. Nao e por essa via que pretendemos 

conduzir a discussao do problema. A esse respeito, apenas avanc;amos a opiniao de que 
as abordagens alternativas a directa encerram em si ou dao origem a procedimentos de 

valor cientf:fico duvidoso, fazendo OS factos ajustarem-se a teoria. A perspectiva sobre 
a qual o assunto merecera alguns comentarios e a que releva do trabalho econometrico 
de natureza empfrica. 

Assim, e sabido que a abordagem predominante e a indirecta, com as variaveis de 

expectativas ligadas a outras variaveis, estas sim, medidas estatisticamente. A "revo

luc;ao das expectativas racionais" nao s6 nao rompeu com esta tradic;ao metodol6gica 

como, pelo contrario, a reforc;ou, tornando mais nftidas as suas deficiencias. Rapida
mente se tornou claro que os testes da HER tinham urn valor discutfvel pelo facto 

de nao serem conduzidos de forma independente (e nao condicionada pela validade) do 
modelo comportamental subjacente. A fraqueza das conclusoes tambem se tornou 6bvia 

quando se comec;aram a atribuir as "culpas" da rejeic;ao as relac;oes comportamentais 
assumidas. A refutabilidade da HER nao poderia ser estabelecida. A hip6tese estava 

imunizada contra qualquer possfvel "falsi:ficac;ao". 

Mais geralmente, como nota Visco [1984], quando se usam medidas indirectas -

provenham elas da HER ou da hip6tese adaptativa, por exemplo -, dois momentos 

da analise, logicamente distintos, sao fundidos num s6. Ou seja, deixa de ser posslvel 
distinguir ou discriminar a caracterizac;ao do processo de formac;ao do efeito das ex

pectativas sobre o comportamento observado. Alias, como caso extremo da abordagem 

indirecta, podem apontar-se exemplos em que a serie de expectativas retida e aquela que 

melhor se ajusta a urn modelo comportamental postulado a priori, ou a que confirma 

as hip6teses assumidas sobre o mecanismo de formac;ao. 

0 mesmo tipo de crfticas pode ser apontado aos metodos impHcitos, segundo os 

quais certas variaveis observadas (sobretudo nos mercados :financeiros) contem uma 
taxa de infl.ac;ao esperada impHcita. Para que a extracc;ao dessa taxa possa ser rea
lizada sao, entao, assumidas hip6teses arbitrarias, cuja confirmac;ao empirica se torna 

praticamente impossfvel. Porventura ainda mais impregnadas de teoria que as medidas 

geradas indirectamente, e com urn domlnio geralmente limitado aos agentes que ope

ram nos mercados :financeiros, as medidas impllcitas tern urn valor intrfnseco reduzido 
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ou nulo como instrumento de valida~ao das teorias em que se baseiam. 

Por outro lado, se hem que nao se isente completamente de problemas, o emprego 

do metodo directo no trabalho econometrico tern vantagens evidentes: 

a) os metodos de estima~ao e de teste, nos modelos em que as variiiveis de expec

tativas sao incorporadas, tornam-se mais simples; 

b) os processos de forma~ao podem ser estudados sem ter que recorrer a esquemas 

assumidos a priori; 

c) os efeitos das expectativas sobre outras variaveis econ6micas podem ser exami

nados directamente e sem as ambiguidades introduzidas pela assun~ao previa da 

validade desta ou daquela teoria e, 

d) passa a ser possfvel tomar em considera~ao a componente subjectiva das expec

tativas, difi.cilmente formalizavel e, por conseguinte, nao capturada pelas abor

dagens indirecta e impHcita. 

Embora, dada a propria natureza do problema, nao se possa esperar a obten~ao 
de solu~oes definitivas, totalmente isentas de erros, a medi~ao directa das variaveis de 

expectativas com base n ::>s inqueritos de opiniao constitui a via mais simples e robusta 
para a sua resolu~ao. Em vez da proposi~ao ou refinamento de metodos sofi.sticados 

e engenhosos mas carregados de teoria, o esfor~o de investiga~ao deve ser orientado 

para a descoberta de tecnicas precisas e robustas de medi~ao directa, que aproveitem a 

informa~ao contida nas respostas fornecidas pelos indivfduos. Esperamos ter contribufdo 
de forma significativa para esse esfor~o, atraves das propostas de altera~ao dos principais 

metodos existentes nesse domfnio, avan~adas na exposi~ao do capitulo 3. Ao Iongo deste 

trabalho tambem serao fornecidos contra-argumentos as crfticas que alguns autores (e 

sobretudo OS adeptos da HER) apontam a utiliza~ao dos dados obtidos directamente. 

3 ESBOCO GERAL DA ORGANIZACAO DO TRABALHO 

Em tra~os gerais, pode considerar-se que este trabalho se encontra organizado em duas 
grandes partes, com a primeira a incluir os dois pr6ximos capitulos e a segunda en

globando os tres capftulos seguintes. Naturalmente, no ultimo capitulo salientam-se as 

principais conclusoes obtidas e fornecem-se algumas vias de investiga~ao que o trabalho 

futuro podera trilhar. 

0 objectivo prosseguido nos capitulos 2 e 3 e o da obten~ao de uma serie de expecta

tivas de infl.a~ao precisa e credfvel para a economia Portuguesa. A principal preocupa~ao 
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orientadora do trabalho ai apresentado e a da minimiza~ao dos erros de medi~ao. Por 

conseguinte, uma parte significativa da exposi~ao incidira sobre os cuidados a ter com 

os dados disponiveis, que nao podem ser usados sem passarem previamente por diversos 
filtros. Com efeito, aspectos como os do perfodo e sectores considerados, da agrega~ao 
e pondera<;ao dos dados de base ou da analise ( e eventual correc<;ao) das respostas 

fornecidas, nao podem ser descurados, sob pena de se cometerem importantes erros de 

medi<;ao, com consequencias serias sobre a qualidade das analises posteriores. 

Mais concretamente, no capitulo 2, ap6s uma introdu<;ao de natureza hist6rica sobre 

os inqueritos de conjuntura, procede-se a uma aprecia<;ao das principais caracteristicas 

dos inqueritos do INE ao comercio a retalho, que visa a verifica<;ao das condi<;oes requeri

das para que os dados obtidos possam ser empregues na estima<;ao das expectativas. 

Ainda nesse capitulo, os dados sao submetidos a dois filtros preliminares - um de pon
dera<;aojagrega<;ao eo outre de dessazonaliza<;ao- que procuram assegurar, sobretudo, 
que a compara<;ao com as varia<;oes de urn indice de pre<;os possa ser efectuada sem am

biguidades. De salientar que a dessazonaliza<;ao a que se procedeu tem por objective 

corrigir os problemas que decorrem de uma formula<;ao das questoes que se considera 
nao ser a mais adequada, prestando-se a diversas interpreta<;oes. Contudo, o tratamento 

preliminar dos dados s6 ficara completado no capitulo 3, ap6s se ter procedido a selec<;ao 

do periodo de analise e da taxa de varia<;ao dos pre<;os a que os respondentes se referem. 

Como os dados recolhidos e publicados pelo INE sao de natureza qualitativa, a sua 

conversao numa medida representativa da taxa media esperada de infl.ac;ao requer urn 

exame profundo dos principais metodos disponiveis para esse efeito: 0 metodo das pro

babilidades e o da regressao. Esse exame e apresentado de forma extensiva no capitulo 

3 onde, numa primeira parte, as hip6teses empregues para a transforma<;ao dos dados 

categ6ricos sao sujeitas a apreciac;ao e discussao crfticas intensas. Na segunda parte 
desse capitulo OS metodos SaO aplicados aos dados (previamente filtrados) e a analise 
dos resultados empfricos e interpenetrada com a discussao de caracter metodol6gico, 

seguindo urn processo de investiga<;ao que se revelou frutuoso. 

Com efeito, relativamente ao metodo das probabilidades, prova-se que s6 com o 

abandono de hip6teses irrealistas - sobre a simetria e a nao variabilidade no tempo 
dos parametres que delimitam 0 "intervale de indiferenc;a" - e possivel melhorar subs

tancialmente a precisao das estimativas. Ou seja, a estimac;ao desses parametres (de 

escala) com base no algoritmo de Kalman- inspirada no trabalho de Seitz [1988] mas 
divergindo dele em aspectos substanciais -, permite relaxar hip6teses nao plausfveis e, 

simultaneamente, e crucial para a obtenc;ao de uma serie precisa e fiavel de expectativas. 

Por outre lado, embora beneficiando da nossa preferencia por motives de ordem 

metodol6gica, tambem o metodo da regressao, nas versoes anteriormente formuladas, se 

mostrou incapaz de resolver o problema da quantificac;ao de forma satisfat6ria. Tornou-

9 



--------------··· ----·-

-se entao necessaria introduzir inovac;oes substanciais, atraves de hip6teses adicionais 

destinadas a aproveitar a informac;ao contida numa categoria de respostas tradicional
mente desprezada por ser vista como neutra. Isto e, na origem das alterac;oes propostas 

encontra-se a tentativa (bern sucedida) de aproveitamento eficiente de toda a informac;ao 
disponivel. As novas hip6teses adicionais tambem foram submetidas a testes, com os 

resultados empfricos a suportarem a sua validade. 

0 principal "output" empfrico do capitulo 3 sao tres series distintas de estimati

vas de expectativas de inflac;ao, cuja selecc;ao e efectuada logo no infcio do capitulo 

4. Usando a medida selecionada, procede-se, entao, a uma analise intensiva do seu 
valor preditivo. Para esse efeito, e empregue um conjunto bastante grande de instru
mentos de avaliac;ao, que vao desde as simples representa<;oes graficas ate aos testes de 

conteudo informativo. De salientar, neste capitulo, que os resultados da compara<;ao 
com outras series de expectativas de infla<;ao, publicadas na literatura, s6 vern refor<;ar a 

credibilidade das estimativas propostas. Noutros termos, essa comparac;ao fornece uma 

justificac;ao adicional para a utilizac;ao da serie proposta, cujo exame detalhado nao 

pode ser considerado apenas como urn exerdcio academico. Nesse capitulo, tambem 
sao efectuados os primeiros testes de "racionalidade fraca", situados a um nfvel de for

malizac;ao inferior a dos "testes classicos", atraves da comparac;ao com conjuntos de 

previsoes alternativas, geradas por modelos extrapolativos. Nesse dominio, e proposta e 

defendida a utilizac;ao c _; um mecanismo de alisamento exponencial simples para gerar 
previsoes padrao de infl.ac;ao. 

0 principal objectivo visado no capitulo 5 e 0 da exposic;ao clara dos procedimen

tos directos de teste da versao Muthiana da HER. Para esse efeito, torna-se tambem 

necessaria derivar, previa e nitidamente, as propriedades 6ptimas ou implicac;oes testa

veis da hip6tese, caracterizando-as de forma precisa e contrastando-as com as de outras 
versoes de "racionalidade". A preferencia pelos metodos de teste directos e fortemente 

defendida com base em argumentos de contestac;ao a relevancia, validade e suficH~ncia 

dos procedimentos indirectos. 

Embora tambem se apresentem argumentos que suportam uma preferencia generica 

pelos chamados "testes classicos", os cuidados que devem ser observados para que as 
inferencias baseadas nesses testes sejam validas sao objecto de atenc;ao especial. No 

contexto dessa discussao, sao apresentados argumentos de defesa dos testes ao nfvel 

agregado ou medio e o problema dos erros de medic;ao, presente em praticamente todo 
o trabalho, e mais uma vez submetido a um tratamento detalhado. Sao entao derivadas 

restric;oes metodol6gicas que permitem o robustecimento dos testes classicos perante 

erros de medic;ao sistematicos e aleat6rios. 

Outro objectivo visado nesse capitulo e o da propria apreciac;ao crftica da HER, com 

o exame das suas origens a tornar claro que a interpretac;ao usual da hip6tese pressupoe 
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condi~oes ou circunstancias restritivas particulares, frequentemente negligenciadas na 

literatura. Assim, por exemplo, condi~oes mais gerais e realistas nao implicam o nao 

enviesamento das expectativas, o que reduz significativamente a importancia da veri

fica~ao empirica dessa propriedade. Tambem o importante problema da aprendizagem 
e abordado, reiterando-se a conclusao de que a perspectiva subjacente a HER e a da 
tranquilidade de uma economia em equilfbrio de Iongo prazo de estado estacionario. Isto 

e, a possibilidade da adop~ao da hip6tese em modelos de curto prazo deve ser exclufda. 

A perspectiva predominantemente te6rica segue-se, no capftulo 6, a abordagem da 

questao da "racionalidade" sob um ponto de vista empfrico, com a aplica~ao ao caso 

Portugues a seguir as linhas tra~adas previamente. Essa aplica~ao e, no entanto, prece

dida por uma inventaria~ao sumaria dos resultados reportados na literatura dos testes 
directos e pela discussao da validade das inferencias proporcionadas pelos testes classicos 

na presen~a de variaveis nao estacionarias. Relativamente a revisao da literatura, mais 

uma vez se salienta que s6 muito raramente a HER e suportada pela evidencia fornecida 

pelas medidas directas de expectativas. Em rela~ao a segunda questao, mostrar-se-a que, 

para que OS testes classicos sejam validos em ambientes nao estacionarios, e suficiente 
que sejam satisfeitas condi~oes pouco constrangedoras, mas que obrigam a uma analise 

previa das propriedades de integra~ao e de cointegra~ao das variaveis do conjunto de 

informa~ao. 

Condi~oes de "racionalidade" adicionais, decorrentes da nao estacionaridade da 

variavel a prever, tambem sao derivadas, e o respectivo teste, proposto recentemente 
na literatura, e objecto de aten~ao especial. Como se mostrara, ao contrario de uma 
tendencia que parece estar a ganhar adeptos, nao se deve atribuir a esse teste urn papel 
determinante na averigua~ao da validade da HER. 

Finalmente, saliente-se que os sintomas de ineficiencia preditiva detectados e apon

tados numa fase anterior do trabalho serao claramente confirmados, com a condi~ao de 

ortogonalidade a ser violada tanto em rela~ao aos valores passados da variavel a pre

ver como relativamente aos de outras variaveis do conjunto de informa~ao disponivel 

publicamente. Tambem sera proposto um novo teste de eficiencia, mais fraco que o 

tradicional, que se baseia na mera substitui~ao dos valores efectivamente observados 

da variavel a prever pelas respectivas percep~oes que os agentes possuem sobre essa 

evolu~ao passada. 
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Capitulo 2 

A 

0 CASO PORTUGUES: OS 
DAD OS 

Nao se pode afirmar que na modeliza<;ao econometrica da economia Portuguesa o pa

pel primordial desempenhado pelas expectativas de infla<;ao tenha sido ignorado ou 
diminufdo, hem pelo contrario, esse papel ressalta claramente em diversos estudos 

empfricos efectuados na ultima duzia de anos 1• Todavia, seguindo o exemplo de 

inumeros estudos efectu~.dos noutros pafses, em particular nas decadas de sessenta e 

setenta, a via seguida tem sido, em geral, a de utilizar variaveis "proxy'', isto e, me
didas indirectas de expectativas. Assim, sem pretensoes de exaustividade, refiram-se 

os trabalhos de Mateus [1980], Cabral [1984], e Girao [1984],- em que sao assumidos 
esquemas de forma<;ao basicamente extrapolativos -, bem como os de Beleza e Car

taxo [1985] e de F. T. Santos [1986] 2 - em que e assumida a hip6tese de expectativas 
"racionais" (HER). 

Por conseguinte, e exceptuando o trabalho de Girao [1985], a via da medi<;ao directa 
das expectativas de infla<;ao atraves do vasto conjunto de informa<;ao recolhido pelo 

INE nos seus inqueritos de conjuntura permanece ainda largamente inexplorada 3 • Em 

seguida, e ap6s uma breve introdu<;ao de natureza hist6rica, procede-se a uma analise 

1 Em particular, saliente-se Girao [1984, p.36]: " ... torna-se fdcil concluir pela importancia das expecta

tivas no processo inftacionista em Portugal e pelo esfor~o que devera ser permanentemente desenvolvido 

no sentido de obstar que ele degenere num processo "acelerado» ». 
2 Neste ultimo caso, a constru~ao da "proxy" nao e completamente clara mas parece ser assumido, 

para esse efeito, que os agentes econ6micos possuem urn conjunto de informa~ao bastante lato. Veja-se 
ainda Silva [1988], onde e usado urn esquema auto-regressivo (p. 75) e e tambem assumida uma fortissima 
hip6tese de "racionalidade" (p. 82). 

3 Refiram-se ainda os estudos de Modesto [1989] e de V. Santos [1986a e b]; todavia, em ambos os 
casos,a variavel de interesse e a das expectativas do nivel de actividade (produ~ao) dos empresarios 
da industria transformadora. Note-se ainda o fraco esfor~o de quantifica~ao dos dados qualitativos dos 
inqueritos no segundo destes casos. 
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desse conjunto de informac:;ao. 

"" , 
1 INTRODUQAO HISTORICA 

Como objectivo de suplementar o sistema estatfstico tradicional, os inqueritos de con
juntura 4 foram lanc:;ados inicialmente nos anos 20, nos E. U. A., de forma bastante 

ocasional. Desses primeiros inqueritos, o que tera merecido maior atenc:;ao dos investi
gadores tera sido, porventura, o respeitante as antecipac:;oes dos "Railroad Shippers", 

lanc;ado em 1927 5 • 

Foi necessario esperar pelo termo da Segunda Grande Guerra Mundial para que 
os inqueritos de conjuntura se generalizassem e ganhassem um caracter mais preponde

rante e sistematico. Dos inqueritos entao lanc:;ados, merecem especial referenda, nos E. 

U. A., ode Katona (iniciado em 1946), aos consumidores eo de Livingston (iniciado em 

1947), um famoso jornalista econ6mico de Filadelfia, a agentes econ6micos altamente 
informados 6 e, na Europa, o do IFO, Instituto de Munique (iniciado em Novembro 

de 1949), a varios tipos de empresas, que deu origem aos celebres "Munich Business 

Test Data". Alias, aproximadamente ao mesmo tempo, o INSEE, em Franc:;a, e a Uniao 
Italiana das Camaras de Comercio lanc;avam tambem inqueritos de conjuntura a empre

sas de diversos sectores Foi da conjugac;ao dos esforc;os destas tres ultimas instituic;oes 

que, em 1952, nasceu o actual CIRET (Centre for International Research on Economic 

Tendency Surveys), nessa altura com a designac:;ao de CIMCO (Comite International 
pour I 'Etude des Methodes Conjoncturelles) 7• 

Dado o enorme potencial informativo destes novos instrumentos estatfsticos, so

bretudo na analise e previsao atempadas da conjuntura, e aproveitando a experiencia 
colhida pelos pioneiros no campo, inumeras instituic;oes de pafses industrializados e semi
industrializados comec;aram, a partir dos anos 50, a promover inqueritos de conjuntura 

mais ou menos qualitativos. Assim, em 1977, Strigel [1977, pp. 192-6] reporta quase 

noventa instituic;oes (publicas e privadas) de todo o mundo que procediam a inqueritos a 

empresas ou a determinados grupos de agentes econ6micos (por exemplo, consumidores, 

4 Na literatura sao utilizadas indiferentemente designa!;oes como "business surveys" ou "business cycle" 
( ou "trade") "surveys" ou "business tests" (est a, sobretudo, no caso dos inqueritos do IFO) ou, ainda, 

por exemplo, "tendency barometers" ou "tendency surveys". 
5 Veja-se, por exemplo, Ferber e Verdoorn [1962] e Lovell [1986] que, alias, contem referencias adicionais. 
6 Para uma crftica a amostra dos inqueritos de Livingston (ou a sua popula!;ao-objectivo) veja-se Visco 

[1984, p. 5], que contem ainda uma extensa lista de referencias sobre esses inqueritos. Para uma descri!;ao 
desses inqueritos veja-se, por exemplo, Lahiri [1981, pp. 213-17]; Prat [1988, p. 18] reproduz os resultados 
publicados referentes a sondagem de Junho de 1977. 

7Sobre o CIRET veja-se, por exemplo, Strigel [1977, pp. 190-1]. 
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empresarios, peritos econ6micos, etc.) 8 • 

Em linhas gerais, pode afirmar-se que os principais objectivos iniciais de todos eases 
inqueritos pouco diferiam entre si e eram, basicamente, os seguintes: 

a) obter informac;ao adicional, sobretudo qualitativa, acerca da evoluc;ao (ex-ante 
e ex-post) de variaveis difkeis ou impossfveis de medir atraves dos intrumentos 

estatisticos tradicionais; 

b) permitir actualizar rapidamente o conhecimento da situac;ao actual da conjuntura 
com informac;ao que, de outro modo, s6 se encontraria disponfvel muito mais 

tarde e, 

c) contribuir para a melhoria da qualidade das previsoes da evoluc;ao da conjuntura, 
atraves da utilizac;ao dos juizos ou avaliac;oes e das antecipac;oes dos agentes 

econ6micos na construc;ao de indicadores avanc;ados 9 • 

Em Portugal, o inicio do recurso a estes instrumentos data de 1964, como Inquerito 

Semestral a Industria (Transformadora e Extractiva) promovido pela Corporac;ao da 
Industria 10• Contando com uma amostra de dimensao bastante elevada ( cerca de 4000 
estabelecimentos), e com caracterfsticas predominantemente qualitativas, o inquerito 

tambem pretendia determinar, anualmente, a evoluc;ao do volume de investimentos (rea
lizados e previstos). Todavia, a sua realizac;ao foi suspensa em 1974, altura a partir da 

qual o INE comec;ou a preparar o relanc;amento de urn inquerito a industria. No entanto, 

o lanc;amento desse inquerito (de uma entidade nao pertencente no sistema estatistico 

oficial) constituiu urn facto isolado ate ao 2Q trimestre de 1973, altura em que foram 
lane;; ados, por proposta do CEP (Centro de Estudos de Planeamento), os Inqueritos 

de Conjuntura ao Comercio (por Grosso e a Retalho). Ao INE competiam, en tao, as 

tarefas de execuc;;ao e gestao dos inqueritos e ao CEP a de apoio metodol6gico. 

Todavia, tanto o INE como o CEP consideram que os inqueritos de 1973 tiveram 

caracter meramente experimental e que s6 em 1974 se atingiu uma fase mais definitiva. 

De qualquer forma, mesmo que a informac;;ao inicial venha a ser desprezada, - o que s6 

ocorrera se se verificarem indicios de que a sua qualidade e pobre -, e dado 0 caracter 

8 Relativamente aos paises da OCDE mas com enfase nos inqueritos a industria transformadora, veja-se 

OCDE [1983]. 
9 Sobre este assunto veja-se, sobretudo, Strigel [1977 e 1981]. 

10Para uma analise dos resultados obtidos com estes inqueritos e, em particular, da qualidade preditiva 
das antecipa~oes empresariais veja-se Pereira e Caleiro [1975] e, sobretudo, Martins [1975a e 1975 b]. 
Em Martins [1975a] e, inclusivamente, reproduzido o instrumento de nota~ao entao usado; contudo, os 

dados qualitativos nao sao objecto de qualquer tratamento de quantifica~ao (em bora Theil e Anderson 
ja tivessem lan~ado as bases para a resolu~ao do problema, os trabalhos de Knobl [1974] e de Carlson e 

Parkin [1975] ainda nao eram conhecidos). 
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trimestral destes inqueritos (que se prolongaram ate ao final de 1989), as series de dados 

disponfveis tern uma extensao bastante satisfat6ria (64 observac;oes). 

Por outro lado, s6 em 1976 foi lanc;ado, com caracter sistematico, o Inquerito 
Trimestral de Conjuntura a Industria Transformadora 11 e s6 dez anos depois, o lnquerito 

de Conjuntura ao Investimento. Note-se ainda que, contrariamente ao habitual em 

muitos outros pafses, o INE ainda nao lanc;ou, entre n6s, nenhum inquerito aos consu

midores 12
• 

Correspondendo ao recente recrudescimento de interesse pela analise e previsao da 

conjuntura, tem-se multiplicado, por parte de instituic;oes nao pertencentes ao Sistema 

Estatfstico N acional, o lanc;amento de inqueritos de conjuntura. Refiram-se, a titulo 

de exemplo, o inquerito mensa! promovido pelo semanario "Expresso" a urn paine! 
de empresarios e gestores e o do CISEP, lanc;ado no infcio de 1991, com periodicidade 
trimestral, a uma amostra inicial de 480 empresarios e gestores dos sectores da industria 

transformadora e servic;os. Ambos os inqueritos tem caracter qualitativo mas, no caso 
de algumas questoes, 0 numero de alternativas possfveis de resposta e superior a tres 18 • 

Noutros pafses tem-se verificado recentemente o aparecimento e proliferac;ao de 

inqueritos destinados a conhecer as expectativas de evoluc;ao de variaveis monetarias e 
cambiais, sen do inquiridos, geralmente, agentes econ6micos ( "sofisticados e altamente 

motivados") que participam activamente nesse tipo de mercados. Em geral quantita

tivos, alguns destes inqueritos possuem a caracterfstica pouco comum de se realizarem 

por via telef6nica. Desses inqueritos, OS mais frequentemente citados na literatura sao 

os promovidos pel a empresa Money Market Services (MMS), que recolhem as opinioes 

de paineis de peritos sobre a evoluc;ao de variaveis como a oferta de moeda ou as taxas 

de ca.mbio e de juro. 

, , 
2 OS INQUERITOS DE CONJUNTURA AO COMERCIO A 

RETALHO 

A partida, tanto OS inqueritos de conjuntura a industria transformadora (ICIT) como OS 

inqueritos ao comercio por grosso (ICCG) e a retalho (IOCR), pareciam ser susceptfveis 

llSubstitufdo, em 1987, pelo novo Inquerito Mensal, com uma periodicidade mais de acordo com as 

praticas correntes nos restantes pafses da CEE. 
12N a realidade, no nosso pafs, foi uma empresa privada- a Norma-, quem, desde 1986, foi encarregue 

de proceder a este tipo de inqueritos pela Comissao das Comunidades Europeias. Os resultados apurados 
(apenas OS saldos) sao publicados na revista Economie Europeene, Supplement B. 

13Inspirado na terminologia empregue nos modelos econometricos classicos de variaveis qualitativas, 

Pesaran [1989, p. 208] designa os inqueritos em que predominam questoes deste tipo, com urn numero de 
categorias de resposta superior a tres mas finito, de "policot6micos". 
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de fornecer a informac;ao desejada. Todavia, relativamente aos primeiros, deve notar-se 
que: a) s6 desde 1987 e que os empresarios industriais passaram a ser inquiridos sabre os 

seus pr6prios prec;os de venda pois a unica questao do antigo ICIT respeitante a pre<;os 

referia-se aos prec;os de aquisic;ao das materias-primas e dos produtos intermedios 14 ; b) 
em qualquer dos casos, nao se encontra disponlvel, para o caso portugues, informac;ao 

recolhida e publicada regularmente sobre Indices de prec;os que possa ser tomada como 

ponto de referenda. Ja no que respeita ao ICCG as objecc;oes sao algo diferentes: a 

serie de Indices de prec;os por grosso recolhida e publicada pelo INE, alem de padecer 
de uma estrutura algo caduca 15 , diz respeito apenas a cidade de Lis boa e prolonga-se 

somente ate 1986. 

Destes factos resulta 6bvia a restric;ao a utilizac;ao dos dados do IOCR e a do IPC 
como termo de referenda e compara<_;ao. Note-se ainda que, por motivos que ficarao 

claros mais adiante, apenas serao usados os dados do antigo inquerito trimestral de 

conjuntura ao comerdo a retalho 16 (ITCCR). 

2.1. 0 bserva~oes gerais 

Fortemente inspirado nas experiendas do IFO-Institut, de Munique, e do INSEE, de 

Fran<;a 17, e por proposta do CEP, o INE iniciou no 2Q trimestre de 1973 o ITCCR (hem 
como o ITCCG). 

Com uma amostra aleat6ria estratificada 18 de dimensao bastante grande, sobretudo 

se comparada com inqueritos semelhantes realizados noutros palses, tendo por unidade 
estatlstica a empresa e como horizonte temporal o trimestre, realizado por via postal 

e com um ambito geografico identico ao do IPC usual - o Continente -, o inquerito 

era lanc;ado no fim de cada trimestre e conseguia obter taxas de resposta (voluntaria) 
muito satisfat6rias ( embora obviamente nao ideais). 

14Sobre o actual ICIT veja-se A.M. Lopes et al. [1987]; sobre o anterior !CIT veja-se OCDE [1983] e 
V. Santos [1986a e b]. A capacidade preditiva da informa!;ao contida em ambos os tipos de inqueritos 

e objecto de analise em Costa et al. [1991]; todavia, OS dados qualitativos nao sao objecto de qual
quer tratamento previo de quantifica!;ao, sendo usados os "saldos de respostas extremas" como variaveis 

explicativas em "modelos estruturais" (propostos por Harvey [1989]). 
15Com efeito, a estrutura de pondera!<ao e os pre!;OS que lhe serviram de base remontam a 1948, embora 

tenha havido uma mudan!;a de base para 1963. 
16Com esta designa!<ao apenas a partir do 12 trimestre de 1982 dado que ate essa data os inqueritos nao 

possuiam, no seu titulo, a designa!;ao "trimestral", aqui utilizada para distinguir os antigos dos actuais 
inqueritos mensais (iniciados em Janeiro de 1989 e que ao longo desse ano coexistiram com os antigos 
inqueritos). 

17Sobre os inqueritos do IFO veja-se, por exemplo, Anderson [1952], Nerlove [1983], Strigel [1977 e 
1981] e Theil [1952, 1955, 1966 e 1970]; sobre os inqueritos do INSEE veja-se, entre outros, Devilliers 

[1984], Fansten [1976] Konig et al. [1981], lvaldi [1990], Nerlove [1983] e Prat [1985 e 1988]. 
18 A estratifica!;ao do universo resulta do cruzamento dos criterios de actividade econ6mica e de di

mensao da empresa (veja-se A.M. Lopes et al. [1991]). 
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Os inqueritos eram lan~ados nos finais dos meses de Mar~o, Junho, Setembro e 

Dezembro e, em prindpio, o prazo dado para o envio das respostas era de cerca de 

dez dias. Todavia, na pratica, uma frac~ao nao negligenciavel das empresas chegava a 

demorar quase urn mes na devolu~ao dos questionarios. Note-se, no entanto, que apesar 
desse atraso, nao parecia ser possfvel a confusao na interpreta~ao do perfodo ao qual as 

questoes se reportavam, dada a presen~a de indica~oes claras nesse sentido ao Iongo de 

todo o questionario hem como uma chamada de aten~ao especial para o "trimestre de 

referenda" na sua capa. Todavia, deve notar-se que, ao formularem as suas antecipa~oes 
para a evolu~ao no trimestre, alguns empresarios ja se encontravam na posse de alguma 

informa~ao sobre essa evolu~ao efectiva 19 • 

Este atraso na devolu~ao dos inqueritos preenchidos tera sido algo consentido pelo 

INE com o objective de atingir taxas de respostas elevadas. E, de facto, o objective 
tera mesmo sido atingido pois e de presumir que essa taxa fosse geralmente igual ou 

superior a 50%, nivel que pode ser considerado bastante satisfat6rio 20• E de salientar 

que o objective tera sido atingido sem recorrer as penaliza~oes previstas na lei (que 

o INE evita utilizar para manter urn clima de cordialidade nas suas rela~oes com as 

em pres as). Com efeito, embora a legisla~ao impusesse a obrigatoriedade da resposta 

e estabelecesse, inclusive, uma multa para as empresas nao respondentes, na pratica a 
resposta era efectivamente voluntaria. 

Com urn questionario do tipo "pergunta fechada", muito curto e simples, sendo 

requeridas apenas opinioes qualitativas 21 , os empresarios retalhistas eram inquiridos 
sobre as tendencias (passadas e futuras) ejou e a situa~ao (actual e previsional) de 

variaveis respeitantes unicamente a sua actividade, como a actividade global, os volumes 

de vendas, de emprego e de encomendas aos fornecedores, o nivel de existencias, o recurso 

ao credito bancario, as causas de eventual deficiencia ( e de pessimismo) na evolu~ao da 

actividade e os pre~os de venda. 

Note-se que o facto de se requerer simples indica~oes qualitativas e de estas dizerem 
respeito a propria empresa constitui uma vantagem significativa sobre muitos outros 
inqueritos. Com efeito, desse facto resulta que grande parte da subjectividade presente 

190 problema e bern mais grave nos actuais inqueritos rnensais, ern que grande parte das respostas 
sobre a evolu~ao no mes seguinte sao praticarnente percep~oes e tern rnuito pouco de antecipa~ao ou 
expectativa. 

20 Infelizrnente o INE ja nao dispoe de toda a inforrna~ao original e s6 muito rararnente divulgou esta 

taxa nas suas publica~oes. De qualquer forma, segundo urn ex-tecnico do (extinto) CEP, Strigel tera 
considerado os inqueritos do INE como dos rnelhores do mundo em terrnos de taxa de respostas. Por 

outro lado, para efeitos de compara!;ao, refira-se que a taxa maxima de respostas obtida pelos inqueritos 
do Mondo Economico, analisados por Visco [1984], nao ultrapassava OS 30%. 

21 As unicas perguntas ( "quesitos") de caracter quantitative dizern respeito ao volume de vend as e ao 
nurnero de pessoas ao servi!;o no ano anterior e na ultima sernana desse ano, respectivamente, variaveis 

necessanas para se proceder a pondera!;aO e consequente agrega!;aO das respostas. 
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nos inqueritos quantitativos, e sobretudo naqueles em que os agentes econ6micos sao 

questionados sobre a evoluc;ao de variaveis de nivel macroecon6mico, seja expurgada. 

Como em geral cad a pergunta oferece apenas tres alternativas de resposta (: "au
men to, estabilizac;ao, diminuic;ao", "boa, satisfat6ria, deficiente" ou "acima do normal, 
normal, abaixo do normal") 22 , e como e habitual nos inqueritos qualitativos, os resul

tados apurados e publicados sao sumariados sob a forma de um numero (percentagem) 

para cada possfvel resposta alternativa a cada questao, sendo ainda calculado o "saldo 

de respostas extremas" ou, mais simplesmente, "saldo" . Como tambem e habitual nos 

casos de inqueritos como os de INE, os numeros (percentagens) apurados eram, infeliz

mente, arredondados a unidade mais pr6xima. 

A informac;ao recolhida era regularmente publicada pelo INE (hem como pelo CEP, 

nas series "Conjuntura Econ6mica" e "Situa~ao Econ6mica"), conjuntamente com uma 

breve analise dos dados, numa publicac;ao que, ao Iongo dos anos, sofreu varias alterac;oes 

de titulo, de apresentac;ao e de conteudo 28 • 

Note-se ainda que a publicac;ao dos resultados apurados,- nao enviada as empre
sas, contrariamente aos prop6sitos iniciais -, se fazia, muito frequentemente, com um 
grande atraso, facto que tera levado o INE a admitir (por exemplo, em 1979) a nao 

consecuc;ao de todos os objectivos iniciais dos inqueritos; a esse facto nao e certamente 
alheia a intenc;ao de obter taxas de resposta elevadas, com a consequente insistencia 

junto das empresas em falta e a concomitante demora na obtenc;ao e apuramento dos 
dados 24

• 

2.2. As questoes sobre os pre~os 

Qualitativos por natureza, OS ITCCR apresentam, relativamente a forma das perguntas 

sobre os prec;os, caracterfsticas aparentemente identicas, por exemplo, as dos inqueritos 
do IFO, do INSEE, da CBI (Confederac;ao da Industria Britanica) 25 , da Comunidade 

22Exceptuam-se as questoes relativas ao recurso ao credito (duas alternativas) e as do diagn6stico das 
possiveis causas de eventual descontentamento com a evolu~ao da actividade. Alias, s6 no caso desta 
pergunta era permitida a indica~ao de mais que uma alternativa. 

23Entre as altera~oes recentes contam-se a publica~ao num unico volume dos resultados dos dois 
inqueritos ao comercio (por grosso e a retalho), a inser~ao de inumeras ana.J.ises graficas e a apresenta~ao 
de dados retrospectivos tambem sob a forma de valores dessazonalizados. 

24 No entanto, para a analise e previsao da conjuntura, o CEP tinha acesso a urn primeiro grande 
conjunto de respostas, que eram objecto de urn apuramento preliminar. 

25Veja-se, por exemplo, Bennett [1984], Keating [1983], Mcintosh et al. [1989], Pesaran [1984 e 1989] e 
Wren-Lewis [1985 e 1986]. 
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Econ6mica Europeia 26 , de alguns "Gallop Polls" 27 e de urn centro de investigac;ao da 
Universidade do Michigan (o"Survey Research Center", SRC), ate 1966 28 • Todavia, 

no caso destes dois ultimos e tambem no de alguns inqueritos da CEE, os agentes 
econ6micos sao inquiridos na sua qualidade de consumidores, pelo que a questao respeita 

ao nfvel geral de pre<;os. 

Pelo contrario, no caso dos ITCCR, os empresarios comerciais sao inquiridos sobre 

as tendencias de variac;ao (ex-ante e ex-post) dos seus pr6prios pre<;os de venda. Com 

efeito, praticamente imutaveis ao Iongo do tempo, as questoes respeitantes a percep<;ao 

sobre a evoluc;ao passada e a previsao sobre a evolu<;ao futura sao, respectivamente 29 : 

a) "tendo em conta a epoca do ano em que nos encontramos e relativamente ao 
trimestre anterior, diga se neste trimestre os pre<;os de venda: aumentaram, 

mantiveram-se ou diminufram", 

b) "e pensa que no proximo trimestre, tendo em conta a epoca do ano que se aviz

inha, os prec;os de venda relativamente aos praticados no trimestre a que se refere 

o inquerito, vao: aumentar, man ter-se ou diminuir". 

Saliente-se que este tipo de perguntas ( qualitativas) apresenta, sobre os ques
tionarios em que sao requeridas respostas quantitativas precisas, diversas vantagens. Em 

primeiro Iugar, dada a simplicidade das questoes, as instru<;oes de preenchimento sao 

minimas, facto importante em inqueritos em que nao e usada a entrevista directa. Em 

segundo Iugar, a quanti dade de tempo necessaria para o preenchimento do questionario 
e minima, facto que permite obter taxas de resposta elevadas hem como minimizar o 

desfasamento temporal entre o seu envio e a respectiva devoluc;ao. Acresce ainda que, 

geralmente, os agentes econ6micos nao se encontram preparados para fornecer respostas 

precisas sobre as suas percepc;oes ou sobre as suas expectativas e que, se estas fossem 
requeridas, com maior probabilidade nao seria o proprio chefe da empresa a responder 

mas alguem com uma visao global da empresa inferior. Finalmente, deve notar-se que 

26Mais precisamente, realizados por diversas institui~oes nacionais em nome da Comissao das Comu
nidades; veja-se Batchelor [1981, 1982 e 1986b], Batchelor e Orr [1988], Knob! [1974], Praet [1981] e Ward 
e Pickerig [1981]. 

27Entre outras, refiram-se as ancl.lises de Carlson e Parkin [1975], Batchelor e Dua [1987], Batchelor e 
Orr [1988], Foster e Gregory [1977] e Evans e Gulamani [1984]. 

2 sVeja-se, por exemplo, Batchelor [1986a], Bryan e Gavin [1986], Cukierman e Wachtel [1979], DeMenil 
e Bhalla [1975], Fishe e Lahiri [1981], Fishe eIdson [1990], Juster e Taylor [1975], Lahiri [1981, apendice 
B], Maital [1979] eRich [1989]; para referencias adicionais veja-se Visco [1984, p. 6]. Thies [1986] descreve 
os varios inqueritos realizados nos EUA destinados a conhecer as expectativas empresariais de evolu~ao 
de varios tipos de pre~os. 

29 Em anexo sao reproduzidos os dois instrumentos de nota~ii.o usados nos inqueritos trimestrais. 

19 



-------------- - ·--· ----

nos inqueritos quantitativos a natureza probabiHstica das respostas e, mais frequente

mente, descurada e que a interpreta<;ao destas em termos de medida da localiza<;ao da 

distribui<;ao ( das percep<;oes e das expectativas) nem sempre e clara 80 • 

2.3. Considera~oes sobre a dimensao e a composi~ao da 
amostra 

A amostra utilizada pelo INE nos ITCCR pode considerar-se como possuindo uma 

dimensao bastante generosa, sobretudo se tomarmos em conaidera<;ao as dimenaoes ffsica 
e economico-social do pais. De facto, relativamente a primeira aerie de inqueritos (ate 

ao final de 1981), o CEP [1975] refere-se a uma amostra, seleccionada pelo metodo 
dos numeros aleatorios, de cerca de 3300 empresas do sector retalhista; mais tarde, em 
1982, e ja numa publica<;ao respeitante a segunda aerie, o proprio INE menciona uma 
amostra de 2000 empresas. Assim, dada uma taxa de respostas rondando os 50 a 60%, e 
plausfvel supor que a redu<;ao da amostra tenha correspondido, sobretudo, a elimina<;ao 
e a substitui<;ao das empresas que, embora contactadas, nao respondiam regularmente. 

Mesmo com a redu<;ao entretanto verificada, a dimensao da amostra nao pode 

deixar de ser considerada como bastante grande, sobretudo em termos relatives. De 

facto, para efeitos comparatives, considerem-se os seguintes dados: a) no Reino Unido, 

os inqueritos Gallup Poll cujos resultados foram analisados por Carlson e Parkin [1975] 

baseavam-se numa amostra de 1200 consumidores e, recentemente, os inqueritos da 

CBI inquiriam regularmente 1650 empresas industriais; b) em Italia, os inqueritos ofi

ciais a industria baseiam-se numa amostra de 4000 empresas e os dados dos inqueritos 

do Mondo Economico, analisados por Visco [1984], referem-se a uma amostra de em

presarios, quadros superiores e peritos cujo numero maximo atingido foi de 1942; c) 
na Belgica, OS inqueritos a industria transformadora conduzidos pelo respectivo Banco 

Nacional, cujos resultados sao analisados por Ghysels e Nerlove [1988], referem-se a 
uma amostra de 1532 empresas; d) na Alemanha, relativamente aos inqueritos do IFO
Institut, Strigel refere-se a uma amostra de 5600 empresas grossistas e retalhistas; e) em 

Franc;;a, Devillliers [1984] menciona uma amostra de 3500 comerciantes retalhistas 31 ; f) 

nos EUA, os inqueritos da Universidade do Michigan realizavam-se a 3000 famflias e os 

do BEA (Bureau of Economic Analysis), - cujos dados sao analisados por deLeeuw e 

McKelvey [1981 e 1984]-, incidiam sobre uma amostra de 5000 empresas, etc .. 

Todavia, os dados obtidos nao podem ser considerados como representando inte

gralmente a populac;;ao dos empresarios retalhistas portugueses: o proprio CEP [1975] 

30Sobre o assunto veja-se, por exemplo, Oukierman [1986] e Visco [1984]. 
31 Tambem em 1984, atraves do inquerito trimestral a industria, eram contactadas 4000 empresas; 

contudo, o primeiro inquerito do INSEE abrangia 3000 empresas da industria, do comercio, da banca, 
dos seguros e dos transportes. 
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reconhece que ficou "particularmente mal coberto" o muito pequeno comchcio retalhista, 

- empresas com 3 ou menos empregados -, hem como o comercio das zonas rurais. Se 
a segunda deficH~ncia parece ter sido propositada e assumida desde o infcio, ja a primeira 

parece ter resultado de identico problema no ficheiro de base, o ficheiro obtido com o 
Inquerito a Distribui<;ao e Servi<;os, de 1968, posteriormente actualizado pela introdu<;ao 

das sociedades comerciais criadas e melhorado atraves do Recenseamento a Distribui<;ao 

e Servi<;os de 1976. Por conseguinte, poder-se-a considerar que os dados obtidos repre

sentam, sobretudo, as opinioes da frac<;ao dos retalhistas melhor informada, ou melhor, 
dispondo de acesso mais facil a um vasto conjunto de informa<;ao. Alias, o procedimento 

habitual nos inqueritos de conjuntura, - e a filosofia seguida pelo INE parece nao fugir 

a regra- consiste, por motivos 6bvios, na utiliza<;ao de taxas de amostragem crescentes 
com a dimensao das empresas. Assim, a representatividade das pequenas empresa.s nos 
resultados obtidos e, geralmente, bastante fraca. 

Por outro lado, deve salientar-se que, ao Iongo do tempo, o INE procurou conservar 

o conjunto de informadores tao estavel quanto possivel, por forma a respeitar o prindpio 
da consistencia das series temporais obtidas. Assim, considerando apena.s o ITCCR, 

pode afirmar-se que as unicas altera<;oes efectuadas na amostra foram de mera rotina 

(com a substitui<;ao e/ou elimina<;ao de empresas que cessavam a actividade ou que nao 

cooperavam 32
) ou tiveram como objectivo o acompanhamento da realidade econ6mico

social (por exemplo, com a introdu<;ao, em 1982, de empresas com uma importancia 
crescente - os supermercados e hipermercados). 

2.4. Comentarios finais 

Os dados resultantes deste tipo de inqueritos ( qualitativos, ou de "tendencia") mas, 

mais geralmente, quaisquer dados de expectativas obtidos por meio de inqueritos, tem 

sido sujeitos a varias objec<;oes 33 : 

a) muitos dos inqueritos existentes nao se baseiam em amostras aleat6rias de di
mensao significativa e, por conseguinte, os respectivos dados nao podem ser con

siderados como representando as convic<;oes da popula<;ao de que provem; 

b) os resultados dos inqueritos amostrais podem ser muito sensiveis: b1) a erros 

amostrais e b2) as perguntas espedficas a que sao submetidos os agentes econ6mi

cos; 

32Ja o mesmo nao se pode afirmar com a passagem para o actual inquerito mensal, em que a amostra 
foi alterada de forma substancial, tanto na dimensao (que sofreu uma forte redu~ao) como na composi~ao. 

33 Por exemplo, veja-se Chan-Lee [1980] e Cukierman [1986]. 
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c) as ac~oes efectivas tomadas pelas empresas ou pelos indivfduos podem nao cor

responder exactamente as opinioes expressas nas respostas aos inqueritos e 

d) no caso dos inqueritos qualitativos, a tradu~ao das percentagens de respostas 

para medidas quantitativas das expectativas tem que se basear, frequentemente, 

em hip6teses algo restritivas e nao testaveis. 

Assim, a possibilidade de os dados obtidos se encontrarem sujeitos a erros de medic;ao 

nao e, de forma alguma, desprezfvel, facto que sera devidamente tornado em conside

ra~ao na analise posterior. 

No entanto, algumas das caracterfsticas dos ITCCR oferecem argumentos fortes 

contra algumas das objec~oes anteriores. Com efeito, se relativamente a c) nenhum 

inquerito se encontra imune, ja no que diz respeito a a) - e tendo em considerac;ao a 
ressalva referida anteriormente -, e a b1), a dimensao e a selec~ao da amostra consti

tuem fortes obstaculos a presen~a de erros de medic;ao. Por outro lado, como veremos, 

o problema referido em b2) sera objecto de atenc;ao e cuidados especiais. Finalmente, 

relativamente a d), e embora reconhe~amos que a natureza da informac;;ao constitui 

um factor potencialmente limitativo do seu alcance 84 , concordamos plenamente com 

Pesaran [1984 e 1989 p. 210] quando este salienta que o que e necessaria sao metodos 

melhores e mais robustos de quantificac;ao e nao 0 abandono dos metodos de medi~ao 
directa a favor de metodos (indirectos ou implfcitos) "carregados de teoria". 

Uma possi'vel objec~ao adicional aos dados do tipo analisado 85 e a de que eles nao 

representam expectativas "puras". De facto, segundo a distinc;;ao de Theil [1966 e 1970], 

as "variaveis de teste" prec;os de venda sao, nalguma medida, variaveis instrumentais, 
controladas pelos empresarios retalhistas, pelo que as suas respostas nao sao opinioes 

sobre acontecimentos totalmente nao controlaveis atraves das suas acc;oes. 

Face a esta objec~ao, os contra-argumentos podem ser varios. Em primeiro lugar, 
mesmo nas resposta de tipo "plano" ou "intenc;ao" existe sempre uma forte compo
nente expectacional, pelo que a distinc;ao, quando efectivamente aplicada a realidade, 

se revela pouco nitida. Em segundo lugar, no caso Portugues, o facto de boa parte 

dos prec;os de venda ser controlada administrativamente e de a estrutura empresarial 
do sector de comercio retalhista ter sido, na quase totalidade do perfodo em analise, 

bastante pulverizada e atomfstica, vem conferir as opinioes recolhidas um maior grau 

expectacional. Alias, e de salientar que, muito frequentemente, as empresas inquiridas 

34 Mas ao contrario de Visco [1984, p. 74], nao nos parece razoavel admitir que "there is problably very 
little one could do with these data in addition to the analysis that is possible to implement along the lines 
of log-linear probability models". 

35Para alem de Theil, quase nunca referida de forma clara, possivelmente devido ao caracter algo vago 
do termo "expectativas" bern como a forte procura do "bern" medidas de expectativas de infl.a~ao. 
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apontaram como principal factor de descontentamento com a evolu~ao da actividade 
a existencia de pre~os de venda demasiado altos. De qualquer forma, o termo "an

tecipa~oes" e, neste caso, mais rigoroso e, por esse facto, preferfvel a "expectativas"; 

contudo, ao Iongo deste trabalho, os dois termos serao usados indistintamente. 

Outra forma possivel de obter medidas directas, "livres de teoria" ( Cukierman 

[1986]), consistiria em solicitar aos agentes econ6micos que formulassem previsoes pon

tuais precisas (ja cardinais) para as variaveis de interesse; e esse alias, por exemplo, o 

caso dos tao conhecidos e analisados inqueritos promovidos por Livingston, um colu

nista do Philadelphia Bulletin 86 • Todavia, para alem de s6 muito raramente os agentes 

econ6micos comuns se encontrarem preparados para formular opinioes desse tipo, nesse 

caso, a probabilidade de os dados conterem erros de medi~ao e de amostragem signi

ficativos seria ainda maior que no caso dos inqueritos em que s6 e pedida a direc~ao 

esperada da varia~ao. Alias, a este respeito, e significativo que Aiginger [1979], que pro
cede a uma extensa analise de dados qualitativos e quantitativos, considere os primeiros 

mais fiaveis para a previsao da conjuntura e menos sujeitos a erros sistematicos. 

0 ideal seria a obten~ao de respostas quantitativas acompanhadas de uma me
dida ou grau de confian~a associado. Contudo, este tipo de informa~ao seria bastante 
diffcil de obter e as respostas recolhidas, alem de eventualmente pouco representativas, 

provavelmente ainda se encontrariam sujeitas a grandes margens de erro. 

Assim, talvez se possa considerar que os inqueritos "mistos", em que os inquiridos 

sao solicitados a indicar um intervalo pre-definido considerado como aquele que, com 

maior probabilidade, contem a taxa de infl.a<;ao futura 87
, constituem actualmente a 

melhor solu<;ao possfvel. Embora nao seja esse o caso dos ITCCR, a importancia do 

estudo da "racionalidade" das expectativas, da analise do seu processo de forma<;ao e da 

incorpora<;ao de medidas directas em modelos macroecon6micos, para efeitos de analise e 
de previsao e para a formula<;ao de pollticas econ6micas adequadas, torna inquestionavel 
a necessidade da concentra<;ao da aten<;ao sobre a informa<;ao neles contida. 

Para concluir, pode afirmar-se que as condi<;oes requeridas aos dados de expectati

vas obtidos por meio de inqueritos, apontadas por Visco [1984, pp. 2-3], sao satisfeitas 
pelos resultados dos ITCCR a um nfvel bastante satisfat6rio. Com efeito, com a qua

lifica<;ao mencionada atras, os dados sao representativos da popula<;ao visada de agentes 

econ6micos e provem de inqueritos hem organizados, com questoes simples e bern for

muladas, que abrangeram, de forma consistente, urn numero bastante consideravel de 
informadores; por outro lado, uma grande propor<;ao destes emitiu, regularmente, as 

36 Veja-se, por exemplo, Brown e Maital [1981], Carlson [1975 e 1977] Cukierman e Wachtel [1979], 
Figlewski e Wachtel [1981], Lahiri [1981] Pearce [1979] e Turnovsky e Wachter [1972]. 

37E esse o caso dos inqueritos do Mondo Economico, jornal italiano, extensa e intensivamente analisados 
por Visco [1984]; todavia, veja-se ainda Cukierman [1986]. 
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suas opinioes; finalmente, quando se tornou necessaria proceder a tarefas de actualiza~ao 

e de reestrutura~ao da amostra, estas foram realizadas de forma adequada, sobretudo 

em 1982, como redimensionamento da amostra e com a passagem a utiliza~ao da CAE 

de 1973. Infelizmente, ao contr<i.rio do que foi realizado noutros pafses, entre n6s o 

INE nunca lan~ou nenhum inquerito extraordinario de analise detalhada das praticas 

de resposta usuais dos agentes informadores. Contudo, atraves da analise detalhada dos 

dados, espera-se poder suprir esta deficiencia. 

3 TRATAMENTO PRELIMINAR DOS DADOS: 
AGREGAQAO E DESSAZONALIZAQAO 

Antes de serem submetidos aos processos de quantifica~ao, os dados recolhidos atraves 

dos ITCCR devem sofrer urn tratamento previa importante, que em seguida se justifi.ca 

e enuncia. Saliente-se que este tipo de tratamento raramente e necessaria, sobretudo 

quando os agentes econ6micos sao inquiridos acerca da evolu~ao de variaveis macro

econ6micas e as questoes nao contem considera~oes previas sabre a sazonalidade. No 

entanto, mesmo nos casas em que os dados nao podem ser analisados imediatamente, 

os problemas aqui salientados sao, regra geral, omitidos ou negligenciados, pelo que a 
analise que se segue pode ser considerada inovadora. 

3 .1. 0 problema da agrega~ao 

Nos casas de inqueritos como os do INE, em que sao coligidas percep~oes e expectativas 

individuais de empresarios sabre os seus pr6prios pre~os de venda (ou sabre outras 

variaveis de nfvel micro), devem ter-se dois cuidados especiais, por forma a minimizar 

os erros de medi~ao: 

a) os sectores sob analise devem corresponder aos que sao considerados na deter

mina~ao do comportamento da variavel ao nfvel agregado (macro), tomada para 
referenda, e 

b) deve-se procurar assegurar que os ponderadores us ados para agregar as respostas 

individuais sejam, pelo menos aproximadamente, identicos aos utilizados para 

derivar as variac;oes dessa varia vel (a taxa de infiac;ao, neste caso). 

Infelizmente, a premencia da necessidade de obtenc;ao de medidas directas de ex

pectativas de infia~ao e o proprio "calor" do debate sabre a sua "racionalidade", terao 

levado muitos investigadores a negligenciar estes problemas. E esse, por exemplo, o 
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caso de Batchelor [1981 e 1982], Praet [1981], Girao [1985] e Wren-Lewis [1985], onde a 
questao nem sequer merece qualquer referenda 88 • 

Ora, como o objectivo essencial que presidiu ao lanc;amento dos inqueritos de con

juntura no nosso pais foi, como no caso de outros pa£ses, a obtenc;ao de informac;ao 
rapida para a analise e previsao da actividade econ6mica no curto prazo, os coeficientes 

de pondera<_;ao utilizados para agregar as respostas individuais das empresas sempre se 

basearam na importancia econ6mica que estas possulam (medida por variaveis como o 
numero de empregados ao seu servic;o e pelo volume de vendas). Por outras palavras, 

no que respeita aos prec;os, praticamente tudo o que interessava saber se encontrava 

resumido no saldo global: se o nivel geral de prec;os iria ou nao continuar a escalada 

ascendente e se a subida seria mais ou menos pronunciada que anteriormente. Alias, na 

breve ancl.lise que acompanhava a divulgac;ao dos dados, a evoluc;ao das expectativas (e 

das percepc;oes) de evoluc;ao dos pre<;os quase nunca era objecto de qualquer referenda. 
Assim, na determinac;ao dos ponderadores, o criterio de aproxima<;ao aos coeficientes de 
pondera<;ao utilizados para o IPC nem sequer tera sido tornado em considera<;ao 89 • 

Por outro !ado, como os resultados sao apurados por ramos de actividade, de acordo 

com a C. A. E., e como esta e muito dificilmente conciliavel com a classifica<;ao funcional 

dos hens e servi<;os, utilizada na constru<;ao do IPC, a tarefa revelar-se-ia bastante 

complexa, senao mesmo quase impossivel. Acresce ainda urn facto bastante importante: 

o ITCCR nao contempla, obviamente, uma categoria de agentes econ6micos com urn 

peso importante na determina<_;ao do IPC - os fornecedores de servic;os. 

Em resumo, por todas estas razoes, e ao contrario de Girao [1985], nao conside

ramos correcta a utiliza<;ao dos dados glogais fornecidos directamente pelos ITCCR 
e o IPC global para analises adequadas de problemas como o da "racionalidade" das 
expectativas ou o do processo de forma<;ao. 

Assim, pelos motivos expostos, foi necessario limitar a analise a apenas duas classes 

de empresarios retalhistas: os de alimenta<;ao e bebidas, (AB) (612.1 e 6201 nas CAE's 

de 1964 e 1973, respectivamente) e os de (texteis) vestuario e cal<;ado, (VC) (612.3 

e 6203 nas CAE's de 1964 e 1973, respectivamente). Note-se que teria sido possivel 

38 A negligencia parece ser ainda mais grave no caso das tres primeiras analises, a resultados de inqueritos 

a empresas da industria transformadora de alguns paises da CEE, pois as industrias de alimenta~ao, 
bebidas e tabacos nem sequer eram inquiridas. Por outro lado, Pesaran [1989] (bern como analistas 
pioneiros na analise dos inqueritos do IFO como Theil [1952, 1955, 1966 e 1970] e Anderson [1952]), 
entre os trabalhos recentes, parece constituir uma das raras excep~oes que e possivel mencionar. Note-se 

ainda que no caso de expectativas de evolu~ao da produ~ao o problema nao se afigura tao grave pois, 
habitualmente, e com base no proprio valor anteriormente assumido por essa varia vel ( ao nivel micro) 
que sao determinados OS coeficientes de pondera~ao. 

39 J a no actual inquerito mensal, o apuramento dos resultados por classes de hens tern em conta o peso 
que os produtos de cada sector possuem no cabaz de hens consumidos pelas famHias; veja-se A. M. Lopes 
et al. [1991]. 
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incluir apenas mais uma ou duas categorias de empresarios retalhistas sem problemas 

de monta no que respeita a correspondencia com as rubricas do IPC, mas o ganho 

adicional seria pouco significativo e a agregac;ao assim obtida teria urn caracter muito 
vago e heterogeneo. 

Ainda assim, a agregac;ao proposta nao e completamente isenta de problemas, se 
hem que de importancia menor: 

a) no IPC de alimentac;ao e bebidas encontra-se incluida a "alimentac;ao consumida 
fora de casa", que nao tern equivalencia em nenhum dos ramos da CAE do sector 

do comercio, uma vez que se trata do fornecimento de servic;;os; e este o problema 

de maior importancia. Todavia, considerando que a evoluc;ao dos prec;os desses 
servic;os se deve encontrar muito correlacionada com a dos restantes hens de AB 
e que o seu peso no IPC global dessa classe tern sido pouco superior a 10%, o 
problema pode ser considerado desprezivel; 

b) no comercio a retalho de vestuario e calc;ado encontra-se ainda incluida a venda 

de tecidos ( "texteis") que podem nao se encontrar inclufdos em nenhuma das 

rubricas do IPC de vestuario e calc;;ado; no entanto, por razoes identicas as do 
caso anterior e ainda porque a venda de texteis domesticos ( ou "para o lar") 

se encontra basicamente contida na do ramo de m6veis e artigos de mobiliario, 
pode considerar-se tambem que o problema nao afectara os resultados obtidos 
de forma significativa; 

c) finalmente, no IPC de vestuario e calc;;ado inclui-se o fornecimento de servic;os 
- "limpeza de vestuario em lavandaria", "fato feito por encomenda ou medida" 

(IPC de 1976) ou "servic;os de confeq;ao" (IPC de 1983) e "reparac;ao de calc;;ado" 

- naturalmente ausentes do comercio a retalho; no entanto o peso destas rubricas 

e extremamente reduzido: por exemplo, no caso do IPC com base em 1983, a 
soma destas rubricas s6 representa 2.17% da parte do cabaz relativa ao vestuario 
e calc;ado. 

Como e evidente, a restric;ao aos empresarios de alimentac;ao e bebidas e vestuario 
e calc;ado (ABVC) representa uma reduc;ao substancial na dimensao da amostra dos 

ITCCR hem como alguma perca na representatividade da analise. No entanto, uti

lizando os pr6prios resultados publicados (referentes a diversas perguntas) para esti
mar os coeficientes de ponderac;ao dos diversos sectores no comercio retalhista total 40 , 

40 Na realidade, foi impossfvel obter directamente os ponderadores usados pelo INE nos ITOOR pelo que 
a sua estima!;ao foi efectuada atraves da resolu!;iio de inumeros sistemas de equa!;oes lineares, utilizando 
as respostas as diferentes questoes (e para diversos momentos no tempo). Como os resultados publicados 
sao arredondados a unidade e como as respostas a varias perguntas se apresentam, por vezes, algo 

correlacionadas, os resultados obtidos sao simples estimativas de aproxima!;ao. 
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verifica-se que o peso estimado dos sectores de ABVC e superior a 40% do total (: cerca 

de 30% para a AB e 12% para o VC). Assim, se considerarmos uma amostra total de 

2000 empresas (a partir de 1982) e se admitirmos que as estimativas obtidas para os 

ponderadores tambem servem para aproximar com alguma verosimilhanc;;a o numero de 

inquiridos, teremos que os dados a analisar representam a opiniao de uma amostra de 

cerca de 500 empresarios retalhistas, numero ainda bastante elevado e que nao limita o 
alcance dos resultados obtidos. 

Por outro lado, os ramos de ABVC sao precisamente os mais importantes numeri
camente do comercio a retalho: de acordo com um estudo de 1987 da DGCI 41 , estes 

dois ramos (e pela ordem indicada) sao os que possuem urn maior numero de empre

sas, representando quase dois terc;;os (64.2%) do total das empresas retalhistas. No que 

respeita ao IPC , a restric;;ao a ABVC nao parece ser excessivamente constrangedora: o 
peso dos hens e servic;;os de ABVC no cabaz utilizado para o IPC e hem superior a 50% 
42 e, mais importante, a evoluc;;ao temporal da inflac;;ao de ABVC e quase totalmente co

incidente com a total excluindo a habitac;;ao, como uma representac;;ao grafica demonstra 

claramente. Note-se ainda que as medias mensais destas taxas para o periodo 1973 M2 
a 1990 M12 sao muito pr6ximas (: 1.46% para o total sem habitac;;ao e 1.48% para a 

ABVC) e que o seu coeficiente de correlac;;ao e de 0.95; todavia, a inflac;;ao de ABVC e, 

em princfpio, mais diffcil de prever que a inflac;;ao total, dado que a sua variabilidade e 

urn pOUCO superior (: OS desvios-padroes sao 1.61 e 1.38, respectivamente). 

Aspecto nao menos importante que o da escolha dos ramos sob ancUise e o da 
agregac;;aofponderac;;ao dos resultados sectoriais. Com efeito, nos ITCCR os resultados 

basicos eram apurados por ramos de actividade a cinco digitos da CAE e a agregac;;ao 

a quatro e a tres dfgitos efectuada com ponderadores baseados no volume de vendas 

das empresas 43 • Como e natural, os ponderadores usados eram bastante diferentes dos 
da estrutura do IPC pelo que, tambem neste dominio, se tornou necessario proceder a 

alguns ajustamentos. 

Mais concretamente, a CAE usada nos ITCCR foi, ate ao 4Q trimestre de 1981, 

a da versao de 1964, comportando, relativamente aos sectores de ABVC, os seguintes 
ramos: 

a) comercio a retalho de generos alimentkios e bebidas (612.1): 

- talhos (612.1.1), 

41 DGCI- Boletim do Comercio Interno,n~ 19 - "Elementos para uma caracterizac;ao do comercio em 
1988". 

42 Mais precisamente, e de 67.2% no caso do IPC com base em 1976 e de 59.3% no do IPC de 1983 (em 
ambos os casos, excluindo a habitac;ao). 

43Para uma explicac;ao pormenorizada sobre o processo de ponderac;ao veja-se CEP [1975] e A. M. 
Lopes et al. [1987]. 

27 



--------~. ····--·- .. 

- comercio a retalho de generos aliment£cios ( excepto bebidas) nao especifi

cados ("n. e.") (612.1.3} 44, 

- peixarias (612.1.2) e 

- comercio a retalho de bebidas (612.1.4); 

b) comercio a retalho de texteis vestuario e cal~ado {612.3): 

- comercio a retalho de tecidos, obras de texteis, vestuario e adornos pessoais 
(612.3.1) e 

- sapatarias (612.3.2). 

Acresce ainda que, ate ao 4Q trimestre de 1981, os ramos 612.1.2 e 612.1.4 foram agrega

dos num s6, designado de "outros generos alimentfcios e bebidas" ( ao qual foi atribufdo 
o c6digo 612.1.0 45 ). 

A partir do 1Q trimestre de 1982 passou a ser utilizada a CAE de 1973: 

a) comercio a retalho de generos alimentfcios e bebidas {6201), incluindo: 

- supermercados e hipermercados; grandes superficies de venda, com predomf-

nio de produtos alimentares {6201.1), 

- talhos ( 6201.2) , 

- peixarias {6201.3), 

- comercio a retalho de outros generos alimentfcios (6201.4) 46 e 

- comercio a retalho de bebidas (6201.5); 

b) comercio a retalho de texteis, vestuario e cal~ado (6203), incluindo: 

- comercio a retalho de tecidos, malhas, obras de texteis, artigos de vestuario 

e adornos pessoais (6203.1), 

- retrosarias (6203.2) e 

- sapatarias (6203.3). 

44 Neste subgrupo sao inclufdos estabelecimentos comerciais como as salsicharias, as frutarias, os lugares 
de cria~ao e de hortali~as, as padarias, as confeitarias (excluidas na CAE de 1973), os locais de venda de 
leite e de outros lacticfnios, bern como a venda a retalho de outros generos alimentfcios nao especificados. 

45 Numa pratica que continuou a prosseguir ap6s a reestrutura~ao de 1982, o INE atribufa c6digos com 
o quinto digito igual a zero ao ramo que resultava da agrega~ao de todas as actividades a cinco digitos 
que, num mesmo grupo a quatro dfgitos, nao eram objecto de inquiri~ao e tratamento individualizado. 

46Veja-se a penultima nota. 
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Quadro 2.1 - Coeficientes de ponderac;ao utilizados para a agregac;ao (*) 

ate de 1982.1 de 1988.1 

1981.4 a 1987.4 a 1989.4 (**) 
Gen. aliment. e bebidas 0.8414 0.8414 0.8196 

- talhos 0.2094 0.1047 0.1086 

- supermer. e hipermer. 0.4207 0.4098 

- out. gen. aliment. 0.4526 0.2263 0.2269 

- outros subgrupos 0.1794 0.0897 0.0743 

Texteis, vest. e calc;ado 0.1586 0.1586 0.1804 

- texteis e vestuario 0.1325 0.1325 0.1331 

- calc;ado 0.0261 0.0261 0.0473 

(*) Calculados de acordo com os ponderadores utilizados no IPC publicados pelo INE, "Serie Estudos", 

numeros 53 e 58. 

(**) Ate 1990.1, no caso das respostas sobre a previsao para o trimestre. 

Mas, nos inqueritos, os resultados relatives as peixarias e ao comercio de bebidas conti

nuaram a aparecer de forma agregada- agora com a designac;ao de "outros subgrupos" 

e com o c6digo 6201.0 -, e as opinioes de 6203.1 e 6203.2 passsaram a ser agregadas, 

com designac;ao identica e o c6digo 6203.0. Todos os dados desagregados publicados 

pelo INE podem ser encontrados nos quadros 1 a 6 do anexo estatfstico. 

Para agregar as respostas individuais dos subgrupos de ABVC foram utilizados 
ponderadores baseados nos do IPC, isto e, respeitando a estrutura de pesos relativos 

dos hens e servic;os correspondentes aos ramos de actividade considerados. No quadro 
2.1 apresentam-se os coe:ficientes de ponderac;ao utilizados e no quadro 7 do anexo 

estatlstico os valores (percentuais) das respostas agregadas de ABVC. Embora para 
cada urn dos dois sectores separadamente - alimentac;ao e bebidas, por urn lado, e 

vestuario e calc;ado, por outro -, a utilizac;ao dos coe:ficientes baseados nos do IPC 
nem sempre produza resultados substancialmente diferentes dos do INE, nao era esse o 

objectivo visado mas, tao-s6, ode utilizar a metodologia de agregac;ao mais adequada a 
situac;ao sob estudo. 

Como se pode constatar pela analise do quadro, a principal alterac;ao nos coe:fi

cientes resultou da entrada em cena, no 1Q trimestre de 1982, dos supermercados e 

hipermercados, entretanto introduzidos na nova versao da CAE (de 1973). A hip6tese 

que se nos a:figurou mais plausfvel para o recalculo dos coe:ficientes consistiu em assumir 
que, pelo facto de nesses estabelecimentos se venderem todas as especies de produtos 

alimentares e de bebidas, o seu peso no total do sector deveria ser identico ao dos 

restantes tipos de estabelecimentos comerciais. Por outro lado, a segunda alterac;ao nos 
coe:ficientes, ocorrida no 19 trimestre de 1988, resultou do facto de, a partir do infcio 
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desse ano, se ter passado a utilizar a nova versao do IPC (com base em 1983), com a 

consequente redifini~ao do cabaz de hens e servi~os e dos respectivos ponderadores. 

Finalmente, resta justificar a nao utilizac;ao dos resultados dos actuais inqueritos 

mensais (iniciados em 1989), com a consequente limitac;ao temporal das series de dados. 

Essa decisao pode ser justificada, basicamente, pela invocac;ao de tres ordens de razoes 
distintas, a saber: 

a) nao ser possivel proceder as necessarias correc~oes na agregac;ao dos dados, identi
cas as enunciadas atras, dado que, nos novos inqueritos, a pr6pria amostra e 

definida de forma agregada, a 4 digitos da CAE; 

b) ser necessaria transformar as respostas sobre as percep~oes da evoluc;ao mensal 
(passada) em informac;ao de natureza trimestral e, qualquer hip6tese admitida 
para esse fim ter de assumir, forc;osamente, urn caracter arbitrario; 

c) o facto deter ocorrido, como lanc;amento dos novos inqueritos, uma (substancial) 
altera~ao da amostra poder implicar uma forte ruptura na consistencia das series 

temporais; alias, efectuou-se uma analise comparativa dos dados relativos as 
antecipac;oes trimestrais para o ano de 1989, comum aos dois inqueritos 47 , que 

permitiu concluir que embora estes evoluam de forma bastante correlacionada, e 

not6ria, nas respostas aos actuais inqueritos, uma propensao clara para o exagero 

ou empolamento das tendencias expressas pelos informadores dos antigos ITCCR. 

3.2. A dessazonaliza~ao 

A analise e tratamento da sazonalidade nos dados obtidos a partir dos inqueritos trimes
trais de conjuntura ao comercio a retalho (ITCCR) do INE constitui um problema im

portante, em particular se se pretender quantificar os dados qualitativos da forma mais 

rigorosa possivel. Notando, de passagem, que o problema seria relevante em qualquer 

circunstancia, deve salientar-se que ele e ainda mais pertinente no caso portugues. Com 
efeito, os proponentes do inquerito- o C.E.P., Centro de Estudos de Planeamento -, 

bern como a entidade responsavel pela sua realiza<;ao, o INE, tinham desde o inicio, 

e mantem como objectivo, a obten<;ao de respostas corrigidas de varia<;oes sazonais 48
• 

Daqui decorre que as perguntas sobre a evolu<;ao dos pre<;os (entre outras), tanto no que 
respeita as percep<;oes como as expectativas, sejam precedidas de frases como "para a 

47 Note-se que, embora mensa!, o inquerito actual e composto por dois question<irios, urn curto, de 
caracter efectivamente mensa!, e urn Iongo, ao qual as empresas s6 respondem trimestralmente, e que 

engloba a questao sobre a previsao do comportamento dos pre~os de venda. 
48 

" ... pela inclusao da frase "para a epoca do ano" se tent a urn a auto-correc~ao de varia~oes sazonais" 
- OEP [1975, p.ll]. 
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epoca do ano" ' "tendo em conta a epoca do ano" ou "tendo em conta a epoca do ano 
que se avizinha". Ora, na nossa opiniao, estas frases qualificadoras podem ser inter
pretadas de diferentes formas, isto e, a formulac;ao das questoes abre caminho para a 
subjectividade na sua interpretac;ao; em particular, a frase pode, ate, ser interpretada 
no sentido oposto ao pretendido, isto e, os inquiridos podem interpreta-la como um 
aviso reavivador da memoria sabre a sazonalidade das variac;oes dos prec;os e, de acordo 

com essa interpretac;ao, "sazonalizarem" as suas respostas. 

Esta heterogeneidade de interpretac;oes e confirmada pelas analise das respostas 

obtidas: os dados permitem concluir que ha nas respostas uma certa "autocorrecc;ao 
de variac;oes sazonais que se pode ja classificar de razoavel (ainda que insuficiente)" -

CEP [1975, p. 11] 49
; ou seja, e bastante provavel que OS dados recolhidos incorporem 

varios tipos possiveis de interpretac;oes pelo que a sua homogeneizac;ao previa atraves da 

remoc;ao das variac;oes sazonais se afi.gura indispensavel 60 • Desse facto deriva tam bern, 

naturalmente, a necessidade de remover as variac;oes sazonais da evoluc;ao da taxa de 
infl.ac;ao. 

3.2.1. A dessazonaliza~ao das respostas aos inqueritos 

Tendo em atenc;ao que, para a analise posterior' serao necessarios OS dados respeitantes 
aos tres tipos possfveis de respostas ( aumento ou acrescimo, manutenc;ao ou estabilizac;ao 
e diminuic;ao ou decrescimo) e nao apenas o "sal do" ( ou "sal do de respostas extremas"), 

a analise de detecc;ao da sazonalidade e a consequente remoc;ao da componente sazonal 
foram efectuadas ao nfvel das respostas desagregadas 61 • 

Por outro lado, uma vez que o objectivo do trabalho e o da analise da media das 

expectativas agregadas dos comerciantes retalhistas de ABVC, e embora a detecc;ao 

e consequente correcc;ao da sazonalidade sejam mais claras ao nfvel de cada um dos 

sectores, de forma desagregada, optou-se pelo tratamento agregado dos dados que tern, 

sabre a abordagem sectorial, vantagens de simplicidade e de nao duplicac;ao dos erros 
de correcc;ao 62 • 

49Recentemente, tecnicos do INE e do DCP confirmaram esta conclusao. 
50Note-se que a regra geral seguida no caso portugues tern sido a de negligenciar o problema; sao 

esses os casos de Girao [1985], Modesto [1989] e V. Santos [1986a e b]. Pelo contrario, as analises dos 
ttknicos de conjuntura- veja-se, por exemplo, E. Santos [1986] bern como as analises graficas do INE -, 
parecem constituir as unicas excep~oes a regra. Por outro lado, os exemplos provenientes do exterior s6 
raramente merecem ser seguidos, talvez porque os dados analisados- os pre~os dos produtos da industria 
transformadora -, manifestem urn comportamento pouco afectado por varia~oes de caracter sazonal; 
veja-se, inter alia, Batchelor [1981 e 1982], Pesaran [1984 e 1989] e Wren-Lewis [1985]. Em Ghysels e 
Nerlove [1988] o problema e objecto de atenc;ao especial mas e embebido no modelo de probabilidade 
log-linear. 

51 Nas analises do INE e no trabalho de E. Santos [1986] somente OS saldos sao objecto de tratamento. 
52 Em geral, teoricamente, tam bern parece justificar-se que a dessazonalizac;ao seja a ultima da sequencia 
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Quadro 2.2- Respostas medias- Percepc;oes (em%) 

aumento estabilizac;ao diminuic;ao sal do 
1Q Trim 69.4 29.6 1.0 68.3 
2Q Trim 60.5 37.8 1.7 58.9 
3Q Trim 57.2 41.5 1.4 55.8 
4Q Trim 59.0 40.3 0.7 58.3 

Total(73.2-89.4) 61.6 37.2 1.2 60.4 

Quadro 2.3- Respostas medias- Expectativas (em%) 

aumento estabilizac;ao diminuic;ao sal do 
1Q Trim 67.4 31.6 1.1 66.3 
2Q Trim 64.1 34.4 1.5 62.6 
3Q Trim 52.8 43.7 3.5 49.2 
4Q Trim 56.2 42.6 1.3 54.9 
Total(73.3-90.1) 60.2 38.0 1.8 58.3 

A detec~ao da sazonalidade A detec<;ao do padrao de sazonalidade atraves de 

uma analise grafica nao e completamente clara, embora se constate facilmente a pre

dominancia dos picos situados no lQ trimestre, sobretudo no que respeita aos dados 

de expectativas. Alias, a esta fraca nitidez nao sera certamente alheio o problema da 

subjectividade atras referido. A analise numerica e, contudo, mais esclarecedora: por 

exemplo, no lQ trimestre, as respostas de aumento de pre<;os sao, em media, clara
mente superiores a sua media global no perfodo, ocorrendo o inverso com as respostas 

respeitantes ao 3Q trimestre (ver quadros 2.2 e 2.3); as fun<;oes de autocorrela<;ao das 
primeiras diferen<;as das series de respostas de aumento e de estabiliza<;ao, hem como 
do saldo, tanto no que respeita as percep<;oes como as expectativas mas sobretudo re

lativamente a estas ultimas, mostram "picos" evidentes nos desfasamentos multiplos 

de quatro (veja-se o quadro 2.4) 53 • Os dados dos quadros 2.2 a 2.4 tambem parecem 
sugerir que a "auto-correc<;ao" anteriormente referida e mais intensa nas respostas sobre 

a percep<;ao relativa a evolu<;ao no passado do que nas respeitantes as previsoes sobre 

o comportamento no futuro, facto que pode ser considerado como urn alerta para a 
possibilidade de coexistirem interpreta<;oes distintas para as duas perguntas. 

de transformal<oes preliminares a ser operada sobre os dados. Sobre o assunto veja-se Ghysels [1990]. 
53 Note-se que foi necessario recorrrer as fun~oes de autocorrela~ao das prirneiras diferenl<as dada a 

nao estacionaridade das series. Por outro lado, no caso das respostas de diminui~ao, que tern sernpre 
urn peso clararnente inferior ao dos dois restantes tipos, dado que a evo}ultaO das series e, pe}o rnenos 

aparentemente, muito mais pr6xima da estacionaridade, observa-se urn comportamento identico ao nivel 
da funltaO de autocorre}altaO das pr6prias series originais. 
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Quadro 2.4- Func;oes de autocorrelac;ao das primeiras diferenc;as das respostas percentuais 

Percepc;oes Expectativas 

Desfas. aumento estabil. sal do aumento estabil. sal do 

1 -0.3151 * -0.3305* -0.3130* -0.2644* -0.2602* -0.2837* 

2 0.0295 0.0284 0.0390 -0.1845 -0.1681 -0.1691 
3 -0.1476 -0.1408 -0.1559 -0.2155 -0.2032 -0.2239 

4 0.0855 0.0904 0.0835 0.4180* 0.3425* 0.4507* 

5 0.0229 0.0277 0.0233 -0.0740 -0.0245 -0.1009 

6 -0.1462 -0.1485 -0.1487 -0.2406 -0.2676 -0.2073 

7 -0.0707 -0.0658 -0.0601 -0.0514 0.0047 -0.0942 

8 0.1983 0.2026 0.1783 0.3253* 0.3247* 0.3060* 
9 -0.0265 -0.0284 -0.0168 -0.0628 -0.1301 -0.0076 

10 -0.0512 -0.0573 -0.0536 -0.1280 -0.0935 -0.1380 

11 -0.0930 -0.0911 -0.0813 -0.1164 -0.1102 -0.1403 

12 0.1866 0.1964 0.1663 0.2859* 0.2597* 0.3035* 

13 -0.0728 -0.0924 -0.0517 -0.0501 -0.0550 -0.0416 

14 -0.0813 -0.0632 -0.0962 -0.0534 -0.0493 -0.0506 

15 -0.0105 -0.0012 -0.0166 -0.1780 -0.1038 -0.2166 

16 0.0326 0.0302 0.0320 0.1705 0.1038 0.2028 

Observa!;ao: o "*" indica significancia estatfstica ao nfvel aproximado de 5% (coeficiente, em valor abso-

luto, superior a duas vezes o inverso da raiz quadrada do numero de observa~oes). 
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Decomposi<;ao aditiva vs multiplicativa Confirmada a presem;a de variac;oes sazo

nais nos dados dos inqueritos, interessa agora determinar o metodo mais adequado para 

a sua remoc;ao. Considerando apenas como possiveis alternativas OS metodos de medias 

m6veis que se baseiam na decomposic;ao aditiva ou multiplicativa da sucessao cronol6gica 
64

, a resoluc;ao do problema e simples: trata-se apenas de saber se as variac;oes sazonais 
sao independentes do nivel da sucessao- caso aditivo -, ou se, pelo contrario, tambem 

variam com esse nivel- caso multiplicativo. Note-se contudo que, a priori, esta ultima 
e mais adequada pois permite respeitar o limite inferior nulo, observado em diversas 
ocasioes para as proporc;oes de resposta de diminuic;ao. 

Para esse efeito, para cada urn dos dezasseis anos para os quais existem as obser

vac;oes dos quatro trimestres (1974 a 1989), calcularam-se as medias e os desvios-padroes 

para cada urn dos tipos de respostas, obtendo-se as series dos quadros 2.5 e 2.6. Em 

seguida, efectuaram-se regressoes dos desvios-padroes sobre as medias, incluindo ainda 

urn termo independente, cujos resultados se apresentam no quadro 2. 7. 

A evidencia empirica disponfvel nao suporta de forma esmagadora a decomposic;ao 

multiplicativa mas favorece-a mais que a aditiva. Com efeito, em quatro dos seis casos, 

a variavel mediae mais significativa que 0 termo independente e 0 seu coeficiente tern 0 

sinal positivo. Todavia, nas regressoes para as respostas de aumento e a decomposic;ao 
multiplicativa que aparece como mais adequada: o coeficiente da variavel media tern 

sinal negativo e e estatisticamente insignificante ao nivel de 5%. Nao obstante esse 

facto, optou-se pela decomposic;ao multiplicativa para todos os casos, nao s6 devido ao 
facto de ser, em geral, a mais adequada como, tambem, para nao introduzir distorc;oes 

significativas nas relac;oes entre os diversos tipos de proporc;oes. 

A correc<;ao da sazonalidade De acordo com a conclusao obtida anteriormente, a 

correcc;ao das variac;oes sazonais foi efectuada com base no metodo das medias m6veis 66
, 

sen do os Indices de sazonalidade calculados com base em medias mediais 56 , mais robus

t as em presenc;a de "outliers" ou "observac;oes selvagens", e assumindo como adequado 
urn modelo de decomposic;ao multiplicativa 57 • Os resultados obtidos encontram-se no 

quadro 2.15, apresentado no final do capitulo. 

54 A utiliza~ao de urn metoda mais sofi.sticado como o "metoda X-11" ou "metoda do Census II" (ou 
algum seu derivado) nao se afi.gura compensadora porque a sua complexidade empirica nao parece resultar 

de bases te6ricas de nfvel identico. Sabre o assunto veja-se, por exemplo, Makridakis et al. [1983, pp. 
149-76]. Acresce que a qualidade dos resultados obtidos parece dispensar a utiliza~ao de uma metodologia 
mais complexa. 

55 Talvez mais conhecido como "ratio-to-moving averages classical method!'. 
560u seja, no calculo dos indices medias de sazonalidade sao desprezados OS dois valores extremos (o 

minima e o maximo) dos indices individ uais. 
57Veja-se, por exemplo, Costa [1990, Cap. 3] ou Makridakis et al. [1983, Cap. 4]. 
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Quadro 2.5- Respostas de percepc;ao de evoluc;ao no trimestre (%) 

aumento estabiliza<;ao diminui<;ao 
media d. p. media d. p. media d. p. 

1974 66.39 9.57 33.08 9.20 0.53 0.60 

1975 60.74 20.09 38.90 20.45 0.35 0.50 

1976 67.11 8.82 32.64 8.94 0.24 0.36 
1977 66.78 11.74 33.22 11.74 0.00 0.00 

1978 72.13 3.66 27.60 3.94 0.27 0.28 
1979 85.03 3.47 13.99 3.94 0.97 0.67 
1980 53.24 20.26 43.30 19.28 3.47 4.22 

1981 61.86 7.09 36.83 6.68 1.31 0.68 
1982 74.86 5.77 23.23 5.03 1.91 2.20 
1983 84.03 5.88 14.67 4.93 1.30 1.99 
1984 79.89 5.91 19.21 6.72 0.89 0.81 

1985 72.70 10.12 26.06 10.15 1.24 0.56 
1986 39.15 21.71 58.64 21.58 2.21 0.78 
1987 35.68 5.28 62.07 4.66 2.25 0.73 
1988 36.95 13.57 61.90 13.93 1.15 0.55 
1989 34.41 6.31 64.16 6.60 1.44 0.30 

Quadro 2.6 - Respostas de expectativas de evoluc;ao para o trimestre (%) 

aumento estabilizac;ao diminui<;ao 
media d. p. media d. p. media d. p. 

1974 57.61 6.89 41.44 6.18 0.95 0.84 
1975 38.85 5.52 57.53 6.74 3.62 4.00 

1976 63.36 12.11 32.36 7.85 4.29 8.35 
1977 62.69 15.35 36.43 14.20 0.87 1.28 
1978 68.29 8.52 31.22 8.45 0.49 0.62 
1979 79.64 6.20 19.27 6.20 1.09 1.19 

1980 65.37 19.77 33.29 19.56 1.35 0.23 
1981 68.52 10.99 28.71 9.00 2.77 3.87 
1982 70.13 3.40 28.37 4.57 1.50 1.48 
1983 77.08 6.10 21.83 5.05 1.09 1.08 
1984 80.52 4.29 18.46 4.15 1.02 0.19 
1985 70.08 6.87 28.82 6.83 1.09 0.39 
1986 48.02 21.26 50.00 21.20 1.98 1.53 
1987 39.09 12.31 59.74 11.90 1.17 0.60 

1988 43.59 17.04 54.92 17.67 1.49 1.01 

1989 37.54 11.96 61.05 11.72 1.41 1.05 
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Quadro 2. 7 - Resultados das regressoes para escolha do modelo de decomposic,;ao 

regressores estat!sticas 

constante media R2 F DW 
A) Percepc,;oes 

1. de aumento 19.163 -0.149 0.18 3.13 2.32 
(racio-t) (3.556) ( -1. 770) 
2. de estabilizac,;ao 4.390 0.148 0.18 3.00 2.35 
(racio-t) (1.271) (1.733) 
3. de diminuic,;ao -0.532 1.186 0.69 14.64 1.85 
(racio-t) (-1.248) (6.344) 
B) Expectativas 

1. de aumento 20.352 -0.162 0.19 3.25 1.97 
(racio-t) (3.636) (-1.802) 
2. de estabilizac;ao 3.025 0.187 0.25 4.67 1.95 

(racio-t) (0.776) (8.111) 
3. de diminuic,;ao -1.281 1.842 0.85 81.29 1.89 
(racio-t) (-3.221) (9.804) 

Observa~oes: 1) em todos OS casos a variavel dependente e 0 desvio-padrao (amostral); 2) em todos OS 

casos excepto no da regressao A.3 o metodo de estima~ao usado foi o dos minimos quadrados ordinarios 

(MQO ou OLS); na regressao A.3 usou-se o metodo de maxima verosimilhan~a com urn processo AR(l) 

para as variaveis aleat6rias residuais; 3) F e o valor da estatistica-F para o teste de significancia global 

da regressao; neste caso, e o quadrado do racio-t da variavel media (da amostra); 4) DW e o valor da 

estatfstica de Durbin-Watson para o teste de autocorrela~ao das variaveis residuais. 
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Quadro 2.8- Respostas medias dessazonalizadas- Percepc;oes (em%) 

aumento estabilizac;ao diminuic;ao sal do 
12 Trim 62.7 36.2 1.1 61.5 
22 Trim 61.0 38.0 1.0 60.0 
3Q Trim 60.1 38.2 1.7 58.4 
42 Trim 62.1 36.7 1.2 60.8 
Total(73.2-89.4) 61.4 37.3. 1.3 60.2 

Quadro 2.9- Respostas medias dessazonalizadas- Expectativas (em%) 

aumento estabilizac;ao diminuic;ao sal do 
1Q Trim 60.8 37.7 1.5 59.4 
22 Trim 60.9 37.4 1.7 59.2 
32 Trim 59.6 38.1 2.3 57.3 
42 Trim 59.1 39.4 1.5 57.6 
Total(73.3-90.1) 60.1 38.2 1.8 58.3 

Note-se que s6 os valores percentuais dos tres tipos de respostas foram dessazonali

zados directamente ( e em seguida normalizados de forma a que a sua soma se mantivesse 

em 100); ou seja, menos importantes para a amUise posterior, os saldos dessazonalizados 

nao foram ohtidos por correq;ao da serie original de saldos mas sim pela diferenc;a entre 

as series transformadas de respostas de aumento e de reduc;ao. 

Como a normalizac;ao podera ter introduzido novamente nas series alguma sazo

nalidade, importa analisar a necessidade de uma correcc;ao adicional. Para esse efeito, 

foram calculadas as novas medias trimestrais hem como os novos indices sazonais (mul

tiplicativos) e as novas funcoes de autocorrelac;ao (quadros 2.8 a 2.12). 

Como se pode constatar pela analise dos referidos quadros, somente as respostas de 

diminuic;ao de prec;os (sobretudo as de percepc;ao sohre a evoluc;ao no trimestre) exihem 

ainda alguma sazonalidade, se hem que fraca. Esse facto e, pelo menos parcialmente, 

imputavel a: a) no caso das percepc;oes, ao valor anormalmente elevado de respostas de 

diminuic;ao ocorrido no 3Q trimestre de de 1980; h) no caso das expectativas, a valores 

anormalmente elevados para o 3Q trimestre de 1976 e para o 4Q trimestre de 1981. 

Note-se ainda que o saldo das respostas de expectativas apresenta ainda um pico 

algo preocupante, se hem que distante da significancia estatlstica, no coeficiente de 

autocorrelac;ao de ordem quatro; todavia, os restantes coeficientes de ordem multipla de 

quatro sao claramente insignificantes. Como, no entanto, se procedeu a novas dessazo

nalizac;oes desses dados 58 com resultados nao compensadores, optou-se pela utilizac;ao 

58 Admitindo e combinando todas as restantes possibilidades, isto e, admitindo a adequabilidade da 
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Quadro 2.10- Indices sazanais medias (mediais) multiplicativas- Percepc;oes 

aumenta estabilizac;aa diminuic;aa salda 
12 Trim 0.997 0.999 1.059 1.002 

22 Trim 0.991 0.999 0.989 0.979 

32 Trim 1.010 1.012 0.939 1.015 
42 Trim 1.002 0.990 1.012 1.004 

Quadro 2.11- Indices sazanais medias (mediais) multiplicativas- Expectativas 

aumenta estabilizac;aa diminuic;aa said a 
12 Trim 0.993 1.000 1.042 0.990 
22 Trim 0.984 0.992 0.965 0.983 

32 Trim 1.032 1.025 1.059 1.038 
42 Trim 0.991 0.983 0.934 0.998 

Quadro 2.12- Func;oes de autacarrela<;aa das primeiras diferen<;as das respastas 
dessazanalizadas 

Percep<;oes Expectativas 
Desfas. aumento estabil. dimin. salda aumenta estabil. dimin. said a 

1 -0.3603* -0.3839* 0.0488 -0.3560* -0.3879* -0.3579* -0.0841 -0.4209* 

2 0.1550 0.1586 0.3273* 0.1578 0.1756 0.1479 -0.0294 0.1890 

3 -0.0784 -0.0700 0.1225 -0.0895 -0.3298* -0.3089* -0.1942 -0.3310* 

4 -0.1218 -0.1175 0.1726 -0.1154 0.1698 0.1193 0.0813 0.2075 

5 0.0276 0.0234 0.1313 0.0335 -0.0603 -0.0119 0.0377 -0.0883 

6 -0.0039 0.0014 -0.0323 -0.0191 0.0620 0.0018 -0.0584 0.0877 

7 -0.0936 -0.0925 0.1452 -0.0762 -0.0875 -0.0399 0.0987 -0.1144 

8 0.0830 0.0887 -0.0844 0.0577 0.0718 0.1189 0.0702 0.0366 

9 -0.0236 -0.0227 0.1623 -0.0083 -0.0431 -0.1082 -0.0986 0.0141 

10 0.0623 0.0488 -0.0614 0.0605 0.1232 0.1452 -0.1116 0.0892 

11 -0.0518 -0.0365 0.0527 -0.0550 -0.2117 -0.2372 -0.1302 -0.1844 

12 0.0355 0.0398 -0.0796 0.0239 0.0957 0.0958 0.1669 0.1021 

13 -0.0609 -0.0931 -0.0403 -0.0280 -0.0397 -0.0200 -0.0728 -0.0511 

14 -0.0402 0.0001 -0.0006 -0.0722 0.2237 0.1989 -0.0535 0.2152 

15 0.0912 0.0950 -0.0322 0.0831 -0.2421 * -0.1909 -0.0518 -0.2535* 

16 -0.1631 -0.1775 -0.0939 -0.1426 -0.0382 -0.0672 -0.0381 -0.0125 

Observa!<ao: o "*" indica significancia estatfstica ao nfvel aproximado de 5%. 
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dos dados do quadro 2.15 como base para a analise posterior; assim, mais adiante e no 

caso de se revelar necessaria, proceder-se-a a dessazonaliza~ao dos dados quantitativos. 

Procedeu-se ainda a uma breve analise gr<i.fica comparativa dos dados originais com 

os dessazonalizados (nao apresentada), utilizando os saldos, que permitiu concluir que 
as diferenc;as sao pouco significativas, sobretudo (como seria de esperar) para os dados 

das percep~oes (cuja sazonalidade, como vimos, era pouco intensa). 

3.2.2. A dessazonaliza<;ao da taxa de infla<;ao 

A dessazonalizac;ao das respostas aos inqueritos implica como consequencia que, quer 

para efeitos de quantificac;ao dos dados quer para a comparac;ao das (percepc;oes e 

das) expectativas com a realidade, as taxas de inflac;ao da alimentac;ao e bebidas e 

do vestuario e calc;ado (ABVC), ou os respectivos IPC's, tambem deverao ser dessazo
nalizadas. 

Embora a frequencia dos dados dos inqueritos seja trimestral e embora se pretenda 
obter, fundamentalmente, taxas de inflac;ao trimestrais, optou-se pela dessazonalizac;ao 

dos indices mensais devido a: 1) ser necessaria, para a analise posterior, a determina~ao 

de varios tipos de taxas de infla~ao (trimestrais e nao trimestrais); 2) a sazonalidade 

da inflac;ao constituir um fen6meno de caracter predominantemente mensa} e de ser 
razoavel supor que os agentes econ6micos tem percep~ao desse facto; 3) se ter procedido 

a remo~ao directa das variac;oes sazonais das taxas de inflac;ao trimestrais com resultados 

muito pouco diferentes dos obtidos. 

Tal como para os dados dos inqueritos e pelos mesmos motivos, tambem neste caso 

se optou pela dessazonalizac;ao dos indices agregados (de ABVC). 

A detec<;ao da sazonalidade A sazonalidade da infla~ao nao e facilmente identi

ficavel quando se usam OS pr6prios Indices dado que OS valores da sucessao sao claramente 

dominados pela forte tendencia altista. Com efeito, nem os testes do "mes adjacente" -

ver Makridakis et al. [1983, pp. 164-8]- nem a regressao sobre as "dummies" sazonais, 

nem a analise dos coeficientes de autocorrelac;ao da serie original e das suas primeiras 

diferenc;as 59 , quando aplicados aos indices mensais, nenhum destes metodos, saliente-se, 

permite detectar claramente a presenc;a de variac;oes sazonais. 

0 mesmo nao acontece, todavia, quando se transformam os dados, passando a usar
se as taxas de inflac;ao mensais. Assim, por exemplo, a regressao da taxa de inflac;ao 

decomposi~ao aditiva, utilizando medias normais (nao mediais) no calculo dos indices de sazonalidade, 
dessazonalizando directamente OS sa}dos e nao norma}izando OS dados previamente dessazona}izados. 

59Todavia, a analise dos coeficientes de autocorrela~ao das segundas diferen~as, embora ainda nao 
completamente clara, permite identificar a presen~a de sazonalidade. 
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Quadro 2.13- Func;ao de autocorrelac;ao da taxa de inftac;ao mensal de ABVC 

desfas. coef. autoc. desfas. coef. autoc. 

1 0.1415* 14 0.0355 

2 0.0364 15 -0.0712 

3 0.0207 16 0.1326 

4 0.0358 17 -0.0678 

5 0.0334 18 -0.0515 

6 -0.0447 19 -0.0211 
7 0.1122 20 -0.0457 
8 -0.0204 21 -0.0342 

9 -0.0509 22 -0.0602 

10 -0.0051 23 0.1544* 

11 0.0019 24 0.1763* 

12 0.2042* 25 0.1247 

13 0.0809 26 0.0101 

Observal<ao: o "*" indica significancia estatfstica ao nfvel aproximado de 5%. 

mensal (de ABVC) sobre uma constante e as "dummies" sazonais permite obter: 

INFMABVC = 1.498 + 0.302 M1 + 0.231 M2 + 1.078 M3 + 0.526 M4 - 1.308M5 
(4.277) (0.601) (0.466) (2.177) (1.062) (-2.642) 

- 1.041 M6- 0.735 M7 + 0.486 M8- 0.080 M9- 0.430 MlO + 0.805 M12, 

(-2.101) (-1.485) (0.982) (-0.162) (-0.868) (1.625) 

F = 4.437, R2 = 0.194, amostra: 1973 M2- 1990 M12, T = 215, 

onde INFMABVC e a taxa de infl.a~ao mensal de ABVC, os valores dentro de parentesis 
sao OS racios-t, F e 0 usual valor da estatfstica-F para 0 teste de significania global 

dos coefi.cientes de todos os regressores e on de se tomou como mes de referenda (com 

media mais proxima da media global) o mes de Novembro. Note-se que embora o 
ajustamento seja globalmente bastante pobre - facto que revela que a sazonalidade 

nao e particularmente intensa -, a regressao e sigificante mesmo ao nfvel de 0.5%. 

Como se pode verificar, salientam-se os meses de Mar~o e Dezembro e de Maio e Junho, 

OS primeiros pela positiva, COffi taxas de infl.a~ao particuJarmente eJevadas, e OS uJtimos 

de forma negativa, respectivamente 60 • A ancUise dos coeficientes de autocorrela~ao das 
taxas de infl.a~ao ( quadro 2.13) vern confirmar estas conclusoes. 

60 Note-se que este padrao e claramente dominado pelo da infla!<aO de alimental<ao e bebidas dado o 
fraco peso do vestua.rio e cal~<ado (no IPC e) na infla~<ao global. AncUise identica para o vestuario e cal~<ado 
revela que sao os meses de Outubro e Novembro (sobretudo o primeiro) que se distinguem positivamente 
e OS de Janeiro, Junho, Julho e Agosto que se salientam de forma negativa (relativamente a media); alias, 
neste caso, a sazonalidade e claramente mais intensa do que no da alimenta~<ao e bebidas. 
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Decomposi($ao aditiva ou multiplicativa? Tal como com os dados dos inqueritos, 

tambem neste caso os resultados obtidos apontam para a maior adequabilidade da 

decomposi~ao multiplicativa. Com efeito, a regressao do desvio-padrao do £ndice de 

pre~os (agregado) de ABVC (DPIABVC), sobre a respectiva media (MIABVC), ambas 
as variaveis medidas em termos de medias anuais, permitiu obter, para o perfodo que 

medeia entre 1973 e 1990, os seguintes resultados: 

DPIABVC = 1.320 + 0.027 MIABVC, 

(2.1425) (5.683) 

R2 = 0.669, F = 32.29, DW = 1.50, 

salientando-se a boa qualidade global do ajustamento e o elevado valor assumido pela 

estatfstica-t para a variavel media. 

Repetindo o exerdcio com os desvios-padroes das taxas de infla~ao mensais (DP

TIABVC) e as respectivas medias (MTIABVC), para o mesmo perfodo, obteve-se 61 : 

DPTIABVC = -0.212 + 1.084 MTIABVC, 

(-0.577) (4.644) 

R2 = 0.574, F = 21.57, DW = 1.46, 

resultado que vem enfatizar a adequabilidade da decomposi~ao multiplicativa 62 • 

A correc~ao da sazonalidade Tal como no caso das respostas aos inqueritos, a 
correcc;ao da sazonalidade foi efectuada com base no "metodo dos racios relativamente 

as medias moveis", encontrando-se OS resultados obtidos no quadro 2.14. 

A valida~ao dos resultados obtidos foi realizada com base nas seguintes analises: 

1) efectuaram-se as regressoes dos Indices mensais e das respectivas taxas de inflac;ao 

sobre "dummies" sazonais tendo-se obtido, em ambos os casos, ajustamentos 
extremamente pobres 63 ; 

2) estimaram-se as fun~oes de autocorrela<;ao das taxas mensais de infl.a<;ao (valores 

originais e primeiras diferen<;as) e nenhum dos coeficientes com grau de desfasa

mento relacionado com a sazonalidade se mostrou significativo; 

61 Note-se que esta analise tamhem vern confirmar, para o caso Portugues, a forte associa~ao positiva 
existente entre a imprevisibilidade da infia~ao, aproximada pela sua variabilidade, eo seu nfvel ( descoberta 
e confirmada empiricamente em diversos estudos realizados nos mais diversos contextos). 0 assunto sera 
retomado mais adiante. 

62 Note-se que a analise com as taxas de infia~ao trimestrais tambem aponta no mesmo sentido. 
63 Por exemplo, no segundo caso, o valor obtido para a estatfstica-F foi de 0.097 e o do R 2 de 0.005. 
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Quadro 2.14 - IPC de alimenta~ao e bebidas e vestuario e cal~ado, valores dessazonalizados 
Jan Fev Mar Abr Mal Juo Jul Ago Sot Out Nov On 

1978 12.07 12.27 12.81 12.86 12.67 12.CI8 llJ,8CI 12.86 18.28 18.4CI 18.71 11!1.01 
1974 14.22 11">.21 16.48 16.86 18.17 18.81 16.80 18.08 18.87 18.80 18.41 18.48 
1976 18.87 18.78 10.26 10.61 10.72 20.10 20.11 20.40 20.CI6 20.CI4 21.08 21.61 
1076 22.89 22.25 22.84 22.64 22.78 22.88 28.06 28,67 24.08 24.84 26.88 2&.88 
1977 28.89 26.96 20,98 80.79 81 ... 81.72 81.40 81.60 81.61 82.24 82.00 88.6CI 
1978 84.17 34.21 84.39 88.60 87.28 87.81 87.07 88.70 80.68 40.08 41.81 42.416 
1970 42.54 48.28 48.01 416.62 418.08 48.61 40.10 60.18 61,0CI 61,86 62.11 62.22 
1980 52.32 62.90 62.98 68.08 68.41 64.80 66.48 66.82 66.07 68.78 67.16 68.28 
1981 50.16 60.73 80.10 82.02 88,14 84.14 88.87 88.62 80.44 70.06 71.08 78.81 
1982 74o.18 76.02 77.76 78.86 70.88 81.01 80.88 82.88 88.04o 84.44 86.28 87.4o6 
1983 80.31 00.48 02.4o0 04.26 04.06 07.68 00.60 102.80 108.10 108,68 111.30 118.47 
1084 117.23 118.01 122.08 123.27 122.02 127.06 181.40 184.02 184.68 188.11 188.74 180.18 
1986 146.82 147.87 148.67 140.82 161.28 162.67 168.71 164.64 1&4.08 167.00 160.01 160.86 
1086 182.60 184o.86 184.00 188.74 187.04o 170.06 170.81 172.02 178.80 174.80 178.02 170.81 
1087 180.20 182.00 188.28 188.22 186.60 186.10 187.60 180.64 100.68 102.84 108.66 106.86 
1988 197.60 109.02 108.80 108.42 200.21 208.40 208.02 200.86 218.88 218.82 220.42 222.70 
1989 224.38 226.23 226.86 228.00 228.80 288.24 286.08 241.48 242.87 244.12 248.60 248,66 
1990 251.75 264.49 268.28 266.80 281.49 264.82 268.70 260.86 272.88 277.80 277.08 278.88 

3) para efeitos de detec<;ao de eventual sazonalidade nos dados trimestrais, efectua

ram-se regressoes dos indices e das taxas de infla<;ao sobre "dummies" sazo

nais, estimaram-se os coe:ficientes de autocorrela<;ao das taxas e calcularam-se os 

indices de sazonalidade destas ultimas - tanto multiplicativos como aditivos -

e, em todos os casos, a conclusao foi inequivocamente negativa; 

4) compararam-se as taxas de infla<;ao trimestrais resultantes dos dados obtidos com 

as taxas (trimestrais) dessazonalizadas directamente, tendo-se concluido que as 
diferen<;as eram insignificantes 64 ; 

5) finalmente, os dados tambem foram submetidos aos testes do "mes adjacente" e 

"da igualdade" 66 (utilizados no metodo do Census II) - veja-se Makridakis et 
al. [1983, Cap. 4] -,com resultados nitidamente positivos para a sua valida<;ao. 

64 A maior diferenc,;a encontrada foi, em valor absoluto, de 0.26%. 
65Este teste permite verifi.car se a dessazonalizac,;ao nao tera. sido excessivamente zelosa, comparando 

as series de medias m6veis dos dados originais e dos dados corrigidos de variac,;oes sazonais. 
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Quadro 2.15- Valores dessazonalizados das respostas aos inqueritos (percentagens) 
- Comercio a retalho de alimenta<;ao e bebidas e de vestuario e cal<;ado 

percep~oes de evolu~ao no trimestre expectativas de evolu~ao para o trim. 
aumento estabil. diminui. sal do aumento estabil. diminui. sal do 

1973 2 51.42 47.44 1.15 50.27 nd nd nd nd 
3 47.36 52.03 0.61 46.76 55.06 34.36 10.57 44.49 
4 59.75 40.25 0.00 59.75 47.75 52.15 0.10 47.65 

1974 1 51.46 48.34 0.19 51.27 52.59 46.29 1.12 51.47 
2 58.17 41.00 0.83 57.34 62.69 37.31 0.00 62.69 
3 81.30 18.61 0.09 81.21 59.11 39.60 1.29 57.81 
4 72.01 27.22 0.77 71.24 56.12 42.74 1.14 54.98 

1975 1 67.08 31.74 1.18 65.90 38.11 61.48 0.41 37.70 
2 50.55 49.45 0.00 50.55 37.45 54.78 7.77 29.68 
3 41.36 58.64 0.00 41.36 43.44 51.85 4.71 38.73 
4 82.81 16.59 0.60 82.21 36.40 63.60 0.00 36.40 

1976 1 50.69 49.31 0.00 50.69 56.34 43.19 0.47 55.87 
2 73.28 26.26 0.45 72.83 57.57 42.43 0.00 57.57 
3 63.42 36.33 0.25 63.16 58.96 29.94 11.10 47.86 
4 79.16 20.84 0.00 79.16 81.43 18.57 0.00 81.43 

1977 1 77.88 22.12 0.00 77.88 66.21 32.73 1.07 65.14 
2 64.81 35.19 0.00 64.81 61.40 38.57 0.03 61.37 
3 59.44 40.56 0.00 59.44 47.75 50.46 1.79 45.96 
4 67.11 32.89 0.00 67.11 75.70 24.30 0.00 75.70 

1978 1 62.88 36.89 0.23 62.65 62.87 35.32 1.81 61.06 
2 77.71 21.90 0.39 77.32 77.16 22.84 0.00 77.16 
3 74.18 25.57 0.25 73.93 68.82 30.77 0.41 68.41 
4 72.68 27.32 0.00 72.68 65.07 34.93 0.00 65.07 

1979 1 75.69 24.31 0.00 75.69 66.75 32.99 0.26 66.48 
2 90.30 8.91 0.79 89.50 83.16 16.84 0.00 83.16 
3 85.54 12.75 1.71 83.83 81.08 17.47 1.45 79.64 
4 86.15 12.07 1.78 84.37 85.99 11.97 2.03 83.96 

1980 1 78.35 19.44 2.21 76.13 81.61 16.68 1.71 79.90 
2 43.47 55.29 1.24 42.23 75.83 22.84 1.33 74.50 
3 43.35 45.01 11.65 31.70 53.59 45.47 0.94 52.65 
4 49.59 50.04 0.37 49.22 54.38 43.64 1.98 52.39 

19811 51.50 46.20 2.30 49.20 64.68 35.10 0.22 64.46 
2 65.28 34.06 0.66 64.62 80.63 18.89 0.49 80.14 
3 72.60 26.78 0.63 71.97 66.82 31.89 1.28 65.54 
4 56.43 41.10 2.48 53.95 62.15 27.85 10.00 52.15 

1982 1 77.80 21.62 0.58 77.22 59.31 39.33 1.36 57.95 
2 73.71 23.35 2.94 70.77 70.55 25.24 4.22 66.33 
3 76.72 23.25 0.03 76.69 77.67 21.81 0.52 77.15 
4 72.20 24.07 3.73 68.47 71.43 28.02 0.54 70.89 
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Quadro 2.15- Continuac;ao 

percep~oes de evolu~ao no trimestre expectativas de evolu~ao para o trim. 
aumento estabil. diminui. sal do aumento estabil. diminui. saldo 

1983 1 85.08 14.62 0.30 84.79 74.24 25.03 0.73 73.51 
2 80.21 17.22 2.57 77.64 64.38 32.57 3.05 61.33 
3 90.58 9.06 0.36 90.22 84.98 14.59 0.42 84.56 
4 81.47 17.93 0.60 80.86 82.29 17.20 0.51 81.77 

1984 1 80.78 17.39 1.83 78.95 72.05 26.20 1.75 70.30 
2 85.00 14.06 0.94 84.06 84.83 14.18 1.00 83.83 
3 78.49 21.01 0.50 78.00 82.48 16.84 0.68 81.80 
4 76.89 23.11 0.00 76.89 82.02 16.95 1.03 80.99 

1985 1 81.27 17.28 1.44 79.83 74.10 24.70 1.19 72.91 
2 74.91 24.10 0.99 73.91 67.54 30.74 1.73 65.81 
3 71.53 27.94 0.53 71.00 71.82 27.38 0.81 71.01 
4 65.10 32.18 2.72 62.38 67.80 31.33 0.86 66.94 

1986 1 55.74 41.65 2.61 53.13 67.68 30.64 1.68 66.00 
2 50.88 48.06 1.06 49.83 46.92 48.49 4.59 42.33 
3 20.13 75.78 4.08 16.05 52.39 47.14 0.46 51.93 
4 27.11 70.31 2.59 24.52 24.76 72.88 2.37 22.39 

1987 1 25.85 72.12 2.04 23.81 49.09 50.03 0.88 48.21 
2 33.92 64.57 1.51 32.41 25.78 72.09 2.13 23.64 
3 35.76 60.47 3.77 31.99 38.94 60.49 0.57 38.37 
4 47.18 50.50 2.32 44.86 42.18 56.37 1.45 40.73 

1988 1 47.03 51.51 1.46 45.57 56.34 39.59 4.06 52.28 
2 27.05 72.48 0.47 26.58 47.55 51.75 0.70 46.85 
3 41.80 55.97 2.23 39.57 33.83 65.39 0.78 33.04 
4 30.14 68.77 1.09 29.04 34.75 63.68 1.57 33.17 

1989 1 33.44 64.85 1.71 31.73 47.70 50.62 1.67 46.03 
2 35.78 63.36 0.86 34.92 30.92 69.08 0.00 30.92 
3 37.74 60.32 1.94 35.80 35.83 62.57 1.60 34.22 
4 29.27 68.88 1.85 27.41 34.40 63.02 2.58 31.82 

1990 1 nd nd nd 44.62 50.97 4.41 40.20 
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Capitulo 3 

-A MEDIQAO DAS 
-EXPECTATIVAS DE INFLAQAO: 

-QUANTIFICAQAO DE DADOS 
QUALITATIVOS 

1 INTRODUQAO 

"In econometrics, we need definite measurement and fully testable model formulations. 
The trouble with expectations variables is that they are sub;'ective, personal and not easily 

measured for numerical statistical analysis"- Klein [1972, p. 175]. 

Com efeito, a medic;ao de variaveis psicol6gicas individuais apresenta dificuldades 

que se podem considerar inultrapassaveis nao podendo, em nenhum caso, os resultados 

obtidos ser tornados como resposta firme e definitiva para o problema. Infelizmente, 

ate mesmo o proprio engenho e arte dos economistas na invenc;ao de formas de aproxi

mac;ao das expectativas de infiac;ao, por melhor intencionados, tern desviado a atenc;ao 

do problema da sua medic;ao correcta de forma independente e, ate, contribufdo de forma 

negativa para a sua resoluc;ao: a realidade e constrangida a ajustar-se as teorias, com a 

selecc;ao da serie de expectativas a efectuar-se atraves da escolha daquela que melhor se 
encaixa num modelo suposto verdadeiro, num exerdcio academico pouco rigoroso em 

que a teoria postulada a priori nao e questionada e em que se considera urn conjunto, 
necessariamente limitado, de mecanismos geradores de expectativas. Note-se que nem 
sequer e necessario recuar muito no tempo para encontrar urn exemplo extremo do que 

se acaba de afirmar: em Throop [1988] e analisado o comportamento de tres medidas 

alternativas de expectativas de infiac;ao ( puramente autoregressivas, autoregressivas 

aumentadas com informac;ao adicional e uma medida obtida directamente por meio 
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de inqueritos) no contexto de um modelo estrutural para o sector de investimento, 
sendo a selecc;ao da serie e a conclusao sabre o processo de formac;ao efectuadas com 
base no poder explicativo das equac;oes comportamentais nas quais as tres medidas sao 

embebidas 1
• Como salienta Visco [1984, p. 2], dois momentos de analise logicamente 

distintos ( o de detecc;ao do mecanismo de gerac;ao e o de analise do efeito das expe

ctativas sabre outras variaveis) sao confundidos num s6 quando sao usadas as medidas 

indirectas, o que acarreta dificuldades adicionais. 

Mas a submersao da realidade pela teoria a tinge o seu auge nos metodos de medic;ao 

impllcitos, propostos por autores como Fama [1975], Frenkel [1977] ou Frankel [1982], 

que se propoem extrair medidas de expectativas dos prec;os observados nos mercados, 

sob hip6teses restritivas ( e nao verificadas) de funcionamento desses mercados e sob 

condic;oes derivadas de determinadas teorias econ6micas 2 • Ponto comum a estes traba

lhos consiste, tambem, na crftica aos dados directamente obtidos por meio de inqueritos, 

que "nao se baseiam no comportamento econ6mico observado" (Frankel [1982, p. 135]); 

pelo contrario, segundo e reclamado, as medidas obtidas implicitamente reflectem as 
expectativas dos agentes tal como sao manifestadas nos prec;os de mercado. Ora, como 
e evidente, nao s6 tais medidas, fortemente impregnadas de teoria, nao podem ser 

consideradas como alternativas serias as medidas directas como, ainda, a sua utilidade 

para 0 teste das teorias que as originaram e nula. 

Correspondendo a previsao formulada por Haavelmo em 1958 (p. 357), - que ja 

entao, tambem reconhecia a importancia da medic;ao directa das expectativas -, e como 

resultado do advento e rapida generalizac;ao, a partir do infcio da decada de setenta, 

da hip6tese das expectativas "racionais" (HER), o interesse manifestado pelos investi
gadores aplicados pela utilizac;ao de medidas indirectas ou implfcitas tem vindo a decair 

progressivamente. 0 facto de a hip6tese ter implicac;oes fortissimas a diversos nfveis 

provocou a redescoberta e 0 melhoramento de metodos de conversao de dados categ6ricos 
ja anteriormente propostos (se hem que para fins algo diferentes) e a multiplicac;ao de 

novas inqueritos de medic;ao das expectativas. Com efeito, rapidamente se constatou 
10 exemplo fornecido pelo trabalho de Tanzi [1980], no m1nimo, tambem pode ser considerado curioso: 

para testar o "efeito de Fisher" sobre as taxas de juro nominais (veja-se, ainda, Pyle [1972], Gibson [1972], 

Cargill [1976] e Lahiri [1976 e 1981], que tambem usam a serie de Livingston), e inspirado no trabalho 
de Lahiri [1976], Tanzi usa como serie de expectativas nao a medida obtida directamente atraves dos 
inqueritos de Livingston mas os seus valores ajustados com base em modelos de forma!;ao (de desfasamento 
distribu1do, adaptativo, extrapolativo e modelo regressivo-adaptativo de Frenkel [1975]). 

2 Fama propoe a medi!;ao das expectativas ( "eficientes") de infla!;aO atraves da diferen!;a entre a taxa 
de juro nominal e a taxa de juro real esperada (suposta constante).(Para uma critica a esta hip6tese 
veja-se, por exemplo, Tanzi [1980]}. Frenkel propoe tambem uma medida de expectativas de infia!;ao que 
se baseia na evolu!;ao dos pre!;OS observados no mercado a prazo de divisas. Finalmente, Frankel propoe 
urn metodo de medi!;ao das expectativas de infia!;ao de Iongo prazo que se baseia na estrutura temporal 
das taxas de juro (e que assenta em inumeras hip6teses nao testadas). Outros exemplos de utiliza!;ao de 
metodos implfcitos sao tambem referidos por Prat [1988, pp. 14-15] 
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que a validade e o alcance dos testes indirectos de "racionalidade" era bastante limitada: 

a uma fase inicial em que a propria analise macroecon6mica sofreu uma revolu~ao com 

a introdu~ao da HER em diversos tipos de modelos comportamentais, seguiu-se uma de 

reconhecimento de que a validade dos testes indirectos era condicionada pela do modelo 

subjacente e de que as conclusoes sobre o processo de forma~ao nao eram independen

tes desse modelo. Tambem os problemas de identifica~ao parametrica induzidos pela 

incorpora~ao da HER em diversos tipos de modelos e a pr6pria extensao da cr£tica Lu

casiana a utiliza~ao dos modelos econometricos para simula~ao de poHticas a estima~ao 
desses modelos 3 tornaram evidente a necessidade do recurso a medidas directas in

dependentes. Mais ou menos simultaneamente, o problema da infla~ao conhecia uma 
agudiza~ao generalizada. Nao admira, por esse facto, que os metodos de quantifica~ao 
de dados qualitativos, fornecidos pelos inqueritos de tendencia, propostos na decada pe 

cinquenta, tenham sido redescobertos e aperfei~oados nas decadas de setenta e oitenta, 

tendo como principal campo de aplicac;ao, precisamente, as expectativas de inflac;ao. 

Neste capitulo, OS principais metodos de conversao de dados categ6ricos de expe

ctativas serao extensivamente analisados dos pontos de vista te6rico e empfrico, com 

a aplicac;ao a efectuar-se sobre os dados descritos no capitulo anterior. Como, dada 

a sua natureza, as expectativas individuais sao diflceis de medir e, mesmo em rela~ao 

a variaveis agregadas, variam substancialmente de indivfduo para indivfduo (como e 

reconhecido pelos diversos metodos), o objectivo do trabalho aqui desenvolvido consiste 

na derivac;ao de uma medida de expectativas sintetica agregada, isto e, na obtenc;ao de 

uma serie temporal agregada do nfvel medio esperado da taxa de varia~ao dos prec;os 
de ABVC. 

As metodologias aqui revistas (sob uma perspectiva crftica) pertencem, de acordo 

com a classifica~ao de Ivaldi [1990], a classe das tecnicas de analise descritiva dos dados 

dos inqueritos qualitativos que visam possibilitar a subsequente aplicac;ao das tecnicas 
econometricas habituais aos resultados obtidos. Mas, mesmo nesse domlnio, a exposic;ao 
seguinte nao e exaustiva. Com efeito, autores como Fishe e Lahiri [1981] e Kanoh 

e Li [1990] propuseram metodos de conversao alternativos, que nao serao objecto de 

analise por se tratarem de metodos mistos, que se baseiam em modelos conjuntos de 

quantifica~ao e de forma~ao de expectativas 4 • Por outro lado, o metodo proposto 

por Hudson e Lark [1989] e que estes autores reclamam como sendo de quantificac;ao 

3 Sobre estes dois pontos e, em particular, sobre 0 segundo (relativo a instabilidade parametrica devida 
a varia!;oes na regrade pol:itica) veja-se, por exemplo, Kaufman e Woglom [1983]. 

4 Em ambos os casos e usado urn modelo logit para dados categ6ricos. Todavia, enquanto que em Kanoh 
eLise assume urn modelo de informa!;ao limitada, com as expectativas a serem formadas de acordo com 
o modelo autoregressivo, em Fishe e Lahiri o conjunto de informa!;iiO e suposto incluir variaveis como a 
oferta de moeda e a taxa de desemprego. 0 metodo proposto por Fishe e Lahiri tambem tern pontos de 
contacto com 0 metodo (aqui designado) das probabilidades. 
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(e que se baseia no modelo policot6mico probit) nao pode ser considerado como tal: 

pelo contr<hio, trata-se sobretudo de urn metodo de explicac;ao da heterogeneidade das 
expectativas individuais de inflac;ao, em que estas sao explicadas por variaveis como a 

idade, o nfvel educacional ou o partido poHtico dos respondentes. Assim, o trabalho 
de Hudson e Lark encontra-se muito mais pr6ximo do de Fishe eIdson [1990] em que, 

com base nos dados individuais, se testa indirectamente a hip6tese de conjuntos de 

informac;ao diferentes, do que dos metodos de quantificac;ao "puros", que aqui serao 

objecto de atenc;ao 5• 

Outras metodologias de analise de dados de inqueritos semelhantes aos ITCCR tern 
merecido tambem particular atenc;ao na literatura 6 • Em particular, ao nfvel microe

conometrico, refira-se a utilizac;ao do modelo log-linear de probabilidades (em que os 
logaritmos destas sao parametrizados de forma semelhante a de analise de variancia), 

adequado para a analise de causalidade entre variaveis qualitativas, por autores como 

Konig et al. [1981], Kawasaki et al. [1982 e 1983], Nerlove [1983], Ghysels e Nerlove 

[1988] ou Low et al. [1990]. Embora se reconhec;am algumas vantagens a analise mi

croeconometrica (apontadas, por exemplo, por Nerlove [1983, p. 1256]), o ainda algo 

incipiente desenvolvimento te6rico, associado a natureza e ao volume de informac;ao a 

tratar, constituem factores limitativos que tornam mais atraente e rica a via de abor

dagem prosseguida neste trabalho (mas que exige a quantificac;ao previa dos dados 

qualitativos). Finalmente, ainda ao nivel da analise dos dados individuais, refira-se a 

utilizac;ao dos metodos econometricos classicos para variaveis dependentes qualitativas 

(modelos probit e logit) por autores como Mcintosh et al. [1989], Low et al. [1990] ou 
Ronning [1990]. 

, 
2 A ESTATISTICA DE SALDO 

0 metodo da estatlstica de saldo constitui a abordagem mais simples, ingenua e antiga 

do problema da quantificac;ao de dados qualitativos. Tendo surgido inicialmente mais 

como meio de agregac;ao e descric;ao sintetica dos dados e nao obstante o reconhecimento 

generalizado das suas limitac;oes, 0 metodo constitui 0 instrumento privilegiado dos 

analistas da conjuntura. Com efeito, trata-se do metodo utilizado, por exemplo, nas 

analises de conjuntura do INE ou do Banco de Portugal (BP) 7 . 

5 De resto, para tornarem operacional o seu "metodo de quantifica~ao", Hudson e Lark necessitam de 
usar uma estimativa para urn parametro (o "limiar de indiferen~a") obtida cerca de uma decada e meia 
antes por Carlson e Parkin [1975]. 

6 Para uma excelente perspectiva panoramica sobre o assunto veja-se lvaldi [1990]. 
7 Todavia, neste ultimo caso, o metodo e modificado de forma a serem corrigidos o que se considera 

serem enviesamentos sistematicos nas praticas de resposta; para esse efeito, e reservada uma parte signi

ficativa das observa~oes iniciais e a sua media e tomada como base ou referenda para a transforma~ao 
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Nalguns casos, com base na presun~ao de que o valor e o sinal da estat£stica de 
saldo sao suficientes para indicar a direc~ao e a magnitude da media das percep~oes e das 
expectativas, inclusivamente, os organizadores dos inqueritos de tendencia limitam-se a 

fornecer os valores dos saldos: eo caso, por exemplo, de diversas publica~oes do INE e 
do BP, sobretudo quando se apresentam pequenas series temporais retrospectivas, bern 

como da Economie Europiene, Supplement B, publica~ao da Comissao das Comunidades 

onde sao apresentados os resultados dos inqueritos aos consumidores e aos empresarios 

dos diversos paises da CEE. 

No entanto, o proprio saldo, no seu "estado puro", i.e., sob a forma de propor<;ao ou 

de percentagem, tambem tern sido utilizado como instrumento de analises mais ambi

ciosas: V. Santos [1986a e b], apesar de reconhecer a "perca consideravel de informac;ao" 
[1986a, p. 19], usa os saldos para testar hip6teses tradicionais de formac;ao de expecta

tivas e de "racionalidade" e para modelizar esses processos. 

Justifica~oes te6ricas, mais ou menos bern construidas, para a utiliza~ao do saldo 

nao escasseiam: Anderson [1952], Theil [1952, 1955, 1966 e 1970], Pfanzagl 8 , DeMenil e 

Bhalla [1975] e Fansten [1976], entre outros, fornecem diversos argumentos de suporte. 

Todavia, enquanto que no primeiro caso se trata de uma particularizac;ao do metodo 

da regressao, - com base na imposi~ao de uma restri~ao linear sobre os parametros da 

regressao -, as restantes justificac;oes nao sao mais que casos particulares do metodo das 

probabilidades, em que sao assumidas diferentes distribui~oes. Assim, quer a abordagem 
mais detalhada dessas justificac;oes quer as respectivas criticas sao remetidas para as 
secc;oes seguintes. 

Por conseguinte, a unica justificac;ao aut6noma ou independente parece ser a ofere
cida por Anderson, em 1951, baseada apenas em argumentos de senso comum e sumari
ada por Theil [1970, p. 104] nos termos que se seguem. Como os inqueritos se referem 

a variac;oes de variaveis empresariais, a comparac;ao das variaveis qualitativas (en tao 

chamadas "variaveis de teste") deve efectuar-se com as variac;oes dos indices das respec

tivas variaveis de nivel macroecon6mico. Ora, por exemplo, e de esperar que tendencias 
globais dominadas pelas respostas de aumento sejam acompanhadas por variac;oes posi

tivas grandes desses Indices e vice-versa, dando origem a uma forte associac;ao positiva 

entre as variac;oes dos indices e as proporc;oes de aumento ( e negativa entre as primeiras 

e as proporc;oes de diminuic;ao). Por conseguinte, e de esperar a existencia de uma 

relac;ao muito estreita entre a variac;ao do indice e a diferenc;a de proporc;oes de "res

postas extremas", o saldo. Acresce ainda que, para sustentar empiricamente a sua 

quantitativa das observa~oes mais recentes em indices (cuja base, 100, e igualada a referida media); sobre 
o assunto veja-se E. Santos [1986]. 

8 Note-se que mesmo a abordagem deste autor, resumida por Theil [1955 e 1970, pp. 196-9], com 
as referencias as "fun~oes resposta" e aos intervalos de indiferen~a ( aleat6rios, neste caso), pode ser 
considerada bastante pr6xima da das probabilidades. 
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argumenta<;ao, Anderson efectuou varias regressoes das primeiras diferen<;as dos Indices 

obtidos das estatlsticas o:ficiais sobre os saldos das respectivas "variaveis de teste", tendo 

obtido ajustamentos de boa qualidade (em termos de coeficientes de correla<;ao). 

Todavia, deve notar-se que o perfodo temporal usado por Anderson era bastante 

curto e que o seu principal objectivo era, simplesmente, o de mostrar a validade dos da

dos qualitativos respeitantes as percep<.,;oes, isto e, 0 da conformidade desses dados com 

OS das estatfsticas o:ficiais. Quando 0 perfodo temporal sob analise e relativamente Iongo 

ou quando os objectivos desta sao mais ambiciosos, a perda de informa<;ao resultante 

da utiliza<;ao do saldo pode condicionar seriamente a validade dos resultados obtidos. 
Assim, por exemplo, e possfvel mostrar que os saldos distorcem as rela<.,;oes de causali
dade entre variaveis qualitativas, introduzindo problemas semelhantes ao da correla<;ao 
espuria entre variaveis economic as 9 • E ate mesmo quando se trata de analisar e prever 
a evolu<;ao conjuntural, a utiliza<;ao do saldo tambem nao se isenta de crfticas 10 • 

, 
3 0 METODO DAS PROBABILIDADES 

0 metodo aqui designado das probabilidades, ou "das probabilidades subjectivas" (Pe

saran [1984]) e, na realidade, mais conhecido como "metodo de Carlson e Parkin". No 

entanto, deve atribuir-se a Theil [1952] o credito da primeira exposi<;ao das principais 

linhas do metodo, ao considerar as hip6teses usadas por Anderson [1952] excessivamente 

restritivas e ao propor-se investigar as condi<;oes sob as quais o metodo proposto por 
esse autor era valido. 

Posteriormente, tanto Knobl [1974] como Carlson e Parkin [1975] reinventaram 
0 metodo de forma independente 11 ' isto e, sem se basearem no trabalho pioneiro de 
Theil e, sobretudo a estes ultimos, deve-se uma formaliza<;ao mais rigorosa da forma 
de resolu<.,;ao do problema. Note-se ainda que o proprio Theil [1955, 1966 e 1970], em 

trabalhos posteriores, pouco tera contribufdo para a divulga<;ao do metodo ao privilegiar 

a utilizac;ao da estatfstica de saldo, com base numa distribuic;ao teoricamente pobre como 

a "signum" 12 • 

9 Konig et al. [1981] constr6em urn exemplo simples, demonstrative deste problema, para mostrar que 
s6 a utiliza!;ao directa dos dados individuais permite clarificar a natureza das rela!;oes entre as variaveis 
qualitativas. Note-se, contudo, que nao e esse o nosso objectivo. 

10Veja-se, por exemplo, Persson [1985], cuja analise tamhem e revista por V. Santos [1986a, pp. 48-9 e 
anexo II]. 

11 Tambem o metodo proposto independentemente por Fansten [1976] possui importantes pontos de 
contacto com a abordagem de Theil [1952]. Alias, segundo Visco [1984, p. 23], o metodo tambem foi 
proposto de forma independente por autores como Shuford, em 1970, ou DeMenil e Juster, ambos em 
1974. 

12Esta sitUa!;aO pode atribuir-se ao facto de a so:fistica!;aO te6rica proposta no trabalho de 1952 nao ter 
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Na ausencia de inqueritos quantitativos, a aplicac;ao do metodo a conversao de 

dados qualitativos e frequentemente referida na literatura: em Carlson e Parkin (1975], 

DeMenil e Bhalla [1975], Juster e Taylor [1975], Defris e Williams [1979], Batchelor 
[1986a], Prat [1985 e 1988] e Batchelor e Orr [1988], o objective consiste na medic;ao 
das expectativas de inflac;ao das pessoas em geral (dos consumidores); em Knobl [1974], 
Praet [1981], Batchelor [1981 e 1982], Agenor [1982], Pesaran [1984, 1985 e 1989], Girao 
[1985], Wren-Lewis [1985] e Seitz[1988], trata-se ainda das expectativas de inflac;ao mas 

dos empresarios (sobretudo dos da industria transformadora); em Batchelor [1981 e 
1982], Bennett [1984], Waelbroeck-Rocha [1984], Wren-Lewis [1985 e 1986] e Modesto 
[1989], 0 metodo e usado na quantificac;ao das expectativas de evoluc;ao da produc;ao 

dos empresarios da industria transformadora; Ilmakunnas [1989] tambem usa 0 metodo 
para a medic;ao das expectativas de emprego dos empresarios do mesmo sector; Taylor 

[1988 e 1989] emprega o metodo na medic;ao das expectativas de inflac;ao, de salarios, 
de indices bolsistas e de taxas de cambio dos gestores de investimentos; finalmente, e 
de salientar que, segundo Kanoh e Li [1990], o metodo e usado oficialmente no Japao 

para estimar as expectativas de inflac;ao dos consumidores e dos empresarios. 

Por outro lado, apesar das criticas a que tem sido sujeito e das dificuldades que en

volve, as series resultantes da aplicac;ao do metodo tern merecido a atenc;ao de inumeros 

investigadores, com fins bastante diversos: 

a) em Holden e Peel [1977], Batchelor [1981 e 1982], Praet [1981], Agenor [1982], 
Bennett [1984], Evans e Gulamani [1984], Waelbroeck-Rocha [1984], Girao [1985], 
Pesaran [1985 e 1989], Wren-Lewis [1985], Batchelor e Orr [1988], Taylor [1988 

e 1989] e Modesto [1989], sao efectuados testes directos de "racionalidade"; 

b) em Knobl [1974], Carlson e Parkin [1975], Holden e Peel [1977], Maital [1979], 

Praet [1981], Agenor [1982], Severn [1983], Girao [1985] e Pesaran [1985 e 1989] 

e analisado 0 processo de formac;ao de expectativas; 

c) em Praet [1981] e Wren-Lewis [1985] os dados obtidos tambem sao usados para 

investigar a variabilidade das expectativas; 

d) em DeMenil e Bhalla [1975], Juster e Taylor [1975], Foster [1979], Maital [1979], 
Wren-Lewis [1986] e Ilmakunnas [1989], as variaveis obtidas sao incorporadas em 

modelos comportamentais de evoluc;ao de variaveis como os salarios, a taxa de 

juro nominal, a poupanc;a das famllias, o emprego, etc.; 

e) em Batchelor e Sheriff [1980] e em Batchelor [1982] e investigada a relac;ao entre a 

correspondido uma melhoria significativa nos resultados empiricos obtidos como, alias, o proprio Theil 
[1952, p. 115] reconhece. 
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infl.ac;ao nao antecipada eo desemprego ou a utiliza<;ao da capacidade produtiva, 

respectivamente; 

f) finalmente, em Defris e Williams [1979] e em Batchelor [1986a] trata-se de ana
lisar a propria qualidade do metodo de conversao, comparando as series obtidas 

com os dados quantitativos provenientes dos mesmos inqueritos 18 • 

Alias, note-se que a utiliza<;ao da serie obtida por Carlson e Parkin [1975] 14 por a.utores 

como Holden e Peel [1977], Foster [1979], Batchelor e Sheriff [1980], Severn [1983] ou 
Evans e Gulamani [1984], lhe veio conferir, para o Reino Unido, um estatuto semelhante 

ao usufruido pela serie (proveniente de inqueritos quantitativos) de Livingston, nos 

E.U.A., quase a elevando a categoria de dados estatlsticos oficiais. 

3.1. As hip6teses 

A ideia fundamental sobre a qual assenta 0 metodo e a de que OS dados categ6ricos re

sultantes dos inqueritos sao gerados por uma distribui<;ao te6rica agregada, para todos 
os individuos, definida sobre os valores da variavel sob analise que, no final do periodo 
t, sao esperados para o periodo t + 1. 0 problema consiste, entao, na determina<;ao da 
media dessa distribuic;ao, isto e, neste caso, da taxa media esperada de infl.ac;ao. Aces

soriamente, o metodo tambem permite estimar a dispersao da referida distribuic;ao, que 

pode servir como indicador do grau de incerteza presente nas expectativas. Por outro 

lado, essa distribui<;ao agregada ou "distribui<;ao de expectativas" (Batchelor [1986a]) 

tern, subjacentes, as distribui<;oes de probabilidade subjectivas individuais. 

Mais concretamente, as hip6teses repartem-se por dois grupos: um de modeliza<;ao 
do comportamento individual dos respondentes e um outro, mais orientado para a 

aplicac;ao empirica. A exposi<;ao que se segue baseia-se, sobretudo, na de Pesaran [1989, 

pp. 212-4] 15 e e ilustrada com o caso das expectativas de infl.ac;ao: 

(a) Para responder ao inquerito, no final do periodo t, cada empresa (ou individuo) i 
baseia-se numa distribuic;ao de probabilidade subjectiva, definida sobre as possi

veis varia<;oes dos seus pre<;os medios de venda para o periodo seguinte (ITi,t+I)· 
Essa distribuic;ao e representada com hi(ITi,t+II~it) pois e condicionada pelo con
junto de informac;ao (~it) que a firma dispoe nesse momento. No entanto, nao 

e postulada qualquer hip6tese espedfica sobre o conteudo destes conjuntos de 

13Visco [1984, p. 28] contem referencias adicionais. 
14 Recentemente revista e actualizada por Batchelor e Orr [1988]. 
15Todavia, veja-se tambem Visco [1984, pp. 23-6], Carlson e Parkin [1975], Girao [1985] e Fishe e Lahiri 

[1981]. 
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informa~ao. Por outro lado, essas distribui~oes individuais podem variar, em 

termos dos seus parametros, de empresa para empresa e ao Iongo do tempo. 

Considera-se ainda que a resposta de cada empresa refiecte uma medida da 
tendencia central da sua distribui~ao e, mais precisamente, e assumido que se 
trata da media dessa distribuic;ao ( ou media da sua taxa esperada de inflac;ao) 
16. 

(3.1) 

Finalmente, tambem se deve salientar que nao ha qualquer presunc;ao de que 

estas distribuic;oes subjectivas devam coincidir com as respectivas distribuic;oes 
objectivas. 

(b) Ainda relativamente a "func;ao resposta" dos respondentes, e assumida a ex

istencia de urn intervalo de varia~ao de pre~os, ( -ait, bit), com ait e bit positivos 
e bastante pr6ximos de zero, tal que cada empresa s6 reporta aumento do seu 
prec;o medio esperado de venda se 

(3.2) 

e s6 reporta diminuic;ao desse prec;o se 

(3.3) 

respondendo com "manutenc;ao" ( ou estabilizac;ao) se nao se verificar nenhuma 

destas condic;oes 17
. 

Este intervalo e conhecido na literatura pelas designac;oes de "intervalo de m

diferenc;a" (Theil [1952, p. 107]) ou por "dominic de imperceptibilidade". A sua 

existencia e justificada com base no recurso a literatura psicol6gica e, em parti

cular, ao conceito de "limiar de diferenc;a" ("difference limen"), nela definido nos 

seguintes termos: "the increment in physical stimulus necessary to produce a just 

noticeable difference in sensation" (Osgood, C.E., [1953], "Method and Theory 

in Experimental Psychology", citado por Carlson e Parkin [1975, p. 126]). 

E com base nesta definic;ao que autores como Wren-Lewis [1985 e 1986] ou Ba

tchelor e Orr [1988] designam os pontes fronteiros do intervale ou limiares de 

16 Autores como Foster e Gregory [1977], Evans e Gulamani [1984], Visco [1984] ou Girao [1985], 
seguindo Carlson e Parkin [1975], consideram que se trata da mediana e nao da media da distribui~ao. 
Para OS inqueritos do Mondo Economico, uma interpreta~ao alternativa e de que se trata da moda da 
distribui~ao (veja-se Cukierman [1986, p. 318]). 

17 Note-se que contrariamente a muitos outros inqueritos, OS do INE nao preveem a possibilidade da 
resposta "nao sei" que, em Carlson e Parkin [1975], obriga a formula~ao de uma hip6tese espedfica. 
0 tratamento dado pelo INE as "nao-respostas", de afecta~ao proporcional as restantes categorias de 
resposta, - 0 que e equivalente a assumir que essas respostas sao distribufdas independentemente das 

restantes -, e a recomendada, por exemplo, por Visco [1984, pp. 30-2] e Pesaran [1989, p. 225]. 
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indiferen<.;a como "iust noticeable differences" (ou "ind's"). No caso em analise, 
tratam-se das menores varia<.;oes de prec;os (negativas e positivas, respectiva

mente) que sao perceptfveis ou reconhecidas como tal pelos respondentes 18• 

Alternativamente, como nota Visco [1984, p. 23], tambem se pode argumentar 
que 0 intervalo de indiferenc;a e justificado pelo facto de a vari;ivel sob analise ser 
uma taxa de variac;ao de um fndice de prec;os construfdo a partir de um cabaz de 

hens, cujos prec;os individuais podem aumentar, diminuir ou permanecer estaveis. 

(c) Com base nas distribuic;oes subjectivas individuais, h;(Ili,t+II~it), e possfvel deri
var uma distribuic;ao de probabilidade "agregada", h(Ilt+dOt), 19 com momentos 
finitos ate a segunda ordem, onde o conjunto de informac;ao e a uniao dos con

juntos de informac;ao das empresas individuais, 

N 

Ot = U ~it' 
i=1 

(3.4) 

onde Tit e a taxa de inflac;ao media ou variac;ao media dos prec;os de venda para 

o(s) sector(es) considerado(s), isto e, 

N 

Tit = L: w, n,t, 
i=1 

(3.5) 

onde Jlit e a Variac;ao efectiva do prec;o medio de Venda da i-esima empresa e Wi 

o peso dessa empresa nesse(s) sector(es). 

Embora Pesaran [1989] nao fornec;a qualquer interpretac;ao especial para esta dis
tribui<.;ao agregada, nos inqueritos em que sao coligidas expectativas respeitantes 
a evoluc;ao da taxa de inflac;ao global ( ou a outras variaveis de nfvel macroe

con6mico), ela pode ser consider ada como a distribuic;ao das medias individuais 

das taxas esperadas de inflac;ao (sobre todos os respondentes) 20 , como em Batche

lor [1986a], que a designa de "distribuic;ao das expectativas". Nesse caso, a media 

da distribuic;ao ou taxa media esperada de infla<;ao, tTI;+I, e a media simples das 

taxas medias (ou medianas) individuais, esperadas, de infla<;ao. Por outro lado, 
quando, como eo caso, os empresarios sao questionados sobre a evoluc;ao dos seus 

pr6prios pre<;os de venda, tTI;+I (tal como Tit) deve ser vista como uma media 
ponderada das medias individuais. 

18Note-se que Waelbroeck-Rocha [1984], baseando-se tambem em Theil, assume como aleat6rias e 
com distribui~ao normal est as "varia~oes ou diferen~as exactamente perceptfveis"; no entanto, o metodo 
propos to ( muito pr6ximo do aqui expos to) s6 permite estimar as medias dessas distribui~oes. 

19Seguindo Pesaran, e usada a mesma letra (h) para representar as distribui~oes subjectivas individuais 
e a distribui~ao de expectativas. Todavia, essa conven~ao e usada somente para salientar que a ultima 
tern por base as primeiras, nao se devendo inferir que a sua forma seja necessariamente identica. 

200u, como em Carlson e Parkin [1975], Foster e Gregory [1977], Evans e Gulamani [1984] ou Girao 
[1985], como a distribui~ao das medianas. 
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Com estas tres hip6teses fica formalizado o quadro te6rico geral do metodo. Todavia, a 

sua implementa~ao empfrica exige ainda a assun~ao das seguintes hip6teses adicionais: 

(d) Os pontos fronteiros do intervalo de indiferen~a ou "limiares de indiferen<;a" (ou 

"limiares de resposta"), ait e bit sao simetricos e constantes, de empresa para 

empresa e ao Iongo do tempo, isto e, 

(3.6) 

(e) As distribui~oes de probabilidade subjectivas individuais, h;(Ili,t+II~it), sao in

dependentes e tern a mesma forma de empresa para empresa. 

Com a hip6tese (d) conclui-se a descri~ao da "fun~ao resposta" us ada pel as em

presas no preenchimento do inquerito. Por outro lado, a conjuga~ao de (c) com (e) 

permite considerar as medias das distribui~oes individuais (illi,t+I) como observa~oes 

ou "extrac~oes" independentes da distribui~ao de expectativas ( h(Ilt+ll nt)). 

3.2. 0 metodo 

N a posse da informa~ao sobre as propor~oes amostrais das empresas que, no final do 

periodo t esperam, para o periodo t + 1, o aumento (tA:+l), a diminui~ao (tD:+1) ou a 

estabiliza~ao (tM:+l) do seu pre~o medio de venda e supondo que essas propor~oes sao 
medidas sem erro e que a amostra e suficientemente grande para que elas constituam 

boas aproxima~oes as (verdadeiras) propor~oes da popula~ao, tem-se: 

Pr[Ilt+l ~-clOt]=£: h(Ilt+IIOt)dllt+l = Ht(-c) = tD~+l' (3.7) 

Pr[Ilt+l ~clOt] = loo h(Ilt+IIOt)dllt+l = 1- Ht(c) = tA~+1 , (3.8) 

onde Ht(.) e a fun~ao de distribui~ao correspondente a h(Ilt+IIOt)· 

Estas duas rela~oes sao a chave para a resolu~ao do problema mas nao o per

mitem resolver inteiramente a nao ser que a forma da distribui~ao de expectativas ( ou 

"agregada") seja conhecida e que o valor de c seja conhecido a priori ( ou possa ser 

estimado de forma independente dessas rela~oes). 0 primeiro problema sera tratado em 

seguida, recorrendo as distribui~oes usadas na literatura, necessariamente simples dado 

que apenas se dispoe de dois pontos independentes do espa~o da fun~ao de distribui~ao; 

a discussao detalhada da estima~ao de c sera adiada sobretudo para a fase de aplica~ao 
empirica. 

21 Na formula~:;ao desta hip6tese, Carlson e Parkin [1975, p. 129] baseiam-se na "lei (psicol6gica) de 

Weber", segundo a qual Ct = cPt (com Pt a representar o nfvel de pre~:;os corrente). A lei de Weber 
foi inicialmente formulada apenas como uma lei observada nas reac~:;oes dos indivfduos a varia~:;oes dos 

estfmulos ffsicos e, mais recentemente, foi modificada por Tanner e Sweets na sua teoria de detec~:;ao do 
sinal (veja-se Batchelor [1986b]). 
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3.2.1. A distribui~ao "signum" e a estatistica de saldo 

A distribui~ao "signum" (ou sinal) foi proposta por Theil [1955, 1966 e 1970] 22 apenas 

como "distribui~ao auxiliar", aproximativa de uma distribui~ao continua subjacente, 
mais realista. Trata-se de uma distribui~ao discreta, definida apenas para tres pontos e 
com um parametro, e, fixo ao longo do tempo, dada por: 

{ 

tDt+l, para tiii,t+l = -e 
h(Tit+IIOt) = tM{+l, para tiii,t+I = 0 

tAt+l' para tiii,t+I =e. 
No entanto, neste caso, a hip6tese (d) e dispensavel, bastando assumir que 

Ou seja, a contrapartida para a maior flexibilidade permitida para a fun~ao resposta e a 

pobreza te6rica da distribui~ao postulada que, alias, se reflecte no papel desempenhado 

pelo parametro e. Com efeito, a interpreta~ao deste parametro e, como se pode ver 

acima, a seguinte: trata-se da unica taxa de infla~ao media, em valor absoluto, que e 
esperada tanto pelos respondentes que reportam aumento (e) como pelos que reportam 

diminui~ao (-e). 

A taxa media global esperada de infla~ao pode, entao, ser estimada com base no 

valor esperado da distribui~ao: 

(3.9) 

onde tSi+l = tA:+l - tD:+l e a estatlstica de saldo. 

Por outro lado, pretendendo-se medir a dispersao das expectativas pelas empresas, 

Theil propoe a utiliza~ao da "estatfstica" ou "indice de desconformidade", dado pela 

variancia da distribui~ao: 

(3.10) 

Theil [1955, p. 188] nota que a expressao dentro dos parentesis rectos varia no dominio 

[0, 1], com o limite superior a ser atingido quando tA:+l = tD:+l = 0.5, e propondo 
como ponto critico para essa expressao o valor 1/ 4; ou seja, valores superiores a 0.25 

para essa expressao poderao ser interpretados como indicando um grau de incerteza 

elevado entre os respondentes. 

Note-se ainda que, contrariamente a Batchelor, Theil nunca assumiu qualquer 

hip6tese restritiva de nao enviesamento de Iongo prazo das expectativas. De acordo 

22 Contudo, segue-se aqui a exposi~;ao de Batchelor [1986a], um pouco mais refinada que a de Theil. 
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com essa hip6tese ter-se-ia 
T T 
.L t-lfi: = .L fit, 
t=l t=l 

o que permitiria estimar o parametro () da seguinte forma: 

T T 
8 = .L fit/ .L t-lste· (3.11) 

t=l t=l 

Na realidade, esta hip6tese de "racionalidade" foi apenas introduzida por Carlson e 
Parkin [1975]; tanto Anderson [1952] como Theil, quando utilizam a estatlstica de 

saldo, propoem a estima~ao do parametro de escala () atraves da regressao da taxa 

de infia~ao (ou do indice macroecon6mico relevante) sobre o respectivo saldo, apenas 
para minimizar os erros resultantes da diferen~a de escalas em que as duas variaveis sao 
medidas. 

3.2.2. A distribui(,;ao uniforme e a estatistica de saldo 

A distribui~ao uniforme ou rectangular, com dominio constante e igual a 2q, foi utilizada 

por Theil [1952, pp. 108-10] para justificar teoricamente a utiliza~ao dos saldos por 

Anderson. Assim, neste caso, a distribui~ao de expectativas e dada por 

h(fit+liOt) = { 1/2q, para tfi;+l - q :::; fit+l :::; tfi;+l + q 
0, nos restantes casos, 

mas a hip6tese de (d) torna-se, novamente, indispensavel (com ( -c, c) no interior do 

dominio da distribui~ao). 

Neste caso, de (7) e de (8) resulta 

e 
Ae _ tfii+l + q- C 

t t+l - 2q ' 

rela<;oes a partir das quais e possivel obter uma estimativa para a taxa media esperada 

de infia<;ao: 

tiT:+l - q(tA:+l - tD:+I) 

- qts:+I· 

Por outro lado, pretendendo-se estimar a dispersao da distribui<;ao, tem-se: 
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que, sendo constante ao Iongo do tempo, constitui claramente uma caracterfstica exces
sivamente restritiva do metodo. 

Uma outra caracteristica indesejavel do metodo, neste caso, e a de que a sua vali
dade pressupoe que, ao Iongo do tempo, a proporc;ao de respostas de nao variac;ao seja 

aproximadamente constante. De facto, tem-se 28 

isto e, 
M e C 

t t+l = -, q 

c 
q' 

(3.14) 

onde o primeiro membro deve ser constante ao Iongo do tempo dado que, por hip6tese, 

ambos os termos do segundo membro sao constantes. Assim, a utilizac;ao dos saldos s6 

parece justificar-se para ancUises de curto prazo e desde que a proporc;ao de respostas 

de estabilizac;ao nao sofra variac;oes significativas. 

Note .. se que tambem neste caso o parametro q e urn parametro de escala que pode 

ser estimado por processos identicos aos referidos para a estimac;ao de (). 

3.2.3. .Justifica~oes alternativas para a estatistica de saldo 

Tanto DeMenil e Bhalla [1975] como Fansten [1976] fornecem justificac;oes alternativas 
para a utilizac;ao da estatistica de saldo e, em ambos os os casos, com base em abordagens 

bastante semelhantes a das probabilidades. 

DeMenil e Bhalla defrontam-se com o problema da quantificac;ao dos dados dos 

inqueritos do "Survey Research Center" da Universidade do Michigan, de natureza 

totalmente qualitativa ate ao 1Q trimestre de 1966 (mas semi-quantitativos a partir dessa 

data), e postulam a normalidade da distribuic;ao das expectativas. Todavia, com base 

numa aproximac;ao linear da func;ao de distribuic;ao normal, os mesmos autores deduzem 

uma relac,;ao entre tii:+l, tU:+l e a estatlstica de saldo. Como os dados quantitativos 

disponiveis a partir do 2Q trimestre de 1966 permitem a estimac;ao dessa relac;ao 24 bern 

como a modelizac;ao de tU:+l (em func;ao de tii;+l e de urn "in dice de sentimento dos 
consumidores"), e deduzida uma formula que permite extra polar os valores de tii;+l 
para o pass ado (que depende do sal do e do referido fndice). 

Todavia, como nota Keating [1983], a hip6tese que permite a DeMenil e Bhalla 
desembara<;arem-se do problema da estimac;ao do parametro c, - de que as respostas 

de nao variac;ao se encontram igualmente distribufdas por pequenas variac,;oes efectivas 

23Visco [1984, pp. 69-71] fornece uma demonstra~ao alternativa. 
24 A equa~ao estimada e tiT;+dt0";+ 1 = 1.50 tSt+ 1 (rela~ao (2) de DeMenil e Bhalla [1975]). 
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positivas e negativas dos pre~os -, s6 e valida quando tii:+l = o. :E entao evidente que, 

para alguns valores de tiit+l, os erros de medi~ao deverao ser bastante graves 26
• 

Por outro lado, a analise de Fansten [1976] 26 tambem se pode considerar como um 

caso particular da abordagem das probabilidades, proposta de forma independente, e 

em que e sustentado que 0 saldo constitui "o melhor indicador de opiniao" que e poss{vel 
determinar a partir dos dados qualitativos. Fansten supoe que os respondentes possuem 
uma variavel de juizo ou de aprecia~ao da situa~ao econ6mica, nao observavel mas que 
e assumida possuir uma distribui~ao log-normal e, sob certas condi~oes, o saldo e uma 

fun~ao linear da media dessa distribui~ao. N a realidade, a refer ida rela~ao linear nao 
e rigorosa pois resulta, novamente, de uma aproxima~ao linear (ate a segunda ordem) 
e e usada por Fansten sobretudo para analisar o ambiente econ6mico prevalecente e 

a conformidade das percep~oes com as varia~oes efectivas das varia~oes econ6micas, 

medidas pelos indicadores estatisticos oficiais 27 • Assim, o problema da quantifica~ao 

das expectativas nao e abordado. 

3.2.4. Generaliza~oes na utiliza~ao da distribui~ao uniforme 

Tal como no caso da distribui~ao "signum", tambem a utiliza~ao da uniforme para a 
conversao dos dados qualitativos nao exige, necessariamente, a simetria do intervalo de 

indiferen~a. Com efeito, se apenas for assumido que este e dado por (-a, b), de (7) e de 

(8) tem-se: 

e 
Ae - tiit+l + q - b 

t t+l - 2q ' 

rela~oes estas das quais resulta a seguinte solu~ao para a estima~ao de tiit+l (Theil 

[1952, p. 109] e Pesaran [1989, p. 215]): 

(3.15) 

25Veja-se tambem Fackler e Stanhouse [1977] e Fishe e Lahiri [1981, p. 93], que formulam criticas 
adicionais ao metodo empregue por DeMenil e Bhalla. 

26Veja-se tambem Ivaldi [1990, pp. 88-91] que contem urn resumo, com pequenas gralhas, da abordagem 
de Fansten. 

27 Alias, e de notar que na aplica~ao empirica efectuada por Fansten e ajustada uma regressao em que e 
o saldo das percep~oes a variavel dependente e a varia~ao do fndice oficial a varia vel independente. Assim, 
urn subproduto importante da analise e 0 da demonstra~ao da possibilidade da existencia de situa~oes em 
que "as fiutua~oes dos criterios de aprecia~ao se sobrepoem as varia~oes do contexto econ6mico" (Fansten 
[1976, p. 33]), pelo que os saldos das percep~oes podem dar uma visao distorcida sobre a evolu~ao efectiva 
pass ada. 
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on de, 
2q(q- a) a = ___:::....:..:;..._--'7 
2q- a- b 

{3 = 2q ( q - b) . 
2q- a- b 

e 

Desde ja se chama a atenc;ao para a semelhanc;a formal com a equac;ao originalmente 

proposta por Anderson [1952], baseada na abordagem da regressao, que veremos pos

teriormente. Alias, na ausencia de informac;ao a priori sobre os parametros de escala a 
e {3 e sendo a condic;ao de nao enviesamento insuficiente para a resoluc;ao do problema 

neste caso, a aplicac;ao pratica do mcHodo podera basear-se na regressao dos valores 

das taxas de infiac;ao observadas sobre as proporc;oes de expectativas de aumento e de 

diminuic;ao (servindo os valores ajustados como estimativas de tTI:+l). 

Todavia, como, por hip6tese, se continua a assumir como constante o domfnio da 

distribui<;ao, o desvio padrao desta tambem se mantem constante ao Iongo do tempo, 
- continuando a ser dado por (13) -, e, mais importante, a condic;ao resultante de 

(14) cont1nua a erigir-se como importante obstaculo a utiliza<;ao do metodo. 

Esse obstaculo s6 pode ser removido se passarmos a assumir a variabilidade do 

domfnio da uniforme ao Iongo do tempo. Notando agora esse domfnio com 2qt e voltando 

ao caso do intervalo simetrico, ( -c, c), tem-se, usando a rela<;ao (14) em (12), a seguinte 

equa<;ao de estima<;ao: 

Tie _ tBt+l 
t t+l- C Me ' 

t t+l 
(3.16) 

on de o parametro c pode ser estimado pelos metodos referidos anteriormente (a propos i

to da estima<;ao de 0). Neste caso, uma medida de incerteza das expectativas podera 

ser obtida com 
e - C 

tO"t+l - . (;; . 
v3 tMf+l 

(3.17) 

Finalmente, no caso de urn intervalo de indiferen<;a assimetrico, (-a, b), notando 
que passamos a ter 

M
e a+b 

t t+l = -2--, 
qt 

obtem-se a seguinte formula de conversao: 

on de 
X _ (1- 2 tMt+l) tAt+l- tD;+l 

1t- 2 tMf+l (1- tM{+l) 

e 
(1- 2 tMt+l) tDt+l- tA;+l X 2t = -'-----'-'-"-=------_:....:_=. 

2 tMf+1 (1 - tMf+l) 
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podendo estimar-se a dispersao da distribui~ao das expectativas com 

e a+ b 
tut+l = 2VS tM{+l. 

(3.19) 

3.2.5. A distribui~ao normal 

De todas as possiveis distribui~oes, a distribui~ao normal e aquela que, com maior 

frequencia, e associada ao metodo das probabilidades dado que foi a unica referida e 

usada por Carlson e Parkin [1975]. Todavia, Theil [1952] tambem ja tinha considerado 
essa possibilidade, reportando, inclusivamente, alguma evidencia empirica que atribuia 

a normal maior verosimilhan~a que a uniforme. 

Assumindo que tllt+l,i sao medias independentes provenientes de uma populac;ao 
com distribuic;ao normal tem-se, de (7) e de (8), respectivamente, 

(3.20) 

~(c- tllt+l) _ 1 _ Ae 
e - t t+l' 

tUt+l 
(3.21) 

onde ~(.) representa a func;ao de distribui~ao de uma variavel normal estandardizada. 

Representando com td~+I e ta:+I as abcissas correspondentes as probabilidades tDt+l e 
1 - tAt+l da normal estandardizada, isto e, 

(3.22) 

(3.23) 

tem-se, necessariamente, 

(3.24) 

e 
1 ( e ) C - tllt+l 

ta~+l = q>- 1 - tAt+l = e • 
tO"t+l 

(3.25) 

Por conseguinte, obtidas as referidas abcissas (de uma tabela da normal, neste caso) a 

soluc;ao do problema exige apenas a resoluc;ao das equac;oes anteriores 28
: 

(3.26) 

28Como e evidente, no caso das distribui~oes anteriores ou de qualquer outra distribui~ao, tamhem 
poderia ser esta a via seguida; a unica divergencia residiria nas tabelas consultadas. 
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2c 
(3.27) e -

tO't+l - C e e ' 
tat+l - tdt+l 

Finalmente, recorrendo de novo a condic;ao de nao enviesamento no perfodo amostral, 

atras referida, o parametro de escala c seria estimado com 

(3.28) 

3.2.6. A distribui~ao logistica 

Embora bastante simples, a utilizac;ao da normal nao dispensa a consulta de tabelas, 

contrariamente a distribuic;ao logistica, cujas propriedades 29 permitem simpli:ficar subs

tancialmente o procedimento para a obtenc;ao das estimativas. A esta vantagem acresce 

ainda o facto de a logistica possuir uma forma bastante semelhante a da normal, tambem 
simetrica mas mais "centralmente concentrada" 80• Sao estes dois factos que explicam 

a recente generalizac;ao da utilizac;ao da logistica como sucedanea da normal. De facto, 

autores como Fishe e Lahiri [1981], Wren-Lewis [1985], Batchelor [1986b], Batchelor e 

Orr [1988] ou Modesto [1989] 81 usam a logistica como aproximac;ao a normal e Wren
Lewis [1986] reporta resultados semelhantes com as duas distribuic;oes. 

Neste caso, efectuando a mudanc;a de varia vel Y = (IIt+l -t Tif+I) / f3t e notando que 
a func;ao de distribuic;ao desta variavel e dada por Fy (y) = (1 + e-vti, as estimativas 

pretendidas obtem-se simplesmente de 

e de 

ne _ c log[(1- tD;+I)/tD;+I] + log[tA;+d(1- tA~+l)] 
t t+I - log[(1- tDi+I)/tDi+I]-log[tAi+l/(1- tAi+l)]' 

O'
e . 2ITC 

t t+l = . ;;:; ) l ' y3log[(1- tDi+I)/tDi+l]-log[tAt+l/(1- tAi+I 
subsistindo, tal como anteriormente, o problema da estimac;ao do parametro c. 

29Sobre o assunto veja-se Johnson e Kotz [1970, cap. 22]. 

(3.29) 

(3.30) 

30 A distribui!;ao tambem e conhecida como "sech2", dada a forma da sua fun!;aO de densidade de 
probabilidade, mas e mais simplesmente definida em termos da fun!;aO de distribUi!;aO (com a forma 
logistica), neste caso dada por 

sendo 0 desvio padrao (tai+d dado por 7r/3t/v'3 (onde 7r representa 0 numero irracional 3.14 ... ). 
31 Note-se que neste caso o intervalo de indiferen~a nao e, a priori, fixado como sendo simetrico mas a 

contrapartida que dai resulta e excessivamente cara: dada a informa~ao disponivel, o desvio padrao da 
distribui~ao e suposto constante ao Iongo do tempo. 
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3.3. Problemas e crfticas 

Para alem dos problemas ja apontados a prop6sito da estatrstica de saldo e da dis
tribui~ao uniforme, 0 metoda das probabilidades tern sido fustigado por inumeras crfti
cas que salientam o irrealismo e a restritividade de algumas das suas hip6teses hem 

como as deficiencias que podem surgir nas aplicac;oes praticas. 

3.3.1. A hip6tese sobre os limiares de resposta 

Assim, a hip6tese de que os limiares de resposta sao simetricos e constantes de indivfduo 

para indivfduo e ao Iongo do tempo s6 pode ser justificada por motivos de conveniencia 

- dada a informac;ao disponlvel -, e pode dar origem a importantes erros de medic;ao 

- Theil [1966, p. 358] e Visco [1984, p. 27]. Com efeito, quer tomando em conta 
considerac;oes te6ricas, quer com base em evidencia empirica - veja-se, por exemplo, 
Theil [1966, Cap. 11], Fishe e Lahiri [1981, pp. 97-8], Keating [1983], Batchelor [1986a, 
p. 108 e 1986b], Batchelor e Orr [1988], Seitz [1988] e Ronning [1990] 82 - a hip6tese 
s6 pode ser considerada como altamente irrealista. 

Em primeiro Iugar, a simetria do interval a de indiferenc;a parece pouco plausfvel em 

contextos infl.acionistas, sobretudo quando se trata de inqueritos sabre os pr6prios pre~os 

de venda das empresas. Nessas circunstancias, e razoavel supor que os empresarios 

revelem maior sensibilidade a descida do que a subida dos seus prec;os de venda. 

Em segundo Iugar, tam bern parece ser mais adequado ( e concordante com a eviden

cia empfrica disponivel) supor que o limiar de resposta varia positivamente com o nfvel 

da infl.ac;ao, com os indivfduos a apresentarem urn comportam~nto menos sensfvel as 

variac;oes de prec;os em perfodos de fortes tensoes infl.acionistas. 

Finalmente, tomando em considerac;ao a assimetria da distribuic;ao das variac;oes 
de prec;os individuais que geralmente acompanha a infl.ac;ao, e natural admitir que as 
empresas situadas em sectores cujos prec;os sao mais volciteis corresponda urn intervalo 

de indiferenc;a mais amplo do que naquelas que produzem ou comercializam hens cujas 

variac;oes de prec;os sao geralmente suaves. Alias, o mesmo argumento pode ser usado 
para contestar a validade da hip6tese de distribuic;oes subjectivas individuais identicas 

de em pres a para empresa (a qual, de resto, e dispensavel se nao se invocar 0 teorema 

do limite central, considerando a distribuic;ao agregada como a distribuic;ao das medias 

e recorrendo a normalidade por razoes de simplicidade). 

N a realidade, a complexidade do problema e bern maior do que aquela que a hip6tese 

assumida deixa antever e, por vezes, nem mesmo a considera~ao directa dos dados 

32Bern como Foster e Gregory [1977, pp. 323-4], que criticarn o teste efectuado por Carlson e Parkin 
para investigar a hip6tese de urn c nao constante ao longo do tempo. 
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individuais permite obter resultados satisfat6rios- veja-se Ronning [1990]. No nosso 

en tender, a sua resoluc;ao deve passar pelo lanc;amento peri6dico (de dois em dois ou de 
tres em tres anos, por exemplo) de inqueritos extraordinarios de avaliac;ao das praticas 

de resposta que permita, pelo menos, estimar de forma precisa os limiares de resposta 
medios sectoriais. De qualquer forma, em termos de aplicac;ao emp£rica, serao propostos 

procedimentos que visam uma melhor aproximac;ao do metodo a realidade. 

3.3.2. 0 problema da estima~ao de c 

Tambem o metodo usado por Carlson e Parkin na estimac;ao do limiar de resposta e 
objecto de fortes crfticas por autores como Foster e Gregory [1977], Chan-Lee [1980], 

Visco [1984] ou Pesaran [1984 e 1989]. De facto, a hip6tese que a£ se encontra impllcita 

de nao enviesamento de Iongo prazo das expectativas deve ser testada e nao assumida 
a priori 83 • 

Por outro lado, a existencia de alguns casos "espurios" de inflac;ao que sao forte
mente sub- ou sobre-estimados pode "viciar" a estimativa do parametro de escala (Visco 

[1984, p. 27]) e distorcer a evoluc;ao dclica da serie de expectativas (medias) estimadas 

( Foster e Gregory [1977, pp. 321-2]). 

Mas tambem o metodo de estimac;ao alternative proposto por Batchelor [1981 e 
1982] nao pode ser considerado valido pois baseia-se numa forte hip6tese de raciona

lidade: "rather than assume unbiasedness in producers expectations we have assumed 

that expectations of price and output changes are formed on the basis of a quadratic loss 

function so that Ct is chosen as to minimize the sum of squared errors" - Batchelor 

[1981, p. 207]. Na realidade, embora Batchelor critique a hip6tese de centragem das 

expectativas, assumida implicitamente por Carlson e Parkin, e facil provar que ela 

resulta claramente da hip6tese postulada (hem como do metodo de estimac;ao usado, 

que minimiza a soma dos quadrados dos erros de expectativas, ~f=I (Tit - t-1TI:) 2
) 

34
• 

3.3.3. Resultados paradoxais 

A hip6tese de limiares de resposta (simetricos e) constantes ao Iongo do tempo tambem 

da origem a obtenc;ao de resultados paradoxais, no sentido de contrariarem o que se

ria de esperar a priori, nos casos das distribuic;oes normal e logistic a (mas nao no da 

uniforme, contrariamente a opiniao de Visco [1984, p. 66]). Com efeito, suponha-se 

que se verifica uma transferencia das respostas de "manutenc;ao" ( ou estabilizac;ao ou 

33 Tendo-se defrontado como mesmo problema, Knobl [1974] assumiu arbitrariamente urn valor para o 
parametro c. 

34 De facto, das relal<oes (12) e (13) de Batchelor [1982, p. 5] resulta que Ilt = t- 1Ilf + Ut, com os erros 
aleat6rios Ut com medias nulas, 0 que equivale a assumir que t-liii e urn previsor nao enviesado de ITt. 
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nao varia~ao) para a categoria de "diminui~ao", mantendo-se inalterada a propor~ao de 

respostas de aumento. Entao, a direc~ao em que a estimativa da taxa media esperada 

de infla~ao se move depende do sinal de atn:+d 8td:+l. Ora, por exemplo no caso da 
normal 36

' e facil verificar de {26) que esta e dada por 

Por conseguinte, com c constante e com a percentagem de respondentes que esperam 

"aumento" superior a 50%, (ta:+l < 0), - situa~ao muito frequente em per1odos in
flacionistas -, contrariamente ao que seria de esperar a priori, a estimativa da media 

mover-se-a para a direita. Pelo contrario, neste caso, a estimativa obtida a partir da 
estatlstica de saldo aumentara. Como notam Pesaran [1989, p. 220] e Visco [1984, p. 

66], este resultado "contra-intuitivo" na estimativa da media resulta do facto de, com 

urn c constante, a variancia da distribui~ao agregada ter que aumentar para explicar 

a redu~ao da propor~ao de respondentes que esperam que os pre~os se mantenham 

(veja-se, inais adiante, a rela~ao (31)). 

Note-se tambem que, embora existam ainda outras circunstancias em que o metodo 

das probabilidades tam hem produz resultados estranhos 36 , e a situa~ao do exemplo 
anterior que merece maior aten~ao no caso dos inqueritos relativos aos pre~os, pela 
frequencia com que pode ocorrer em perfodos inflacionistas. 

3.3.4. 0 "problema dos zeros" 

Como o proprio Theil [1952, p. 111] reconheceu desde logo, o metodo das probabilidades 
nao permite a possibilidade de se observarem frequencias relativas reportadas nulas, 

(sobretudo) com distribui~oes contlnuas com limites impr6prios. Assim, por exem

plo, na expressao (26) o denominador anula-se quando td~+l = ta:+l, o que implicaria 
tMte+l = 0, facto que invalidaria o modelo dado que ao intervalo de indiferen~a deve 

corresponder sempre uma probabilidade nao nula. 

N a pratica, sao OS perfodos em que as pressoes inflacionistas sao particularmente 

fortes que constituem a principal fonte de preocupa~ao, com propor~oes de respostas 

de diminui~ao iguais a zero (facto que ocorre por doze vezes com os nossos dados de 

percep~oes e por nove vezes com os de expectativas). Nessas ocasioes, a equa~ao (7) 

deixa deter qualquer significado e as formulas de conversao (26), (27), (29) e (30) nao 
podem ser usadas. 

35 Uma demonstra~ao semelhante para o caso da logistica pode ver-se em Pesaran [1989, p. 220]. 
36Veja-se,por exemplo, Bennett [1984, p. 870]. 
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Embora, como notam Carlson e Parkin [1975, p. 130], essas observac;oes nao devam 

ser necessariamente interpretadas como evidencia empfrica de rejeic;ao da distribuic;ao 

normal (ou da logfstica),- pais, dados os arredondamentos efectuados, tudo o que se 

sabe e que o "verdadeiro" tD;+l e inferior a 0.5% -, elas dao origem a urn problema 
pratico de estimac;ao. Ora, a resoluc;ao desse problema tern que passar pela assunc;ao 
de alguma hip6tese arbitraria que pode conduzir a erros de medic;ao bastante graves 

dado que, como tambem notam Carlson e Parkin [1975, p. 130], as estimativas sao 
"extremamente sensiveis" aos particulares valores escolhidos (sobretudo quando estes se 

encontram pr6ximos de zero). Neste sentido, veja-se tambem o ponto 4 da subsubsecc;ao 
seguinte. 

A via de resoluc;ao do problema sugerida por Carlson e Parkin consiste em usar 

apenas a equac;ao (25), desprezando (24), da qual resulta 

(3.31) 

que permite, dado urn valor para c, a estimac;ao de tl1;+1 se possuirmos informac;ao a 

priori sabre o valor de tUt+I· Provavelmente com base em evidencia empfrica que mostra 
a existencia de uma relac;ao mon6tona crescente entre o nfvel de inflac;ao e a "incerteza de 

inflac;ao" (veja-se, por exemplo, Cukierman e Wachtel [1979]), Carlson e Parkin propoem 

que essa informac;ao seja procurada nos inqueritos dos periodos adjacentes aqueles em 

que ocorre o problema, designadamente, escolhendo para tUt+l a estimativa mais alta 
para esse parametro obtida nesses inqueritos. Todavia, como salienta Visco [1984, p. 
67], uma categoria de "respostas extremas" com percentagem nula (ou proxima de zero) 

pode implicar uma menor e nao uma maior dispersao das antecipac;oes porque pode ser 

interpretada como indicando urn maior grau de concordancia entre os respondentes 37• 

Por outro lado, o (provavel) argumento subjacente a via seguida por Carlson e 

Parkin tambem podera ser invocado para rejeitar o metoda sugerido por Girao [1985, 

p. 9], que consiste em tamar a media dos valores de tUt+l para OS quais tDt+l e diferente 
de zero. 

3.3.5. Criticas a hip6tese de normalidade 

Todavia, a maior parte das crfticas dirigidas ao metoda das probabilidades assenta na 

contestac;ao da normalidade da distribuic;ao agregada: 

1 Segundo Batchelor [1981] a hip6tese da normalidade da distribuic;ao agregada, u

sada por Carlson e Parkin, s6 pode ser invocada pelo recurso ao teorema do limite 

37Veja-se ainda Foster e Gregory [1977, pp. 322-3], que sustentam que para os perfodos em que tD:+l 
e nula o procedimento de Carlson e Parkin sobrestima tiit+l· 
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central. Contudo, argumenta Batchelor, s6 no caso em que as distribui<;oes indi

viduais possuem momentos finitos de primeira e de segunda ordens e que se pode 
fazer apelo ao caso particular do teorema que conduz a normalidade assint6tica; 

mais geralmente, tem-se uma distribui<;ao na classe das "leis de probabilidade 
estaveis", descritas completamente em termos de quatro parametros, da qual a 
normal e apenas urn caso particular 88 • 

Todavia, como nota Visco [1984, pp. 71-3], a escolha da normal por Carlson e 

Parkin deve-se sobretudo a razoes de simplicidade computacional 89 ( e de disponi

bilidade de tabelas) e nao da utilizac;ao de qualquer versao do teorema do limite 

central. Adicionalmente, a identifica<;ao de uma distribui<;ao descrita por quatro 

parametros com base em apenas dois pontos do espa<;o da fun<;ao de distribui<;ao 

revelar-se-ia impossfvel sem a assun<;ao de hip6teses adicionais 40 • 

Na realidade, e Carlson [1975, p. 749] quem invoca o teorema do limite central 
nao o erigindo, contudo, como principal sustentacula de apoio da normalidade: "it 

is also intuitively plausible that a respondent to a survey receives and somehow 

averages information about what might happen to prices. If each person, in ob

taining this average, is getting a sufficiently large and random sample of these 

"pieces of information", then by virtue of the central-limit theorem the distribution 

of expected prices across individuals will be approximately normally distributed". 

Alias, sobre uma argumenta<;ao semelhante a esta, embora ligeiramente mais re

finada, veja-se tambem Batchelor [1986, p. 108], naquilo que este autor designa 
de "teoria de processamento da informa<;ao pelos consumidores". 

2 No entanto, o trabalho de Batchelor [1981] contem uma importante chamada de 
aten<;ao para urn aspecto que nao deve ser negligenciado quando os inqueritos 

se referem a varia<;oes de variaveis micro-econ6micas: trata-se da importancia 

atribuida a investiga<_;ao da distribui<;ao dessas varia<;oes efectivas (individuais) 

para a identifica<;ao da distribui<;ao das expectativas pois e intuitivamente plausi
vel que esta possua caracteristicas bastante pr6ximas das da primeira, isto e, 

38 Com determinados valores para os parametros que se relacionam com as medidas de assimetria e de 
achatamento. Veja-se Agenor [1982, pp. 21-3], que se inspira em Batchelor, e Cross [1974], que tambem 
apresenta tabelas para algumas leis estaveis com assimetria positiva. 

39 
"... we want a distribution which is computationally easy to handle and which has a mean and 

variance. Furthermore, since respondents to the survey are exposed to similar information and public 
prognostications, we would expect at any given time a unimodal distribution around the "consensus" rate" 

-Carlson e Parkin [1975, pp. 128-9]. Tambem Theil [1952, p. 110], embora considerasse a normal como 
nao mais que uma "aproximac;ao razoavel"' se referiu a vantagem (sobre a uniforme) de uma distribuic;ao 
unimodal. 

40Veja-se os procedimentos, algo arbitrarios, adoptados por Batchelor [1981] e por Agenor [1982] para 
resolver este problema. 
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que a re:B.icta. Ora, a evidencia empfrica dispon{vel aponta para a rejeic;io da 

normalidade como hip6tese adequada em perlodos inflacionistas: 

a) Vining e Elwertowski [1976] analisam o perfodo 1949-1974, para os E. U.A., 
e concluem que a distribuic;ao das variac;oes efectivas individuais dos prec;os 

e muito instavel, raramente simetrica e mais concentrada centralmente que 

a normal; 

b) de acordo com o mesmo estudo, a direq;ao da assimetria e identica a da 

variac;ao da taxa global de infl.ac;ao: quando esta acelera a distribuic;ao tende 
a apresentar assimetria positiva (ou para a direita) e quando ela cai a as

simetria ten de para a esquerda 41 ; 

c) tambem Mizon et al. [1990] obtem resultados semelhantes para o Reino 

Unido, no perfodo 1962-1983, caracterizado por importantes pressoes infl.a

cionistas: em cerca de dois terc;os dos meses analisados a distribuic;ao das 

taxas de variac;ao efectivas dos prec;os apresenta assimetria positiva (com 

poucos hens com taxas muito elevadas que empurram a media para cima e 
com a maior parte dos hens com taxas inferiores a media); 

d) ainda de acordo com Vining e Elwertowski, s6 em perfodos caracterizados 
pela estabilidade dos prec;os e que as distribuic;oes se aproximam mais da 

simetria mas, ainda assim, apresentando uma forma mais pontiaguda que a 

da normal. 

Por outro lado, Batchelor [1981] obtem os melhores resultados em termos da 

precisao das expectativas de variac;ao dos prec;os e da produc;ao industriais quando 

considera uma distribuic;ao mais pontiaguda que a normal e com um parametro 

de assimetria que varia de acordo com o desvio entre a taxa de inflac;ao efectiva 
em cada perfodo e a sua media sobre todo o perfodo amostral. 

No caso sob amilise, dado que o perfodo se caracteriza por uma tendencia altista 
dos prec;os, frequentemente com uma intensidade muito forte, e de presumir que a 

distribuic;ao mais adequada possua assimetria positiva e que a hip6tese de norma

lidade, por si s6, conduza, em geral, a subestimac;ao ( da media) das expectativas. 

3 Mesmo quando os inqueritos se referem a variac;oes de varhiveis de nfvel macroe
con6mico, como a taxa de infl.ac;ao global, a hip6tese da normalidade, embora 

nao tao claramente rejeitada como no caso da distribuic;ao das micro-variac;oes, 

tambem deve ser encarada com algumas reservas: 
41 Note-se que tambem Theil [1952, p. 116] alcan!;a resultados identicos quando analisa a distribui!;ao 

das varia!;oes efectivas da produ!;ao: "if there is a general increase, some of the microchanges are highly 

positive but very few changes are as much smaller than the average as the former are larger; and mutatis 
mutandis for a general decrease''. 
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a) com base em dados quantitativos puros e semi-quantitativos, Carlson [1975] 

e Visco [1984], respectivamente, investigam a hip6tese da normalida.de da 
distribui~ao agregada de expectativas de infla~ao sobre conjuntos de peritos 

econ6micos e, em ambos os casos, a conclusao pode ser considerada como 
urn nao qualificado 42 ; 

b) com base em dados quantitativos agrupados por classes de intervalos, Batch

elor e Dua [1987, p. 822] testam a normalidade da distribui~ao das expectati

vas de infla~ao dos consumidores do Reino Unido, usando medidas empfricas 
de assimetria e de achatamento, e concluem pela sua rejeic;ao: "the expec

tations distribution is invariably positively skewed, and more centrally con
centrated than normal". No entanto, de forma algo paradoxa!, Batchelor e 
Dua tambem notam que OS desvios sao "menos pronunciados" nos perfodos 
de "alta infla~ao". 

4 Finalmente, urn problema muito importante que decorre da utiliza~ao da normal 

deriva da natureza fortemente nao linear das transforma~oes necessarias para, a 

partir das frequencias observadas, obter as estimativas dos dois primeiros mo
mentos da distribui~ao. Trata-se de uma deficiencia inicialmente apontada por 

Carlson e Ryder, num trabalho nao publicado, e retomada por Visco [1984, pp. 26 

e 67-71] 43
• Com efeito, em certas regioes do espac;o das frequencias, essa (forte) 

nao linearidade pode ter repercussoes graves sobre a qualidade das estimativas, 

com pequenas fl.utuac;oes ~mostrais ou meros erros de arredondamento a pro

duzirem oscilac;oes grandes e perturbadoras nos parametros estimados. Segundo 

Carlson e Ryder, essas oscilac;oes sao pouco significativas quando a proporc;ao de 

respostas "neutras" (tM{+l) e relativamente grande, mas tornam-se muito vio
lentas quando a soma das proporc;oes de "respostas extremas" (tD;+l + tA;+l) 
se aproxima da unidade, facto que pode ocorrer com alguma frequencia, por ex

emplo, em periodos de inflac;ao alta e com tendencia para a acelerac;ao. Como 

nota Visco [1984, p. 26-7], este problema e agravado pela natureza dos inqueritos 
tricot6micos, que disponibilizam somente dois pontos independentes. 

42 No primeiro caso, a normalidade nao e rejeitada quando se toma em considera~ao a concentra~ao 
das respostas em torno de valores inteiros; no entanto, em geral, as distribui~oes empfricas tambem apre
sentam alguma assimetria positiva. Visco conclui que os testes de bondade de ajustamento favorecem a 

uniforme "por tro~os" em detrimento da normal; todavia, as estimativas obtidas com as duas distribui~oes 
sao muito semelhantes. 

43Tambem Foster e Gregory [1977, p. 323], Chan-Lee [1980, p. 62] e Bennett [1984, p. 870] se referem 
a este problema. 
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3.3.6. A distribui~ao uniforme 

A distribui<;ao uniforme possui, sobre a normal, duas vantagens: a) pequenas flu
tua<_;oes amostrais nao tem repercussoes tao dramaticas sobre as estimativas e, b) nao 

e necessario assumir (implicitamente) a hip6tese irrealista da ausencia de limites (in
ferior e superior) finitos para a distribui<;ao agregada. Todavia, para alem das cr1ticas 

formuladas anteriormente, deve notar-se que tambem algumas das deficiencias apon
tadas a normal sao validas no caso da uniforme. Em particular, as suas caracterfsticas 

de achatamento e de simetria tornam-na ainda menos adequada a generalidade das 

situa<.;oes reais 44
• Alias, tambem a evidencia disponfvel, tanto para os inqueritos sobre 

variaveis de nfvel macro,- veja-se, por exemplo, Carlson [1975, p. 754]-, como para a 

distribui<;ao das varia<;oes micro,- por exemplo, Theil [1952]-, tende a nao suportar 

empiricamente a hip6tese de uma distribui<.;ao uniforme. 

3 .3. 7. A utiliza~ao de distribui~oes assimetricas 

Mas tambem a considera<.;ao de uma distribui<;ao assimetrica como a lognormal nao 

parece apresentar vantagens significativas sobre a normal. De facto, e essa a conclusao 
obtida por Carlson [1975] 45 para os dados quantitativos dos inqueritos de Livingstone 
por Wachtel (num trabalho publicado em 1977 e citado por Visco [1984, p. 66]). 

Por outro lado, provavelmente como resultado da natureza limitada da informa<;ao 
disponfvel, tambem a considera<_;ao de uma lei estavel mais centralmente concentrada 

que a normal e com forte assimetria positiva nao se afigura compensadora. Com 

efeito, Agenor [1982], considera uma distribui<;ao desse tipo para a conversao dos dados 
categ6ricos dos inqueritos do INSEE sobre a evolu<;ao dos pre<_;os de venda do sector 

industrial mas nao obtem resultados operacionais substancialmente diferentes dos pro

duzidos pela normal, em termos de modeliza<_;ao do processo de forma<_;ao e de testes de 

"racionalidade" 46 • 

3.3.8. Criticas baseadas em amilises comparativas 

Reservamos propositadamente para o final as crfticas que mais duramente atingem o 

metodo das probabilidades hem como 0 da estatlstica de saldo: trata-se das analises 

44 Como nota Wren-Lewis [1985, p. 40], o uso da uniforme s6 pode ser defendido para aproximar uma 
distribui~ao muito achatada e com "caudas"muito finas. 

45 Inspirado no trabalho de Praetz [1972], Carlson encontra evidencia de suporte a uma distribui~ao 
"scaled-log-t" com seis graus de liberdade. 

46 Alias, a semelhan~a gra.fica dessa distribui~ao com uma log-normal e tao evidente que Holden et al. 
[1985, pp. 6 e 83] as confundem. Note-se ainda que Agenor tambem considerou uma Cauchy mas sem 
qualquer vantagem evidente. 
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empfricas de Defris e Williams [1979] e de Batchelor [1986a], que comparam as medi

das de conversao desses metodos com medidas quantitativas directas provenientes dos 

mesmos inqueritos. Em ambos os casos, trata-se de inqueritos sobre a taxa agregada de 

infl.a~ao, dirigidos aos consumidores, em que somente aqueles que optam por uma das 

"respostas extremas" ( aumento ou decrescimo) sao, em seguida, convidados a formular 

uma previsao precisa para a evolu~ao dessa variavel. 

As principais conclusoes emergentes dessas analises sao absolutamente concordantes 

e podem resumir-se da seguinte forma: 

a) tanto 0 saldo como a media estimada pelo metodo das probabilidades (usando 

a normal) sao indicadores razoavelmente precisos para o acompanhamento da 
tendencia da media quantitativa das expectativas mas sao medidas pouco fiaveis 

das suas varia~oes de curto prazo; 

b) mais precisamente, as medidas provenientes dos dados qualitativos apresentam 
urn comportamento bastante erratico que, com frequencia muito maior que a de
sejavel (e que aquela que resulta do acaso), produz erros de estima~ao da direc~ao 
de varia~ao ( da media) das expectativas; alem disso, as correla~oes observadas 

entre essas medidas e a media quantitativa directa sao apenas moderadas. 

A investiga~ao de Batchelor [1986a] e, contudo, mais extensa e profundae permite 
obter as seguintes conclusoes gerais: 

a) a estatlstica de saldo e a medida de incerteza associada, - o fndice de descon

formidade -, sao indicadores muito duvidosos da media e da variancia da dis
tribui~ao das expectativas, com erros de medi~ao que revelam um comportamento 

sistematico e que distorcem as inferencias sobre a "racionalidade" das expectati

vas e sobre a associa~ao entre o nfvel de infla~ao e o grau de incerteza associado 
a sua previsao; 

b) as estimativas da mediae do desvio padrao do metodo das probabilidades tambem 

incorporam erros de medi~ao nao negligenciaveis mas que, no caso da primeira, 

nao revelam urn comportamento sistematico e que nao originam inferencias in

correctas; todavia, o desvio padrao estimado e praticamente ortogonal ao ''ver
dadeiro" (quantitativa) e a sua associa~ao linear com a taxa de infl.a~ao e (incor

rectamente, segundo Batchelor) muito tenue. 

Note-se, contudo, que em nossa opiniao, as analises comparativas anteriores devem 

ser encaradas com algumas reservas pois nao e de excluir a hip6tese que as series quan

titativas directas sejam medidas com erro. De facto, como os dois tipos de questoes nao 
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sao independentes, a probabilidade de se observarem resultados divergentes mesmo que 

0 metodo de conversao seja correcto nao e desprez{vel. Como as medias e OS desvios-pa

droes quantitativos directos sao derivados apenas com base naqueles respondentes que 

escolhem uma das duas opc;oes "extremas", resultados diferentes poderiam surgir se os 
inqueritos fossem inteiramente quantitativos. Ou seja, a possibilidade de nao fornecer 
qualquer estimativa precisa, oferecida pela questao previa de natureza qualitativa, leva 

a exclusao dos respondentes que reportam "nao variac;ao" do calculo dessas medidas, 
facto que pode distorcer substancialmente a analise comparativa com as medidas que 
tern origem qualitativa. 

, -
4 0 METODO DA REGRESSAO 

0 metodo da regressao foi inicialmente proposto por Anderson, em 1951, para a con

versao dos primeiros dados do IFO, com base em argumentos meramente intuitivos 47 • 

Num artigo publicado posteriormente, Anderson [1952] volta a sugerir a utilizac;ao do 

metodo mas agora com fundamentos com algum suporte te6rico. Todavia, s6 em Pe

saran [1984] e possfvel encontrar uma formalizac;ao clara e adequada da abordagem 48 • 

Assim, para alem dos trabalhos pioneiros de Anderson e de Theil, do nosso conheci
mento, a utilizac;ao empfrica do metodo restringe-se aos trabalhos de Pesaran [1984, 

1985 e 1989] e de Wren-Lewis [1985]. Embora os resultados a£ obtidos sejam pelo menos 

tao bons como os proporcionados pelo metodo das probabilidades, a escassa divulgac;ao 

do metodo deve-se, tambem, ao facto de ele ser particularmente exigente em termos de 
dados. Com efeito, o metodo tambem requer o conhecimento das proporc;oes de respon
dentes que reportam aumento, estabilizac;ao ou diminuic;ao efectivas dos prec;os ( ou da 

variavel relevante) no decurso do perfodo anterior aquele para 0 qual sao formuladas as 

previsoes; ora, estes dados, relatives as percepc;oes, raramente se encontram disponfveis 
nos inqueritos de tendencia. 

De facto, o metodo baseia-se num prindpio 16gico simples mas requer que, nos 

inqueritos, os agentes econ6micos sejam questionados tanto sobre as as suas antecipac;oes 

ou expectativas como sobre as suas percepc;oes do passado: "the basic idea behind this 

alternative approach is to use the relationship between realizations {measured by official 

statistics) and respondents' perception of the past {reported in tendency surveys) as a 

yardstick for quantification of respondents' expectations about the future" - Pesaran 
[1984, p. 35]. 

47Semelhantes aos utilizados para justificar a utiliza~ao da estatistica de saldo, atras mencionados; 
veja-se, por exemplo, Theil [1955, pp. 185-6]. 

48 Entretanto, tambem Theil [1952, 1955, 1966 e 1970] se refere ao metodo mas como caso particular 
do metodo das probabilidades. 
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Mais concretamente, a formula para a conversao dos dados categ6ricos de expec

tativas e obtida estatisticamente com base numa equac;ao de regressao, eventualmente 

nao linear, da taxa de variac;ao efectiva dos prec;os (por exemplo) sobre as proporc;oes 
de respostas relativas a evoluc;ao passada dos prec;os de venda dos respondentes. Como 
tambem salienta Pesaran [1985, p. 950], uma tal equac;ao de regressao nao fornece qual

quer explicac;ao causal para as variac;oes dos pre<;os (nem sequer e esse o seu objectivo), 

servindo apenas prop6sitos de medi<;ao. Ou seja, trata-se de identificar a relac;ao exis

tente entre duas medidas alternativas- os dados das estatfsticas oficiais e os resultados 
dos inqueritos de conjuntura - do mesmo fen6meno, e usar essa relac;ao como instru
mento de conversao dos dados categ6ricos numa taxa media esperada de variac;ao da 

variavel relevante. Uma tal relac;ao pode ser considerada como uma "func;ao resposta" 
agregada. 

A abordagem possui, sobre a das probabilidades, algumas vantagens claras: 

a) nao e necessario postular qualquer hip6tese expHcita sobre a distribuic;ao das 
expectativas; 

b) 0 metodo nao falha completamente quando alguma das propor<;oes de resposta 

se anula nem produz resultados paradoxais quando se observa, por exemplo, uma 
transferencia das respostas de "manuten<;ao" para a categoria de "diminuic;ao"; 

c) a estimac;ao da formula de conversao, isto e, dos parametros desconhecidos, nao 
requer que seja assumida qualquer hip6tese de "racionalidade" das expectativas. 

Pesaran [1984, p. 37] observa ainda que o metodo pode ser facilmente generalizado a 

inqueritos que contemplem mais que tres categorias de resposta e que as "hip6teses 

subjacentes da abordagem sao, em prindpio, testaveis". Todavia, como demonstram, 

por exemplo, Batchelor e Orr [1988], tambem o metodo das probabilidades goza da 

primeira faculdade. Por outro lado, com os dados que os organizadores dos inqueritos 

de tendencia disponibilizam, as hip6teses assumidas s6 poderao ser testadas de forma 

indirecta, com base na analise estatfstica da especificac;ao da equac;ao de regressao. 

Na pratica, a utilizac;ao do metodo envolve a pesquisa econometrica do melhor 
modelo de regressao das taxas observadas sobre os dados das percep<;oes. Ora, urn 
tal procedimento e particularmente poderoso, porque OS instrumentos econometricos 

disponfveis para a analise de especificac;ao sao inumeros e ja alcanc;aram urn nfvel de 

sofisticac;ao apreciavel, mas tambem pode dar origem ao levantamento de objec<;oes. 

Com efeito, parece 16gico e natural que a escolha da formula de conversao recaia so

bre a equa<;ao que permita obter os melhores resultados em termos da quantificac;ao 

das percep<;oes, isto e, que a validac;ao do modelo para a quantificac;ao das expecta

tivas seja realizada sobre os dados das percepc;oes; deste modo, evita-se o recurso a 
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hip6teses nao testaveis de "racionalidade" e de formac;ao das expectativas. Todavia, na 

pratica, essa pesquisa implica que se assuma implicitamente que as percepc;oes sejam 

"racionais" ou, pelo menos, que apresentem um grau de aderencia a realidade muito 

elevado, hip6tese que, na terminologia de Cukierman [1986], nao pode ser considerada 

como completamente "livre de teoria". Em particular, quando os inqueritos se referem a 

variaveis agregadas, nada nos garante que as percepc;oes sejam "racionais" 49 • Todavia, 

no caso sob analise, em que os empresarios se pronunciam sobre a evoluc;ao de variaveis 
espedficas a empresa, a hip6tese parece ser plaus1vel e nao excessivamente restritiva. 
Alias, sendo os prec;os de venda uma variavel fulcra} na actividade das empresas e, em 
particular, nas dos sectores (comerciais) considerados, pode considerar-se que, neste 
caso, a objecc;ao referida nao tem validade 50 • 

Para ser implementado, o metodo tambem assume implicitamente que as func;oes 
resposta agregadas para as percepc;oes e para as expectativas sejam identicas. Ora, a 
( escassa) evidencia empfrica disponfvel para outros pafses nao parece suportar inteira

mente esta hip6tese, apontando, sobretudo, para urn maior cuidado nas respostas sobre 

a evoluc;ao futura do que nas respeitantes ao passado, o que implicaria urn intervalo 

de indiferenc;a mais amplo para a distribuic;ao das expectativas 51 ; por seu turno, esta 

situac;ao refiectir-se-ia em proporc;oes de respostas "neutras" (de nao variac;ao) para a 

evoluc;ao futura sistematicamente mais elevadas do que para as relativas ao passado. 

Todavia, no nosso caso,- vejam-se os quadros 2.2, 2.3, 2.8 e 2.9 -, embora se con

firme uma tendencia geral para a superioridade das primeiras relativamente as segundas, 
a diferenc;a pode considerar-se desprezfvel (em media, nao atingindo, relativamente a 
percentagem total de respostas de nao variac;ao, OS 2.5%). 

4.1. 0 modelo de Anderson 

Para derivar a especificac;ao proposta por Anderson, considere-se novamente a equac;ao 

(5) e suponha-se que a amostra e representativa, de forma que essa relac;ao tambem 
e valida para as empresas que respondem ao inquerito. Distinguindo as empresas de 

acordo com o senti do da variac;ao media dos prec;os por elas senti do e reportado (au

mento, +, manutenc;ao, =, ou decrescimo,- ), tem-se 

(3.32) 

49Bem pelo contrario pois, por exemplo, de acordo com Jonung e Laidler [1988], as percep!;oes de 
infla!;ao dos consumidores suecos nao satisfazem todas as condi!;oes de "racionalidade": em bora centradas, 
os erros de percep!;oes apresentam-se fortemente correlacionados. 

50Por outro lado, uma hip6tese que nao e negligenciavel, e a de que alguns empresarios utilizem OS 
inqueritos para tentar infl.uenciar a polltica econ6mica. 

51 Veja-se, por exemplo, Keating [1983] e Ronning [1990]; pelo contrario, Jonung [1981] conclui que 
os consumidores suecos manifestam tanta incerteza sobre as taxas de infla!;aO passadas como sobre as 
futuras. 
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que tern implicita a hip6tese de que a variac;ao media dos prec;os das empresa.s que 

reportam nao variac;ao e, de facto, nula. 

Como OS inqueritos de tendencia nao fornecem qualquer informac;ao sobre nt ou 

ITi;, e necessaria postular hip6teses sobre as variac;oes dessas taxas, de empresa para 
empresa e ao Iongo do tempo. Embora consciente do irrealismo das hip6teses assumidas, 

sobretudo para perfodos temporais mais longos, Anderson assumiu ITt =a e ITi; = -{3, 

com a e {3 parametros desconhecidos mas positivos e fixos (de empresa para empresa e 

ao Iongo do tempo). Por conseguinte, de (32) resulta 

(3.33) 

onde I: wt e I: w; nao sao mais que as proporc;oes de empresas, devidamente pon

deradas, que reportam, respectivamente, o aumento (At) e a diminuic;ao (Dt) dos seus 

prec;os medios de venda; note-se, de novo, que a proporc;ao de respondentes que reporta 

manutenc;ao, representada com Mt, e desprezada da analise. 

Assim, tem-se 

(3.34) 

relac;ao que, se tambem for assumida como valida para a func;ao resposta agregada 

respeitante as expectativas, permite propor a seguinte f6rmula de conversao: 

(3.35) 

N ote-se que est a equac;ao e formalmente identica a derivada atraves do metodo das 
probabilidades, quando se postula uma distribuic;ao uniforme com domfnio constante e 

intervalo de indiferenc;a assimetrico (veja-se a equac;ao (15)). Todavia, a interpretac;ao 

a atribuir aqui aos parametros e bern diferente da desse caso: agora, a e {3 sao as taxas 

medias de variac;ao dos prec;os (em valor absoluto) das empresas que reportam aumento 

e decrescimo, respectivamente, enquanto que na equac;ao (15) a e {3 sao func;oes dos 
limiares de resposta e do domfnio da distribuic;ao. E com base na primeira dessas inter

pretac;oes que Pesaran [1989, p. 222] se refere a possibilidade de "em prindpio", testar as 

hip6teses assumidas: "even in the case of qualitative surveys of expectations, firms {or 

households} could be asked for quantitative information about the past (i. e. realizations) 
and for qualitative information about the future (i. e. plans or expectations)". Contudo, 

dada a ausencia de informac;ao quantitativa precisa sobre as taxas de variac;ao efectivas 

empresariais, a unica soluc;ao possfvel consiste na estimac;ao indirecta de a e {3 atraves 

da regressao de ITt sobre At eDt. 

Note-se, ainda, que o metodo da estatfstica de saldo pode ser obtido como caso 

particular da equac;ao (35), assumindo a = {3; alias, e precisamente nesses termos que 

Anderson deriva teoricamente esse metodo. Todavia, o pr6prio Anderson [1952, p. 4] 
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reconhece a objecc;ao de que, com essa restric;ao, o metodo assume a equivalencia das 

respostas de aumento e de diminuic;ao relativamente a intensidade das variac;oes micro
econ6micas da variavel sob estudo; uma tal hip6tese, sobretudo em per{odos para os 

quais se observam altas taxas de infl.ac;ao, e altamente questionavel. Por outro lado, 
tambem o metodo das probabilidades teve aqui a sua genese, com Theil [1952, p. 105] a 
considerar a hip6tese de Anderson de a e {3 serem constantes ao Iongo do tempo como 

"obviamente restritiva". 

4.2. 0 modelo de Pesaran 

Pesaran [1984 e 1989] retomou o metodo proposto por Anderson mas salientou o irre
alismo das suas hip6teses (para ITt e ITif) em periodos com taxas de infl.ac;ao elevadas 

e muito variaveis 52
• Pelo contrario, nesses periodos, argumenta Pesaran, e de esperar 

que se observe uma relac;ao assimetrica entre as taxas de variac;ao medias das empresas 

(que reportam aumento ou diminuic;ao de prec;os) e a taxa media global de inflac;ao. 

Como forma de aproximar essa relac;ao, enquanto que para ITif a hip6tese de Anderson 

e apenas tornada estocastica com 

ITif = -{3 + cif, {3;::: 0, (3.36) 

onde OS cif sao supostos terem media nula e variancia constante (a:), para ITt Pesaran 
assume 

ITt= a+ >.ITt+ c~, a;::: 0, 0:::; >. < 1, ITt;::: 0, (3.37) 

onde OS ct representam OS efeitos agregados de "factores espedficos a firma" e sao 

assumidos independentes dos cif e tambem com medias nulas e variancia constante 

(a~). Segundo Pesaran [1984, p. 36], esta relac;ao e formulada para "capturar o efeito 

uniforme dos crescentes salarios nominais" sobre os prec;os e deve ser considerada apenas 

como uma "primeira aproximac;ao a relac;ao complicada que pode existir entre variac;oes 

nos prec;os das firmas individuais, a taxa global de infl.ac;ao e outros factores especificos 

a firma". Tambem aqui, a disponibilidade de dados quantitativos sobre as percepc;oes 

permitiria testar directamente a validade das hip6teses assumidas. 

Substituindo (36) e (37) em (32), tem-se 

(3.38) 

on de 

(3.39) 

52Tanto Anderson [1952] como Theil [1952] obtiveram bons resultados com a aplica!;ao da equa!iao (34) 
aos dados de percep!;oes dos inqueritos do IFO; todavia, como ja se referiu, o perfodo sob analise era 
ainda excessivamente curto. Pelo contrario, Pesaran [1984 e 1989] obteve urn fraco suporte empfrico para 
essa rela!;ao relativamente aos dados dos inqueritos da OBI. 
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ou seja, resolvendo em ordem a ITt, 

(3.40) 

com 

Ut = Vt/(1- AAt)· (3.41) 

Note-se que as varh~.veis Ut (ou Vt) tem medias nulas mas nao sao necessariamente 
homocedasticas ou nao autocorrelacionadas; alias, a poss{vel presen<;a de heterocedas

ticidade deriva-se facilmente de (39) (recordando que 2: wt =At e 2: w; = Dt)· 

Assumindo a validade de (38) (ou de (40)) tambem para as expectativas, e proposta, 

como aproximac;ao, a seguinte formula de conversao: 

(3.42) 

Todavia, se, no decurso do processo de estima<;ao, se observarem indfcios de auto
correlac;ao das variaveis vh esta formula deve sofrer a devida correcc;ao (ate porque se 
trata de uma formula de previsao). Assim, por exemplo, se um esquema AR(1), com 

parametro p, se revelar adequado para modelizar a autocorrelac;ao de Vt, a relac;ao (42) 
deve ser substitufda pela seguinte aproximac;ao 58 : 

(3.43) 

Saliente-se, ainda, que tambem propomos uma especificac;ao baseada no metodo 

da regressao, que consideramos mais adequada ao perfodo sob estudo, com taxas de 

infiac;ao bastante elevadas. A apresentac;ao dessa nova especifica<;ao e, contudo, adiada 

para a subsecc;ao 5.3, de aplicac;ao empfrica do metodo. 

5 MEDIDAS ALTERNATIVAS DAS EXPECTATIVAS DE - , 
INFLAQAO DOS EMPRESARIOS RETALHISTAS 

Nesta secc;ao, os metodos anteriormente descritos serao aplicados ao problema da con
versao dos dados qualitativos respeitantes as percepc;oes e as expectativas de infiac;ao dos 

empresarios retalhistas (de alimentac;ao e bebidas e de vestuario e calc;ado) em medidas 
quantitativas. Contudo, sob pena de se incorrer em graves erros de medic;ao, os dados 

deverao ser ainda objecto de urn tratamento preliminar adicional, designadamente, para 

determinar a taxa de variac;ao dos prec;os a que os respondentes se referem hem como o 

perfodo temporal de analise. 

53 0nde Vt+l e aproximada por PVt = p[(l- >.At)IIt - aAt- .BDt]· 
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5.1. Tratamento preliminar dos dados 

Como referimos no capitulo anterior (subsec<;ao 2.3.2), a forma como os empresarios 
retalhistas sao inquiridos sobre a varia<;ao dos seus prec;os de venda pode dar origem 
a diversas interpreta<;oes, nao necessariamente coincidentes com a pretendida pelo INE 

ou identicas a de utilizac;ao pratica mais comum (a de que as respostas se referem 
a variac;oes em trimestres consecutivos). Alias, como entao se observou, as respostas 

manifest am alguma tendencia para a (au to-) correc<;ao das varia<;oes sazonais, que e 
particularmente not6ria no caso das percep<;oes. Interessa, assim, averiguar qual e a 

taxa de variac;ao dos prec;os mais adequada, a tomar como padrao de referenda, isto e, 

qual e a interpreta<;ao que predomina entre OS respondentes. 

Como, ao contrario de uma pratica relativamente comum noutros palses, onde 

tambem se realizam inqueritos de tendencia, o INE nao lanc;ou qualquer inquerito ex

traordinario de avaliac;ao das praticas de resposta, segue-se aqui a metodologia sugerida 

por Bennett [1984], que se baseia na simples analise dos coe:ficientes de correlac;ao entre 

diversas taxas de varia<;ao dos prec;os e as medidas quantitativas. Assim, para deter

minar a taxa de varia<;ao a que as respostas se referem, foram consideradas a praora 

plauslveis e investigadas as seguintes hip6teses: 

a) variac;ao percentual (VP) do fndice de prec;os no ultimo mes do trimestre (ao 

qual 0 inquerito se refere) sobre 0 do ultimo mes do trimestre anterior; 

b) VP da media dos Indices do trimestre sobre a dos Indices do trimestre anterior; 

c) VP trimestralizada do lndice no ultimo mes do trimestre sobre o domes anterior 

(hip6tese de "memoria curta"); 

d) VP trimestralizada do lndice no ultimo mes do trimestre sobre o domes hom6logo 
do ano anterior e 

e) VP trimestralizada da media dos Indices do trimestre sobre a dos Indices do 

trimestre hom6logo do ano anterior. 

Por outro lado, as medidas quantitativas usadas para esta analise preliminar foram a 
estatlstica de saldo, uma medida do metodo das probabilidades recorrendo a distribuic;ao 

logistic a (em ambos os casos, nao escaladas) e a medida resultante da especi:ficac;ao de 
Anderson. Para que o periodo abrangido fosse comum a todas as hip6teses bern como 
para os dados de percepc;oes e de expectativas, consideramos os dados referentes ao 

perlodo 1974.1-1989.4 54 • 

54 Note-se que as hip6teses d) e e) sao mais exigentes que as restantes em termos de dados e recorde-se 

que o pr6prio INE considerou que os inqueritos de 1973 tiveram apenas caracter experimental. 
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Por outro lado, ainda, a utiliza<;ao da log{stica para a medida representativa do 

metodo das probabilidades implicou urn ajustamento preliminar nas propor<;oes de res

postas de diminui<;ao nulas, incompativeis com o metodo. Apenas com caracter tem

porario, usou-se o seguinte procedimento: 1) para cada urn dos casos,- percepc;oes e 
expectativas originais e dessazonalizadas -, determinou-se, entre as propor<;oes signi

ficativas de respostas de decrescimo, a propor<;ao minima; 2) as propor<;oes de respostas 

nulas foram, em todos os casos, substituidas por esse valor minimo (: de 0.03% para 
OS dados dessazonalizados e de 0.026% para as series originais); 3) finalmente, para 
esses "periodos-problema", os dados foram de novo normalizados, o que implicou uma 

ligeirissima redu<;ao em todas as propor<;oes 66 • 

Iniciando a analise pelo caso das series originais, nao dessazonalizadas, ( quadros 
3.1 e 3.2), constata-se que, sobretudo no caso das percep<;oes, predominam as respostas 

em termos de taxas de varia<;ao anuais (as taxas d e e). Ou seja, tal como no caso dos 

dados analisados por Bennett [1984], relativos as expectativas de evolu<;ao da produ<;ao 

industrial dos empresarios britanicos, tambem aqui se pode concluir que os respondentes 

procuram responder da forma requerida, efectuando a compara<;ao com o mesmo periodo 

do ano anterior 56
• Fica, tambem, explicado o facto de a sazonalidade encontrada 

nos dados das percep<;oes ser bastante fraca. Ja no que respeita as expectativas, o 

predominio das respostas em termos anuais sobre as que sao formuladas em termos 

trimestrais nao e tao evidente, como coeficientes de correla<;ao da taxa b a assumir va

lores bastante pr6ximos dos das taxas dee (para o saldo e para a medida de Anderson). 

Por outro lado, e hem claro que a hip6tese de "memoria curta" e fortemente rejeitada 
pelos dados. 

Mas a considera<;ao dos coeficientes de correla<;ao entre as series dessazonalizadas 

( quadros 3.3 e 3.4) permite dissipar quaisquer duvidas que ainda subsistissem, com 

as taxas d e e a dominarem agora mais claramente. De facto, a considera<;ao dos 

dados dessazonalizados permite adoptar, para as respostas de antecipa<;oes, a mesma 
perspectiva que para as de percep<;oes, isto e, utilizar as varia<;oes de pre<;os em termos 

de taxas anuais. 0 facto de, para as taxas relevantes, os coeficientes de correla<;ao 

das series dessazonalizadas terem sofrido um acrescimo, embora ligeiro, constitui outro 

argumento a favor da utiliza<;ao dessas series, em detrimento das originais 57
• Nao e 

55 Tambem foram realizadas experiencias com valores diferentes do referido mfnimo que proporcionaram, 

nalguns casos, coeficientes de correla~ao algo diferentes dos apresentados (facto que vern confirmar a 
grande sensibilidade das medidas do metodo das probabilidades que usam a normal ou a logfstica a 

valores de propor~oes muito pr6ximos de zero); todavia, em nenhum caso se observou uma altera~ao da 
rela~ao de ordem entre as magnitudes dos coeficientes das diversas taxas de varia~ao. 

56Fansten [1976, pp. 37-8] chega a uma conclusao identica relativamente as percep~oes dos comerciantes 
franceses sobre o seu volume de vendas. 

57 Recorde-se que no Cap. 2 defendemos que a analise deveria incidir sobre OS valores dessazonalizados 
de forma a esbater a diversidade de interpreta~oes das questoes, isto e, com 0 prop6sito de de tornar mais 

79 



---------- ------~---

Quadro 3.1- Coeficientes de correlac;ao entre series originais (nao dessazonalizadas) -
Percepc;oes- 1974.1-1989.4 

taxa de estatlstica metoda das equac;ao 

variac;ao de saldo probabilidades de Anderson 

a 0.462 0.308 0.490 

b 0.496 0.403 0.502 

c 0.322 0.170 0.361 
d 0.679 0.551 0.680 

e 0.678 0.557 0.676 

Quadro 3.2 - Coeficientes de correlac;ao entre series originais (nao dessazonalizadas) -
Expectativas- 1974.1-1989.4 

taxa de estatistica metoda das equac;ao 

variac;ao de saldo probabilidades de Anderson 

a 0.323 0.193 0.320 
b 0.462 0.300 0.468 

c 0.143 0.118 0.139 
d 0.449 0.391 0.453 

e 0.472 0.429 0.480 

Quadro 3.3 - Coeficientes de correlac;ao entre series dessazonalizadas - Percepc;oes -

1974.1-1989.4 

taxa de estatistica metoda das equac;ao 
variac;ao de saldo probabilidades de Anderson 

a 0.448 0.333 0.457 
b 0.459 0.365 0.458 
c 0.309 0.197 0.322 

d 0.698 0.578 0.698 

e 0.697 0.583 0.694 

Quadro 3.4- Coeficientes de correlac;ao entre series dessazonalizadas- Expectativas-

197 4.1-1989.4 

taxa de estatistica metodo das equac;ao 

vanac;ao de saldo probabilidades de Anderson 

a 0.334 0.184 0.331 
b 0.388 0.222 0.385 
c 0.130 0.101 0.133 

d 0.479 0.408 0.478 

e 0.505 0.450 0.506 
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que a obten~ao de uma serie de expectativas muito pr6xima da dos valores efectivos 

constitua urn fim em si mesmo; todavia, na ausencia de argumentos de defesa de urn 

procedimento diferente, a selec~ao das series mais fortemente correlacionadas torna mais 

credfveis e menos expostas a suspeitas e a crfticas as medidas de expectativas propostas. 

De acordo com essa filosofia e constatando-se, pelos quadros anteriores, a modestia 
generalizada dos coeficientes de correla~ao sobre todo o perfodo, mesmo das taxas sele
cionadas por agora, procurou-se determinar urn sub-periodo para o qual as tres medidas 

se aproximassem mais das varia~oes observadas. Nessa pesquisa, pareceu-nos 6bvio que 

deveriam ser as observa~oes iniciais ( e nao as finais) que deveriam ser desprezadas pelos 
seguintes motivos: 

a) o proprio INE reconhece implicitamente a rna qualidade dos dados inicias (pelo 

menos para o ano de 1973) ao salientar, repetidas vezes, o "caracter experimen

tal" dos primeiros inqueritos; 

b) o facto de os inqueritos terem sido lan~ados no exacto momento em que o processo 
inflacionista iniciava a sua acelera~ao, atingindo niveis ainda nao experimentados 
e revelando-se altamente instavel, pode ter alimentado uma forte instabilidade 
inicial das praticas de resposta; 

c) a propria instabilidade polltica, econ6mica e social que se observou em grande 

parte da fase inicial do perfodo abrangido pelos inqueritos tambem retira verosi

milhan~a aos respectivos dados; 

d) finalmente, e plausivel a suposi~ao de que tambem a propria amostra s6 tenha 

estabilizado ao fim de alguns anos. 

Assim, para a selec~ao do periodo de analise, empregaram-se dois procedimentos: 1) 

foram-se deixando cair observa~oes iniciais sucessivas e calcularam-se, para os respec

tivos sub-periodos remanescentes, os coeficientes de correla~ao; 2) partiu-se o periodo 

amostral em dois sub-periodos disjuntos e efectuaram-se regressoes lineares das taxas de 

varia~ao efectivas sobre as tres medidas, para os sub-perfodos iniciais, testando-se a per

manencia das estruturas ajustadas (isto e, a estabilidade dos respectivos coeficientes de 

regressao) para os segundos sub-periodos com base nos hem conhecidos testes de Chow 
58

• Em ambos os casos, procurou-se determinar o sub-perfodo final que maximizasse as 
respectivas estatfsticas usadas como instrumento. 

Os resultados obtidos sao unanimes na rejei~ao das observa~oes iniciais ate ao 

final de 1977, retendo-se para analise apenas o perfodo 1978.1-1989.4 que, ainda assim, 

homogeneos os dados qualitativos. 
ssconhecidos como testes de analise de covariancia na literatura estatfstica; veja-se, por exemplo, Chow 

[1960] e Pesaran et al. [1985]. 
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Quadro 3.5- Coeficientes de correla<;ao entre series dessazonalizadas- Percep<;oes -

1978.1-1989.4 

taxa de estatistica metoda das equac;ao 
varia<;ao de saldo probabilidades de Anderson 

d 0.819 0.780 0.816 
e 0.843 0.789 0.840 

Quadro 3.6- Coeficientes de correlac;ao entre series dessazonalizadas- Expectativas-
1978.1-1989.4 

taxa de estatistica metoda das equac;ao 
variac;ao de saldo probabilidades de Anderson 

d 0.671 0.649 0.687 
e 0.709 0.707 0.730 

Quadro 3. 7 - Valores assumidos pela estatistica de Chow no teste de permanencia da 
estrutura nos sub-periodos 1974.1-1977.4 e 1978.1-1989.4 

estatistica de saldo metoda das probabil. equa<;ao de Anderson 
tax as Perc. Expe. Perc. Expe. Perc. Expe. 

d 8.42 21.18 20.02 31.73 4.72 10.37 
e 5.70 19.25 16.89 30.07 3.26 9.47 

permite disponibilizar 48 observac;oes (veja-se os quadros 3.5 a 3. 7) 59 • (Relativamente ao 

quadro 3. 7 note-se que, no caso das medidas da estatlstica de saldo e das probabilidades, 

os valores da estatfstica devem ser comparados como ponto crftico aproximado 4.00, ao 

nfvel de significancia de 5%; no caso do metoda da regressao, ainda como mesmo nfvel 

de significancia, 0 ponto crftico e 3.15). 

Com efeito, a comparac;ao dos quadros 3.5 e 3.6 com os quadros 3.3 e 3.4, res

pectivamente, hem como a amUise do quadro 3. 7 permite concluir que o sub-perfodo 

1978.1-1989.4 oferece uma base hem mais s6lida para a implementac;ao dos metodos de 

conversao. Por outro lado, tambem e agora mais evidente que a taxa de variac;ao a usar 

na analise devera ser a de e, que permite obter, sobretudo no caso das expectativas, 

uma melhoria nao desprezfvel nos coeficientes de correlac;ao em relac;ao a de d. 

Note-se ainda que a restric;ao ao sub-perfodo 1978.1-1989.4 permite reduzir dras

ticamente o "problema dos zeros": subsistem agora apenas tres e quatro "perfodos

problema" para as percepc;oes e para as expectativas, respectivamente (78.4, 79.1 e 84.4 

para as primeiras e 78.2, 78.4, 79.2 e 89.2 para as segundas). 

59Note-se que a aml.lise tamhem foi conduzida sobre as series originais com resultados identicos. 
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Para concluir, deve salientar-se que doravante, quando nos referirmos a taxa de 

infiac;ao, esta deve ser entendida como a taxa de variac;ao percentual trimestralizada 

da media dos indices do trimestre sobre a dos Indices do trimestre hom6logo do ano 
anterior e que a analise posterior incidira apenas sobre o per{odo que medeia entre o lQ 

trimestre de 1978 eo 4Q trimestre de 1989. 

5.2. Medidas baseadas no metodo das probabilidades 

Como vimos anteriormente, a formula de conversao espedfi.ca a utilizar depende da 

forma da distribuic;ao agregada que e assumida. Assim, na analise que se segue, serao 

consideradas as distribuic;oes "signum", uniforme, normal e logfstica. Como tambem ja 

foi salientado, a hipotese de a distribuic;ao de expectativas ser uma "signum" e, a priori, 
pouco plausivel e excessivamente restritiva. Todavia a argumentac;ao teorica de suporte 
a estatfstica de saldo baseada na "signum" e menos constrangedora que a que recorre 

a uniforme com dominio constante e intervalo de indiferenc;a simetrico. Por outro lado, 

dada a sii:nplicidade do metodo, tambem interessa averiguar se o esforc;o adicional de 
computac;ao implicado pelas restantes distribuic;oes e compensador. Alias, a medida 
baseada na estatistica de saldo podera ser considerada como urn padrao de referenda 

mfnimo a atingir por qualquer uma das restantes medidas. Relativamente a uniforme, 

sera considerado, por agora, o caso em que o domfnio e assumido variavel ao Iongo do 
tempo e 0 intervalo de indiferenc;a e suposto simetrico. 

Contudo, antes da utilizac,;ao das formulas de conversao, dois problemas previos 

deverao ser solucionados: a) o "problema dos zeros", relativamente aos casos das dis

tribuic,;oes normal e logfstica e, b) o problema da estimac,;ao dos parametros de escala, 

comum a todas as distribuic,;oes. 

Relativamente ao problema das proporc,;oes nulas de respostas de decrescimo dos 

prec,;os, decidimos nao usar o metodo proposto por Carlson e Parkin [1975], nao so de
vido a crftica atras formulada como tambem ao facto de ele assentar drasticamente nas 
estimativas de tUi+I que, segundo Batchelor [1986a], sao pouco fidedignas. Por outro 
lado, ainda, nesta fase tambem nao dispomos de qualquer estimativa para 0 parametro 
de escala. Assim, na ausencia desta informac,;ao e de metodos alternativos propostos na 

literatura, e dado que as observac,;oes nulas nao sao incompativeis com qualquer valor 

inferior a 0.5%, com base nos dados das percepc,;oes e usando a distribuic,;ao logfstica, 

procedemos a uma pesquisa de grelha ("grid search") no intervalo (0%,0.5%), de forma 

a maximizar o coeficiente de correlac,;ao com as taxas observadas. 0 valor assim encon

trado seria tambem utilizado para os "perfodos-problema" dos dados de expectativas, 

o que evitaria postular qualquer hipotese restritiva sobre a precisao destas ultimas. To

davia, este metodo teve que ser abandonado pois, tanto para as percepc,;oes como para 
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as expectativas, constatou-se que os coefi.cientes de correla<,;ao eram fun<,;oes mon6tonas 

crescentes das propor<,;oes de respostas de diminui<,;ao (com o maximo a ser obtido, em 

ambos os casos, no limite superior do intervalo). 

Assim, o metodo alternativo usado para a resolu<,;ao do problema consistiu nos 
seguintes passos: 

1 tendo em considera<,;ao que uma rela<,;ao linear entre as frequencias relativas obser
vadas s6 podera ser considerada como aproximadamente valida numa pequena 

regiao do seu espa<,;o, tomaram-se todos os perfodos ( treze no caso das percep<,;oes 

e dez no das expectativas, respectivamente) para os quais se tinha Dt (ou tD:+1) 

60 a pertencer ao intervalo {0%, 0.5%) e, usando somente essas observa<,;oes, 

procurou-se a melhor regressao linear de Dt (e de tDi+l) sobre outras variaveis 
percentuais {do mesmo periodo ou desfasadas) 61 ; 

2 essas equa<,;oes ajustadas (que devem ser entendidas como meras equa<,;oes de 

medi<;ao) foram usadas como "formulas de previsao" para os "periodos-proble
ma"; 

3 como se constatou que, tanto para as percep<;oes como para as expectativas uma 
das "previsoes" excedia (muito ligeiramente) o valor de 0.5%, para esses periodos 

os zeros foram substituidos por esse valor; 

4 subsequentemente, procedeu-se a normaliza<,;ao dos dados. 

Assim, para os "periodos-problema", as observac;;oes a usar nos casos das distribui<;oes 
normal e logistica sao as seguintes: 

Percepc;;oes (em percentagem) 

At Mt Dt 
1978.4 72.465 27.233 0.302 
1979.1 75.357 24.200 0.444 

1984.4 76.505 22.997 0.498 

60 Usa-se aqui, para as percep~oes, a nota~ao ja introduzida anteriormente para os dados de expectativas; 
note-se ainda que a mesma nota~ao e usada indiferentemente para as propor~oes e para as percentagens. 

61 Para as percep~oes, a melhor regressao obtida foi: 

Dt = -0.014 At-1 + 0.008 At-2 + 0.011 At-3 - 0.035 Dt-1 + 0.147 Dt-2• 

com F = 4.005, R
2 = 0.501 e T = 13 e com todos os coeficientes estatisticamente significativos ao nfvel 

habitual. No caso das expectativas obteve-se: 

tDi+ 1 = 0.313 + 0.003 t-1Ai + 0.004 t-2Ai_ 1 - 0.008 t-3Ai_2 + 0.025 t-1Di + 
0.091 t-2Dt-l - 0.038 t-3Dt_ 2 , 

com F = 289.60, R2 = 0.995 e T = 9 e com todos os coeficientes significativos. 
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Expectativas (em percentagem) 

t-tAf t-tM{ t-tDf 
1978.2 76.187 22.736 0.447 

1978.4 64.860 34.818 0.322 
1979.2 82.938 16.796 0.266 

1989.2 30.766 68.737 0.497 

Para a resoluc;ao do problema da estimac;ao dos parametros de escala, ou seja, does

calamento das medidas de expectativas, dois metodos foram ja referidos: ode Carlson e 

Parkin [1975] eo de Batchelor [1981 e 1982], que envolve a regressao da taxa de variac;ao 
observada sobre a medida nao escalada de expectativas. Como tambem se referiu, am
bos OS metodos sao criticaveis porque pressupoem, a priori, alguma "racionalidade" das 

expectativas. 0 metoda alternativo proposto por Bennett [1984] e, entretanto, utilizado 

por Pesaran [1984 e 1989], Wren-Lewis [1985 e 1986] e Seitz [1988], permite, no entanto, 

ultrapassar essa di:ficuldade: trata-se de estimar os parametros de escala atraves da 
regressao. dos dados das estatisticas o:ficiais sobre as medidas nao escaladas das per

cepc;oes. Com efeito, nada obsta a que o metoda das probabilidades, embora formulado 

para a quanti:ficac;ao de expectativas possa, tambem, ser aplicado a conversao dos dados 

de percepc;oes. Pelo contrario, nos casos de inqueritos ( e de variaveis) identicos aquele 
que se encontra sob estudo, o comportamento do metoda sobre os dados de percepc;oes 

pode dar indicac;oes valiosas sobre a verosimilhanc;a das medidas de expectativas obti

das. Por outro lado, tambem e evidente que o metoda de Bennett envolve uma hip6tese 

muito restritiva: a de que os parametros de escala (tal como, de resto, as distribuic;oes 
agregadas) sao identicos para as percepc;oes e para as expectativas 62 • De qualquer 

modo, a estimac;ao com base em hip6teses de "racionalidade" deixa de ser inevitavel 

quando os inqueritos tambem fornecem informac;ao sobre as percepc;oes. 

Todavia, como notou primeiramente Wren-Lewis [1985], devido aos erros de medi
c;ao que muito provavelmente estao contidos nas series estatisticas o:ficiais e, sobretudo, 

nas medidas nao escaladas, a analise de regressao directa nao pode fornecer uma es
timativa precisa dos parametros de escala. Por outro lado, a regressao inversa 63

, -

da medida nao escalada sobre a serie estatistica o:ficial -, embora nao tao sensivel aos 

erros de medic;ao da primeira, pode conduzir a sobrestimac;ao do parametro de escala. 
Assim, de acordo com Maddala [1977, p. 293], tudo o que se pode reclamar e a obtenc;ao 

de um intervalo de consistencia. E devido a esse facto que Pesaran [1989, p. 226] propoe 

um estimador alternativo, ainda baseado na hip6tese de Bennett: o racio da media das 

62Refira-se que relativamente aos inqueritos da OBI sobre a evolu~ao da produ~ao industrial, baseado 
em informa~ao obtida atraves de urn inquerito extraordinario, Wren-Lewis [1985, p. 41] reporta evidencia 

empfrica que suporta esta hip6tese 
63 Note-se que, mais uma vez, se trata de meras equa~oes de medi~ao. 
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Quadro 3.8 - Estimativas alternativas dos parametres de escala para a quantificac;ao das 
expectativas de inftac;ao, 1978.1-1989.4 (valores percentuais) 

distribuic;ao de probabilidade 
metoda de estimac;ao signum uniforme normal logistic a 

Carlson e Parkin 7.138 1.818 2.926 3.175 

Batchelor 7.060 1.424 2.769 3.084 
regressao directa 7.180 1.124 2.616 2.981 
regressao inversa 7.446 1.487 2.828 3.163 
racio das medias 7.333 1.631 2.883 3.163 

taxas de variac;ao observadas sabre o da medida nao escalada das percepc;oes. No quadro 

3.8 apresentam-se as estimativas percentuais obtidas atraves dos diferentes metodos. 

Como se pode verificar, o metoda de estimac;ao de Carlson e Parkin, em geral, 

fornece estimativas fora do domfnio de consistencia, com uma clara tendencia para a 

sobrestimac;ao dos parametres de escala. Alias, embora de forma nao tao grave, o mesmo 

se verifica com 0 metoda do ra.cio das medias que, no entanto, fornece a unica estimativa 

no interior desse intervale no caso da distribuic;ao "signum". Por esse facto, nesse caso 

(e somente nesse caso), optou-se pela utilizac;ao dessa estimativa. Note-se, contudo, 

que a pobreza te6rica inerente a distribuic;ao "signum" se refl.ecte agora, tambem, nas 

estimativas obtidas: e altamente improvavel que a taxa media de variac;ao de prec;os 

sentida e esperada pelos respondentes que reportam decrescimo seja da ordem dos -7%. 

Nos restantes casos, acabamos por reter as estimativas fornecidas pelo metoda proposto 

por Batchelor dado que se revelaram as unicas que cafram no interior do intervale de 

consistencia. 

Note-se ainda que, em termos gerais, as estimativas obtidas estao de acordo com 

as encontradas, por exemplo, por autores como Batchelor [1982], Wren-Lewis [1985] ou 

Pesaran [1989] para inqueritos do mesmo tipo mas respeitantes aos prec;os de venda de 

hens manufacturados 64 • 

Com base nas estimativas selecionadas para os parametres de escala, os dados qua

litativos foram convertidos em medidas quantitativas de percepc;oes e de expectativas, 

obtendo-se series designadas por SAL, UN!, NOR e LOG para as medidas que se baseiam 

na estatfstica de saldo e nas distribui<;oes uniforme (com domfnio variavel), normal e 

logfstica, respectivamente. Por outro lado, os sufixos P e E sao usados para designar as 

percep<;oes e as expectativas, respectivamente; assim, por exemplo, enquanto que SALP 
64 No caso da quantifica!<ao das expectativas relativas a produ!<ao, as estimativas obtidas sao, em geral, 

mais elevadas; possfveis explica!<oes para este facto podem ser encontradas em Bennett [1984] e Wren

Lewis [1985]. 
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Grafico 3.1 Expectativas estimadas com base na estatfstica de saldo 
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designa a medida das percep<;oes obtida com a estatlstica de saldo, LOGE designa a 

serie de expectativas estimadas que se baseia na distribui<;ao logfstica. Nos quadros 3.9 

e 3.10 apresentam-se algumas estatfsticas sumarias para essas medidas e nos graficos 

3.1 e 3.2 as medidas de expectativas mais usuais, baseadas na estatfstica de saldo e na 

distribui<;ao normal, sao comparadas com a taxa de infla<;ao efectiva. Como seria de 

esperar, as quatro medidas encontram-se muito correlacionadas entre si e apresentam 

uma associac;ao linear com a taxa de infla<;ao observada razoavelmente elevada que, no 

entanto, e como e natural, diminui significativamente quando se passa das percep<;oes 

para as expectativas. Com excepc;ao da medida baseada no saldo, todas as medidas 

tendem a subestimar a taxa de inflac;ao efectiva. Por outro lado, todas as medidas das 

percep<;oes apresentam maior variabilidade que a taxa de infla<;ao observada, facto que 

deixa de se verificar com as medidas de expectativas. Note-se ainda que os resultados 

obtidos com as medidas de expectativas que se baseiam nas distribuic;oes uniforme, 

normal e logfstica sao, do ponto de vista dos coeficientes de correlac;ao com as taxas 

observadas, francamente inferiores aos de Pesaran [1989]. Todavia, a taxa de inflac;ao 

media no perfodo no caso analisado por Pesaran tambem e bastante inferior a do caso 

sob estudo (: 2.85% contra 4.34%, respectivamente). A analise grafica apresentada 

somente para as medidas SALE e NORE, por outro lado, permite observar um padrao 
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Grafico 3.2 Expectativas estimadas com base na distribui<;ao normal 

10~----------------------------------------------------------~ 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1\ 
: ~ 

\ 
\ 
\ 
I 
i 

\ 
I 

\ ; 
~ ..... 

o~ .. .-.... ~ .... -. .. .-.... ~ .... -. .. .-.... ~ .. ~'""~""-r 
78.1 80.1 82.1 84.1 86.1 88.1 89.4 

1--- Tax a de infla. . .......... NORE 

de comportamento identico ao descrito por Defris e Williams [1979] e por Batchelor 

[ 1986a]: em bora acompanhem razoavelmente hem a tendencia da infl.a~ao, as medidas de 
expectativas apresentam urn comportamento bastante erratico, com urn grande numero 

de "pontos de viragem" incorrectos. Como o mesmo padrao grafico tambem e tipico de 

todas as medidas de percep~oes ( nao representadas graficamente), a conclusao 6bvia 
a extrair e de que 0 metodo tradicional das probabilidades, a nao ser que seja sujeito 
a algumas modifica~oes, nao pode ser considerado adequado para fornecer estimativas 

precisas das expectativas de infl.a~ao. 

A mesma conclusao tambem emerge da analise dos quadros 3.11 e 3.12, onde a 

precisao das medidas de percep~oes e de expectativas, respectivamente, e objecto de uma 

analise mais detalhada, com base em estatisticas formuladas para avaliar a qualidade das 

previsoes. Assim, recorre-se a raiz quadrada do erro quadratico medio (RQEQM), ao 
erro absoluto medio (EAM), ao erro percentual absoluto medio (EP AM), aos coeficientes 

de desigualdade de Theil, U2 e U 1 65 , hem como a decomposi~ao do erro quadratico 

65 U2 e a segunda estatfstica de desigualdade de Theil [1966, p. 28], proposta por este autor para 
comparar a qualidade das previsoes realizadas com a regrade nao varia~ao da variavel a prever, podendo 
assumir valores superiores a unidade no caso de esse previsor ingenuo se revelar rnais adequado que o 
proposto. U1 e a estatfstica de desigualdade inicialmente proposta por Theil, - veja-se Theil [1970, 
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Quadro 3.9- Coeficientes de correlac;ao, medias e desvios-padroes das medidas alternativas 

de percepc;oes de inflac;ao, 1978.1-1989.4 

SALP UNIP NORP LOGP ITt 
SALP 1.00 

UNIP 0.848 1.00 
NORP 0.922 0.951 1.00 
LOGP 0.921 0.930 0.998 1.00 

ITt 0.843 0.744 0.809 0.805 1.00 
media 4.336 2.659 4.164 4.229 4.336 
desvio padrao 1.594 2.391 2.165 1.884 1.554 

Quadro 3.10 - Coeficientes de correlac;ao, medias e desvios-padroes das medidas alternativas 

de expectativas de inflac;ao, 1978.1-1989.4 

SALE UNIE NORE LOGE ITt 
SALP 1.00 
UNIP 0.893 1.00 
NORP 0.924 0.969 1.00 
LOGP 0.917 0.952 0.998 1.00 

ITt 0.709 0.697 0.720 0.718 1.00 

media 4.455 2.285 4.103 4.212 4.336 
desvio padrao 1.316 1.704 1.695 1.477 1.554 

89 



Quadro 3.11- Precisao das medidas de percep~,;oes de infla~,;ao, 1978.1-1989.4 

SALP UNIP NORP LOGP 

RQEQM 0.875 2.511 1.287 1.113 
EAM 0.757 1.927 1.051 0.919 

EPAM (em%) 19.768 48.169 24.795 21.443 

U 2 de Theil 0.190 0.546 0.280 0.242 

U1 de Theil 0.095 0.260 0.139 0.121 
uM 1.3x10-14 0.048 0.018 0.009 
uR 0.104 0.785 0.488 0.317 
uD 0.896 0.167 0.495 0.674 

Quadro 3.12 - Precisao das medidas de expectativas de infla~;ao, 1978.1-1989.4 

SALE UNIE NORE LOGE 

RQEQM 1.110 1.966 1.231 1.135 
EAM 0.954 1.647 0.978 0.909 

EPAM (em%) 25.778 40.679 23.552 22.442 
U 2 de Theil 0.241 0.427 0.268 0.247 

U1 de Theil 0.120 0.224 0.136 0.125 
uM 0.011 0.229 0.036 0.012 
uR 0.036 0.457 0.214 0.099 
uD 0.953 0.314 0.750 0.889 

medio (EQM) nas proporc;oes de enviesamento (UM), de regressao (UR) e residual (UD) 
66 . Com efeito, embora algumas estatfsticas, como os coeficientes de desigualdade de 

Theil, assumam valores bastante satisfat6rios nos casos das series SAL, NOR ou LOG 
67 , nao parece merecer confianc;a urn metodo que, para a conversao dos dados relativos 

as percepc;~es, s6 permite obter erros percentuais absolutos medios da ordem dos 20% 

e RQEQM's pr6ximos de 1% para uma taxa de infl.ac;ao media de 4.34%. 

Alguns outros aspectos que ressaltam dos quadros 3.11 e 3.12 merecem ainda uma 

referenda especial. Em primeiro lugar, devem salientar-se os maus resultados obtidos 

p. 32] mas note-se que se trata da reimpressao da obra publicada em 1961 -, que s6 assume valores 
no intervalo [0,1] e que pretende ser uma medida absoluta da qualidade das previsoes; todavia, veja-se 
Granger e Newbold [1986, pp. 279-80]. Ambas as estatisticas assumem o valor zero somente quando as 
previsoes sao perfeitas. 

66Trata-se da decomposi!;ao recomendada por Granger e Newbold [1986, pp. 285-6] que tambem 
mostram que, para previsoes optimas, UM e UR nao devem diferir significativamente de zero pelo que 
U D deve estar proxima da unidade. 

67 Note-se que essas estatfsticas sao inferiores as reportadas por Batchelor [1982] para as expectativas 

de evolu!;ao dos pre!;OS de hens industriais nalguns paises da CEE para o perfodo 1965-1977. 
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com a distribui~ao uniforme, bastante inferiores aos que se baseiam no saldo, facto que e 

algo paradoxa! pois este ultimo tambem pode ser justificado pela distribui~ao uniforme 

mas assentando numa hip6tese mais restritiva sobre o domfnio da distribui~ao. Alias, 
como a principal diferen~a entre os dois metodos reside no escalamento pela propor~ao 
de respostas de nao varia~ao a que o saldo e submetido no primeiro caso, parece poder

-se concluir que esse procedimento pouco tern de neutral, conduzindo a uma tendencia 

sistematica para a subestima~ao e a uma deteriorac;ao geral da qualidade das estimativas; 
noutros termos, parece ser particularmente inadequada e mesmo perigosa, em perfodos 
com taxas de infl.ac;ao elevadas, a interpretac;ao literal das respostas de nao varia~ao. 

Em segundo Iugar, a situa~ao paradoxa! enfrentada por Theil [1952] repete-se aqui 

novamente: a maior riqueza te6rica presente nas medidas baseadas nas distribui~oes 
normal e log£stica nao tern correspondencia no plano emp£rico, com a estatfstica de 

saldo a revelar-se superior a ambas no caso das percepc;oes e melhor que a normal no 

das expectativas 68 • 0 metodo us ado para a estimac;ao dos parametros de esc ala s6 pode 

fornecer uma explicac;ao parcial e somente no caso das percep~oes. N a realidade, a men or 

dependencia da estatlstica de sal do das proporc;oes de diminui~ao parece constituir, 

neste caso, uma virtude. Com efeito, recorde-se o que se afirmou sobre os problemas 

induzidos pela nao linearidade das transformac;oes de conversao no caso da normal 

(a que a log£stica tambem nao se furta), e atente-se no facto de, nas 48 observa~oes 

do per£odo analisado, em 21 delas no caso das percep~oes e em 23 ocasioes, no das 

expectativas, a percentagem de respostas de decrescimo ser inferior a 1%. Por outro 

lado, dada a fraca magnitude dessas percentagens sobre todo o per£odo, a hip6tese de 

que, em consequencia dos arredondamentos efectuados pelo INE, elas contem erros de 

medic;ao relativos muito importantes, e bastante plaus£vel. Alias, sao esses erros de 
medic;ao, eventualmente conjugados com alguma confusao entre os respondentes, -
que, em per£odos de infl.a~ao elevada, poderao responder em termos de prec;os relativos 

-, que poderao explicar a evoluc;ao algo erratica e ate enganadora dessas proporc;oes 

de respostas, fracamente correlacionadas com a taxa de infl.a~ao 69 • Mais robusta face 

a estes erro~ de medi~ao e notavelmente pouco exigente em termos de calculat6ria, 

a estatistica de saldo apresenta, neste caso, urn comportamento empirico que parece 
justificar plenamente o interesse e a confianc;a nela depositados pela generalidade dos 

analistas da conjuntura. 

Sem abandonar o quadro te6rico fornecido pela abordagem das probabilidades, 

investigou-se a possibilidade da obtenc;ao de uma serie de expectativas mais precisas. 

68Se o primeiro facto tambem pode ser imputado a estimativa escolhida para o parametro de escala, ja 
o mesmo nao sucede com o segundo, como constatamos mediante a realiza~ao de algumas experiencias 

de simula~ao. 
69Embora negativos, como seria de esperar, os coeficientes de correla~ao sao muito baixos: -0.327 e 

-0.009, respectivamente, para as propor~oes de percep~oes e de expectativas. 
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Para o efeito, dado que os resultados obtidos por outros autores com uma distribuic;ao 

assimetrica como a log-normal ou como uma lei esta.vel com assimetria fixa nao se 

revelaram encorajadores 70 , continuou-se a considerar as mesmas quatro distribuic;oes. 

Todavia, o fraco comportamento empfrico, no caso da uniforme, e o pouco adequado 

suporte te6rico, no caso da estatfstica de saldo, levaram-nos a abandonar essas duas 

medidas. Por outro lado, tendo em considerac;ao os dados apresentados nos quadros 

3.11 e 3.12, a utilizac;ao da distribuic;ao logfstica parece constituir a via mais promete

dora, com os resultados obtidos a confirmarem que, em perfodos de infl.ac;ao elevada, 

uma distribuic;ao mais centralmente concentrada que a normal e, provavelmente, mais 

adequada para 0 processo de conversao. 

Assim, o primeiro passo consistiu na ancUise da aderencia a realidade de a hip6tese 

de o intervalo de indiferenc;a nao ser constante ao Iongo do tempo mantendo, contudo, 

por agora,a sua simetria e usando a distribuic;ao logfstica. Ora, como a estimativa usada 

para o limiar de indiferenc;a foi obtida com base numa regressao, - da taxa observada 

sobre a medida nao escalada de expectativas -, os instrumentos usualmente empregues 

para a ancUise de permanencia de estrutura constituem urn recurso evidente. Assim, 

foi possfvel constatar, com base nos testes CUSUM e CUSUMSQ, bern como na analise 

dos coeficientes recursivos dos mfnimos quadrados ordinaries (018), que o limiar de 

indiferenc;a (ou parametro de escala) nao pode ser assumido constante ao Iongo de todo 

o perfodo pois todos os diagn6sticos apontaram para a instabilidade de estrutura 71 • 

Por outro lado, urn teste de Chow, considerando os sub-perfodos com taxa inferior e 

superior a da media sobre todo 0 periodo, tambem rejeita a hip6tese de permanencia 

de estrutura mesmo a urn nfvel de 1% 72 • Assim, a primeira e mais 6bvia modificac;ao 

introduzida,- alias, tambem sugerida por Carlson e Parkin [1975] e por Fishe e Lahiri 

[1981], com resultados negativos, no primeiro caso, e positivos, no segundo-, consistiu 

na considerac;ao de dois sub-perfodos distintos, com diferentes valores para o parametro 

de escala: continuando a usar o metodo de Batchelor, obteve-se, para o sub-periodo 

com taxas inferiores a media, c = 2.631 e, para 0 sub-periodo de infl.ac;ao mais elevada, 

c = 3.271. Uma tal diferenc;a e perfeitamente aceitavel se tivermos em considerac;ao 

que o parametro c refl.ecte, tambem, o grau de incerteza presente entre os respondentes 

70E dado que as leis estaveis com parametro de assimetria variavel, propostas por Batchelor [1982], 
nao s6 nao proporcionam melhorias muito significativas como exigem, ainda, a assun~ao de hip6teses 
arbitrarias adicionais e, provavelmente por esses factos, parecem ter sido abandonadas por esse autor nos 
seus trabalhos posteriores. 

71 Em particular, os coeficientes recursivos s6 estabilizam a partir de meados de 1984 e a linha superior 
de pontos criticos do teste CUSUMSQ (ao nivel de 5%) e intersectada por varias vezes ate 1984.2; sobre 
a utiliza~ao deste tipo de analise diagn6stico veja-se, por exemplo, Johnston [1984, pp. 384-92] e Harvey 
[1990, pp. 52-5 e 151-5]. 

72 0 mesmo exerdcio foi repetida para a medida normal com resultados menos claros: a hip6tese s6 e 
rejeitada ao nfvel de 10%. 
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e que este deve ser maior em perfodos de fortes tensoes inf:l.acionistas. Os resultados 

obtidos com esta partic;ao (nao apresentados) revelaram-se francamente animadores, 

com a serie de expectativas a sofrer uma melhoria significativa de precisao: por exemplo, 

o coeficiente de correlac;ao subiu para 0.806 e a RQEQM e o EPAM reduziram-se para 
1.054 e 18.734%, respectivamente. 

No entanto, a hip6tese de o intervalo de indiferenc;a ser simetrico e claramente cons

trangedora e pouco realista para um contexto como o analisado: nao parece plausfvel 

que, mesmo em perfodos com taxas inferiores a media, OS empresarios s6 reportem 

diminuic;ao se sentirem ou esperarem uma descida dos seus prec;os medios de venda 
inferior a -2.631%. 0 metodo e, contudo, facilmente generalizado ao caso de um intervalo 

assimetrico como, alias, Pesaran [1989] ja havia notado relativamente a distribuic;ao 

uniforme com domfnio variavel 78 • Com efeito, designando com -c- e c+ os limites 

inferior e superior, respectivamente, do intervalo de indiferenc;a ( c- e c+ positivos), 
a partir das relac;oes (7) e (8) e procedendo como em 3.2.5, obtem-se facilmente as 

seguintes formulas de conversao no caso da distribuic;ao logfstica: 

log( 1- e;>~t 1 ) 
rre _ + tDe±l + 

t t+1 - c 1 n• A• 
log( -e. ttl) - log( ~ tt; ) 

tDe±l 1 tAt±l 

(3.44) 

e 

(3.45) 

Da mesma forma, no caso da normal, tem-se: 

t
rre - + td;+l + c- ta;+l 

t+l - C de e de e ' 
t t+I tat+l t t+l - tat+I 

(3.46) 

e -tO"t+1- _e ___ d_e_' 
tat+1 - t t+l 

(3.47) 

onde td~+I e ta~+I continuam a satisfazer as relac;oes (22) e (23). 

A utilizac;ao do metodo de Batchelor na estimac;ao de c- e c+ confronta-se, agora, 

com um problema: as estimativas sao pouco precisas pois, como facilmente se verifica, 
se representarmos com Xu e X2t as duas variaveis do segundo membro de (44) (ou de 
(46)), tem-se Xlt - X2t = 1; alilis, o metodo OLS s6 nao falha completamente, -
situac;ao de multicolinearidade exacta -, porque a equac;ao de regressao nao contem 

termo independente. Para nao forc;ar excessivamente a hip6tese de "racionalidade" 

implfcita no metodo de Batchelor, a resoluc;ao do problema foi efectuada da seguinte 

forma: 1) com base nos dados relativos as percepc;oes e sobre todo o perfodo, procurou

se a restric;ao linear (sobre os parametros) menos constrangedora; 2) essa restri<;ao e, 
73Tambem Seitz [1988] considera esta hip6tese relativamente ao caso da distribui~ao normal. 
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aproximadamente, dada por c- = c+ /7, relac;ao que nao contraria o que seria esperado 

a priori; 3) essa restric;ao foi, em seguida, imposta sobre o processo de estimac;ao dos 

limiares de resposta a usar para a conversao dos dados categ6ricos de expectativas, 

sobre cada um dos sub-perlodos. Assim, para o sub-perfodo com taxas superiores a 
media obteve-se a+ = 4.045% (-a- = -0.578%) e para 0 sub-perfodo com inflac;ao mais 

atenuada estimou-se a+ = 2.830% ( -c- = -0.404%). Com estas estimativas para OS 

limiares de resposta obteve-se uma nova serie para a taxa media esperada de infla<;ao, 

designada por LOGE2SAS, cuja representa<;ao gra.fica e dada no grafico 3.3 e cujos 
valores sao apresentados no Quadro 3.17 (no final do capftulo). 

Por outro lado, embora a evidencia empfrica, neste caso, apoie menos claramente 

a hip6tese de mudan<;a estrutural, o mesmo exerdcio foi repetido com a distribuic;ao 
normal, obtendo-se a serie NORE2SAS. Note-se, contudo, que os melhores resultados 
foram agora obtidos com c- = 0%, facto que parece poder ser interpretado como in

dicando que os erros de medi<;ao induzidos pelas respostas de diminuic;ao assumem, no 

caso da normal, uma magnitude bastante mais perturbadora que no da logfstica. As 
estimativ~ obtidas para c+ aproximam-se bastante das associadas a logfstica: 3.884% e 

2.784%, respectivamente, para os sub-perlodos com taxas acima e abaixo da media. No 

quadro 3.13 apresentam-se as estatfsticas de base e de avalia<;ao da precisao de ambas 

as series. Como se pode constatar, as series estimadas aproximam-se agora muito mais 

das taxas observadas do que as medidas tradicionais, com as modificac;oes introduzidas 

de forma a tornar a abordagem das probabilidades mais realista a produzirem resulta

dos positivos bastante significativos. Por outro lado, as diferenc;as entre as duas series 

sao muito pouco significativas como, de resto, uma representac;ao grafica (nao apre

sentada) confirma. Todavia, decidiu-se reter apenas a serie resultante da distribuic;ao 
logfstica, nao s6 devido a sua ligeira superioridade estatfstica sobre a normal (em todos 
os aspectos) como, ainda, aos problemas provocados pela utilizac;ao desta ultima. 

Embora com um comportamento empfrico bastante satisfat6rio, no sentido em que 

as taxas medias previstas se aproximam bastante das observadas, a medida LOGE2SAS 
nao se furta a fortes crfticas. De facto, a sua deriva<;ao assenta, duma forma excessiva, 

no metodo de estimac;ao proposto por Batchelor [1981 e 1982] que, como ja vimos, 

pressupoe, nalguma medida, a "racionalidade" das expectativas. Alias, e esse facto que 
explica que, quando aplicado aos dados de percepc;oes, o metodo produza resultados 

(nao apresentados) ligeiramente inferiores aos obtidos para as expectativas, o que nao 

pode deixar de ser considerado como um obstaculo a validac;ao da serie obtida para 

estas ultimas. Por outro lado, a partic;ao da amostra em dois sub-perfodos, com a 

consequente estimac;ao separada dos limiares de resposta para cada um deles, e algo 

arbitraria e s6 permite resolver o problema de instabilidade detectado atras de forma 

grosseira. Noutros termos, e mais razoavel supor que os limiares de resposta evoluem 
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Grafico 3.3 Medida de expectativas LOGE£SAS 
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Quadro 3.13- Estat:fsticas basicas e de analise de precisao das medidas de expectativas 

NORE2SAS e LOGE2SAS, 1978.1-1989.4 

NORE2SAS LOGE2SAS 

media 4.248 4.264 

desvio-padrao 1.576 1.547 

coef. de carrel. 0.857 0.865 
RQEQM 0.832 0.800 

EAM 0.629 0.611 

EPAM (em%) 14.836 14.620 

U2 de Theil 0.181 0.174 

U1 de Theil 0.091 0.088 
uM 0.011 0.008 
uR 0.084 0.063 
uD 0.905 0.929 
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no tempo de forma suave, sem saltos bruscos, o que s6 podera ser conseguido com urn 
modelo de regressao com coeficientes estocasticos. Por outro lado, ainda, e plaus{vel 
a suposic;ao de que o metodo de estimac;ao usado seja pouco robusto face a erros de 

medi<;ao e mesmo a "outliers" (como parece ser o caso dos dados de expectativas referen
tes ao 4Q trimestre de 1981) 74 • Alias, saliente-se que as poss{veis origens de eventuais 

erros de medi<;ao sao, neste domfnio, inumeras: aos habituais erros de amostragem 

devem acrescentar-se os que provem dos arredondamentos ( efectuados pelo INE), os que 
resultam dos processes de agrega<;ao e dessazonalizac;ao do Cap. 2, os que derivam da 

forma como as questoes sao formuladas e interpretadas, os que resultam da considerac;ao 

de uma distribuic;ao eventualmente incorrecta (sobretudo para os perfodos de mais forte 

infla<;ao), etc .. Todos estes erros de medi<;ao se repercutem, sobretudo, nas estimativas 
dos limiares de indiferen<;a que, como vimos, desempenham basicamente o papel de 

parametres de escala. Ao permitir que estes parametres evoluam no tempo de forma 

estocastica, com base no ajustamento dos dados das percep<;oes as taxas observadas, 

nao s6 se consegue tornar mais flexivel o metodo das probabilidades como, ainda, se 
espera conseguir eliminar parcialmente esses erros de medic;ao. De novo, e necessaria 

assumir hip6teses fortes mas inevitaveis e nao excessivamente constrangedoras: os limi

ares de resposta, tal como os erros de medi<;ao sao, em cada periodo, identicos para as 
percep<;oes e para as expectativas. 

Assim, o modelo proposto para a estima<;ao dos limiares de resposta, na forma de 

espa<;o de estados e, para a t-esima observa<;ao (t = 1, ... , T), o seguinte: 

log(l- D,) log(_&_) 
II - c+ D, + - 1 -At + 
t- t loge DtDt) - log(l ~'AJ Ct loge :V~') - log(l ~'AJ ce, 

cf" = ci /7, 
ct ,___ N(O, u 2

), 

C+ - c+ + TJ t - t-1 t' 

TJt ,___ N(O, u 2q), 

cci ,.._ N( 4.693, 0.044 u2
), 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 

(3.51) 

(3.52) 

(3.53) 

onde as variaveis aleat6rias f:t e TJt nao sao correlacionadas (nem entre si nem umas com 

as outras). Como se pode constatar, trata-se de um dos modelos basicos de parametros 

vari<iveis ao Iongo do tempo,- veja-se, por exemplo, Harvey [1981, pp. 200-7] -, que 

permite considerar altera<;oes de estrutura muito substanciais, com os parametres a 
evoluirem de acordo com urn processo estocastico nao estacionario (mais precisamente, 

urn "passeio aleat6rio"). 

74 Como se pode verificar pelo quadro 3 do anexo estatistico, a propor~ao de respostas anormalmente 
elevadas de diminui!;ao deve-se aos "outros subgrupos" 
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Mais concretamente, a equac;ao (48) e a equac;ao de medic;ao, onde os parametros 

ci e c'f sao as variaveis de estado ( ou "sinal"), nao directamente observaveis, e cuja 

medic;ao e distorcida pelo "rufdo", isto e, pelos erros atras referidos. Alias, note-se como 

a terminologia empregue nos modelos de espac;o de estados e particularmente adequada 
a esta situac;ao, em que a equac;ao (48), obtida com base em (44) e, efectivamente, uma 

equac;ao de medic;ao (dos parametros de escala), "contaminados pelo rufdo". A equac;ao 

(49) exprime a relac;ao linear anteriormente referida, imposta sobre os parametres por 

forma a melhorar a precisao da sua estimac;ao. Por outro lado, e na equac;ao de transic;ao 

(51) que se especifica o processo aleat6rio postulado para a evoluc;ao temporal do limiar 

superior de resposta, urn passeio aleat6rio. Note-se ainda que, em (52), o parametro q 

e 0 chamado "racio sinal-rufdo"' para 0 qual nao possufmos informac;ao a priori, que 
determina a amplitude de variac;ao de ci ao Iongo do tempo 76 • Finalmente, em (53) 
estabelecem-se as condic;oes iniciais, isto e, sao fixados OS va}ores dos parametros para a 

distribuic;ao a priori; neste caso, tratam-se das estimativas obtidas previamente atraves 
de uma regressao OLS sobre o perfodo 1974.1-1977.4. 

Em termos da modelizac;ao da variabilidade dos parametros ao Iongo do tempo, o 

modelo e, no essencial, semelhante ao proposto por Cooley e Prescott [1973 e 1976], 

usado por Seitz [1988] para a conversao de dados categ6ricos mas com uma distribuic;ao 
normal. Todavia, nao se adopta a parametrizac;ao af formulada para distinguir as 
variac;oes transit6rias das permanentes; uma tal distinc;ao, alem de tornar o processo 

de estimac;ao mais complicado, s6 parece justificar-se em modelos de regressao causais. 

De qualquer forma, o parametro q, que aqui desempenha um papel de alguma forma 

semelhante ao do parametro '"Y de Cooley e Prescott, tambem foi estimado previamente 

por meio de um processo de pesquisa de grelha, de forma a maximizar a func;;ao de 

verosimilhanc;a, obtendo-se q = 20. 

A estimac;ao do modelo ( 48) a (53) foi efectuada com base no algoritmo de Kalman 
tendo-se, tambem, procedido ao alisamento das estimativas (veja-se, por exemplo, Har
vey [1981, Cap. 4] ou Chow [1984]), dado o objectivo ser a estimac;ao dos limiares de 
resposta e nao a sua utilizac;ao para fins de previsao imediata 76 • Os resultados obtidos 
foram os seguintes: 

ci: = 3.649 (cT = o.521), a 
(20.421) 

0.148, LL -57.078, R 2 0.991, T = 48, 

75Se q = 0 e sem a utiliza~ao da informa~ao a priori, o modelo reduz-se ao modelo classico de regressao 

pois ci = c£_ 1 , V teo algoritmo de Kalman degenera no dos minimos quadrados recursivos. 
76 A utiliza~ao dos coeficientes recursivos nao alisados pode dizer-se que corresponde a situa~ao en

frentada pelo analista de conjuntura que, a medida que vai obtendo informa~ao adicional com os resul
tados dos novos inqueritos, vai procedendo a actualiza~ao dos coeficientes para fins de previsao de curto 
prazo. 
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onde LL representa o valor maximizado do logaritmo da fun<;ao de verosimilhan<;a, que 

deve ser comparado com o valor assumido pela mesma estatfstica quando se emprega 
a estima<;ao OLS (: -63.753). Alias, apesar do teste do ra.cio das verosimilhan<;as pos

suir, neste caso, urn nivel de significancia real inferior ao nominal (veja-se Chow [1984, 
p. 1240]), ele tambem permite rejeitar claramente a hip6tese nula (H0 : q = 0) de 

nao variabilidade dos limiares de indiferen<;a ao longo do tempo 77 • Como e evidente, 

a possibilidade de ct poder variar livremente ao longo do tempo permite obter urn 

ajustamento particularmente hom 78 • 

As estimativas assim obtidas com base nos dados das percep<;oes foram, para cada 

trimestre, aplicadas sobre os respectivos dados categ6ricos das antecipa<;oes, formuladas 
no mesmo periodo (para o periodo seguinte); obteve-se assim uma serie de expectativas 

designada por LOG EASES, dada no quadro 3.17, cuja compara<;ao com a serie de taxas 
observadas pode ser analisada com base no quadro 3.14 e no gra.fico 3.4. 

Mais uma vez e evidente que o abandono das hip6teses de simetria e de nao variabi

lidade no tempo do intervalo de indiferen<;a permite melhorar radicalmente o compor

tamento empfrico do metodo das probabilidades, com a serie LOGEASES muito mais 
proxima da evolu<;ao efectiva da taxa de infla<;ao do que as series SALE, UNIE, NORE 

ou LOGE. Embora a compara<;ao com LOGE2SAS nao seja tao favoravel (e, nalguns 

aspectos e, ate, desfavoravel), a deriva<;ao de LOG EASES foi efectuada de acordo com 

hip6teses menos restritivas e mais plauslveis, pelo que tambem esta serie sera retida 

para a analise posterior. Alias, interessara tambem averiguar em que medida e que 

as conclusoes obtidas sao robustas as medidas de expectativas usadas. Acrescente-se 
ainda que a valida<;ao da serie LOGEASES tambem foi efectuada mediante a mode

liza<;ao do comportamento dos valores estimados de ci, com o prop6sito de averiguar 

se a evolu<;ao destes corresponde aproximadamente ao que seria de esperar a priori. Os 

resultados obtidos apoiam essa valida<;ao, com o nfvel de infla<;ao e, sobretudo, com a 
sua varia<;ao relativamente ao perfodo anterior a exercerem uma influencia sistematica 

positiva significativa, no contexto de urn modelo de ajustamento parcial: 

A+ ct = 1.212 
(3.538) 

+ o.5o1Ct-1 
(4.005) 

+ 0.128 Ilt 
(2.116) 

+ 0.356 (ITt - IIt-d, 
(3.109) 

A -2 
F = 21.488, a= 0.473, R = 0.572, h-alt= 0.299, T = 47, 

onde h-alt e a estatfstica alternativa-h de Durbin, que se destina a detectar a presen<;a 

de autocorrela<;ao quando, entre os regressores, se inclui a variavel end6gena desfasada 

770 valor assumido pela estatistica de teste e 13.351, que e significativo mesmo ao nfvel de 1%. 
78 Tambem confirmado pelos valores das estatisticas R'JJ (= 0.952) e R~ (= 0.991), propostas por Harvey 

[1984] para modelos de sucessoes cronol6gicas e mais exigentes que o tradicional R2
; o valor de R~ s6 

vern confirmar que a dessazonaliza~ao da taxa de infia~ao a que se procedeu anteriormente foi adequada. 

98 



Grafico 3.4 Medida de expectativas LOGEASES 
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Quadro 3.14- Estatisticas basicas e de analise de precisao da medida de expectativas 

LOGEASES, 1978.1-1989.4 

LOG EASES 

media 4.366 

desvio-padrao 1.464 

coef. de carrel. 0.831 

RQEQM 0.872 

EAM 0.668 

EPAM (em%) 15.869 

U 2 de Theil 0.189 

U 1 de Theil 0.095 
uM 0.001 
uR 0.038 
un 0.961 
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e quando, nestas circunstancias, nao e poss{vel calcular a usual estat£stica h (veja-se, 

por exemplo, Judge et al. [1985, pp. 326-7]). Neste caso, o valor da estat£stica nao poe 

em causa a consistencia do estimador usado (o estimador 018). Tendo em considera<;ao 

que boa parte da variabilidade de at pode ser atribufda aos erros de medi<;ao referidos, 

a qualidade do ajustamento pode ser considerada bastante boa. Note-se, tambem, a 

plausibilidade da estimativa obtida para o termo independente. 

5.3. Medidas baseadas no metoda da regressao 

0 facto de os ITCCRs terem sido lanc;ados no momento em que a infl.ac;ao comec;ou 

a assumir urn comportamento mais acelerado e instavel e de abrangerem urn perfodo 

marcado por taxas elevadas tern, sobre a qualidade das medidas que se baseiam no 

metodo da regressao, consequencias bastante perturbadoras. Com efeito, como vere

mos, a capacidade informativa contida numa classe de respostas com peso significativo 

no metodo, - as de diminuic;ao de prec;os -, revelou-se muito escassa, com a fraca vari

abilidade das observac;oes de Dt a impedir a estima<;ao precisa do respectivo coeficiente. 

Por outro lado, os resultados obtidos tambem nao contrariam a hip6tese, anteriormente 

formulada, de essas proporc;oes de respostas conterem erros de medic;ao importantes; e, 

provavelmente, como consequencia desse facto que a evoluc;ao de Dt se revela, muito 

frequentemente, enganadora. 

Como as especificac;oes de Anderson e de Pesaran se revelaram pouco adequadas, 

sao propostas e testadas com sucesso alterac;oes substanciais ao metodo que aproveitam 

o conteudo informativo de uma categoria de respostas tradicionalmente considerada 

neutra mas que, em perfodos marcados por taxas de infl.ac;ao elevadas, nao parece poder 

ser negligenciada- as de nao variac;ao de prec;os. 

Relativamente a especificac;ao de Anderson, a estimac;ao OLS da equac;ao (34) sobre 

o periodo 1978.1-1989.4 produziu os seguintes resultados: 

ITt= 7.011 At + 1.267 Dt~ 
(29. 750) (0.203) 

A --2 
u = 0.871, F = 103.650, LL = -60.454, R = 0.699, DW = 0.992, T = 48. 

Os resultados proporcionados por esta especificac;ao nao podem ser considerados satis

fat6rios: em bora o modelo "passe" inumeros testes diagn6stico 79 , tendo em conta que se 
790 modelo foi submetido com sucesso aos seguintes testes: 'Ill, de forma funcional de Harvey e Collier 

(com as observa~oes dispostas por ordem crescente dos valores de At), RESET de Ramsey (com as 
potencias dos valores ajustados e das variaveis explicativas), CUSUM, CUSUMSQ e varios testes de 

Chow de estabilidade de estrutura (com parti~oes arbitrarias da amostra), de normalidade dos resfduos 

de Jarque e Bera, e ainda aos testes de heterocedasticidade de White, de Breusch-Pagan e de urn processo 
ARCH de ordem quatro. Sobre estes testes veja-se, por exemplo, Judge et al. [1985 e 1988], A. S. Lopes 

[1988] e Harvey [1990]. 
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trata de dados de percepc;oes, a qualidade do ajustamento nao e satisfat6ria, a estatlstica 

de Durbin-Watson indica a presenc;a de autocorrelac;ao significativa e/ ou de erros de es

pecificac;ao na parte estrutural do modelo e, mais grave ainda, o coeficiente estimado 

de Dt nao possui o sinal correcto ( e, alias, mostra-se estatisticamente insignificante). A 

posslvel presenc;a de autocorrelac;ao ate, pelo menos, a ordem quatro, e tambem indi

cada pelos testes Q de Box-Pierce, "Q-modificado" de Ljung-Box [1978] e por urn teste 

de multiplicadores de Lagrange. Alias, uma analise da precisao da serie de percepc;oes 

resultante, identica as conduzidas anteriormente para 0 metodo das probabilidades (mas 

cujos resultados nao sao apresentados), mostra apenas uma ligeirfssima superioridade 

sobre a serie ajustada que usa como unico regressor a estatlstica de saldo; no entanto, 
quando se consideram criterios de escolha que, de alguma forma, respeitam o prindpio 
da parcim6nia na utilizac;ao de variaveis explicativas, como os do R 2

, da AIC de Akaike 
ou o SBIC de Schwarz (veja-se, por exemplo, A. S. Lopes [1988, Cap. 2]), essa supe

rioridade esfuma-se completamente. Note-se ainda que se, no processo de estimac;ao, 

se incorporar urn esquema adequado de autocorrelac;ao para as variaveis residuais (urn 
AR(4) com os coeficientes de ordem dois e tres nulos), o coeficiente de Dt torna-se es
tatisticamente (pouco) significante mas o seu sinal permanece positivo. Em conclusao, 

a especificac;ao de Anderson revela-se claramente inadequada para a modelizac;ao da 

func;ao resposta agregada no perfodo abrangido pelos ITCCRs. 

Tambem a especificac;ao assimetrica de Pesaran, a priori mais realista que a de An
derson, nao parece, no entanto, set empiricamente suportada pelos dados dos ITCCRs. 

Com efeito, os melhores resultados obtidos, - usando o metodo NLGLS ("non-linear 

generalized least squares"), analogo nao linear do metodo GLS, que Amemiya [1983] 

atribui a Gallant e Goebel [1976] 80 -, foram os seguintes: 

Tit = 9.090 At/ (1 + 0.391 At) + Ut, 
(7.472) (1.630) 

Ut 0.479 Ut-l - 0.454 Ut-2 + rlt, 
( 4.506) ( -4.317) 

A --2 
u = 0.689, LL = -49.229, R = 0. 716, DW = 1.668, T = 48, 

onde a variavel Dt nao aparece pois o seu coeficiente nao se revelou estatisticamente 

significante. Note-se, ainda, que o estimador NLGLS iterativo, tambem referido por 

Gallant e Goebel, produziu resultados semelhantes aos apresentados mas com urn ajus

tamento ligeiramente inferior. Embora a qualidade do ajustamento (medida por LL e 
por R

2
) seja (ligeiramente) superior a da especifica<,;ao linear de Anderson, o sinal de ~ 

800 estudo de simula!;ao efectuado por estes autores aponta para a superioridade do estimador NLGLS 
(em termos de eficiencia) sobre o estimador NLLS ("non-linear least squares") e sobre urn estimador 
alternativo (de Hannan), mesmo quando 0 processo de autocorrela!;aO nao e correctamente especificado. 
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contraria a hip6tese assumida e, alias, o coeficiente tambem nao parece ser significative 

ao nfvel habitual; a magnitude de &. tambem parece ser excessivamente grande. A possi

bilidade de as estimativas terem sido adversamente afectadas por urn eventual problema 

de heterocedasticidade tambem foi investigada. Assim, efectuaram-se testes de White, 
tanto com os resfduos da estima~ao NLLS como com os da estima~ao NLGLS que, no 
entanto, nao permitiram rejeitar a hip6tese de a variancia ser constante ao Iongo do 

tempo. 

Em nossa opiniao, o principal problema das especificac;oes anteriores reside no des

prezo a que e votada a informac;ao contida nas respostas de nao variac;ao de prec;os 

(de "=") que, pelo menos em perfodos como 0 da analise, nao pode ser interpretada 
literalmente (como e reconhecido implicitamente pelo metodo rival, 0 metodo das pro

babilidades, a prop6sito do intervalo de indiferenc;a). Com efeito, nao parece correcto 

admitir que qualquer variac;ao de pre~os, por menor que seja, e efectivamente repor

tada pelos empresarios; pelo contrario, e plauslvel supor que uma boa parte dos casos 

observados de respostas de nao variac;ao corresponda a pequenas variac;oes (positivas 

ou negativas) relativas dos prec;os. Alias, dado que as proporc;oes Dt se mostram pouco 

informativas, e natural que se procure nas respostas de nao variac;ao a informac;ao adi

cional que permita complementar a fornecida por At, obviamente insuficiente. 

Mais ainda, e razoavel admitir que, com a inflac;ao a acelerar, seja mais elevada a 

taxa de variac;ao positiva a partir da qual sao reportados aumentos e que, pelo contrario, 

em perfodos de decrescimo generalizado de prec;os ou de forte desacelerac;ao, os em

presarios s6 reportem diminuic;ao para variac;oes negativas significativas. De qualquer 
forma, em perfodos inflacionistas, nao parece adequado admitir a simetria desses "limi

ares de indiferenc;a" em torno da taxa zero. Alias, note-se que Seitz [1988] encontra, 

para o caso da Alemanha, evidencia empfrica de suporte para estas hip6teses. Assim, 

sao retomadas as alterac;oes propostas em A. S. Lopes [1991] que visam incorporar es
tas considerac;oes e que tomam em considerac;ao, de forma explfcita, as proporc;oes de 

respostas de "= " (representadas por Mt no caso das percepc;oes e por tMt+l no das 
expectativas). Note-se ainda que, de acordo com o anterior, a especificac;ao proposta 

procura satisfazer a condic;ao de que o sentido do conteudo informative dessas respostas 
possa ser variavel ao Iongo do tempo, de acordo com a hist6ria recente da inflac;ao. 

0 ponto de partida continua a ser a equac;ao (5) mas esta e agora desagregada da 
seguinte forma: 

II "" + n+ "" = n= "" - n-t = L..., wi it + L..., wi it + L..., wi it' (3.54) 

on de o segundo somat6rio (do segundo membro) se ref ere aqueles respondentes que 

reportam nao variac;ao de prec;os mas que sofreram, na realidade, uma variac;ao diferente 
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de zero mas pouco significativa. Relativamente a Tit e postulada a hip6tese 81 

rrt = 0: + et' 0: > 0, (3.55) 

e relativamente a IIi; continua a assumir-se como valida a relac;ao (36), com et e cit 
representando o efeito agregado dos factores espedficos a cada empresa, assumidos 

independentes e com medias nulas e variancias constantes (u! e u:, respectivamente) 

mas nao necessariamente nao autocorrelacionados; o: e f3 podem ser interpretados como 

as taxas medias de variac;ao (em valor absoluto) das empresas que reportam acrescimo 

e decrescimo dos seus prec;os medios, respectivamente. 

Por outro lado, relativamente a proporc;ao de respondentes que reporta "= " mas 

que sofreu, na realidade, uma variac;ao de prec;os diferente de zero (representada com 

8Mt, com 0 ~ 8 ~ 1) e assumido que 

II~= o:- JLIIt + e~, JL > 0, Tit 2': 0, (3.56) 

com c~ a satisfazer hip6teses identicas as assumidas para as restantes perturbac;oes 

aleat6rias (sendo a variancia comum destas variaveis representada com u!). Assim, 

s6 uma proporc;ao de respostas de nao variac;ao, (1 - 8)Mt, e desprezada da analise. 

No entanto, com esta hip6tese, consegue-se tornar II;t= variavel ao Iongo do tempo mas 

introduz-se urn novo problema: com taxas de infiac;ao elevadas, ela pode ser negativa, o 

que constitui um facto contradit6rio pois e precisamente em periodos de forte acelerac;ao 

da infiac;ao que II~ deve assumir valores positivos mais elevados 82 • Em seguida veremos 

como este problema pode ser resolvido. 

Relativamente a proporc;;ao 8, e de esperar que ela nao seja constante ao Iongo do 

tempo mas que varie com a propria hist6ria recente da infiac;;ao. Mais concretamente, 

assume-se que 

8t = ¢ + r MM(ITt), r < 0, (3.57) 

onde MM(ITt) e uma media m6vel simples de ITt e onde se impoe r negativo precisa

mente para resolver a contradic;ao anteriormente referida. Assim, nao s6 o conteudo 

informative das respostas de nao variac;ao adquire urn caracter fiutuante, em termos de 

sentido e de magnitude da variac;ao, ao Iongo do tempo como, ainda, se consegue o efeito 

pretendido de o segundo termo do segundo membro de (54) ser geralmente positivo em 

81 Tambem a hip6tese de Pesaran foi ensaiada mas niio se revelou adequada dado que a variabilidade 
da infia~iio no caso estudado e bastante inferior a do caso analisado por esse autor. 

82 Note-se que o problema resulta de se ter ligado II;t a a: facto que, dada a forma da rela~iio, implica 
que J1. deva ser positivo. A via alternativa, de ligar II;t a (:3, permitiria resolver facilmente o problema 

mas mostrou-se empiricamente muito pobre dado que a fraca variabilidade de Dt arrasta consigo a 
impossibilidade de estimar com precisao todos OS coeficientes a ela ligados, isto e, todos OS parametros 
excepto a:. 
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peri'odos de forte acelerac;ao da inflac;ao 88 • Note-se, ainda, que os valores m(nimo e 

maximo estimados para esse termo, representado por "'t, pod em fornecer indicac;oes 

uteis para a resoluc;ao do problema da estimac;ao dos limiares de indiferenc;a. 

Usando todas as relac;oes postuladas (incluindo (36)) em (54) obtem-se 

Tit= a [At + Mt (¢> + r MM(Tit))] - (3 Dt 
1 + P,Mt(cf> + T MM(Tit)) + Ut, 

(3.58) 

on de 

Ut = c-t/[1 + p,Mt(cf> + r MM(Tit))], (3.59) 

com 

(3.60) 

notando-se que 0 termo aleatorio residual Ut nao e necessariamente homocedastico e nao 

autocorrelacionado. Alias, deduz-se facilmente que 

pelo que a possibilidade de tambem Ut sofrer de urn problema de heterocedasticidade 

deve ser devidamente averiguada. 

Estimada tambem pelo metodo NLGLS 84, a equac;ao (58) permitiu obter OS me

lhores resultados com uma media m6vel de peri'odo dois, representada com MM2t; por 

outro lado, a varilivel Dt mostrou-se (como ja seria de esperar), novamente, estatistica

mente insignificante pelo que foi exclui'da da regressao. Os resultados obtidos foram os 

seguintes: 
6.503 [At + Mt (1.391 - 0.301 MM2t)] 
(16.517) (3.347) ( -4.144) ITt = ------------------ + Ut, 

1 +2.730Mt (1.391 - 0.301 MM2t) 
(4.838) (3.347) ( -4.144) 

Ut = 0.455 frt-1 + rJt, 
(3.436) 

--2 A LL = -35.412, R = 0.901, DW = 1.950, a= 0.529, T = 48. 

(3.61) 

(3.62) 

:E de salientar a boa qualidade global do ajustamento, bern superior a.s proporcionadas 

pelas especificac;oes de Anderson e de Pesaran, bern como a significa.ncia estati'stica de 

todos os coeficientes (com a excepc;ao ja mencionada) eo facto de todas as restric;oes de 

83 E de eventualmente poder ser negativo em per:lodos de forte desacelera!;ao, complementando, entao, a 
( escassa) informa!;ao estatfstica dada por Dt. Alias, note-se que Mt se en contra muito mais negativamente 
correlacionada ( negativamente) com Ilt do que Dt. 

84Tambem OS metodos da maxima verosimilhan!;a e NLGLS iterativos foram experimentados pro
duzindo estimativas muito pr6ximas das obtidas mas aparentemente menos eficientes. 
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sinal serem satisfeitas. Tambem a magnitude de & esta, agora, de acordo com o que seria 

de esperar a priori e a simplicidade do esquema de autocorrelac;ao que foi necessario 

assumir tambem e not6ria. Para averiguar da possfvel presenc;a de heterocedasticidade 

utilizou-se urn teste do tipo do proposto por White (em prindpio, mais potente que o 

de Breusch-Pagan). Assim, dada a forma nao linear da relac;ao (61), considerou-se toda 

a parte fixa do seu segundo membro como urn unico regressor, representado por Wh e 

efectuou-se a seguinte regressao auxiliar: 

A 

;; = -0.300 + 0.313 Wt 

( -0.581) (1.132) 

0.004 Wt2 , 

( -1.174) 

R 2 = 0.031, F = 0.725, DW = 2.269, u = 0.384, 

que nao permite rejeitar a hip6tese de a variancia ser constante ao longo do tempo 85 • 

Por outro !ado, testes em que, sob a alternativa, se tern urn processo ARCH de ordem 

quatro, efectuados com os resfduos NLGLS e NLLS, tambem nao permitiram rejeitar a 

hip6tese de homocedasticidade 86 • 

Finalmente, como teste adicional de validac;ao da aplicac;ao das formulas (61) e (62) 

a conversao dos dados categ6ricos de expectativas, procedeu-se a analise dos valores 

estimados de E w;= IT~ , representados por :Yt (veja-se o quadro 3.15, onde tambem 

se apresenta a medida estimada de percepc;oes, designada de REGP, isto e, os valores 

ajustados obtidos de (61) e (62)). Como se pode constatar, essa verificac;ao e claramente 

favoravel, nao contrariando as hip6teses assumidas: 

a) a contribuic;ao desse termo para os valores globais estimados das percepc;oes e, 

em pouco mais de dois terc;os das observac;oes, positiva; 

b) em valor absoluto e em media, essa contribuic;ao e de cerca de 10% e tern urn 

maximo de 32%; 

C) aJem de pOUCO frequentes, OS valores negativos sao pOUCO significativos, hem 

menores que a generalidade dos positivos e coincidem com os perfodos de de

sacelerac;ao da infl.ac;ao e, 

d) os valores mfnimo e maximo estimados, cerca de, respectivamente, -0.4% e 1.6% 

sao bastante verosfmeis. 
850 valor da estatistica de teste (T R 2 = 1.498) e bern inferior ao ponto critico obtido da tabela da qui

quadrado com dois graus de liberdade, mesmo ao nivel de 25%. Tambem a utiliza~ao dos quadrados dos 
resfduos da estima~ao NLLS como variavel dependente da regressao auxiliar permite rejeitar claramente 
a hip6tese de heterocedasticidade. 

860s valores das respectivas estatlsticas de Ljung-Box, calculadas com os coeficientes de autocorrela~ao 
dos quadrados dos residuos, sao, respectivamente, 1.798 e 0.491. 
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Assim, embora o papel fundamental continue a pertencer as respostas de aumento (b)), 

a contribuic;ao das de nao variac;ao tern o sinal, a magnitude e a evoluc;ao que seriam 

de esperar no periodo (inflacionista) em ancUise(a), c) e d)). Noutros termos, o papel 

desempenhado por esse tipo de respostas no processo de estimac;ao e, em termos gerais, 

basicamente urn papel dual, de complemento das respostas de aumento em periodos 

de acelerac;ao e de substituic;ao das de diminuic;ao em periodos de desacelerac;ao. Final

mente, os referidos valores minimo e maximo estimados constituem estimativas bastante 

plausiveis para os limiares de indiferenc;a (medios) no perfodo. 

A formula de conversao representativa do metodo da regressao resulta das equa~oes 
(61) e (62) e e dada por 

Ti
e _ 6.503[tA:+l + tMi+1(1.391- 0.301MM2t)] 

t t+l - ( ) + 0.455 ilt, 
1 + 2. 730 tM{+l 1.391 - 0.301 M M2t 

que permite obter a serie de expectativas estimadas designada por REGE, dada no 

quadro 3.17. Nos grcHicos 3.5 e 3.6 efectua-se a compara~ao das series REGP e REGE 

com as taxas de inflac;ao observadas e no quadro 3.16 sao apresentadas as estatfsticas de 

base e de analise da precisao das duas medidas. Como se pode observar, com excepc;ao 
de um possivel "outlier" em 1981.4, 0 ajustamento da medida de percepc;oes as taxas 

efectivas e muito hom e, por si so, justifica a utilizac;ao do metodo na conversao dos 

dados de expectativas. Com efeito, a serie REGP aproxima-se muito mais de ITt do 

que as medidas tradicionais de percepc;oes do metodo das probabilidades, por exemplo, 

com um coeficiente de correlac;ao muito proximo da unidade e com uma RQEQM e 

urn EAM que sao aproximadamente iguais a metade dos obtidos com SALP (veja-se o 
quadro 3.11). A deteriorac;ao geral de precisao observada quando da passagem da serie 

de percepc;oes para a de expectativas, embora significativa, nao e de molde a colocar 
em causa a credibilidade desta ultima pois e bastante plausivel; alias, e curiosa notar 

que, de acordo com a decomposic;ao do EQM, a medida REGE e superior a REGP, 

sobretudo em termos da componente de enviesamento, quase nula no caso da primeira. 

Por outro lado, tambem a serie REGE se aproxima muito mais de ITt do que as medidas 
tradicionais do metodo das probabilidades e, em termos empfricos, a comparac;ao com 

as duas series baseadas em modificac;oes ao metodo das probabilidades permite situa-la 

aproximadamente ao mesmo nivel de precisao. Contudo, a medida REGE possui, sobre 

essas medidas, a virtude de nao ser tao vulneravel teoricamente, isto e, de se apoiar 

numa argumentac;ao teorica menos susceptive! de sofrer fortes crlticas. De resto, os 

coefi.cientes de correlac;ao entre as tres medidas sao bastante elevados: 0.820 e 0.850 de 

LOGE2SAS com LOGEASES e REGE, respectivamente, e de 0.908 entre estas duas 

ultimas. Como se pretende que as analises do processo de formac;ao e OS testes de 

"racionalidade", a efectuar posteriormente, tenham urn caracter robusto (em particular 
face a erros de medic;ao), as tres series serao retidas para estudo posterior. 
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Grafico 3.5 Medida de percepc;oes do metodo da regressao (REGP) 
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Grafico 3.6 Medida de expectativas do metodo da regressao (REGE) 
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Quadro 3.15 - Estimativas de E w;= IIi; ( .:Yt) e medida das percep~oes de infla~ao baseada no 
metoda da regressao (REGP) 

.:Yt REGP .:Yt REGP 
1978.1 1.37 5.46 1984.1 1.47 7.03 

2 0.11 5.14 2 1.14 6.81 

3 0.08 4.50 3 1.59 6.76 

4 0.73 5.62 4 0.95 5.95 
1979.1 1.01 6.22 1985.1 0.35 5.36 

2 0.45 6.35 2 0.32 5.10 
3 0.78 6.36 3 -0.13 4.42 

4 0.58 6.31 4 -0.37 3.51 

1980.1 0.38 5.24 1986.1 -0.41 3.11 

2 -0.08 2.57 2 -0.40 2.69 
3 -0.17 2.84 3 0.58 1.81 
4 -0.38 2.87 4 0.33 2.47 

1981.1 -0.39 2.80 1987.1 0.38 2.33 

2 -0.41 3.92 2 0.09 2.56 
3 0.00 4.85 3 0.03 2.40 

4 0.56 4.42 4 -0.33 2.76 

1982.1 0.91 6.73 1988.1 -0.34 2.53 

2 1.00 5.90 2 0.37 1.90 
3 0.51 5.63 3 -0.17 2.52 

4 0.00 4.42 4 0.21 2.22 

1983.1 -0.06 5.34 1989.1 0.09 2.73 
2 -0.02 4.77 2 0.02 2.77 
3 0.14 5.75 3 -0.03 2.92 

4 0.97 6.12 4 0.22 2.57 

Quadro 3.16 - Estatisticas basicas e de analise de precisao das medidas de percepc;oes e de 
expectativas do metodo da regressao, 1978.1-1989.4 

REGP REGE 
media 4.278 4.407 

desvio-padrao 1.632 1.539 
coef. de correl. 0.954 0.824 
RQEQM 0.490 0.911 
EAM 0.372 0.702 
EPAM (em%) 9.619 16.956 
U 2 de Theil 0.106 0.198 

U1 de Theil 0.053 0.098 
uM 0.014 0.006 
uR 0.092 0.079 
uv 0.894 0.915 
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Quadro 3.17 - Tax as efectivas e esperadas de inflac;ao (de ABVC) 
(ena percentagena) 

11t LOGE!JSAS LOG EASES REGE 

1978.1 5.40 4.75 5.51 8.13 
2 4.28 3.75 6.37 5.99 
3 5.27 4.82 3.92 4.20 
4 6.09 4.60 4.80 4.48 

1979.1 6.00 4.66 5.67 5.42 
2 6.36 5.73 6.50 6.18 
3 6.63 6.48 5.17 6.12 
4 5.68 8.12 7.01 6.45 

1980.1 5.09 6.74 4.86 5.86 
2 3.17 4.00 4.52 5.18 
3 2.70 2.93 3.48 3.50 
4 2.50 2.98 3.27 3.12 

1981.1 3.14 3.18 2.88 3.38 
2 4.12 4.01 4.36 4.70 
3 5.14 4.93 4.31 4.06 
4 5.90 5.39 5.42 4.23 

1982.1 6.21 4.49 5.93 5.22 
2 6.08 5.84 6.57 5.63 
3 4.87 5.49 5.59 6.18 
4 4.39 5.03 5.02 4.91 

1983.1 4.55 5.32 3.95 4.69 
2 4.59 5.00 3.77 3.69 
3 5.70 6.19 4.12 5.23 
4 6.94 5.95 4.75 5.43 

1984.1 7.04 5.47 6.34 6.31 
2 6.81 6.81 7.22 6.85 
3 6.71 6.13 6.18 6.82 
4 5.33 6.35 7.62 6.59 

1985.1 5.44 5.49 5.46 5.51 
2 4.97 5.07 4.26 4.78 
3 3.74 3.61 4.64 4.91 
4 3.65 3.43 3.66 3.92 

1986.1 2.73 3.54 3.67 3.92 
2 2.73 2.70 2.45 2.59 
3 2.73 2.89 2.82 2.89 
4 2.68 2.08 2.94 2.40 

1987.1 2.62 2.80 3.55 3.11 
2 2.40 2.13 2.59 2.31 
3 2.42 2.57 2.62 2.50 
4 2.32 2.60 2.66 2.59 

1988.1 2.21 3.11 2.67 2.93 
2 2.06 2.77 2.25 2.51 
3 2.66 2.43 2.17 2.27 
4 3.18 2.40 2.51 2.38 

1989.1 3.19 2.76 3.72 3.26 
2 3.43 2.40 3.25 2.60 
3 3.40 2.43 3.36 2.84 
4 2.88 2.34 3.22 2.74 
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Capitulo 4 

-A PRECISAO PREDITIVA DAS -EXPECTATIVAS DE INFLAQAO 

Neste capitulo, o comportamento preditivo dos empresarios retalhistas (de ABVC) sera 

objecto de aten<;ao detalhada, com a avalia<;ao a efectuar-se mediante o recurso a uma 

extensa pan6plia de instrumentos. De salientar, mais uma vez, que o que esta em 

causa e a analise da precisao da taxa de infl.a<;ao media esperada pelos respondentes aos 

inqueritos e nao a avalia<;ao das expectativas individuais. Alias, mesmo quando se en
contram dispon{veis dados individuais, a via usualmente seguida na literatura publicada 

tem sido a da analise ao n1vel agregado 1 • 

A analise que se segue tem caracter preliminar relativamente a questoes mais subs

tanciais como a da "racionalidade" e a do processo de forma<;ao das expectativas. Al

gumas pistas de investiga<;ao sobre esses t6picos a prosseguir posteriormente serao, por 
conseguinte, abertas. Como os procedimentos empregues sao de natureza marcadamente 

informal, os resultados obtidos ainda se situarao a uma grande distancia de conclusoes 

definitivas (see que estas existem). No entanto, note-se que sera com base numa sim

ples representa<;ao grafica que se tornara poss{vel distinguir dois grandes subconjuntos 
de observa<;oes na amostra. A analise efectuada com base na respectiva parti<;ao revelar

se-a particularmente proveitosa. 

Em termos gerais, este capitulo e composto por tres partes, com a palavra "com

para<;ao" a desempenhar o papel de palavra-chave em todas elas. Na primeira parte, 

abrangendo as duas primeiras secc;oes, as medidas alternativas de expectativas serao 
comparadas e dessa comparac;ao emergira a serie a usar ao Iongo deste trabalho. De 

salientar, aqui, que a relac;ao entre os testes de "conteudo informativo" (de Fair e Shiller 

1Talvez porque, tal como no caso dos dados (" ASA-NBER") analisados por Zarnowitz [1984], que 
constitui uma excep~ao a regra, as antecipa~oes medias se revelem geralmente mais precisas que a maior 
parte das individuais. Outro exemplo do mesmo facto pode ser encontrado em Singh [1990]. 
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[1989 e 1990]}, de "envolvencia em previsao" (de Hendry [1986], por exemplo) e de 
"eficiencia conditional" (de Granger e Newbold [1973]), todos com origem nos metodos 

de combina<;ao de previsoes, sera devidamente explicitada. Na segunda parte, a que cor

responde a terceira sec<;ao, a compara<;ao da serie selecionada de expectativas com a das 
taxas de infla<;ao observadas sera efectuada com o recurso aos usuais instrumentos de 

avalia<;ao da precisao preditiva. Relevo especial deve atribuir-se aqui a compara<;ao da 

nossa serie com series de expectativas (tambem de inflac;ao) de varios tipos de agentes 

econ6micos, obtidas noutros pafses. Na secc;ao seguinte procede-se a uma avaliac;ao 
menos traditional - mas que ja deu origem a publicac;ao de alguns artigos e a qual 

Visco [1984] dedica todo um capitulo do seu livro -, baseada na comparac;ao com 

conjuntos de previsoes geradas por modelos extrapolativos, economicamente ingenuos. 

0 procedimento comparativo equivale, por conseguinte, a um teste de "racionalidade" 

fraca. De salientar aqui que, do nosso conhecimento, pela primeira vez e usado um 
mecanismo expHcito de alisamento exponencial simples para gerar antecipa<;oes alter

nativas (as dos empresarios retalhistas). Deve salientar-se ainda que, do nosso ponto de 
vista, a fundamentac;ao para essa utiliza<;ao e suportada por um conjunto de argumen

tos particularmente fortes. Finalmente, o capitulo sera encerrado com a enunciac;ao dos 

resultados que consideramos mais importantes. 

, A 

1 ANALISE COMPARATIVA DAS TRES MEDIDAS 
ALTERNATIVAS DE EXPECTATIVAS 

Dadas as condi<;oes em que foi obtida, que pressupoem um certo grau de "racionalidade" 

das expectativas, nao surpreende que a medida LOGE2SAS se aproxime mais das taxas 

observadas que as duas restantes medidas (vejam-se os quadros 3.13, 3.14 e 3.16): o 

coeficiente de correla<;ao, a RQEQM, o EAM e o EP AM, hem como as duas estat{sticas 

de Theil, traduzem alguma superioridade preditiva de LOGE2SAS sobre LOGEASES 

e sobre REGE. Assim, interessa averiguar se essa superioridade e de forma a permitir 
dispensar a utiliza<;ao destas duas ultimas medidas ou se, pelo contrario, a diferenc;a de 

precisao nao e compensadora da cedencia a hip6teses menos adequadas. Como veremos, 

sera este ultimo 0 caminho seguido. 

A analise comparativa da precisao das tres medidas inicia-se pela utiliza<;ao de um 

metodo pouco conhecido, proposto por Ashley et al. [1980] 2
, que permite testar a signi

ficancia estatistica das diferen<;as de EQMs entre previsores alternativos. Brevemente, 

sendo elt e e2t os erros de previsao, respectivamente, dos previsores Pit e P2t, e sendo 

St = elt + e2t, dt = elt- e2t e s a media amostral de St, o metodo consiste em efectuar 

2 Veja-se tambem Holden et al. [1990, pp. 35-7]. 
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a regressao de dt sobre St - s, incluindo urn termo independente, e em testar a signi

ficancia estatfstica dos dois regressores. De facto, Ashley et al. [1980] provam que se as 
previsoes P2t implicarem urn EQM menor que as de Pu pelo menos urn dos coeficientes 

dessa regressao sera positivo. A determinac;ao do ponto cr£tico devera merecer cuidados 
especiais pois o teste nao e o habitual teste bilateral. Assim, a recomendac;ao no caso 

de as estimativas dos dois coeficientes serem positivas consiste na utilizac;ao de urn nlvel 
de significancia igual ao dobro do habitual. Efectuando o teste com LOGE2SAS sempre 

no papel dominante de P2t (e com LOGEASES e REGEno de Pu), obtiveram-se, como 

seria de esperar, em ambos os casos, pares de estimativas positivas. Todavia, a diferenc;a 

de EQMs nao pode ser considerada estatisticamente significativa, nem mesmo utilizando 

urn nfvel de significancia de 10% (que corresponde a urn ponto cr£tico determinado como 

se esse nfvel fosse de 20%). 

Os testes anteriores nao sao, contudo, estritamente validos, pois OS resfduos das 
regressoes denotaram a presenc;a de autocorrelac;ao (evidenciada pelas estatfsticas de 

Durbin-Watson e Q de Ljung-Box) e de heterocedasticidade (esta apenas no caso de 
REGE e evidenciada pela estatfstica do teste de White). Como a correcc;ao de auto

correlac;ao (ejou de heterocedasticidade) nao se afigura adequada- pois, na pratica, 

podera beneficiar a medida mais ineficiente, no sentido de implicar erros de expecta

tivas mais autocorrelacionados -, optou-se pela utilizac;ao de urn procedimento nao 

parametrico mais robusto como o "teste sinal" (veja-se Holden et, al. [1990, pp. 39-

40]). Assim, constatou-se que, em 25 e em 28 das 48 observac;oes, o erro absoluto de 
LOGE2SAS era inferior ao de LOG EASES e de REGE, respectivamente. Como e entao 
evidente, as proporc;oes de observac;oes em que LOGE2SAS e superior as duas outras 

medidas nao sao suficientemente altas para permitir rejeitar a igualdade de precisao. 

Como e frequentemente notado na literatura, OS metodos de comparac;ao de previ
sores alternativos que se baseiam na ancUise dos respectivos erros (em termos absolutos 
ou sob a forma de EQM) sao bastante faHveis. Em primeiro Iugar (e como e o caso), 
quando os EQMs dos diversos previsores se encontram muito pr6ximos, pouco se pode 

inferir sobre os meritos relativos de cada urn. Em segundo Iugar, mesmo que urn pre

visor origine erros bastante superiores aos de outro, pode acontecer que ele contenha 
informac;ao relevante nao existente nesse outro. Com base nestas constatac;oes, e tendo 

por fontes de inspirac;ao metodos tao distintos como OS de combinac;ao de previsoes 3 
OU 

os testes para modelos "nao encadeados" ou "nao encaixados" ("non nested"), Fair e 

Shiller [1989 e 1990] propuseram urn procedimento de analise do conteudo informativo 
de previsores alternativos, que se enuncia em seguida de forma sumaria. Representando 

com Yt (t = 1, 2, ... , T) os valores da varia vel a prever e com Pit e P2t as respectivas 

3 Sobre o assunto veja-se, por exemplo, Holden e Peel [1986] e Holden et al. [1990, Cap. 3] ou Granger 
e Newbold [1986, pp. 266-76]. 
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previsoes dadas por dois metodos distintos, efectue-se a regressao 

(4.1) 

onde Ut e um termo aleat6rio residual. Nesta regressao /3 e 1 devem ser ambos nulos se 

nenhum dos metodos contiver informac;ao relevante para a previsao de y; pelo contrario, 

se ambos OS metodos contiverem informac;ao independente, util para a previsao, OS 

dois coeficientes deverao ser nao nulos; finalmente, se ambos os previsores incorporam 

informac;ao relevante mas se, por exemplo, a informac;ao de P2t estiver completamente 

contida na de Plt e se este previsor contem ainda informac;ao relevante adicional, entao 
(3 deve ser significativo mas o mesmo nao deve acontecer com 1· Como e entao evidente, 
0 metodo baseia-se em testes-t de HOI : (3 = 0 e de Ho2 : 1 = o, com esta ultima hip6tese 
a corresponder ao ultimo caso referido. 

N a realidade, Fair e Shiller incluem ainda na regressao um termo independente 

e us am as primeiras diferenc;as (para previsoes a um passo) e nao os nfveis de todas 
as vari<l.veis. A justificac;ao para a inclusao do termo independente tem origem na 

possibilidade de ambos os conjuntos de previsoes serem meramente "rufdo" , caso em que 

(3 e 1 de (1) nao seriam geralmente nulos desde que a media dey tambem 0 nao fosse. 

Ora, como ja vimos, nenhuma das nossas medidas alternativas pode ser considerada 
como simples "rufdo", hem pelo contrario 4 • Por outro lado, a utilizac;ao das primeiras 

diferenc;as s6 pode ser defendida em situac;oes em que a variavel y revele uma tendencia 

temporal nftida, o que nao se verifica no nosso caso. Ou seja, a utilizac;ao das primeiras 

diferenc;as justificar-se-ia se a variavel sob analise fosse 0 fndice de prec;os e nao a taxa 
de infl.ac;ao. 

No nosso caso interessa averiguar see possfvel dispensar a analise de LOGEASES 

e de REGE ou se, pelo contrario, apesar da cedencia a hip6teses de "racionalidade" na 

derivac;ao de LOGE2SAS, essas medidas contem informac;ao nao existente nesta ultima. 
Nesse sentido, ajustaram-se as seguintes regressoes: 

fit = 0.515LOGE2SAS 

{4.956) 

-2 + 0.426LOGEASES, R = 0.79, DW = 1.37, 

{4.302) 

0.627 LOGE2SAS 

{4.747) 

{4.093) 

(3.729) 

(3.332) 

+ 0.369REGE, 

{2.874) 

{2.605) 

-2 
R = 0.77, DW = 0.95, 

4 Por outro lado, a luz dos metodos de combina~ao de previsoes, a inclusao de urn termo independente 
destina-se a obten~ao de previsoes centradas. Assim, neste caso, uma tal inclusao poderia beneficiar 
a medida com maior grau de enviesamento. De qualquer forma, essa inclusao nao altera os resultados 
obtidos. 
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onde OS segundos valores dentro de parentesis sao OS racios-t propostos por White, ro

bustos em presen<;a de heterocedasticidade ( claramente indiciada pel a propria estatlstica 
do teste de White). Os resultados obtidos permitem concluir que LOG EASES e REGE 
contem informac;ao nao existente em LOGE2SAS, apesar de esta se ter baseado na 
hip6tese de nao enviesamento das expectativas. Por outro lado, embora a presen<;a de 

autocorrelac;ao seja indicada, em ambos os casos, pela estatfstica DW (bern como pela 
estatfstica Q de Ljung-Box ate, pelo menos, a ordem quatro), nao ha aqui qualquer 

justificac;ao para se proceder a respectiva correcc;ao. De facto, como as expectativas sao 

formuladas apenas para o perfodo seguinte, nao nos encontramos em presen<;a de uma 

situac;ao de horizontes de previsao sobrepostos que exija uma tal correcc;ao 5
• Ou seja, 

no caso sob analise, a estimac;ao incorporando urn esquema de autocorrelac;ao para as 
variaveis residuais s6 viria beneficiar injustamente a medida com erros de expectativas 

mais autocorrelacionados 6 • 

Ideias semelhantes a usada nos testes anteriores podem ser encontradas na literatura 

anterior aos artigos de Fair e Shiller, com designac;oes e procedimentos distintos mas 
equivalentes e tendo por origem os metodos de combina<;ao de previsoes. A ideia original 

parece poder atribuir-se a Nelson [1972] mas tambem Granger e Newbold [1973], com 
o seu conceito de previsor "condicionalmente eficiente", ou Hendry [1986] e Chong e 
Hendry [1986], com OS testes de "envolvencia em previsao" 7 , propoem metodos de 
avaliac;ao de previsores (modelos) alternatives equivalentes ao usado anteriormente. A 

relac;ao como trabalho de Nelson e de Chong e Hendry pode ser considerada nos termos 

que se seguem. Suponha-se que os conjuntos de previsoes Plt e P2t tiveram origem ou 

foram gerados por dois modelos explicativos rivais, M 1 e M 2 , respectivamente. Impondo 

em (1) a restri<;ao linear (com origem nos metodos de combinac;ao de previsoes) f3+1 = 1 
tem-se 

Yt = {3 plt + (1 - {3) P2t + Ut· (4.2) 

Entao, o modelo M 1 envolve em previsao 8 M 2 se {3 = 1. Ou seja, o teste pode basear-se 

5 Esta questao sera abordada de forma mais desenvolvida no capitulo seguinte. 
6 De qualquer forma refira-se que a estima~ao com urn AR(1), suficiente para remover a autocorrela~ao, 

nao veio provocar qualquer altera~ao nas conclusoes obtidas. 0 mesmo se pode afirmar do emprego de 
racios-t robustos tambem perante autocorrela~ao de ordem quatro, obtidos usando 0 metodo proposto 

por Hansen e Hodrick [1980], descrito no capitulo 6. 
7 A rela~ao com o "prindpio da envolvencia" e implicitamente estabelecida por Fair e Shiller [1989], 

quando estes comparam o seu metodo como teste-0 de Davidson e MacKinnon [1981], usado para testes 
de modelos "non-nested" (quando 0 modelo suposto verdadeiro e nao linear e as suas derivadas nao sao 
faceis de calcular). 

8 Sobre o "prindpio da envolvencia" veja-se, por exemplo, Mizon e Richard [1986]. Sumariamente, o 
modelo M1 envolve o modelo M2 se conseguir explicar os resultados obtidos com esse modelo rival. Como 
a envolvencia completa de urn modelo por outro e muito ambiciosa, pode estudar-se apenas a envolvencia 
dos coeficientes, da variancia residual, das previsoes, etc .. Uma chamada de aten~ao para esta ultima e 

fornecida tambem por Granger (in McNees [1986]). 
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simplesmente na estatfstica-t de H0 : {3 = 1 da regressao 

(4.3) 

que eo procedimento sugerido em Nelson [1972] 9
• 

Como seria de esperar dados os resultados anteriores, nenhuma das medidas de 
expectativas envolve em previsao qualquer uma das outras e, em particular, LOGEI!SAS 
nao envolve LOGEASES nem REGE 10 • Ou seja, a luz dos testes de Fair e Shiller, a 
melhoria significativa de precisao conseguida com a combina~ao das medidas de expe

ctativas constitui evidencia contra a possibilidade de envolvencia em previsao 11
• 

2 A SELECQAO DE UMA MEDIDA DE EXPECTATIVAS 

0 facto de nenhuma das medidas envolver em previsao qualquer uma das outras ou, 

alternativamente, de todas elas conterem informa~ao nao incorporada nas restantes, 

constitui urn obstaculo a uma analise preliminar simples mas clara da precisao das 

expectativas que envolva, por exemplo, a utilizac;ao de estatlsticas sumarias de precisao, 

a comparac;ao com resultados de inqueritos efectuados noutros pafses, a analise dos 

erros de expectativas ou a comparac;ao com previsores de infl.ac;ao alternativos. De 

facto, a utilizac;ao de diferentes medidas s6 parece justificar-se perante problemas mais 
polemicos, como OS testes de "racionalidade". Assim, interessa proceder a selecc;ao de 

uma medida unica da taxa media esperada de infl.ac;ao, a usar ao longo do trabalho. 

A este respeito, a medida LOGE2SAS nao podera ser considerada como urn con
corrente valido. Com efeito, como acabamos de verificar, a cedencia a hip6teses de 
"racionalidade" nao acarreta ganhos de precisao suficientemente compensadores. Adi
cionalmente, convem salientar algumas crfticas que podem ser dirigidas a essa medida: 

a) o metodo usado na sua derivac;ao foi apenas urn primeiro passo na direcc;ao cor

recta da remoc;ao da hip6tese tradicional de limiares de indiferenc;a constantes, 

9 Alternativamente, tambem se pode testar a significa.ncia do coeficiente da regressao dos erros de 

previsao de urn dos modelos sobre as previsoes do outro; se nao existir informac;ao adicional nas pre
visoes deste ultimo esse coeficiente sera nulo. E este 0 procedimento usado por Batchelor e Dua [1989] 
para comparar o conteudo informativo das expectativas de infl.ac;ao obtidas atraves dos inqueritos de 
Livingstone SRC da Universidade do Michigan. Tambem Artis [1988] usa urn procedimento semelhante 
para comparar as previsoes macroecon6micas da OCDE e do FMI. 

10 Assim, por exemplo, tem-se lit- LOGE2SAS = 0.574(LOGE2SAS- LOG EASES)+ ut, como valor 
da estatlstica-t (3. 768) a permitir rejeitar claramente a hip6tese de o coeficiente ser unitario. 

11 Nos termos de Granger e Newbold [1973 e 1986 p. 281], verifica-se que a variancia dos erros da 
previsao combinada de LOGE2SAS com LOGEASES ou com REGE e significativamente menor que a 

dos erros da primeira considerada s6zinha. 
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que teve a virtude de mostrar a inaceitabilidade dessa hip6tese no plano empfrico; 

todavia, esse metodo foi generalizado na deriva~ao de LOGEASES com a van

tagem adicional de, neste caso, nao se ter recorrido a imposi~ao da restric;ao de 

nao enviesamento das expectativas; 

b) como consequencia do metodo usado na estima~ao dos limiares de indiferen~a, 

obtiveram-se dados para as percep~oes com precisao inferior aos de expectativas, 

resultado que dificilmente se podera considerar como aceitavel; 

c) tambem a existencia de importantes descontinuidades na evolu~ao dos limiares 

de indiferen~a e pouco verosimil tal como, de resto, o valor para o limiar superior 

nos periodos de infl.a~ao mais elevada (que aparenta ser excessivamente elevado); 

d) finalmente, a medida LOGE2SAS e mais susceptive} de conter erros de medi~ao 

substanciais que a medida REGE e, sobretudo, que LOG EASES. 

Por outro lado, a escolha entre LOG EASES e REGE e de diflcil solu~ao: embora a 

primeira seja ligeiramente mais precisa (em termos de aproxima~ao aos valores obser

vados) e mais robusta face a erros de medi~ao, a segunda nao e por ela envoi vida em 

previsao 12 - isto e, contem informa~ao nao incorporada na primeira - e baseia-se num 

metodo que assenta solidamente sobre urn comportamento muito hom sobre os dados 

de percep~oes. Por conseguinte, a solu~ao que consideramos mais adequada, em linhas 

gerais semelhante a seguida em Visco [1984] (que tambem se defronta com urn problema 

de medidas alternativas), consiste na utiliza~ao de uma medida obtida por combina~ao 

linear (nao optima) de LOG EASES e de REGE. Como tal medida e uma mistura dessas 

duas usa-sea designa~ao MIX (tal como em Visco) para a representar. Todavia, Visco 

deriva a sua MIX partindo a totalidade da amostra em varios sub-periodos e selecio

nando a medida que, em cada sub-periodo, proporciona resultados mais precisos. Em 

nossa opiniao, esse procedimento nao e o mais aconselhavel pois pode introduzir des

continuidades absurdas na serie de expectativas ( dando origem, por exemplo, a urn 

comportamento estranho da func;ao de autocorrelac;ao dos erros de expectativas). A 

MIX que propomos, pelo contrario, baseia-se nos metodos de combinac;ao de previsoes 

rivais, ou seja, baseia-se na regressao 

fit = 0.562LOGEASES + 0.419REGE, & = 0.843, R
2 = 0. 712, 

(2.932) (2.216) 

DW = 1.393, Q(1) = 4.147, HETRV = 7.692, HETW = 8.112, 

onde Q(1) e a estatistica Q de Ljung-Box para testar autocorrelac;ao de primeira ordem, 

HETRV e uma estatfstica que se destina a testar a igualdade das variancias residuais 

12Tambem o teste-sinal fornece praticamente urn "empate": LOG EASES e superior a REGE em cerca 

de 52.1% das observa!;oes. 
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nos dois sub-periodos que resultam da partic;ao da amostra ao meio 18 e HETW e a 

estatfstica do teste de heterocedasticidade de White. Isto e, tem-se simplesmente MIX 
= fit (da regressao anterior), serie que e apresentada no quadro 4.10, no final deste 

capitulo. 

Todavia, contrariamente ao preconizado pela teoria da combinac;ao de previsoes, 

nao se introduziu na regressao qualquer termo independente nem se impos a restric;ao 

de a soma dos coeficientes ser unitaria. Se a justificac;ao para o segundo desses factos 

reside apenas na constatac;ao de que a restric;ao (embora nao rejeitada) conduziria a uma 

ligeira deteriorac;ao da precisao, ja a relativa ao primeiro merece urn comentario mais 

detalhado. A inclusao de urn termo independente e aconselhavel quando se pretendem 

corrigir eventuais enviesamentos existentes nos previsores originais. Ora, no nosso caso, 

essa inclusao corresponderia a obtenc;ao de uma serie combinada de expectativas nao 

enviesadas, mesmo que as medidas de base o fossem. Isto e, estar-se-ia a proceder a 

uma eventual correcc;ao de enviesamento das expectativas. Como e evidente, nao e 

esse o nosso objectivo: pelo contrario, interessa manter tao intactas quanta possfvel as 

caracterfsticas das medidas de base. 0 mesmo argumento e aplicavel para 0 facto de nao 

se proceder a qualquer correcc;ao de autocorrelac;ao (apesar de a DW e a Q indicarem a 

sua presenc;a) ou de heterocedasticidade (indicada pela estatfstica HETRV mas nao por 

HETW). Assim, MIX e logicamente uma medida mais precisa que LOGEASES ou que 

REGE (com estatfsticas sumarias de precisao muito pr6ximas das de LOGE2SAS) mas 

que nao optimiza o comportamento dessas medidas, preservando, tanto quanta possfvel, 

as suas caracteristicas. 

Assim, em MIX encontra-se incorporado todo o conteudo informativo de LO
GEASES e de REGEsem qualquer correcc;ao dos erros existentes nessas medidas. Resta 

acrescentar que sea utilizac;ao de MIX originar alguma conclusao polemica (sobretudo 

no dominio dos testes de "racionalidade"), procurar-se-a validar a analise com o recurso 

a LOGE2SAS. Pelas razoes expostas, contudo, o peso a atribuir aos resultados obtidos 

com essa medida nao devera ser significativo. 

3 PRECISAO PREDITIVA DAS EXPECTATIVAS, I: 
, 

ANALISE PRELIMINAR 

A medida de expectativas proposta (MIX) sera aqui submetida a uma avaliac;ao de 

precisao suportada nos usuais instrumentos estatfsticos informais. Depois de uma sub

seq;ao introdut6ria em que alguns desses instrumentos sao apresentados, procede-se a 
13Trata-se de uma estatistica baseada no prindpio do racio das verosimilhan~as e que supoe a igualdade 

dos coeficientes nos dois sub-periodos (hip6tese nao rejeitada por urn teste de Chow); veja-se, por exemplo, 
Pesaran et al. [1985]. 
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validac;ao dessa serie com base em comparac;oes com medidas semelhantes obtidas para 

outros pa£ses. 86 em seguida serao apresentados os resultados da analise do comporta

mento preditivo das expectativas, por enquanto ainda baseada em procedimentos bas

tante simples, com caracter pouco formal. Embora alguns resultados interessantes sejam 
obtidos nao e, por esse facto, de esperar a derivac;ao de conclusoes firmes, definitivas, 

sobre assuntos como a "racionalidade" ou o processo de forma<;ao. Na secc;ao seguinte 

a avaliac;ao atinge um n£vel um pouco mais requintado, usando-se como instrumento de 

avaliac;ao a compara<;ao expllcita com previsores extrapolativos. 

3.1. Estatisticas de avalia~ao da precisao 

Com base na simples analise de estatfsticas (sumarias) descritivas e algo diflcil determi
nar de forma clara o n£vel de precisao geral das expectativas dos empresarios retalhistas. 

Como nota Wallis [1989] a prop6sito de medidas como o EAM e a RQEQM, uma difi

culdade evidente advem da inexistencia de uma medida absoluta da previsibilidade de 

uma serie, ou seja, da ausencia de um padrao absoluto contra o qual se possam com

parar essas medidas sumarias 14• Assim, mais importante que a analise dessas medidas 

ao longo de todo o per£odo, sera conveniente efectuar um estudo comparativo com as 

expectativas obtidas atraves de outros inqueritos e comparar sub-per£odos distintos. 

Por outro lado, tambem se devera privilegiar a utiliza<;ao de estatfsticas de avaliac;ao da 
precisao relativa como o coeficiente de correlac;ao ou os coeficientes de desigualdade de 

Theil. 

Relativamente a estes ultimos, convem salientar que o coeficiente anteriormente 
designado por U1 sera abandonado face as cr£ticas fundamentadas de Granger e Newbold 

[1973 e 1986 pp. 279-80], que mostram que essa medida pode produzir inferencias erradas 

sobre OS meritos relativos dos previsores 15 • Por outro lado, nao padecendo de problemas 
semelhantes, o coeficiente anteriormente designado por U2 continuara a ser usado. A 
medida usada no capitulo anterior, no en tanto, refere-se a comparac;ao com o previsor 

ingenuo de nao variac;ao do nfvel da varia vel a prever. Ora, nao s6 nao parece ter sido 

esse o esp£rito original da proposta de Theil [1966] como, ainda, nos casos de series 

com forte tendencia crescente nao e a previsao do n£vel da variavel que se reveste de 
interesse mas sim a das suas taxas de variac;ao. Isto e, podem definir-se dois coeficientes 

de desigualdade distintos, um para os n£veis e o outro para as variac;oes da variavel 

a prever 16• 0 primeiro sera aqui designado com UN e o segundo com uv e as suas 

14 Por outro lado, McNees [1986] tambem chama a aten!;ao para o facto de compara!;oes entre previsores 
alternativos efectuadas com base nessas medidas serem estatisticamente pouco rigorosas. 

15 Tambem Ferber e Verdoorn [1962] e Sims [1967] ja haviam criticado esse coeficiente, embora sob uma 
perspectiva mais empiricista. 

16E frequente encontrar-se na literatura a apresenta!;ao do valor do coeficiente sem o devido 
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expressoes sao dadas, respectivamente, por 
T T 

uN = [,lJot- Pt)2 I I: o;]1/2 
t=1 t=1 

e 
T T 

uv = [l:(Ot- Pt) 2/l:(Ot- Ot-1} 2
]
112

, 

t=1 t=1 

onde Ot representa as observac;oes da variavel a prever e Pt as respectivas previsoes 17• 

Da expressao de uv e claro que se trata da comparac;ao da RQEQM do previsor sob 

escrutfnio com a do previsor ingenuo de uma variac;ao identica a observada no perfodo 

anterior (isto e, de nao variac;ao da taxa de variac;ao) 18• 

Inumeras estatfsticas formalmente semelhantes a estes coeficientes de desigualdade 

- isto e, da forma RQEQM(P)/RQEQM(PA), onde P representa o previsor analisado 
e PA um previsor alternativo, mais ou menos ingenuo- foram, entretanto, propostas 

na literatura. Assim, por exemplo, Sims [1967] propoe a comparac;ao com a RQEQM 

de varios previsores ingenuos dados por medias m6veis dos valores observados 19 hem 

como com a RQEQM do previsor PAt= c10t_1, onde c1 eo coeficiente de autocorrelac;ao 
amostral de primeira ordem de Oe, e Theil [1966, p. 59], McNees [1988] e Englander e 

Stone [1989] sugerem a comparac;ao com a RQEQM de um previsor constante ao Iongo 
de todo o perfodo, dado pela media amostral das observac;oes da variavel 20 • Assim, em 
geral, OS padroes de compara<;ao nao sao mais que regras de previsao ingenuas 21 . 

Ta:r:nbem a estatfstica inicialmente referida em Brinner [1977] e retomada (embora 

com algumas alterac;oes) por Burns [1986] pertence a essa familia de estatfsticas. Neste 

caso, considera-se a media m6vel das ultimas quatro observac;oes registadas e usa-se 0 

EAM e nao a RQEQM pelo que OS erros grandes nao sao tao fortemente penalizados. A 

vantagem desta estatfstica (aqui representada por B4) reside no facto de a variabilidade 

do fen6meno a prever, isto e, a sua imprevisibilidade ser tomada em considerac;ao. No 

nosso caso, este padrao de comparac;ao podera ser entendido como uma taxa de inflac;ao 

que podera ser considerada "normal" em face da evoluc;ao recente. 

esclarecimento. 
17Note-se que uv se pode escrever da mesma forma que UN mas sendo Ot e Pt as varia\;oes observadas 

e previstas, respectivamente (veja-se, por exemplo, Granger e Newbold [1986, p. 280] ou Makridakis et 

al. [1983, pp. 50-2].) 
18Em UN efectua-se a comparal<ao, menos interessante neste caso, como previsor de nao varia\;ao do 

nivel de pre\;oS. 
19Tambem Artis [1988] sugere a utilizal<ao dessa medida. 
200u seja, trata-se do quociente da RQEQM do previsor sobre o desvio padrao da variavel a prever. 

Como nota McNees [1988], neste caso o previsor alternativo, tornado como termo de compara\;ao, assume 
que a varia vel segue urn passeio aleat6rio com "drift" conhecido mas ignora a informa1<ao sobre as varial<oes 
passadas. 

21 A estatistica recentemente sugerida por Thompson [1990] para avaliar a qualidade preditiva de varios 

metodos ou tecnicas sobre varias variaveis tamhem utiliza a mesma ideia. 
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Tambem a decomposi<;ao do EQM nas suas componentes de enviesamento ( UM), 
de regressao (UR) e de variancia residual (UD), proposta por Theil, sera objecto de 

aten<;ao especial 22 • Como e hem sabido, para um previsor 6ptimo, uM e uR devem 

estar pr6ximas de zero e UD de um. Tambem a estatlstica PM (proposta por Granger e 
Newbold [1986, p. 284] e usada, por exemplo, por Visco [1984]), dada pelo equivalente 

amostral do quociente entre a variancia dos erros de previsao e a da serie a ser prevista, 
pode ser vista como uma medida do afastamento do previsor usado da optimalidade. 

Com efeito, Granger e Newbold mostram que a estatlstica PM tern por domlnio o 

intervalo [0,1], tomando o valor zero se o previsor for perfeito e que, no caso de as 
previsoes e de os respectivos erros nao se encontrarem correlacionados ( o que constitui 

uma condi<;ao necessaria para a optimalidade de um previsor), se deve verificar PM= 
1 - p2 ( onde p e o coeficiente de correla<;ao entre as series de previsoes e de observac;;oes). 

Como e hem sabido, os erros de previsao a um passo de um previsor 6ptimo de

vern constituir uma serie "ruido branco". E este facto que leva Granger e Newbold 

[1973] a sugerirem a utiliza<;ao do racio de Von Neumman para testar a presenc;;a de 

autocorrela<;ao de primeira ordem nos erros de previsao 28 • Contudo, uma analise desse 

tipo nao sera aqui prosseguida. Com efeito, a verifica<;ao da presen<;a ou da ausencia 
de autocorrela<;ao nos erros de expectativas releva da analise da sua "racionalidade" ( e, 

em particular, da sua eficiencia) suportada em metodos formais. Ora, a analise a de

senvolver neste capitulo e ainda uma analise preliminar' pouco formalizada, da precisao 
preditiva das expectativas dos empresarios retalhistas. 

3.2. Compara~ao com os resultados de outros inqueritos de 

expectativas de infta~ao 

Como se referiu, a compara<;ao com os resultados obtidos atraves de outros inqueritos, 

tambem referentes a expectativas de infla<;ao, constitui uma forma bastante esclarece

dora e mais eficaz de avalia<;ao da precisao preditiva dos dados que a simples observa<;ao 

de estatlsticas sumarias como a RQEQM ou o EAM. Por outro lado, tambem interes
sa verificar se os nossos dados revelam um nfvel de precisao semelhante ao daqueles 

que sao objecto de aten<;ao na literatura internacional. Caso o nfvel de precisao fosse 

sensivelmente pi or, a validade das analises a efectuar posteriormente (em particular a 

de "racionalidade") poderia ser posta em causa ou, pelo menos, ser considerada com 

22 Mas nao a decomposi!;ao alternativa, tambem proposta por Theil, nas componentes de enviesamento, 
de varia!;ao (U8 ) e de covaria!;ao (U0 ), menos adequada como mostram Granger e Newbold [1973 e 1986, 
pp. 285-6]; anteriormente tamhem Pashigian [1964] tinha criticado esta decomposi!;ao. 

23Visco [1984] segue esta sugestao na ancl.lise da sua serie de expectativas e Zarnowitz [1981], com base 

na mesma ideia, usa coeficientes de autocorrela!;ao e estatisticas de Box-Pierce sobre as series de erros de 
expectativas. 
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muitas reservas e com fortes motivos de suspei<;ao. Como nao e esse o caso, como vere

mos, a analise podera prosseguir sem que razoes de peso venham colocar em duvida os 

resultados obtidos. 

Infelizmente, as comparac;oes aqui efectuadas tern urn caracter mais limitado que o 
desejavel. De facto, e muito frequente encontrar na literatura casos de analises a series 

de expectativas cujos valores nao sao apresentados. Para citar apenas alguns exemplos, 
refiram-se os trabalhos de Fishe e Lahiri [1981], Batchelor [1981 e 1982], Batchelor e Dua 
[1987 e 1989], Batchelor e Orr [1988], Seitz [1988] ou Kanoh e Li [1990] 24 • Por outro 
lado, como o padrao da inflac;ao em Portugal e muito dissemelhante do de outros pa{ses 

e como os conjuntos de informac;ao dos empresarios retalhistas portugueses tambem 

poderao ser muito diferentes dos dos empresarios e consumidores estrangeiros, a analise 
comparativa deve ser cuidadosa e, a priori, e de esperar que se observem resultados 
muito dispares. No entanto, para fazer face ao primeiro dos problemas, privilegia-se o 

emprego de estatisticas de avaliac;ao da precisao relativa, entre as quais se deve salientar 

a de B4, que toma em considerac;ao a variabilidade do fen6meno a prever 25 • 

No quadro 4.1 a capacidade preditiva da nossa serie de expectativas (MIX) e com

parada com a de varias series de expectativas medias de consumidores. Note-se que, tal 

como no nosso caso, tambem essas series foram derivadas de dados qualitativos. 

Como seria de esperar, as expectativas dos empresarios retalhistas portugueses 

manifestam urn poder preditivo muito superior as dos consumidores de outros paises 26 • 

Com efeito, nao s6 o horizonte de previsao e mais favoravel aos primeiros como, ainda, 
estes devem possuir, muito provavelmente, urn conjunto de informa~,;ao mais amplo 
que OS segundos (tanto em termos absolutos COIDO relativos, dado que estes ultimos sao 

inquiridos sobre o nivel geral de pre<;os). Saliente-se ainda o baixo nivel geral de precisao 
da serie de Carlson e Parkin [1975] que, de alguma forma, pode servir para refor<;ar as 

24 0 caso mais aberrante e, todavia, o de Prat [1988] que, apesar de fornecer series de expectativas de 
infl.a~ao obtidas atraves dos inqueritos SRC da Universidade do Michigan (que incluiu uma serie famosa 
obtida por Juster e Comment) e dos inqueritos de Livingston (respectivamente, para os periodos 1948 

a 1987 e 1948 a 1986), nao apresenta os respectivos dados relativos aos valores observados da taxa de 

infl.a~ao, facto que impossibilita a avali~ao preditiva independente dessas series. 
25 A compara~ao detalhada com OS resultados obtidos por Girao [1985] nao sera empreendida. Tal 

facto deve-se, essencialmente, a dois motivos: tanto o periodo como a taxa de infl.a~ao que sao objecto de 

aten~ao nesse trabalho sao muito diferentes dos nossos. De qualquer forma, deve referir-se que os cuidados 
que tivemos com problemas como os da agrega~ao, da escolha da taxa de infl.a~ao ou da quantifica~ao 

dos dados se revelaram compensadores. De facto, uma compara~ao breve com as estatisticas sumarias 
reportadas por Girao [1985, p. 25] sugere claramente que os nossos dados revelam uma precisao preditiva 

bastante superior (nao sustentada na assun~ao de hip6teses de "racionalidade"). 
26 A unica excep~ao a regra e a nulidade de UM relativamente as series de Carlson e Parkin [1975] e de 

Prat [1985], mas esse facto resulta apenas do metodo usado na estima~ao do limiar de indiferen~a, que 
impoe a nulidade da media dos erros. 
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Quadro 4.1- Comparac;ao com a precisao das expectativas de inflac;ao doe consumidores de 
outros pafses 

inqueritos Gallup Poll SRC Un. Michigan IN SEE INE- ITCCR 
pais Reino Unido E. U.A. Franc; a Portugal 

agentes consumidores consumidores consumidores empresarios 
horizonte 6 meses 12 meses 6 meses 3 meses 
periodo 61M1- 73M12 66.2- 75.4 64.1- 84.3 78.1- 89.4 

coef. de carrel. 0.547 0.633 0.842 0.848 
EPAM (em%) 29.93 28.22 34.20 15.05 

uN 0.390 0.327 0.363 0.179 
uv 4.560 2.630 1.940 1.181 
B4 2.496 1.206 1.376 0.631 
uM 0.000 0.094 0.000 0.002 
uR 0.160 0.036 0.600 0.019 
uD 0.840 0.870 0.400 0.979 
PM 0.835 0.624 0.727 0.287 

Fontes: Gallup Poll: Carlson e Parkin [1975, pp. 136-7], SRC da Universidade do Michigan: Lahiri [1981, 

quadro B.1, p. 207], INSEE: Prat [1985, p. 774], INE- ITCCR: estimativas MIX. 

criticas ao metodo tradicional das probabilidades, mas que nao impediu a sua utilizac;ao 

extensiva na literatura (veja-se a introduc;ao a secc;ao 3 do capitulo anterior). 

No quadro 4.2 efectua-se uma comparac;ao preditiva mais equilibrada (em termos 

de conjuntos de informac;ao e de horizonte de previsao) com os resultados de inqueritos 

a empresarios de outros pafses (e a peritos econ6micos, no caso dos inqueritos do Mondo 
Economico). No entanto, note-se que, ao contrario dos ITCCRs e dos inqueritos da 

CBI, onde os respondentes sao inquiridos sobre os seus pr6prios prec;os de venda, no 

caso dos inqueritos do Mondo Economico e dos do INSEE visa-se um fndice geral de 

prec;os (mais concretamente, de prec;os por grosso e de prec;os por grosso dos produtos 

ind ustriais, respectivamente). 

Algo favorecidos por um horizonte temporal que, em geral, e ligeiramente inferior, 

os empresarios retalhistas portugueses revelam uma capacidade preditiva relativa muito 

boa. Com efeito, e no caso dos ITCCRs que as estatfsticas EPAM, UN, UM, UR, UD 

e B4 atingem os melhores valores. Em particular, e de salientar a superior precisao 

medida pela estatfstica B4 ja que, como se referiu, essa estatlstica permite tomar em 

considerac;ao as diferenc;as dos padroes infl.acionistas. Apenas no confronto com o previ

sor ingenuo de mesma variac;ao as expectativas dos empresarios retalhistas portugueses 

mostram alguma inferioridade relativamente as dos empresarios de outros pafses. 0 

valor assumido pela estatfstica uv sera, contudo, objecto de atenc;ao particular mais 

adiante. Por outro lado, tambem e notavel a fraca magnitude relativa da generalidade 
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Quadro 4.2 - Oomparac;ao com a precisao das expectativas de inflac;ao dos empresarios de 

outros pafses 

inqueritos Mondo Econo. IN8EE OBI- A OBI- B INE- ITCOR 

pais It alia Franc; a Reino Unido Reino Unido Portugal 
agentes emp. e peritos empresarios empresarios empresarios empresarios 

horizonte 6 meses 3- 4 meses 4 meses 4 meses 3 meses 

periodo 5282- 8082 73M1- 81M12 61.2 - 83.4 59M2- 85M4 78.1- 89.4 

coef. cor. 0.876 0.577 0.861 0.904 0.848 
EPAM 56.71 119.87 34.99 29.29 15.05 

uN 0.565 0.740 0.352 0.293 0.179 
uv 0.866 1.089 0.925 0.793 1.181 
B4 0.716 1.012 0.828 0.777 0.631 
uM 0.101 0.035 0.040 0.058 0.002 
uR 0.380 0.022 0.069 0.036 0.019 
un 0.519 0.943 0.891 0.906 0.979 
PM 0.404 0.683 0.278 0.189 0.287 

Fontes: Mondo Economico: Visco [1984, quadro D.22, p. 266, aerie "MUWMIX"], INSEE: Agenor [1982, 
p. 89, medida "LN"], OBI - A: Wren-Lewis [1985, quadro 2, aerie "sech2"], OBI - B: Pesaran [1989, 

quadro A.2, serie rr:,., pp. 300-2], INE- ITOOR: estimativas MIX. 

dos erros de antecipa~ao da infla~ao no caso sob estudo. 

Do quadro 4.2 tambem ressalta a qualidade preditiva de duas series, uma pela ne

gativa (a de Agenor [1982]) e a outra pela positiva (a de Pesaran [1989]): no primeiro 

caso as potencialidades oferecidas pela existencia de uma amostra muito longa foram 

desbaratadas com a utiliza~ao pouco cuidadosa do metodo das probabilidades 27; pelo 

contrario, Pesaran [1989] soube aproveitar-se de uma amostra de dimensao muito ge

nerosa (com 93 observa~oes) e beneficiou tambem de urn processo inflacionista menos 

acentuado que nos restantes casos (a excep~ao do da Fran~a) 28
• 

Referenda especial merece ainda o facto de a serie de Visco [1984], apesar de provir 

de dados de inqueritos semi-quantitativos, nao apresentar capacidade preditiva superior 

a da nossa, hem pelo contrario (com a excep~ao ja referida). Esse facto retira legiti

midade as crfticas que OS seguidores da hip6tese das expectativas "racionais" possam 

dirigir a origem qualitativa dos nossos dados. Alias, com base nas estatfsticas sumarias 

reportadas em Pearce [1979], tambem e possfvel concluir-se que a nossa serie MIX reve

la uma precisao preditiva muito superior a da serie de Livingston (revista por Carlson 

27Em particular, no que se refere a estima~ao dos limiares de indiferen~a. 
28 A media da taxa de in:fia~ao no caso analisado por Pesaran [1989] e de 2.846% contra 4.336% no 

nosso caso. 
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[1977]), baseada em inqueritos quantitativos 29 • 

3.3. 0 comportamento preditivo das expectativas 

Nesta subsec<;ao, o comportamento preditivo das expectativas sera objecto de aten<;ao 

mais pormenorizada. Os instrumentos usados na avalia<;ao apresentarao um grau de 
sofistica<;ao cada vez maior a medida que a analise for sendo desenvolvida. Todavia, 
como veremos, serao os instrumentos mais simples, como as representa<;oes graficas, 

que serao determinantes na abertura de pistas de investiga<;ao que a ancUise numerica 
prosseguira. 

3.3.1. Inflac;ao observada vs infl.ac;ao esperada 

A compara<;ao grafica das taxas medias esperadas de infla<;ao com as observadas (grafico 

4.1) permite evidenciar os seguintes aspectos: 

a) em geral, as primeiras aproximam-se bastante das segundas, tantos em termos 
de ni'vel como de varia<;ao; 

b) todavia, quando a taxa de infla<;ao sofre acelera<;oes ou desacelera<;oes substanci
ais, a aproxima<;ao deteriora-se significativamente, com as expectativas a acom
panharem o movimento da infla<;ao com um atraso evidente. 

Exemplos tlpicos deste ultimo facto sao OS periodos 79.4 a 80.4 e 83.1 a 84.1: no primeiro 

caso ITt caiu de 6.63% (em 79.3) para 2.50% (em 80.4) e, no segundo, ITt subiu de 4.39% 

(em 82.4) para 7.04% (em 84.1); em ambos os casos t-liT; acompanha o movimento de 
ITt mas de forma claramente desfasada. Ou seja, em geral e evidente uma tendencia para 

a sobrestima<;ao nos peri'odos de desacelera<;ao da infla<;ao e para a subestima<;ao nos de 

forte acelera<;ao. Note-se que este padrao de comportamento e ti'pico das series de expec

tativas e tambem das de previsoes dadas, por exemplo, por modelos macroecon6micos, 

ou seja, de forma geral, e frequentemente citado na literatura como sendo o padrao nor

mal das series de previsoes 30• Mas o grafico 4.1 tambem permite evidenciar um aspecto 

particularmente importante sobre 0 comportamento da infla<;ao: e possfvel distinguir 

29Tambem com base em algumas estat:isticas sumarias, e poss:ivel concluir que os nossos dados apresen
tam melhor comportamento preditivo que os de Praet [1981] e de Batchelor [1981 e 1982], de expectativas 
de infia!;iio de empresarios da industria transformadora de varios pa:ises da CEE. Pelo contrario, com base 
num metodo semelhante ao que usamos para derivar LOGEASES, Seitz [1988] obteve uma serie de ex
pectativas com urn poder preditivo excelente; todavia, nesse caso o horizonte de previsao e simplesmente 
mensa!. 

30Mincer e Zarnowitz [1969] notam que urn padrao deste tipo e caracter:istico de previsores 6ptimos. 
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Grafico 4.1 Inflac;ao observada vs esperada (MIX) e erros de expectativas (ITt - t-tiit) 
8~---------------------------------------------------------. 
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dois periodos com padroes claramente distintos; no primeiro, ate 1984.1, Tit apresenta 

urn comportamento muito irregular, de aspecto dclico, com altos e baixos bastante pro

nunciados; no segundo, a partir de 1984.2, e clara uma tendencia geral para a queda de 

IIt, apenas interrompida em 1985.1 e entre 1988.3 e 1989.3, per1odos em que ocorreram, 

de novo, ligeiras acelerac;oes do ritmo de crescimento de prec;os. Uma analise numerica 

simples permite confirmar estas observac;oes: usando taxas de inflac,;ao mensais obtidas 

com os dados dessazonalizados do quadro 2.14 constata-se que, no primeiro sub-per1odo, 

a mediae a variancia da infla<;ao mensal foram de 1.744 e 1.515, respectivamente, con

tra 1.039 e 0.631 no segundo pert:odo (tambem respectivamente). Urn procedimento 

estatlstico mais formal, baseado nos testes associados a analise de regressao, permite 

rejeitar claramente as hip6teses de igualdade das medias e das variancias 81 • 

Assim, mais uma vez se constata urn facto tao frequentemente citado na litera

tura sobre as experiencias infiacionistas de inumeros paises: a variabilidade da inflac,;ao 

encontra-se fortemente (e de forma positiva) associada ao seu nivel, o que pode servir 

para explicar a deteriorac;ao da capacidade preditiva da inflac;ao quando o nivel desta 

e elevado. Noutros termos, dada a menor variabilidade da infiac;ao no segundo dos 

perlodos referidos, que implica melhor previsibilidade, e de esperar que nele se observe 

urn melhor desempenho preditivo das expectativas. Tambem fica claro que, na ausencia 

da utilizac;ao de informac;ao a priori sobre acontecimentos com impacto econ6mico rele

vante, a analise subsequente devera basear-se na comparac;ao sobre os dois sub-periodos 

referidos, que tambem oferece a vantagem de permitir a partic;ao da amostra pratica

mente ao meio 82 • 

Voltando a recorrer a instrumentos de avalia<;ao graficos, efectuou-se a representa

c,;ao do diagrama observac;oes-expectativas de Tit (nao apresentado por razoes de espac;o), 

cuja utilizac;ao foi sugerida primeiramente por Theil ([1970, p. 30], mas recorde-se de 

novo que a primeira edic,;ao dessa obra remonta a 1958), que permite avaliar a serie 

de expectativas sob a perspectiva menos exigente da previsao da evoluc;ao do indice de 

prec,;os. Os aspectos mais salientes desse diagrama sao os seguintes: 

a) como era esperado, todos os pontos se situam no primeiro quadrante, ou seja, 

as variac,;oes do indice de prec;os deram-se sempre no sentido ascendente e as 

expectativas acompanharam sempre essas variac,;oes; isto e, nao ha nenhum erro 

de antecipac;ao de pontos de viragem na evoluc,;ao do indice; 

31 Em rela~ao ao teste de igualdade das medias, o popular teste de Chow nao e valido neste caso dada a 
presen~a de heterocedasticidade; isto e, o teste de Chow s6 permite testar a igualdade dos coeficientes de 
forma condicionada na igualdade das variancias. Pelo contrario, o conhecido teste de Goldfeld-Quandt e 
valido pois nao e condicional na igualdade dos coeficientes ( veja-se Pesaran et al. [ 1985].) 

32 Note-se que o "segundo choque petrolifero" ocorreu no periodo sob analise mas deu-se demasiado no 
inicio da nossa serie para permitir realizar uma analise estatistica com significado. 
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Quadro 4.3 - Estatfsticas sumarias de avaliac;ao das expectativas 

78.1 - 89.4 78.1- 84.1 84.2- 89.2 

ITt 4.336 5.113 3.491 

t-1n: 4.298 4.937 3.603 

ut-1n: 1.433 1.048 1.490 
RQEQM 0.825 1.005 0.568 
EAM 0.642 0.856 0.409 

b) a nuvem de pontes concentra-se muito fortemente em torno da recta de previsoes 

perfeitas, o que significa que, enquanto previsores dos pre<;os, as expectativas 

revelam urn comportamento excelente; 

c) todavia, essa concentra<;ao e muito mais forte no caso das taxas de infl.a<;ao baixas 

do que na das altas, isto e, tal como e frequentemente referido na literatura 88 a 

precisao preditiva das expectativas deteriora-se a niveis elevados de infl.a<;ao; 

d) a nuvem de pontos encontra-se muito hem distribuida pelos dois lados dessa 

recta, ou seja, nao e visivel qualquer tendencia sistematica para a sobrestima<;ao 

ou para a subestima<;ao das varia<;oes (isto e, de ITt). 

AncHises identicas sobre cada urn dos sub-perfodos, separadamente, confirmam o 

que era esperado: no primeiro sub-perfodo e evidente uma tendencia (embora ligeira) 

para a subestima<;ao, com os pontos a situarem-se mais frequentemente abaixa da recta 

de previsoes perfeitas; no segundo sub-perfodo, pelo contrario, dominam os erros de 

sobrestima<;ao e a concentra<;ao em torno da referida recta e bastante mais acentuada. 

Uma analise numerica ainda bastante grosseira, com base nos dados do quadro 

4.3 confirma as conclusoes anteriores: ao longo de todo o perfodo verifica-se uma 

ligeirfssima tendencia para a subestima<;ao de ITt que se acentua no perfodo de 78.1 

a 84.1; pelo contrario, no sub-perfodo posterior, observa-se uma tendencia, tambem 

ligeira, para a sobrestima<;ao. Em termos absolutos, a precisao diferencial das expectati

vas em domfnios distintos de ITt tambem e not6ria, como e evidenciado pelas estatisticas 

RQEQM e EAM (que, no segundo conjunto de trimestres, caem para cerca de metade 

dos valores do primeiro, facto que parece revelar uma melhoria notavel) 34
• Embora 

nao se usem, por enquanto, estatisticas de avalia<;ao da precisao relativa, e de assinalar 

urn facto aparentemente estranho: o aumento significative de U1rr:_ 1 
do primeiro para 

33 Para o caso das expectativas veja-se, por exemplo, Batchelor e Dua [1987] e para o das previsoes 

micro ou macro-econ6micas veja.-se Mincer e Zarnowitz [1969]. 
34 A deteriora!<ao da precisao torna-se evidente a partir de valores de ITt situados acima de 3.5%. 
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o segundo sub-periodos. Ora, como Granger e Newbold [1986, p. 286] mostram que, 

para um previsor 6ptimo, 0 desvio-padrao da serie de previsoes deve ser inferior ao da 

serie a prever e como esta condic;ao nao e satisfeita no segundo sub-perfodo, fica desde 

ja aberta a seguinte via de investigac;ao posterior: apesar de mais precisas em termos 
absolutos, no segundo sub-periodo as expectativas deveriam ter revelado ainda maior 

precisao preditiva, ou seja, dada a melhor previsibilidade, ao inves de se aproximarem 
da optimalidade, as antecipac;oes dos empresarios retalhistas poderao ter-se afastado do 

comportamento dado por urn previsor 6ptimo. 

3.3.2. Analise preliminar dos erros de expectativas 

Para alem de confirmar os resultados obtidos anteriormente, a analise preliminar dos 
erros de expectativas - dados por ITt- t-lrr;, ou seja, por exemplo, com erros positivos 

significando subestimac;ao -, tambem permite abrir novas vias de investigac;ao que 

serao desenvolvidas nos capitulos seguintes. A analise grafica dos erros (representados 

no grafico 4.1) permite concluir que: 

a) em geral, em valor absoluto, os erros de previsao sao bastante menores no segundo 

sub-periodo; 

b) a variabilidade dos erros tambem e bast ante menor nesse sub-periodo 35 e esta evi

dente heterocedasticidade tambem e uma manifestac;ao da existencia de diferen
tes nfveis de precisao preditiva nos dois sub-perfodos (como notam, por exemplo, 

Mincer e Zarnowitz [1969]); 

c) em geral, observam-se erros positivos quando a infia<;ao acelera e negativos quan

do o ritmo de crescimento dos prec;os tende a diminuir; 

d) tanto os erros de subestimac;ao como os de sobrestimac;ao tendem a ser maiores, 

em valor absoluto, quando as acelerac;oes e as desacelerac;oes, respectivamente, 

sao mais fortes. 

Por outro lado, como parece observar-se uma reduc;ao dos erros (em valor absoluto) 

com o decorrer do tempo, justifica-se uma analise semelhante a sugerida por Feenberg 

et al. [1989], que se baseia no ajustamento de uma tendencia linear a essa variavel. 

Esse procedimento permite obter I ITt - t-In~ I = 1.041 - 0.017 t + Ut e embora o poder 
explicativo do modelo seja muito baixo, o coeficiente de t apresenta o sinal esperado e e 
estatisticamente significante e nao se observa qualquer indfcio evidente da existencia de 

35 Mais formalmente, urn teste de Goldfeld-Quandt omitindo as oito observal;oes centrais rejeita clara
mente a hip6tese de igualdade de variancias. 
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erros de especificac;ao 86 • Este resultado poderia, en tao, ser invocado para sugerir que, 
com o decorrer do tempo, os empresarios retalhistas teriam acumulado experiencia e 
conhecimentos sobre processos inflacionistas 87 , isto e, que teriam beneficiado dos frutos 
de urn processo de aprendizagem. Embora nao se possa rejeitar de uma vez por todas a 
existencia de um tal processo, deve salientar-se o caracter enganador do procedimento 

anterior. De facto, basta que se introduza no modelo anterior uma variavel artificial 

(com valor unitario num dos sub-periodos e nulo no outro) para que a varia vel t deixe 

de se revelar estatisticamente significante. 0 mesmo se observa quando se introduzem 

as variaveis ITt e IITt- ITt-11, como e sugerido pela analise grafica (ou, ainda, sese usar 
como variavel dependente o quociente entre cada erro absoluto e o respectivo valor de 

ITt)· Ou seja, um modelo bastante mais adequado para a explicac;ao de !ITt- t- 1 IT~I, 
estimado pelo metodo EGLS com duas variancias distintas, eo seguinte: 

-2 
!ITt- t-1IT~I = 0.051 ITt + 0.786IITt- ITt-1l + ut, R = 0.532, DW = 1.996, 

(3.523) (7.795) 

pelo que fica claro que o desempenho preditivo das expectativas varia com o nivel 

e (sobretudo) com as variac;oes de um periodo para o outro de ITt e nao de forma 
linear com o tempo. Ou seja, tal como e observado frequentemente com series de 

expectativas (por exemplo, Batchelor e Dua [1987]) ou de previsoes de inflac;ao em geral, 

o comportamento preditivo dos empresarios retalhistas deteriora-se significativamente 

com valores elevados da variavel a prever e com variac;oes importantes dessa variavel. 

Tambem merece referenda o facto de dez dos onze grandes erros de antecipac;ao 

(superiores a 1% em valor absoluto) terem ocorrido no periodo 78.1 a 84.1. Desses 

onze casos, sete ocorreram com variac;oes positivas de ITt e apenas quatro com variac;oes 

negativas, o que leva a concluir que a evoluc;ao da inflac;ao foi melhor antecipada quando 
as suas variac;oes se deram no sentido da baixa do que no da alta. Com excepc;ao 

de urn caso (o ocorrido em 79.3, em que o nivel anterior da inflac;ao ja era muito 

alto), os grandes erros observam-se quando as variac;oes de ITt sao bastante grandes. E 
embora nao se verifique uma correspondencia biunivoca exacta entre os maiores erros e 

as maiores variac;oes de ITt, mais uma vez se pode concluir que tambem aqui se observa 
a habitual subestimac;ao das variac;oes (positivas ou negativas) da varia vel a prever, tao 
frequentemente referidas na literatura. 

Um estudo preliminar da eficiencia preditiva tambem contempla a analise do sinal 
dos erros, como e sugerida em Carlson [1977]. Ou seja, com base em simples testes bino
miais, interessa verificar se os erros sao puramente aleat6rios, isto e, se erros positivos e 

36Para alem da diferen!;a de variancias nos dois sub-periodos, informa!;ao que o modelo estimado ja 
in corpora dado que se usou a estima!;ao EG LS ("estimated generalized least squares"). 

37Tambem poderia ser invocado que a cobertura noticiosa dos acontecimentos econ6micos melhorou 

como passar do tempo, ou seja, que os custos da informa!;ao econ6mica se reduziram. 
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negativos tern a mesma probabilidade de ocorrerem. Para a totalidade do pedodo, os re

sultados nao poderiam ser mais claros ( e eng an adores): os erros distribuem-se de forma 
absolutamente equitativa entre valores positivos e negativos. Mais uma vez, contudo, a 

simplicidade da ancUise nao permite descobrir um (pelo menos aparente) problema de 
ineficiencia. De facto, a analise por sub-perfodos e hem mais esclarecedora: observa-se 

uma situa<.;ao de quase simetria, com quinze erros positivos e dez negativos no primeiro 

conjunto de trimestres contra nove e catorze, respectivamente, no segundo. 

Para alem desta distribui<.;ao desigual dos erros nos dois sub-pedodos, outra ma

nifesta<.;ao de ineficiencia preditiva dos empresarios retalhistas e revelada pelo facto de 
se observarem, com alguma frequencia, varias sequencias de erros positivos e negativos. 

Assim, tanto entre 78.3 e 79.3 como entre 83.1 e 84.1 se observam cinco erros positivos 
consecutivos; noutro perfodo de acelera<.;ao inflacionista, entre 81.3 e 82.2, tambem se 

observam quatro erros consecutivos de subestima<.;ao; pelo contrario, nos perfodos de 

desacelera<.;ao de 79.4 a 80.4 e de 87.1 a 88.2 observam-se, respectivamente, sequencias 

de cinco e de seis erros negativos. Ou seja, tal como nas previsoes analisadas por McNees 
[1988], "uma surpresa na taxa de inflac;;ao do trimestre seguinte tende a ser seguida por 

surpresas na mesma direcc;;ao nos perfodos subsequentes". Nestes casos, a ineficiencia 
reside no facto de a informa<_;ao contida nos erros anteriores nao ser usada na formulac;;ao 

das antecipac;;oes para o perfodo seguinte. Note-se ainda que, nalguns casos, se observa 
mesmo uma tendencia para a acumula<.;ao dos erros, com os positivos a atingirem valores 

cada vez mais elevados e os negativos a baixarem de forma gradual: o perfodo 83.1 a 

83.4 corresponde ao primeiro eo de 87.2 a 88.1 corresponde ao segundo desses casos. 

Autores como Cukierman [1986] ou Levy e Spivak [1988] sugerem, todavia, que 
situa<_;oes como as referidas em primeiro Iugar nao devem ser necessariamente interpre

tadas como reveladoras de ineficiencia. Pelo contrario, as sequencias de erros positivos 

ou negativos corresponderiam a casos de "saltos" considerados pelos indivfduos como 
temporarios e devidos a choques aleat6rios e nao como variac;;oes permanentes no cami
nho da inflac;;ao. Ou seja, tais sequencias dever-se-iam a incapacidade de OS indivfduos 
distinguirem entre varia<.;oes ou choques permanentes e transit6rios assim que estes 

ocorrem. Noutros termos ainda, um processo de forma<.;ao dominado por urn padrao de 

retorno a normalidade explicaria facilmente essas sequencias. Por exemplo, os grandes 

erros positivos observados em 79.3 e (sobretudo) em 83.4 poderiam ser explicados por 

considera<_;oes desse tipo: os empresarios teriam considerado como meramente tran

sit6rias as varia<.;oes inflacionistas ocorridas no perlodo anterior e, por esse facto, nao 

teriam ajustado devidamente para cima as suas previsoes. 

No entanto, os casos dos trimestres consecutivos em que se verifica uma tendencia 

cumulativa nos erros constitui, de alguma forma, evidencia de ineficiencia que essa 
explica<.;ao nao consegue justificar. De facto, no caso de previsoes eficientes dever-se-ia 
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Quadro 4.4 - Avaliac;ao da precisao: estatfsticas descritivas de precisao relativa 

78.1- 89.4 78.1- 84.1 84.2- 89.4 t: fit> fit-1 t :fit < fit-1 
coef. cor. 0.848 0.641 0.924 0.914 0.914 

EPAM 15.05 16.75 11.73 15.14 14.52 
uN 0.179 0.191 0.152 0.177 0.181 
uv 1.181 1.190 1.151 1.395 1.040 

B4 0.631 0.646 0.599 0.732 0.559 
uM 0.002 0.031 0.039 0.553 0.301 
uR 0.019 0.049 0.123 0.025 0.083 
uD 0.979 0.920 0.838 0.422 0.616 
PM 0.287 0.621 0.167 0.174 0.188 
T 48 25 23 20 28 

observar urn decHnio progressivo dos erros e nao a sua acumulac;ao. Por outro lado, 

urn ano parece ser urn periodo mais longo que o estritamento necessario para que se 

possa proceder a necessaria correcc;ao do processo de previsao. Nao que as expectativas 

dos empresarios retalhistas divirjam significativamente das observadas noutros paises e 

tambem com outros tipos de agentes econ6micos; pelo contrario, mesmo previsoes como 

as analisadas por McNees [1988] para a taxa de inflac;ao nos E. U. A. 88 , muitas das 

quais se baseiam em modelos econometricos causais ou de series cronol6gicas, revelam 

o mesmo tipo de deficiencias preditivas. Todavia, e de salientar que alguma evidencia 

de ineficiencia foi encontrada que deve ser devidamente confirmada ou rejeitada pela 
analise posterior. 

3.3.3. Avalia~ao baseada em estatlsticas descritivas de precisao relativa 

A avaliac;ao preditiva das expectativas dos empresarios retalhistas com base em es
tatisticas descritivas mais sofisticadas qua a RQEQM ou o EAM ja foi objecto de uma 

primeira abordagem na subsecc;ao 3.2. No quadro 4.4 voltam a apresentar-se os valores 

dessas estatisticas para todo o periodo, mas tambem e possivel efectuar a avaliac;ao por 
sub-periodos, bern como separando os trimestres em que a taxa de inflac;ao subiu daque
les em que desceu. Como ja foi notado, estatlsticas como o coeficiente de correlac;ao, 

o EPAM, B4, PM ou as componentes do EQM permitem concluir que os respondentes 

revelaram uma capacidade preditiva de nivel muito elevado, muito proximo do de urn 
previsor 6ptimo. Todavia, a RQEQM e cerca de 18% superior a incorrida por urn pre

visor ingenuo de nao variac;ao da taxa de variac;ao. Embora este facto revele alguma 

38Mas nao as previsoes para o PIB; alias, a ineficiencia de previsao parece ser tipica do caso da infla~ao, 
tanto para as expectativas como para as previsoes em geral (veja-se, por exemplo, Zarnowitz [1981]). 
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ineficiencia preditiva - uma vez que a informa<;ao contida na evolu<;ao passada da in

flac;;ao nao foi completamente explorada -, a sua importancia nao deve ser empolada. 
Com efeito, em primeiro Iugar, deve notar-se que nao e in vulgar encontrar-se previsoes 

(de organismos governamentais, por exemplo, e baseadas ou nao em modelos macroe

conometricos) que sao batidas em EQM por regras ingenuas 89 • Em segundo Iugar, dada 

a forma de evoluc;;ao da taxa de infla<;ao que constitui o objecto da ana.Iise, esse previsor 

ingenuo apresenta, neste caso, caracterfsticas muito pr6ximas da optimalidade 40 • Ora, 

pode objectar-se que, com a informa<;ao entao disponfvel, poderia nao ser facil aos res
pondentes dos inqueritos a identificac;;ao adequada de um tal previsor. Mais verosfmil 

ainda e a conjectura que, neste caso, a elevada persistencia inflacionista 41 , ao inves de 

facilitar, tera dificultado a tarefa dos empresarios retalhistas, ainda pouco acostumados 
a processos inflacionistas sustentados. 

A este respeito, a analise das duas ultimas colunas do quadro 4.4 e esclarecedora 

e permite refor<;ar uma ideia ja expressa anteriormente: a de que as descidas de ITt 
terao sido melhor antecipadas ou previstas que as suas subidas. De facto, embora 
grande parte das estatfsticas nao mostre diferen<;as significativas para OS dois tipos de 

trimestres, quando a infla<;ao desacelera as expectativas aproximam-se muito mais da 

referida regra ingenua (que, em media, sobrestima ainda mais fortemente a evolu<.;ao de 

ITt), a sua precisao relativamente ao previsor de media m6vel melhora consideravelmente 
e a componente de enviesamento do EQM reduz-se substancialmente. Por conseguinte, 

um processo de forma<;ao dominado por um padrao de retorno a normalidade, com 

a taxa considerada normal, em geral, mais baixa que a observada, podera explicar o 
valor de uv. Noutros termos, podera talvez concluir-se que, em geral, os empresarios 

retalhistas nao terao acreditado na persistencia da inflac;;ao a nfveis tao elevados e ter-se

-ao mostrado relutantes em anteciparem varia<;oes de pre<.;os muito fortes. De qualquer 

forma, estes argumentos nao poderao servir para deixar passar em claro a observa<_;ao 

da presen<;a de sintomas adicionais de ineficiencia preditiva. Alias, um dos argumentos 

anteriores cai por terra quando a avalia<_;ao preditiva e efectuada distinguindo OS dois 

sub-perfodos. Isto e, com a informac;;ao acumulada ate 1984.1 ja teria sido possfvel, 

no sub-perfodo posterior, antecipar a evolu<.;ao da infla<.;ao pelo menos tao bem como o 
referido previsor ingenuo. 

A luz de estatfsticas como o coeficiente de correla<.;ao, o EP AM ou a PM, o melhor 

desempenho preditivo no sub-perfodo final e, de facto, muito significativo. E mesmo 

39 Por exemplo, veja-se Sims [1967], Holden e Peel [1983] e Artis [1988]. 
40 Por exemplo, com urn coeficiente de correla~ao de 0.9 e urn EPAM de 11.77%. Isto e, apesar de 

se basear numa regra simples, dada a sua adequabilidade, o previsor pode ser considerado bastante 
sofisticado. 

41 V a.rios autores sugerem como medida de persistencia o valor do coeficiente de autocorrela~ao de 

primeira ordem que, neste caso, e de 0.891. 
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quando se considera que a variabilidade da infl.a~ao se tera reduzido, facilitando a sua 
antecipa~ao, de acordo com a estatistica B4 a precisao relativa tera melhorado (embora 

ligeiramente). Todavia, a hip6tese adiantada anteriormente- de que, no sub-perfodo 

final, a evolu~ao da infl.a~ao poderia ter sido ainda melhor prevista - nao pode, para 
ja, ser exclufda: para alem de uv nao ter diminuido significativamente (mantendo-se 

algo acima de um) e apesar de nao se observar a presen~a de indfcios preocupantes 

de enviesamento, as estatisticas de decomposi~ao do EQM mostram, para o segundo 

sub-periodo, um comportamento mais afastado do de um previsor 6ptimo que para o 

primeiro, e mesmo a estatistica PM nao tera melhorado se se efectuar a compara~ao 
como seu valor desejavel (PM= 1- p2 ) em cada sub-perfodo. Trata-se de uma questao 
que s6 podera ser resolvida com base em procedimentos estatfsticos mais formais. 

3.3.4. A antecipa~ao dos pontos de viragem: breve referenda 

N a literatura recente, a analise das series de expectativas ou de outros conjuntos de 

previsoes relativamente a antecipac;ao dos pontos de viragem (TPs, "turning points") 

constitui muito mais a excep~ao que a regra. Este facto nao ilustra, no entanto, qualquer 

discrepancia entre a analise empirica e OS metodos propostos nos livros de texto. Com 
efeito, em livros como os de Nerlove et al. [1979], Granger e Newbold [1986], Harvey 

[1989] ou Holden et al. [1990], por exemplo, o assunto nao e objecto de qualquer aten~ao 

especial. Pelo contrario, nas decadas de sessenta e setenta, e seguindo Theil [1966 e 

1970], o problema era considerado particularmente importante 42 • Theil [1970, pp. 28-

30] propoe mesmo a utiliza~ao de estatfsticas de avaliac;ao, semelhantes a estimativas 

das probabilidades dos erros incorridos nos testes de hip6teses. 

Esta mudan~a de enfase deve-se, sobretudo, a um deslocamento da perspectiva 

central sob a qual sao analisadas as previsoes, do dominio econ6mico (conjuntural) para 
um ponto de vista estatistico mais rigoroso 43 • Com efeito, como notou primeiramente 
Nelson [1972, p. 909], OS TPs encontram-se habitualmente associados a ocorrencia de 

choques invulgares particularmente importantes. Ora "dizer que OS TPs sao importantes 

porque sao difkeis de prever e somente dizer que grandes perturbac;oes estao associadas 

com grandes erros de previsao". Por conseguinte, basta que a perca associada aos erros 
seja especificada, por exemplo com uma func;ao perca quadratica, para que as condic;oes 

de optimalidade de um previsor sejam determinadas. Assim, conclui Nelson, os erros 

de TPs nao tem qualquer interesse por si pr6prios. 

42 Para Ferber e Verdoorn [1962] e na antecipa~ao dos TPs que reside o "cora~ao do problema de 
previsao". Veja-se tarnbem, por exemplo, Sims [1967] e Martins [1975a]; na literatura mais recente Visco 

[1984] constitui uma excep~ao. 
43Este deslocamento tambem se encontra associado a generaliza~ao da HER. 
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A nossa opiniao e, em linhas gerais, concordante com a de Nelson. De facto, tanto os 

instrumentos de avalia~ao ja usados como aqueles a que recorreremos na analise posterior 

tornam totalmente dispensavel e irrelevante a avalia(,;ao da capacidade de previsao dos 

TPs. Do ponto de vista estritamente econ6mico, no entanto, seria interessante proceder 
a uma analise detalhada dos TPs, caso a caso, tendo como referenda a informa(,;ao 

que os respondentes dispunham no momento em que formularam as suas previsoes 

(semelhante a efectuada por Artis [1988] para as previsoes do FMI). Contudo, alem de 

exceder os limites do presente trabalho, uma analise desse tipo seria pouco eficaz face 
aos procedimentos a usar no capitulo seguinte 44 • 

Por outro lado, uma analise geral das antecipa(,;oes dos TPs tambem e inibida pela 

ausencia, notada por Visco [1984, p. 94], por exemplo, de uma defini(,;ao consensual. 
Como foi referido, a utiliza(,;ao da variavel 1ndice de pre(,;os e, neste caso, muito pouco 
exigente. Talvez mais apropriada a situa(,;ao sob estudo, caracterizada por uma grande 
variabilidade da infia(,;ao, seria a considera(,;ao somente de varia(,;oes absolutas superiores 

a determinado limiar. De qualquer forma refira-se que mesmo usando a defini(,;ao exi
gente de Visco [1984, p. 95] - "TPs sao definidos como a primeira altera(,;ao observada 

no sinal da diferen(,;a de duas varia(,;oes sucessivas de pre(,;os (TP na taxa de varia~ao)" 
- o comportamento preditivo da nossa serie de expectativas pode ser considerado muito 

satisfat6rio: dos catorze TPs ocorridos dez foram correctamente antecipados pelos em
presarios retalhistas; se considerarmos apenas o sub-periodo final a propor(,;ao e ainda 

melhor, com apenas um TP (em sete, e mesmo esse muito pouco importante, com uma 

quebra de 0.09% de Tit) nao antecipado. 

4 PRECISAO PREDITIVA DAS EXPECTATIVAS, II: COM
PARAQAO COM PREVISORES EXTRAPOLATIVOS 

Nesta sec<;ao, a avalia<;ao da precisao preditiva da serie de expectativas sera objecto de 

uma analise mais exigente, mas tambem potencialmente mais esclarecedora, efectuada 

mediante a compara<;ao com o desempenho preditivo de previsores alternatives das 
varia<;oes de pre<;os. Na sec<;ao anterior, quando se usaram as estatfsticas UN, uv 
e B4, ja era o espl'rito deste tipo de analise que se encontrava presente: avaliar a 

precisao das expectativas atraves de compara<;oes com previsores alternatives que usam 

apenas a informa<;ao contida na hist6ria passada da infl.a<;ao. Apesar da simplicidade 

44 Note-se, contudo, que urn teste de "racionalidade" fraca das expectativas, baseado em estatisticas se

melhantes as propostas por Theil, foiproposto por Henriksson e Merton [1981] (e usado por Lai [1990]). 0 
procedimento destina-se, no entanto, a avalia~ao das expectativas dos agentes que intervem nos mercados 

financeiros e cambiais, onde e possivel obter lucros com previsoes enviesadas (desde que estas se situem 

no lado correcto da varia~ao dos pre~os mais frequentemente do que no oposto). 
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dos previsores implfcitos nessas estatfsticas, observaram-se alguns indfcios de ineficiencia 

( dados por uv). Agora, trata-se de confirmar essa conclusao com uma analise mais 
formal e em que a fasquia dos padroes de comparac;ao e colocada a um n{vel um pouco 

mais alto. 

Embora nao se atinja ainda o nfvel formal dos testes de "racionalidade", a com
parac;ao e susceptive} de fornecer indicac;oes valiosas a esse respeito e, em particular, 

sabre a eficiencia das expectativas. Mais precisamente, como os previsores tornados 

para padrao sao previsores extrapolativos, ate6ricos, economicamente ingenuos, o nfvel 

de exigencia nao excede o da "racionalidade" fraca ou, nos termos de Feige e Pearce 
[1976, p. 502], trata-se de verificar se as expectativas sao "economicamente racionais": 
an economic agent is economically rational only if he considers both the costs of mises
timating future inflation and the costs of making his forecasts of future inflation". 

Ou seja, nao ha aqui qualquer reclamac;ao de que os previsores alternativos sejam 

6ptimos ou eficientes, no sentido de incorporarem toda a informac;ao disponfvel na data 

de realizac;ao dos inqueritos. Pelo contrario, como a evoluc;ao de ITt deve depender nao 
s6 da sua propria hist6ria passada como, tambem, dade outras variaveis, os previsores 

extrapolativos devem ser ineficientes. No entanto, se considerarmos que os custos de 

aquisic;ao e de processamento da informac;ao sabre essas variaveis podem ser muito altos 
ou que, pelo menos, nao compensam os ganhos de precisao preditiva que a utilizac;ao 

dessa informac;ao proporciona entao, somos logicamente conduzidos a restringir o con

junto de informac;ao a hist6ria passada das variac;oes de prec;os. Acresce ainda, neste 

caso, que os agentes econ6micos visados se encontram particularmente bern posiciona

dos para conhecer essa hist6ria em pormenor, isto e, que os custos de obtenc;ao da 
informac;ao sabre essa hist6ria podem ser aqui considerados desprezfveis. 

Mas a analise que se segue tambem podera fornecer indicac;oes uteis sabre o processo 
de formac;ao de expectativas. Com efeito, podera ser possfvel verificar se, ao formula

rem as suas antecipac;oes, os respondentes usam informac;ao nao contida na hist6ria 

passada de ITt. Por outro lado, a comparac;ao tambem podera ser util para esclarecer 

se os respondentes se baseiam sobretudo em convicc;oes subjectivas profundas ou se, 
pelo contrario, na formulac;ao das expectativas, e atribufdo um peso elevado a evoluc;ao 

recente da inflac;ao ( caso em que as variac;oes sao consideradas como possuindo urn 

caracter mais marcadamente permanente). 

4.1. Os previsores ( extrapolativos) alternativos 

Em termos hist6ricos, os padroes de comparac;ao usados para avaliar a precisao preditiva 

das series de expectativas tem acompanhado a evoluc;ao dos padroes a que usualmente 
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se tem recorrido para avaliar a qualidade de um qualquer conjunto de previsoes 45 

Com efeito, se numa fase inicial eram usados apenas previsores ingenuos, de obten<;ao 

rapida e "com pouco esfor<;o" (Ferber e Verdoorn [1962]), com a atribui<;ao aos agentes 

econ6micos de melhores conhecimentos e perfcia na recolha e processamento da in
forma<;ao, a fasquia foi sendo progressivamente colocada a um nlvel mais alto. Assim, 

as regras ingenuas sucederam-se os previsores autoregressivos puros, a estes os previ

sores ARIMA univariados e, mais recentemente, previsores baseados no filtro de Kalman 

tem sido usados como padroes de compara<;ao 46 • Nesta analise comparativa, contudo, 
nao sera usado nenhum previsor baseado no filtro de Kalman. As principais razoes para 

esse facto sao as seguintes: 

a) e hem sabido que a estima<;ao com um filtro de Kalman e equivalente a um 

processo de aprendizagem que decorre a uma velocidade bastante elevada; por 
conseguinte, o padrao de compara<;ao, nesse caso, corresponderia a imposi<;ao, 

sobre os agentes econ6micos, de uma capacidade de aprendizagem muito grande 

que, na pratica, dificilmente seria satisfeita 47 ; 

b) os previsores comparativos a que recorremos, embora relativamente simples, reve

laram-se (como veremos) suficientes para mostrar a ineficiencia preditiva das 

antecipa<;oes dos empresarios retalhistas, pelo que a utiliza<;ao de um previsor 
mais sofisticado se tornou dispensavel. 

Alias, tambem nao se reclama a "optimalidade local" de nenhum dos previsores al

ternativos, isto e, mesmo em cada classe considerada de previsores nao foi efectuado um 
grande esfor<;o de pesquisa do melhor. Bem pelo contrario, nalguns casos serao mesmo 
referidos previsores que, em prindpio, permitiriam obter resultados superiores aos em

pregues para compara<;ao. A principal crftica de Carlson [1977] a este tipo de avalia<;ao 

- segundo a qual os previsores comparativos se baseiam numa especie de "minagem de 

dados" ("data mining") 48 na pesquisa do padrao de "racionalidade", o que conduz a 

45E, em particular, as dadas pelos modelos macroeconometricos; sobre estas compara~oes vejam-se, por 
exemplo, os "surveys"de McNees [1982] e de Granger e Newbold [1986, pp. 287-92]. Mais recentemente, 
Stockton e Glassman [1987] fornecem urn exemplo interessante sobre a previsao da infla~ao. 

46 Em Struth [1984] e usado urn filtro de Kalman sobre urn modelo de tipo autoregressivo e em Mayer 

e Mors [1990] o filtro de Kalman e aplicado a urn modelo composto por urn passeio aleat6rio e por uma 
tendencia estocastica (do tipo dos "modelos estruturais" de Harvey [1989]). Visco [1984] tambem reclama 
que o seu previsor ARC ("autoregressive with cumulant observations") e gerado por urn filtro de Kalman 
mas, na pratica, trata-se apenas de urn OLS recursivo. Tambem em Cuthbertson e Taylor [1986] e usado 
urn modelo estrutural estimado com o filtro de Kalman para gerar uma medida indirecta de expectativas 
de oferta de moeda. 

470s resultados obtidos por Struth [1984] e por Mayer e Mors [1990], com os previsores padrao a 
superiorizarem-se de forma esmagadora as series de expectativas, tambem suportam esta suposi~ao. 

48Mas no domfnio das series cronol6gicas, com inumeras ("milhares" segundo a caricatura de Carlson) 
possibilidades a serem experimentadas antes da apresenta~ao do padrao de expectativas "racionais". 
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enviesar a compara<;ao em detrimento da serie de expectativas - nao tern assim, neste 

caso, qualquer fundamento. Onde o grau de exigencia impasto foi relativamente alto 

foi na reespeci:fica<_;ao dos modelos de previsao ao Iongo do perfodo que, ainda assim, s6 

foi efectuada mediante a observa<_;ao de sintomas claros de ineficiencia ou de erros de 
especifica<_;ao. 

Uma outra crftica dificilmente sustentavel aqui, mas pertinente em muitas analises 

comparativas, e a que se refere ao conjunto de informa<;ao em que se basearam as 
previsoes padrao. Com efeito, para formular a previsao para cada trimestre s6 a in

forma<_;ao relativa a evolu<;ao dos pre<;os ate ao trimestre anterior foi usada. Embora 

essa informa<_;ao pudesse nao estar ainda disponfvel em termos oficiais (isto e, divulgada 

ou publicada oficialmente) no momenta em que os inqueritos foram realizados, a posi<;ao 
privilegiada dos agentes econ6micos em causa permitia-lhes efectuar a observa<_;ao di

recta dessa evolu<;ao. 

Finalmente, antes da apresenta<;ao dos previsores extrapolativos, refira-se uma 
outra crltica de Carlson [1977] a que este tipo de procedimento nao se pode furtar 

inteiramente e que, mais recentemente, passou a ser conhecido como o "problema do 

peso" (por exemplo, Jonung e Laidler [1988]). E que, como nota Carlson [1977, p. 49], 
"ap6s o facto, informa<_;ao que parecia muito importante pode acabar por tornar-se ir
relevante". Por exemplo, rumores fundamentados sabre uma possfvel desvaloriza<_;ao 

cambial podem acabar por nao ser confirmados ou um aumento dos pre<;os interna

cionais do petr6leo pode acabar por nao ter a repercussao interna prevista sabre os 

pre<;os dos combustfveis, etc. 49 • Em situa<;oes deste tipo, mesmo um simples previsor 

extrapolativo pode superar facilmente as expectativas dos agentes econ6micos, ainda que 

o comportamento preditivo revelado por estes nao possa ser considerado "irracional". 

Se e verdade que este argumento pode servir para explicar a observa<_;ao de erros de 

expectativas importantes, nao nos parece razoavel admitir que ele possa ser usado para 
explicar importantes erros consecutivos de forte sub ou sobrestimac;ao sabre perfodos 

superiores a dois ou tres trimestres (como e o caso dos sub-perfodos referidos anterior

mente). Com efeito, admitindo, por exemplo, que os agentes econ6micos seguem um 

processo de aprendizagem bayesiano, a probabilidade subjectiva a priori da ocorrencia 
de acontecimentos como os referidos, mesmo sendo inicialmente alta, deve reduzir-se 

substancialmente (acabando eventualmente por se anular) ao fim de um perfodo de 

tempo em que nao e empiricamente confirmada pela realidade. Reconhece-se, no en

tanto, a relevancia do argumento em analises como a que e aqui prosseguida. 

490 exemplo classico eo da situa!;iio ocorrida nos E. U. A., ap6s a Segunda Guerra Mundial, em que 
as expectativas de infla!;ao foram mais influenciadas pela experiencia que se seguiu a Primeira Guerra 
Mundial que pela hist6ria recente da infla!;iio, o que conduziu a uma sobrestima!;iio sistematica durante 

urn certo perfodo de tempo. 
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4.1.1. Urn previsor autoregressivo 

A utiliza<;ao de previsores autoregressivos puros tern desempenhado urn papel muito 

importante na avalia<;ao preditiva de conjuntos de previsoes em geral e na de series de 
expectativas em particular. Como exemplos dessa utiliza<;ao na avalia<;ao da capacidade 
preditiva de modelos macroeconometricos refiram-se, entre outros, os trabalhos de Fair 

e Shiller [1989 e 1990] 50 • Na avalia<;ao de series de expectativas os previsores autore

gressivos foram usados como padrao, por exemplo, em Visco [1984], Pesaran [1985 e 

1989], Englander e Stone [1989] ou Jung [1990] 51 • A justifica<;ao te6rica para essa uti

liza<;ao e bern conhecida: se o processo estocastico da variavel a prever for estacionario 

- ou puder ser tornado estacionario por transforma<;ao- entao, pelo (muito citado) 
teorema de decomposi<;ao de Wold 52 , ele admite uma representa<;ao sob a forma de 
media m6vel e esta, por seu turno, sob condi<;oes de invertibilidade, tambem pode ser 

transformada numa representa<;ao autoregressiva (possivelmente) infinita; finalmente, a 

aproxima<;ao por urn processo autoregressivo de ordem finita baseia-se na natural in

significancia estatistica dos coe:ficientes estimados a partir de certa ordem e pode ser 
justificada pelo prindpio da parcim6nia. A importancia hist6rica do papel dos modelos 

autoregressivos na gera<;ao de medidas indirectas de expectativas tambem e bern conhe

cida, tendo come<;ado a declinar apenas a partir de meados da dec ada de setenta (com 

a irrup<;ao e rap ida generaliza<;ao dos modelos de expectativas "racionais"). 

Em termos te6ricos, o papel destes previsores extrapolativos tambem e bastante 

importante: em particular, o teste de "racionalidade" (de eficiencia, mais precisamente) 
atribuido a Pesando [1975 e 1976]- mas que teve origem no trabalho de Shiller, sumari
ado em Modigliani e Shiller [1973] - e frequentemente utilizado, que sera objecto de 

aten<;ao detalhada no c~pitulo seguinte, baseia-se numa representa<;ao autoregressiva da 
serie de valores observados da variavel. 

No nosso caso, o previsor autoregressivo foi escolhido de forma bastante arbitraria, 

sem grandes preocupa<;oes de optimalidade a guiarem a determina<;ao da ordem do 

processo e sem mesmo considerar a significancia estatistica dos regressores. Assim, 

de forma bastante arbitraria, comec;ou-se por ensaiar urn processo de ordem quatro 
(incluindo urn termo independente) que, no entanto, com a acumula<;ao de observac;oes, 

come<;ou a apresentar sintomas claros de autocorrela<;ao residual ( detectada com base na 

estatistica h-alt referida no capitulo 2). A simplifica<;ao para urn processo de ordem tres 

nao s6 permitiu "branquear" os residuos como, ainda, proporcionou melhor qualidade 
50 Granger e Newbold [1986, pp. 288-9] sumariam os resultados obtidos num importante trabalho de 

Cooper, onde os padroes usados tambem sao modelos autoregressivos univariados. Uma generaliza~ao 

mais recente ·e dada pelos modelos VAR, que sao objecto de aten~ao em McNees [1986]. 
51 Na maior parte destes casos procurava-se urn previsor ARIMA que, na pratica, se reduziu a urn 

previsor autoregressivo puro de ordem reduzida. 
52 Veja-se, por exemplo, Nerlove et al. [1979, pp. 30-6]. 
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dos ajustamentos OLS, medida pelo R2 (sobretudo na fase inicial, com os beneflcios 
resultantes da utilizac;ao de uma observac;ao adicional a excederem os proporcionados 

pela inclusao de ITt_4). A simplificac;ao adicional para urn AR(2} permitiria obter ganhos 

preditivos e ate seria justificavel com base na insignificancia estat£stica do coefi.ciente 

de ITt-s, mas optou-se pelo processo de ordem tres (que sobrestima sistematicamente 

ITt a partir de meados de 1985}. 0 objectivo consistiu simplesmente na obtenc;ao de 

um previsor baseado na estrutura de autocorrelac;ao de ITt, sem grandes exigencias 

informativas e sem qualquer obsessao com preocupac;oes de optimalidade. 

Como no processo de estimac;ao sequencia! s6 foi usada a evoluc;ao hist6rica de ITt 
(a partir de 1974.1) ate ao momento da realizac;ao de cada inquerito, o que deu origem a 

uma amostra de dimensao crescente, a serie de previsoes gerada ( designada por PA UT 

e apresentada no quadro 4.10, no final deste capitulo) e equivalente a de um modelo de 
parametros variaveis estimado pelo metodo OLS recursivo. 

4.1.2. Um previsor baseado no metodo do alisamento exponencial simples 

0 recurso aos metodos de alisamento exponencial (AE} como mecanismos geradores de 

previsoes comparativas tem sido bastante limitado. Relativamente a avaliac;ao de series 

de expectativas nem sequer conhecemos nenhum caso que possa ser apresentado como 

exemplo. A razao explicativa deste facto pode, talvez, atribuir-se ao caracter bastante 
ad hoc destes metodos, no sentido "em que sao implementados sem referenda a um 

modelo estatistico correctamente definido" (Harvey [1989, p. 25] 53). E, no entanto, e 

hem sabido que a sua justificac;ao intuitiva e aceitavel e que a efectividade dos metodos 
na previsao a um passo e reconhecida, sobretudo em termos da relac;ao beneffcios predi
tivos vs custos. De facto, alguns estudos empfricos 54 salientam que os metodos gozam 

de uma capacidade preditiva notavel quando comparada com o pequeno esforc;o de 

armazenamento de informac;ao, de identificac;;ao do modelo e de calculo que requerem, 
com a actualizac;;ao das previsoes a ser feita de forma muito facil quando fica disponfvel 
uma nova observac;;ao. Gardner [1985] tambem salienta a robustez dos metodos de AE, 

tanto em relac;;ao a observac;;oes extremas como a erros de especificac;;ao. 

53Relativamente ao metodo de AE simples, Muth [1960] foi o primeiro a racionalizar a sua utilizal<ao, 
explicitando as condi!<oes da sua optimalidade, isto e, mostrando que o metodo fornecia previsoes 6ptimas 
para urn modelo de passeio aleat6rio com ruido ou modelo de nivel local. (Para esse modelo, Harvey 
[1989, p. 154] tambem mostra a equivalencia do metodo a urn filtro de Kalman.) Mais tarde, tambem 
Nerlove e Wage [1964] e Theile Wage [1964] mostraram a optimalidade do metodo para esse modelo, com 
a constante de alisamento a depender do racio das variancias dos dois termos de erro (veja-se tambem 
Harvey [1989, p. 19]). Como a forma reduzida desse modelo e urn ARIMA(0,1,1), o metodo tambem e 
6ptimo para urn processo estocastico desse tipo (Harvey [1989, pp. 68 e 77]). 

54Por exemplo, Holden et al. [1990, pp. 100-7], que fornecem urn resumo dos resultados do famoso 
"concurso-M". 
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A utilizac;ao de urn mecanismo de AE simples (AES) para gerar urn conjunto de 

previsoes alternativas a uma serie de expectativas pode apoiar-se em justificac;oes ainda 

mais fortes. Em primeiro Iugar, o metodo e bastante ingenuo mesmo sob o ponto de 

vista estatfstico, nao necessitando de conhecimentos ou de perlcia especiais, pelo que 
a sua utilizac;ao por agentes econ6micos comuns nao deve suscitar grandes reservas 
55

• Tambem e razoavel admitir que, em geral, os agentes econ6micos atribuam mais 

importancia as observac;oes recentes e que descontem mais ou menos intensamente o 
passado distante, que e a filosofia basica dos metodos de alisamento. Por outro lado, 

neste caso, pode considerar-se que a comparac;ao e "guiada por uma teoria do compor

tamento ou de formac;ao de expectativas" - Carlson [1977, p. 49], que nota que, em 
geral, nao e isso que acontece com os padroes comparativos - uma vez que, para alem 

da razao anterior, o mecanismo de actualizac;ao das previsoes (no AES) e identico ao 

dado pelo esquema de formac;ao adaptativo de primeira ordem ( ou mecanismo de cor

recc;ao de erros de primeira ordem) 56
• Finalmente, tambem e plausfvel que, pelo menos 

numa fase inicial, os respondentes tenham usado urn mecanismo gerador de previsoes 

semelhante a urn AES, que e bastante adequado para a previsao a urn passo de series 

com muito rufdo, uma vez que a evoluc;ao de Ilt entre 1974.1 e 1977.4 pode considerar-se 

muito "ruidosa", refiectindo os efeitos de inumeros choques que os empresarios poderao 

ter considerados como transit6rios. 

Como ja se referiu, utilizou-se urn processo de AES, adequado para series cujo nfvel 
e assumido como localmente constante, podendo variar lentamente ao Iongo do tempo. 

De facto, seguindo a sugestao simples de Thompson [1990] para determinar a ordem de 

alisamento, ajustando uma tendencia linear a Ilt (com as observac;oes de 74.1 a 77.4) 
constata-se a insignificancia estatfstica da varia vel t 57• Assim, as previsoes alternativas 

foram geradas com base na hem conhecida f6rmula (sob a forma de correcc;ao de erros): 

(4.4) 

onde a e a constante de alisamento. Como e bern sabido, o domfnio mais frequentemente 

usado para este parametro situa-se entre 0.05 ou 0.1 e 0.3. Todavia, esse intervalo e 

arbitrario e tanto considerac;oes te6ricas 58 como a evidencia empfrica (veja-se Gardner 
[1985]) sugerem o recurso a urn domfnio mais amplo, tradicionalmente o intervalo [0,1]. 

550 mesmo nao se podera afirmar dos previsores ARIMA, estatisticamente muito mais sofisticados, tao 
usados como padrao de compara~ao. 

56 Alternativamente, a rela!;ao pode estabelecer-se de forma indirecta, notando que esse processo de 
forma~ao e 6ptimo para uma variavel que evolui segundo urn ARIMA(0,1,1) (por exemplo, Pesaran 
[1989, pp. 19-20]), para o qual o AES tambem e 6ptimo. 

57No entanto, a identifica!;ao automatica, efectuada com o programa AUTOCAST, permitiria selec
cionar urn modelo de tendencia atenuada, bastante mais sofisticado, com tres parametros de alisamento 
(veja-se Gardner [1985]). 

58 A correspondencia como ARIMA(0,1,1) justifica 0 <a< 2, dominio em que esse processo e invertfvel. 
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Uma pesquisa de grelha permitiria determinar como valor 6ptimo a= 1, isto e, mesmo 

usando apenas a informac;ao relativa a evoluc;ao anterior a 1978 seria possfvel concluir 

que urn simples passeio aleat6rio permitiria obter previsoes aceitaveis. No entanto, algo 

arbitrariamente tambem, fixou-se em 0.8 o valor inicial de a, ainda urn pouco Ionge do 

valor 6ptimo mas que ja implica urn forte desconto das observac;oes passadas ( ou seja, 

uma ponderac;ao muito pesada da informac;ao recente) 69 , e que e suficiente para que os 

resfduos da alisamento nao mostrem sinais de autocorrelac;ao de primeira ordem. Com 

esse valor, tambem apenas uma das dezasseis observac;oes da amostra inicial surge como 
"outlier". 

Tal como anteriormente, tambem aqui a dimensao da amostra foi crescendo a me

dida que ficavam disponfveis novas observac;oes. Para controlar o mecanismo de pre

visao, tambem se usaram sinais de alerta simples, baseados na observac;ao dos erros 

de previsao e no coeficiente de autocorrelac;ao de primeira ordem dos resfduos. As

sim, tentando imitar urn processo de aprendizagem algo grosseiro, de cada vez que esse 

coeficiente se tornava significante ou que as previsoes sub ou sobrestimavam sistemati

camente Ilt, com sequencias de quatro erros positivos ou negativos, o valor de a era 

incrementado em 0.02 (ou na magnitude necessaria), de forma a atribuir ainda maior 

peso as observac;oes recentes (seguindo a sugestao de Granger e Newbold [1986, p. 177]). 

Assim, ap6s varios saltos de 0.02 (excepto no infcio de 82.1, em que se tornou necessario 

passar de 0.84 para 0.90 para "branquear" os resfduos), no infcio de 83.4 o valor de a 

atingiu o limite superior do intervalo. Deste ponto em diante teve que se admitir a uti

lizac;ao de mecanismos urn pouco mais sofisticados para remediar os problemas surgidos, 

passando a recorrer-se a processos de previsao em dois passos. Assim, a partir do infcio 

de 86.2, passou a usar-se urn ajustamento de regressao sobre as previsoes, dado que 

nos quatro trimestres anteriores estas se revelaram fortemente enviesadas por excesso. 

Finalmente, as previsoes formuladas a partir de 87.1 passaram a ser ajustadas de acordo 

com urn esquema autoregressivo de primeira ordem nos erros (uma vez que o respectivo 

coeficiente de autocorrelac;ao se mostrou sistematicamente significativo). 0 conjunto de 

previsoes alternativas obtido desta forma e designado de PAES e e apresentado tambem 

no quadro 4.10. 

4.1.3. Urn previsor baseado em informac;ao mensal 

No caso deste ptevisor alternativo, a restric;ao de que o conjunto de informac;ao usado 

pelos empresarios provem de amostras recolhidas com frequencia trimestral e levantada. 

N a derivac;ao deste conjunto de previsoes e us ada a informac;ao contida na evoluc;ao do 

fndice mensa} dessazonalizado de prec;os (cujos dados se encontram no quadro 2.14). 

59No contexto do modelo passeio aleat6rio com ruido, urn valor elevado para a significa que a variancia 
da componente permanente e grande relativamente ada transit6ria (veja-se Muth [1960]). 
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Por conseguinte, as previsoes passam a ser formuladas tam bern numa base mensal, para 

os tres meses que se seguem ao momento do inquerito, pelo que ITt, tal como foi definida 

no capitulo 2, e prevista de forma indirecta. 

Tambem se usa agora uma amostra rolante ou deslizante, de dimensao fixa 60 , 

com 60 observa<;oes, tantas quantas dispunhamos inicialmente, ate 77M12. Ou seja, de 

cada vez que ficam disponfveis tres novas observa<;oes, as tres observa<;oes iniciais da 

amostra usada para previsao no trimestre anterior sao deixadas cair 61 • Sob o ponto 
de vista da aproxima<;ao ao comportamento dos agentes econ6micos, um mecanismo 

deste tipo tambem e plausfvel pois e natural que estes atribuam maior importancia 

a informa<;ao mais recente 62 • Tambem se tenta reflectir o facto de as mem6rias dos 

agentes econ6micos serem "finitas e imperfeitas" (Friedman [1979]). 

Mas mesmo sob um ponto de vista estatfstico mais rigoroso, o uso de uma amostra 

rolante tambem e defensavel: 

a) qualquer modelo e uma mera aproxima<;ao ao "verdadeiro" processo de gera<;ao 
de dados e, em particular, e provavel que variaveis relevantes sejam omitidas 

(facto ainda mais verosfmil em modelos extrapolativos); assim, a aproxima<;ao s6 
e satisfat6ria sobre domfnios finitos dessas variaveis (Friedman [1979]); 

b) a forma funcional usada tambem s6 podera dar uma boa aproxima<;ao sobre um 

subconjunto do domfnio de valores da variavel dependente; 

c) a "maquinaria da recolha de dados" tambem pode mudar, de forma que obser

va<;oes antigas sao "inferiores" ou "nao.comparaveis as observa<;oes mais recentes" 

(ainda Friedman [1979, p. 44]); 

d) finalmente, o procedimento pode ser visto como uma forma de aprox1mar urn 

processo cuja pr6pria estrutura varia ao Iongo do tempo. 

Com a informa<;ao disponfvel ate ao 39 trimestre de 1982, Black e Murteira [1983] 

conclufam que um modelo de tendencia exponencial era o mais adequado para mode

lizar a evolu<;ao do IPC global desde 1972. Na realidade, mesmo utilizando apenas a 

6°Como em Visco [1984], no seu previsor autoregressivo ARM. 
61 Visco [1984, pp. 107-8] nota que com estas regressoes OLS "m6veis" o estimador tambem segue 

urn processo adaptativo e fornece as f6rmulas recursivas que permitem dispensar a inversao repetida de 
matrizes. 

62Mas note-se que, neste caso, a informa~ao com idade superior a cinco anos e atribufdo urn peso nulo 
e que toda a informa~ao contida na amostra tern a mesma pondera~ao (nao sendo descontada de forma 
exponencial como em PAES). 

142 



evoluc;ao do nosso indice de prec;os ate ao ultimo mes de 1977, a comparac;ao desse mo
delo com urn de tendencia linear favorece o primeiro ligeiramente 68 • Assim, embora os 
problemas resultantes da adopc;ao de urn modelo de tendencia global sejam conhecidos 

-no proprio artigo de Black e Murteira [1983] sao formuladas algumas criticas 64 -, 

dado o horizonte de previsao ser relativamente curto, ajustou-se esse modelo ( atraves 

do metodo da maxima verosimilham;a, incorporando urn AR(1) nas variaveis residuais 
65). 

Contudo, a utilizac;ao de uma amostra rolante revelou-se insuficiente para aproxi

mar a alterac;ao de estrutura ocorrida em 1984: a partir de 1985M4 o modelo exponen

cial comec;a a sobrestimar sistematicamente a evoluc;ao do indice de prec;os, facto que 
tambem se refiecte, obviamente, na previsao de ITt. Assim, a partir do 2Q trimestre de 

1986 (inclusive) e apos quatro trimestres consecutivos de forte estimac;ao por excesso de 

ITt (com quatro erros crescentes), o modelo exponencial foi abandonado e foi adoptado 
urn modelo de tendencia linear para o crescimento do indice mensal. 0 conjunto de 
previsoes assim obtido e designado de PMAR (previsoes de base mensal com amostra 
rolante) e e apresentado no quadro 4.10. 

4.1.4. Urn conjunto de previsoes baseado em modelos ARIMA 

Se ha urn previsor cuja utilizac;ao para gerar urn padrao comparativo pode ser consi

derada praticamente obrigatoria, esse previsor baseia-se nos modelos ARIMA de Box e 

Jenkins [1976]. Com efeito, quando formularam o conceito de "expectativas economica
mente racionais", Feige e Pearce [1976] consideraram a metodologia de Box e Jenkins 

como particularmente adequada a pesquisa de urn modelo extrapolativo que permitisse 

explorar de forma optima toda a informac;ao preditiva contida na evoluc;ao passada da 

variavel em causa. Assim, seguindo o exemplo de Pearce [1979], a comparac;ao com 
previsores ARIMA tern sido largamente utilizada como forma alternativa de proceder 

a testes de "racionalidade" (fraca) das expectativas. Em particular, refiram-se, por 

exemplo, os trabalhos de Batchelor [1981 e 1982], Visco [1984], Pesaran [1985 e 1989], 

(novamente) Pearce [1987], Baghestani e Noori [1988] e Baghestani [1992a] 66 . 0 recurso 
63 Na verdade, ambos os modelos apresentam varios problemas de especifica~ao e, em particular, de 

autocorrela~ao, de heterocedasticidade e de instabilidade de estrutura; todavia, o modelo linear falha 

tambem urn teste RESET e urn teste aumentado de Dickey-Fuller sobre os residuos (que o modelo 
exponencial passa); a capacidade explicativa do modelo exponencial tambem e urn pouco superior. 

64 A aplica~ao de urn metodo de AE, com a assun~ao mais flexivel de uma tendencia local, permitiria, 
provavelmente, obter melhores resultados. Todavia, a sua implementa~ao seria urn pouco mais sofisticada, 
com dois parametros de alisame:Q.to. 

65De passagem note-se que em Black e Murteira [1983] a correc~ao de autocorrela~ao aparenta ser efe

ctuada de forma incompleta (logo, ineficiente) dado que as estimativas OLS dos coeficientes sao mantidas. 
66 Nelson [1972] foi o primeiro a usar as previsoes ARIMA como instrumento de avalia~ao do desempenho 

preditivo dos modelos macroeconometricos. 
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a esse tipo de modelos para gerar medidas indirectas de expectativas tambem conheceu 

uma rapida expansao ao Iongo da decada de oitenta. 

Dois tipos bastante distintos de objec~oes podem, todavia, ser erigidas contra o 
recurso a previsores ARIMA. Recentemente, autores como Harvey [1989] tern contestado 
a optimalidade dessa modeliza~ao com base no argumento de que a selec~ao de urn 

modelo ARIMA adequado para previsao pode ser uma tarefa bastante complexa, com 

o processo de identifica~ao a conduzir frequentemente a previsores inapropriados. Por 
outro lado, autores como Holden e Peel [1983] tambem notam que a identifica~ao e 

estima<_;ao desses modelos nao e uma materia simples, 0 que poe em duvida que OS 

custos marginais decorrentes desses processos sejam compensados pelos respectivos ga

nhos preditivos. Noutros termos, como a analise estatlstica exigida se situa a urn nlvel 
bastante sofisticado, um previsor ARIMA pode constituir um padrao de compara~ao 

excessivamente exigente para series de expectativas. 

Para ter em considera<;ao este tipo de crlticas, seguiu-se urn criterio de selec~ao 

orientado pelo prindpio da parcim6nia, sem ter como objectivo a escolha do modelo 
que permitisse minimizar a variancia dos erros de previsao. Ou seja, tal como em 
Nelson [1972, p. 904], os parametros incluldos nos modelos sao simplesmente "aque

les para OS quais as estimativas Sao significantes OU que sao requeridos para eliminar 

a autocorrela~ao nos reslduos". Assim, como o objectivo e pouco ambicioso, nao se 
experimentaram grandes dificuldades na modeliza~ao ala Box e Jenkins de ITt 61

• 

As dezasseis observa<_;oes do perlodo 7 4.1 a 77.4 revelaram-se suficientes para rejeitar 

a estacionaridade da serie ITt: a fun<;ao de autocorrela<;ao nao mostra um decaimento 

nftido para zero a partir de uma ordem reduzida, o coeficiente de autocorrela<;ao parcial 
de ordem seis e ainda de -0.429 e um teste aumentado de Dickey-Fuller (ADF) tambem 

indica a presen<;a de uma raiz unitaria na representa<;ao autoregressiva de ITt. Uma 

unica diferencia<;ao mostra-se suficiente para conseguir a estacionaridade, isto e, nao se 

rejeita que ITt seja um processo integrado de ordem um (1(1)): os graficos das fun<;oes de 

autocorrela<;ao e de autocorrela<;ao parcial so apresentam picos com alguma importancia 

nos coeficientes de ordem quatro e o teste ADF sobre 6ITt permite rejeitar a hip6tese 

nula (de nao estacionaridade) 68 • Urn simples ARIMA(0,1,2) (isto e, urn IMA(2)) com 
01 restringido em zero mostrou-se suficiente para "branquear" os reslduos pelo que foi 

esse o modelo usado inicialmente. Note-se, contudo, que ate um ARIMA{4,1,0) (com 

cp1 = cp2 = cp3 = 0) ou um ARIMA{0,1,4) (com 01 = 02 = 03 = 0) permitiriam a 

67 Recorde-se que ao contrario de Girao [1979], em que se modelizou e previu com sucesso a evolu!;ao 
do IPC global, Black e Murteira [1983] foram levados a abandonar a modeliza!;ao ARIMA dessa variavel. 

68 Mais precisamente, tem-se Silt = -0.026 IIt- 1 + 0.132 AIIt- 1 com h-alt= -0.075 e o racio-t do 
primeiro coeficiente a ficar-se por -0.42, e .i2ITt = -0.990 Alit+ 0.038 6.2 IIt-l com h-alt= -0.328 eo 
racio-t relevante a atingir -2.47, o que permite estabelecer Ilt ~ /(1). Tambem testes de Sargan-Bhargava 

(tal como sao descritos em Holden et al. [1990, p. 49]) permitem atingir a mesma conclusao. 
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obten~ao de uma capacidade explicativa muito mais elevada ( e, por conseguinte, em 

prindpio, previsoes mais precis as) 69 • 

Como, a partir de meados de 1980, comec;aram a surgir indfcios preocupantes de 
autocorrelac;ao residual, com base na informac;ao respeitante a evoluc;ao ocorrida ate 80.4 
o modelo foi reespecificado com a introduc;ao de 01 (que en tao se revelou significativo). 
Embora a adic;ao desse parametro tenha atenuado os indfcios de autocorrelac;ao de forma 

substancial, o modelo IMA(2) pouco mais tempo durou dado que a previsao formulada 
para 81.4 atribufa a ITt um valor negativo altamente irrealista, facto que pode indicar 

a presenc;a de graves erros de especificac;ao, exigindo alterac;oes imediatas. Assim, com 

base na hist6ria decorrida ate 81.3, procedeu-se a nova reespecificac;ao do modelo, mais 

uma vez nao orientada por qualquer criterio de optimalidade, que conduziu a adopc;ao 

de um IMA(4), com Ot, 02 e 08 restringidos em zero. Este modelo foi o que vigorou por 

um per1odo de tempo mais Iongo, com sinais de autocorrelac;ao a surgirem no infcio de 

1987 e a avolumarem-se ao Iongo desse ano, durante o qual a qualidade do ajustamento 

tambem se foi deteriorando (mas note-se que s6 este facto nunca constituiu motivo para 

reespecificac;ao). Assim, finalmente, a previsao formulada para 88.1 ja se baseou num 

ARIMA {1,1,4), com a restric;ao 01 = 02 = 08 = 0 a manter-se, e com a introduc;ao de 
um unico termo autoregressivo a mostrar-se suficiente para remover a autocorrela~ao. 

Para terminar, saliente-se de novo que o conjunto de previsoes obtido da forma 

descrita, designado por PARI e apresentado no quadro 4.10, nao exigiu um esforc;o 

substancial nem requereu conhecimentos muito profundos, o que torna mais plausfvel 

a sua utiliza~ao como instrumento de aferic;ao das expectativas. Contudo, tambem se 
assinala que, dada a relativa simplicidade dos modelos, a precisao preditiva e notavel, 

bastante superior a esperada, com uma unica observac;ao a situar-se no exterior dos 

intervalos de previsao a 95% (em 80.2 e, ainda assim, por uma margem de erro inferior 

a 0.0005). 

4.2. Analise comparativa 

Embora a balanc;a penda ligeiramente para o lado da rejeic;ao da "racionalidade econ6mi
ca" das expectativas, dos resultados de analises comparativas semelhantes publicados na 

literatura relativamente 8.s expectativas de varios tipos de agentes econ6micos, em di

versos pafses, nao ressalta nenhum padrao conclusivo dominante. Assim, seem Pesaran 

[1985 e 1989], Pearce [1987], Baghestani e Noori [1988] ou Englander e Stone [1988], as 

series de expectativas apreciadas revelam maior capacidade preditiva que os previsores 

69Enquanto que a varia~ao explicada de lliit neste ultimo caso, por exemplo, ultrapassa 50%, no caso 
do IMA(2) adoptado ela fica-se por cerca de 22%; alias, nem sequer se usou nenhum processo de selec~ao 

baseado nos criterios BIC, AIC ou FPE. 
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alternativos empregues 70 , pelo contrario, em Pearce [1979], Batchelor [1981 e 1982], 

Struth [1984], Visco [1984] ou Mayer e Mors [1990], por exemplo, e a conclusao oposta 

que e obtida. Os resultados obtidos pelos diversos autores, contudo, raramente sao 

comparaveis (nao apenas por dizerem respeito a diferentes series de expectativas mas, 
sobretudo) porque a quanti dade de esfor<;o e a qualidade dos conhecimentos empregues 

na deriva<;ao dos padroes de compara<;ao tambem atingem nfveis bastante dissemelhan

tes. Nalguns casos e mesmo perceptfvel que as convic<;oes subjectivas mantidas pelo 

autor desempenharam um papel de algum relevo na escolha desse padrao, facto a que 
nao e certamente alheia a natureza (nao politicamente neutral) do assunto em discussao. 

Se, como nota Carlson [1977], com base num processo de "minagem de dados", e possfvel 

enviesar os resultados no sentido da nao "racionalidade", no Iado oposto, nao usando 
toda a informa<;ao disponfvel a data dos inqueritos e com um previsor muito distante 

da optimalidade, tambem nao e diflcil atingir o resultado contrario. De resto, foi para 
ten tar evitar, tanto quanto possfvel, suspeitas desse tipo que nos propusemos basear 

esta analise num numero anormalmente alto de previsores alternativos (cuja derivac;ao, 

que foi objecto de descric;ao pormenorizada, assentou em metodos bastante distintos). 

Antes da apresentac;ao dos resultados da comparac;ao, uma questao simples mas 

importante deve ser esclarecida: e que OS possfveis resultados deste tipo de proce
dimento sao assimetricos, podendo concluir-se pela nao "racionalidade" ( "econ6mica" 

e, portanto, tambem no sentido "Muthiano") das expectativas dos agentes econ6micos, 

mas nao fazendo parte do conjunto de resultados admissfveis a conclusao oposta, de 

satisfac;ao das condic;oes de "racionalidade". Com efeito, se o nfvel de precisao for 

inferior a do(s) previsor(es) alternativo(s), que apenas usam a informac;ao incorporada 
na hist6ria passada da variavel, a implicac;ao de ineficiencia preditiva e imediata pois nem 

sequer essa informac;ao foi usada eficientemente. Mas a situac;ao contraria nao implica 

automaticamente a "racionalidade", podendo inferir-se apenas que, ao formularem as 
suas expectativas, os respondentes usaram informac;ao que ultrapassa a fronteira desse 
conjunto 71 • Se essa informac;ao adicional foi usada de forma eficiente e uma questao a 

que este procedimento nao pode responder. 

4.2.1. Resultados globais 

A analise comparativa basear-se-a num pequeno numero de instrumentos estatfsticos 

pois a simples presenc;a de previsores alternativos permite dispensar o emprego de muitos 
70 Mas em Pearce [1987], dado o momento em que os inqueritos MMS ("Money Market Services, Inc.") 

sao realizados, OS dados referem-se a percepc;oes e nao a expectativas e 0 previsor extrapolativo nao usa 
toda a informac;ao existente ate esse momento. 

71 Em Baghestani e Noori [ 1988] encontra-se urn exemplo de urn a conclusao apressada de "racional

idade", suportada somente pela comparac;ao com urn previsor A RIMA (que, alem do mais, e bastante 
simples). 
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Quadro 4.5 - Compara<;ao com previsores extrapolativos: coeficientes de correla<;ao, medias e 

desvios padroes 

PAUT PAES PMAR PARI MIX ITt 
PAUT 1.00 
PAES 0.920 1.00 
PMAR 0.893 0.823 1.00 
PARI 0.923 0.931 0.840 1.00 
MIX 0.900 0.956 0.812 0.866 1.00 

ITt 0.921 0.882 0.889 0.901 0.848 1.00 

media 4.563 4.463 4.410 4.443 4.298 4.336 
desv. pad. 1.146 1.542 1.258 1.451 1.433 1.554 

procedimentos de avaliac;ao. No quadro 4.5 sao apresentadas algumas estatlsticas de 

base respeitantes aos previsores alternativos para todo o perfodo sob analise. Como 

seria de esperar, todos os coeficientes de correlac;ao sao muito elevados mas, a este 

respeito, dois aspectos merecem saliencia: a) a serie de expectativas (MIX) e menos 

correlacionada com ITt do que qualquer conjunto de previsoes extrapolativas, o que 

pode ser interpretado como urn primeiro sinal de ineficiencia; b) a correlac;ao entre 

MIX e PAES e extremamente elevada, o que sugere que o processo de formac;ao de 

expectativas nao deve diferir substancialmente de urn esquema adaptativo de primeira 

ordem. Por outro lado, ao contrario das expectativas, todos os previsores extrapolativos, 

em media, sobrestimam a evoluc;ao de ITt, sendo de realc;ar que a considerac;ao exclusiva 

da informac;ao contida nessa evoluc;ao conduziria a previsoes (tambem em media) mais 

enviesadas que as dos empresarios retalhistas. Relativamente aos desvios padroes, nao 

parece existir nenhum aspecto a sublinhar (a nao ser, talvez, que a serie de expectativas 

tern uma evoluc;ao mais suave que a dada pelo referido esquema adaptativo incorporado 

em PAES). 

A leitura do quadro 4.6 e bastante mais esclarecedora para 0 fim em vista: OS 

sintomas de ineficiencia preditivaja detectados sao plenamente confirmados, como EAM 

e a RQEQM da serie de expectativas a atingirem os valores mais elevados, o que legitima 

a conclusao que os respondentes nao exploraram devidamente a informac;ao contida na 

hist6ria passada da inflac;ao. Por outras palavras, OS sintomas de nao "racionalidade" das 

antecipac;oes dos empresarios retalhistas sao bern claros: ate previsoes que s6 se baseiam 

na estrutura autoregressiva de ITt ou que sao geradas por urn simples mecanismo de AES 

permitiriam incorrer em erros menores que aqueles que resultam dessas antecipac;oes. 

A superioridade dos previsores extrapolativos nao e, contudo (tal como em Visco 

[1984]), esmagadora. De facto, a considerac;ao de uma func;ao perca linear nos erros 
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Quadro 4.6 - Comparac;ao com previsores extrapolativos: medidas sumarias de avaliac;ao 

preditiva (1978.1- 1989.4) 

PA UT PAES PMAR PARI MIX 
EAM 0.572 0.577 0.579 0.558 0.642 

RQEQM 0.699 0.756 0.719 0.676 0.825 
uv 1.001 1.082 1.029 0.968 1.181 
uM 0.106 0.028 0.010 0.025 0.002 
uR 0.164 0.051 0.029 0.005 0.019 
uD 0.731 0.921 0.961 0.970 0.979 

nao permite encontrar uma diferenc;a muito significativa ( o EAM de MIX e superior em 

cerca de 15% ao do melhor previsor alternativo, PARI), a decomposic;ao do EQM mostra 

que o previsor com perfil mais proximo do ideal e precisamente MIX (sendo esta a serie 

que apresenta menos sinais de envies amen to) e o resultado da utilizac;ao do teste-sinal e 

praticamente urn empate com os previsores extrapolativos 72 • Note-se ainda, mais uma 

vez, a qualidade do previsor ingenuo de mesma variac;ao, s6 ultrapassado pelo previsor 

ARIMA (e por uma margem pequena). Para alem de justificar parcialmente o valor de 
uv para a nossa serie de expectativas, este facto tambem confirma uma constatac;ao de 
McNees [1988], segundo o qual e frequente a necessidade de recorrer a conhecimentos 
e perfcia muito especiais e de dispender urn esfon;o substancial para "rapar" apenas 

algumas centesimas ao valor das estatfsticas sumarias de avaliac;ao da precisao. 

Que a informac;ao contida na hist6ria passada de ITt nao foi devidamente tomada 

em considerac;ao pelos empresarios retalhistas tambem pode ser constatado com base 
em testes de conteudo informativo semelhantes aos de Fair e Shiller [1989 e 1990]. Com 

efeito, os resultados obtidos com as regressoes OLS foram os seguintes: 

fit= 0.728PAUT + 0.251MIX, DW = 1.19, CH = 5.58, HETRV = 10.88, 

(5.030) (1.672) 

ITt = 0.843PAES + 0.125MIX, DW = 0.98, CH = 0.84, HETRV = 12.82, 
(3.482) (0.495) 

fit= 0.616PMAR + 0.387MIX, DW = 0.76, CH = 0.67, HETRV = 4.21, 

(5.461) (3.385) 

fit= 0.705PARI + 0.281MIX, DW = 1.21, CH = 2.50, HETRV = 12.56, 

(5.645) (2.183) 

72Mais precisamente, os resultados dos "desafios" com os previsores extrapolativos sao os seguintes: 

MIX 26- PAUT 22, MIX 21- PAES 27, MIX 20- PMAR 28 e MIX 21- PARI 27 (como numero de 
"golos" a indicar 0 numero de vezes que 0 erro em valor absoluto e inferior ao do adversario). 
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onde CH e HETRV sao as estatlsticas de Chow e do racio das verosimilhanc;as para os 

testes da igualdade dos coeficientes e das variancias, respectivamente, nos subper£odos 

78.1 a 84.1 e 84.2 a 89.4. Assim, nos termos da exposic;ao efectuada no inkio deste 

capitulo, a serie de expectativas nao pode ser considerada condicionalmente eficiente 
relativamente a nenhum dos previsores extrapolativos e a informac;ao contida em MIX 

pode mesmo ser considerada dispensavel para a previsao de Tit se esta assentar nos 

previsores PA UT ou PAES (uma vez que, quando inclufda nas regressoes conjuntamente 

com esses regressores, o coeficiente de MIX nao e significativo ao nfvel de 5%). Embora a 

serie de expectativas contenha informac;ao independente (util para a previsao de ITt) da 
que se encontra incorporada em PMAR ou em PARI, o que e relevante e que em todos 

os casos os coeficientes dos previsores alternatives sao claramente significativos. Acresce 
ainda que, por exemplo, um previsor obtido por simples combinac;ao linear de PA UT 

com MIX permitiria reduzir o EAM e a RQEQM desta ultima em cerca de 15 e 20%, 

respectivamente, o que resultaria num melhor desempenho preditivo que qualquer outro 

dos conjuntos de previsoes 73 • Ou seja, a mera considerac;ao da estrutura autoregressiva 

de Tit teria permitido aos empresarios retalhistas anteciparem de forma bastante mais 

precisa a evoluc;ao dessa variavel. 

Os resfduos de todas as regressoes anteriores apresentam sinais claros de auto
correlac;ao. Nao se procedeu a respectiva correcc;ao, contudo, pelos motivos expostos 

anteriormente 74
• As estatfsticas CH e HETRV - a primeira significativa em dois e 

a segunda em tres dos casos -, por outro lado, sugerem que resultados interessantes 

poderao ser obtidos com a partic;ao da amostra nos dois sub-perfodos referidos. A analise 

que se segue provara que essa partic;ao e particularmente frutffera. 

4.2.2. Analise por sub-periodos 

Com base no quadro 4.7, onde se apresentam as medias nos dois sub-perfodos identifica

dos atras (1978.1 a 1984.1 e 1984.2 a 1989.4), e possfvel concluir que a subestimac;ao de 
ITt pelos respondentes, no primeiro sub-perfodo, parece ser sobretudo uma consequencia 

do facto de estes confiarem excessivamente nas suas convicc;oes subjectivas, descontando 
fortemente a evoluc;ao passada da inflac;ao. Ja no segundo sub-perfodo os empresarios 

viram confirmadas as suas suspeitas de que as taxas de inflac;ao elevadas observadas ante

riormente nao eram normais uma vez que, em geral, a simples considerac;ao das variac;oes 

de prec;os anteriores conduziria a uma sobrestimac;ao mais acentuada que aquela em que 
eles incorreram. Apesar da grande variabilidade da inflac;ao no primeiro sub-perfodo, 

73 Ainda assim, a informa~ao contida em PMAR ou em PARI (mas nao a de PAES) nao seria redundante. 
74Mas note-se que o emprego de estatisticas robustas em presenc;a de heterocedasticidade e de autocor

relac;ao de ordem quatro em nada alter a as principais conclusoes (a unica diferen~a com algum significado 

reside no facto de, na primeira regressao, o coeficiente de MIX se tornar marginalmente significativo). 
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Quadro 4. 7 - Analise comparativa par sub-periodos - medias 

PA UT PAES PMAR PARI MIX llt 

1978.1- 1984.1 5.115 5.127 5.188 4.973 4.937 5.113 
1984.2- 1989.4 3.963 3.741 3.564 3.868 3.603 3.491 

Quadro 4.8- Analise comparativa par sub-per£odos- erros absolutes medias (EAMs) 

PA UT PAES PMAR PARI MIX 

1978.1- 1984.1 0.511 0.765 0.659 0.611 0.856 

1984.2 - 1989.4 0.638 0.372 0.491 0.501 0.409 

Quadro 4.9- Analise comparativa par sub-per£odos - ra£zes quadradas dos erros 
quadraticos medias (RQEQMs) 

PA UT PAES PMAR PARI MIX 

1978.1- 1984.1 0.670 0.922 0.815 0.786 1.005 
1984.2- 1989.4 0.729 0.519 0.597 0.532 0.568 

teria sido possivel, como se pode constatar pelos quadros 4.8 e 4.9, nessa altura, anted

par a sua evolu~ao de forma substancialmente melhor que ados empresarios retalhistas. 

De facto, nesse sub-periodo a superioridade dos previsores extrapolativos e praticamente 

esmagadora, constata~ao que tambem e confirmada pelo teste-sinal: nos 25 trimestres 

desse sub-periodo, MIX e batida 17 vezes por PA UTe 18 vezes pelos restantes padroes 

de compara~ao. 

A compara~ao com PA UTe, neste sub-periodo inicial, particularmente severa para 

a serie de expectativas, como teste de conteudo informative com as primeiras 25 obser

vac;oes a proporcionar os seguintes resultados: 

fit = 1.047 PA UT -0.045MIX, DW = 1.17 (amostra: 78.1- 84.1), 

(5.290) ( -0.219) 

isto e, nao s6 a informac;ao contida em MIX e perfeitamente dispensavel para a pre

visao de ITt, dada a informac;ao incorporada em PA UT como, ainda, a contribuic;ao da 

primeira para urn previsor combinado aparece negativa. No entanto, os resultados desta 

comparac;ao invertem-se quase totalmente no segundo sub-perfodo, como coeficiente de 

PA UT nao estatisticamente significative ( ao nivel de 5%): 

fit= 0.341PAUT + 0.600MIX, DW = 2.22 (amostra: 84.2- 89.4). 

(2.017) (3.372) 
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Ou seja, neste sub-peri'odo os empresarios terao considerado informac;ao para alem da 

contida na estrutura autoregressiva de Ilt. Porem, esta comparac;ao nao pode ser con

siderada representativa 75 uma vez que o previsor autoregressivo foi o unico cujo com

portamento se deteriorou nos ultimos 23 trimestres. 

A grande melhoria do desempenho preditivo das antecipac;oes dos empresarios re
talhistas no segundo sub-peri'odo, todavia, nao s6 nao e beliscada por esse facto como, 

ainda, sai reforc;ada por esta analise comparativa. Com efeito, apesar de o n£vel de 

sofisticac;ao dos previsores PAES e PARI ter aumentado ao Iongo do tempo e de o mo
delo usado para gerar PMAR ter mesmo sofrido uma mudanc;a de forma funcional, e na 
serie de expectativas que se observa a melhoria de precisao mais significativa, com MIX 
a passar da ultima posic;ao para a segunda e para a terceira, respectivamente, em termos 
de EAM e de RQEQM. Acresce ainda que no, segundo sub-peri'odo, as diferenc;as de 

EAM e de RQEQM para OS melhores previsores sao praticamente desprezi'veis e que, 

em termos do teste-sinal, MIX chega mesmo a "derrotar" PAUT, PMAR e ate PARI 
(mas nao PAES). Assim, mesmo em termos de precisao relativa, e not6ria a melhoria 

da qualidade do comportamento preditivo dos empresarios retalhistas. 

0 facto de o nivel e a variabilidade da inflac;ao se terem reduzido substancialmente 

nao parece ser suficiente para explicar essa melhoria. Uma razao adicional plausi'vel 
pode ser encontrada nos efeitos de urn eventual processo de aprendizagem, pelo qual 
os respondentes terao passado, que lhes tera permitido quantificar de forma mais pre

cisa, por exemplo, os impactos das alterac;oes cambiais e dos aumentos dos prec;os dos 

combustiveis, hem como explorar de forma mais eficaz a informac;ao contida na hist6ria 
passada da inflac;ao. Outra razao adicional pode encontrar-se na importancia das consi

derac;oes de retorno a normalidade na formac;ao das expectativas, com os respondentes a 

mostrarem relutancia na previsao de variac;oes positivas fortes e consecutivas dos prec;os. 

Com efeito, no segundo sub-peri'odo s6 se encontra urn conjunto de quatro trimestres 
(de 88.3 a 89.2) a satisfazer essas condic;oes ( e, ainda assim, o nivel inicial de Ilt era 
bastante baixo). 

Alias, se excluirmos da analise os quatro conjuntos de trimestres ao Iongo dos quais 
se observaram fortes movimentos ascendentes de Ilt - isto e, os periodos 78.3 a 79.3, 

81.1 a 82.1, 83.3 a 84.1 e 88.3 a 89.2 - e se usarmos uma func;ao perca linear nos 

erros, constatamos que a serie de expectativas domina (em EAM) todos os previsores 
extrapolativos. {Em EQM e 0 previsor ARIMA que permite obter OS melhores resultados 
mas MIX aparece imediatamente atras). 0 mesmo resultado e obtido se restringirmos 

a analise aos 28 trimestres em que a taxa de inflac;ao se reduziu (isto e, as observac;oes 

75 A varia~ao observada na estatistica DW e, contudo, representativa e a presen~a sistematica de au
tocorrela~ao nos residuos de todos os ajustamentos com as primeiras 25 observa~oes sugere que, nesse 

periodo inicial, nenhum dos previsores extrapolativos pode ser considerado como pr6ximo do 6ptimo. 
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t :Tit < llt-1), com MIX a superiorizar-se mesmo ao previsor ARIMA. Pelo contrario, a 

restric;ao as observac;oes t: ITt > ITt-ll atribui a MIX um desempenho muito pior que o 
dos padroes comparativos. Assim, mesmo em termos relativos, e possfvel concluir que 
os empresarios retalhistas previram muito melhor as desacelerac;oes que as acelerac;oes 
da infl.ac;ao. 

Finalmente, e de salientar que a verosimilhan<;a da hip6tese adiantada anterior

mente, segundo a qual os respondentes poderiam, no segundo sub-perfodo, ter previsto 
ITt de forma ainda mais precisa, nao e reduzida de forma a permitir a respectiva rejei<;ao. 

De facto, embora a melhoria de precisao seja notavel, mesmo no segundo sub-perfodo 

alguma da informa<;ao contida na hist6ria passada da infl.a<;ao continuou a nao ser ade

quadamente explorada, como se pode constatar, por exemplo, pelos seguintes resultados 

das regressoes ajustadas com as ultimas 23 observa<;oes: 

fit= 0.871PAES + 0.054MIX, DW = 2.01 (amostra: 84.2- 89.4), 

(3. 750) (0.226) 

fit= 0.703PARI + 0.224MIX, DW = 1.87, (amostra: 84.2- 89.4). 

( 4.467) (1.356) 

5 OBSERVAQOES CONCLUSIVAS 

1 A importancia do problema da avalia<;ao do comportamento preditivo dos em

presarios retalhistas de ABVC implicou a necessidade de proceder a selec<;ao de 

uma medida de expectativas, representativa da taxa media (global) esperada de 

infl.a<;ao. Constatou-se entao que a melhor aproximac;ao a infl.a<;ao observada 

dada por LOGE2SAS nao compensava a cedencia a hip6teses menos adequadas 

que suportavam a derivac;ao dessa medida. Por outro lado, as restantes duas 
medidas, baseadas em processos de quantificac;ao superiores logicamente, contem 
informac;ao independente, relevante para a previsao de ITt. Assim, decidiu-se sin

tetizar a informac;ao incorporada nessas medidas numa unica, obtida por com
binac;ao linear nao optima das medidas originais (LOGEASES e REGE), sem 

qualquer correcc;ao dos erros de antecipac;ao implicados por elas. A serie de ex

pectativas obtida dessa forma, a qual foi atribufda a designa<;ao MIX, sera usada 

preferencialmente ao Iongo deste trabalho. 

2 Dada a origem qualitativa dos nossos dados, frequentemente olhada com sus

peic;ao por alguns adeptos mais entusiastas da HER, procedeu-se a uma validac;ao 
adicional da serie de expectativas, baseada em comparac;oes com os resultados de 

outros inqueritos respeitantes a expectativas de infl.ac;ao. Embora continue a nao 
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se poder reclamar a ausencia de erros de medic;ao, os resultados obtidos sao al
tamente encorajadores e permitem considerar sem reservas de maior a utilizac;ao 

intensiva da nossa serie de expectativas. Com efeito, o poder preditivo evidenci

ado pelos agentes econ6micos sob estudo e muito superior ao dos consumidores 
de outros pafses facto que, alias, nao e de estranhar. Mesmo quando a com
parac;ao e efectuada com agentes econ6micos de outros pafses que devem basear 
as suas antecipac;oes em conjuntos de informac;ao de dimensao semelhante ados 

empresarios retalhistas portugueses, a generalidade dos instrumentos estatisticos 

apresenta urn comportamento mais favoravel no caso da avaliac;ao da capacidade 

preditiva destes ultimos. Em particular, e de realc;ar que o grau de aproximac;ao 

a infiac;ao observada - medido por estatfsticas de avaliac;ao da precisao rela
tiva - e mesmo superior ao dos dados analisados no importante trabalho de 

Visco [1984], com origem em inqueritos semi-quantitativos (considerados ideais 

no capitulo 2) formulados a urn paine! de empresarios e peritos econ6micos. Ou 
·seja, em resumo, os cuidados e o rigor com que foi enfrentado o problema da 
transformac;ao quantitativa da informac;ao de base nao s6 permitiram dispensar 
a assunc;ao de hip6teses de "racionalidade" como, ainda, acabaram por se revelar 

altamente proveitosos. 

3 Adicionalmente, tambem parece sair reforc;ada a ideia de que a restric;ao da 

analise as antecipac;oes dos empresarios retalhistas de ABVC nao lhe retira ge

neralidade. De facto, muitas das caracterfsticas encontradas na nossa serie sao 
frequentemente referidas na literatura como estando presentes nas series de ex

pectativas sob apreciac;ao ou, ate, nas de previsoes em geral. Em particular, 

salientam-se os seguintes trac;os comuns: 

a) observa-se a habitual subestimac;ao das variac;oes positivas e negativas da 

variaval a prever o que implica, respectivamente, que as antecipac;oes pe

quem por subestimac;ao nos perfodos de variac;oes mais fortes dos prec;os e 

por sobrestimac;ao nos de variac;oes de menor intensidade; 

b) tambem se observa a habitual diferenc;a de desempenho preditivo em domfni

os de valores distintos da varia vel a prever, com a precisao a deteriorar-se 
significativamente a nfveis elevados da infiac;ao aos quais se associa a sua 

maior variabilidade ( e tam bern quando as variac;oes de IIt de urn trimestre 

para o outro assumem uma magnitude maior); 

c) a heterocedasticidade encontrada nos erros de expectativas - que tam bern 

pode ser considerada como uma manifestac;ao do facto anterior - tambem 

e frequentemente referida na literatura; 

d) ate mesmo os sintomas de ineficiencia preditiva encontrados sao tfpicos do 
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caso da previsao da infl.ac;ao, inclusivamente quando na origem das previsoes 

se encontram modelos formais (macroeconometricos ou de modelizac;ao nao 

causal). 

4 Para alem das caracterfsticas anteriores, outros aspectos gerais do comporta

mento preditivo dos empresarios retalhistas que tambem merecem destaque sao 
os seguintes: 

a) em termos da antecipac;ao da evoluc;ao do fndice de prec;os (de ABVC) esse 
comportamento pode ser considerado excelente; 

b) tambem em termos da aproximac;ao a evoluc;ao da infl.ac;ao observada e a luz 
das indicac;oes fornecidas por inumeras estatfsticas de avaliac;ao da precisao 
relativa, a capacidade preditiva global (ou media) revelada por esses agentes 

econ6micos pode ser considerada como possuindo urn nfvel muito elevado; 

c) embora nao se encontre evidencia de enviesamento nas expectativas, a quali

dade da sua aproximac;ao as taxas observadas deteriora-se substancialmente 

quando o ritmo infl.acionista sofre desacelerac;oes e (sobretudo) acelerac;oes 

significativas, com os respondentes a reagirem de forma mais lenta que a 

desejavel, facto que se manifesta num "apanhar" da infl.ac;ao efectuado com 
evidente atraso; isto e, nessas circunstancias a referida aproximac;ao surge 

de forma claramente desfasada em relac;ao a evoluc;ao real; 

d) tambem merece menc;ao especial o facto de, tanto em termos absolutos como 

relativos, a precisao preditiva evidenciada ser claramente superior quando 

as variac;oes da infl.ac;ao se dao no sentido descendente. 

5 Relativamente ao poh~mico assunto da "racionalidade", os procedimentos infor

mais empregues permitem evidenciar a presenc;a de alguns sintomas de inefi

ciencia preditiva, a saber: 

a) o desempenho preditivo dos respondentes mostrou-se inferior ao originado 
numa regra de previsao formalmente pouco sofisticada, que apenas projecta 

a variac;ao corrente observada para o perfodo seguinte; contudo, por varias 

razoes que foram devidamente assinaladas, este facto nao e merecedor da 

atribuic;ao de importancia especial; 

b) embora nao se tenha testado a presenc;a de autocorrelac;ao nos erros de 

expectativas, o comportamento assumido por essa variavel - com varias 

sequencias de erros positivos e negativos (que, em duas ocasioes, tern tenden

cia a acumularem-se) e com uma distribuic;ao assimetrica de sinais em cad a 

urn dos dois sub-perfodos analisados - constitui uma manifestac;ao adi

cional dessa ineficiencia; 
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c) a utilizac;ao do metodo mais sofisticado que consiste na comparac;ao com 

conjuntos de previsoes geradas por mecanismos extrapolativos nao scS nao 

contrariou os sintomas anteriores como ate os reforc;ou, com previsoes pouco 

sofisticadas baseadas na estrutura autoregressiva de ITt ou geradas por urn 
mecanismo de AES a implicarem erros de antecipac;ao menores que os in

corridos pelos empresarios retalhistas. 

Ou seja, a informac;ao contida na hist6ria passada da infl.ac;ao (bern como a 
incorporada nos erros de previsao anteriores) nao foi devidamente explorada 

pelos respondentes aos inqueritos na formulac;ao das suas antecipac;oes. Daqui 

decorre que, de acordo com a definic;ao de Feige e Pearce [1976], essas antecipac;oes 

nao possam ser consideradas "economicamente racionais". No entanto, dado o 

fraco nfvel formal dos procedimentos empregues bern como o ainda baixo nfvel de 
aprofundamento do assunto, a derivac;ao de conclusoes mais s6lidas e definitivas e 
adiada para a analise a empreender nos capftulos seguintes. Alias, deve sublinhar

se que a superioridade dos previsores extrapolativos nao e esmagadora, facto que 

se torna mais evidente quando se adopta uma func;ao perca linear nos erros. Ora, 
por enquanto, nao ha nenhuma razao que justifique que 0 processo de tomada de 

decisoes pelos empresarios retalhistas implique a adopc;ao, por exemplo, de uma 

func;ao perca quadratica. 

6 0 padrao inflacionista nao se manteve inalterado ao Iongo de todo o perfodo es

tudado, tendo sofrido uma alterac;ao substancial ( cujo infcio pode ser localizado 
no 2Q trimestre de 1984) caracterizada por uma reduc;ao apreciavel da variabili

dade da infl.ac;ao mensa!, associada (como seria de esperar) a uma que bra nltida 

no ritmo de crescimento dos prec;os. A respectiva partic;ao da amostra revelou-se 

bastante proveitosa permitindo concluir que: 

a) no primeiro sub-perfodo, ate ao 1Q trimestre de 1984, o desempenho predi

tivo dos empresarios retalhistas pode ser considerado bastante pobre, sobre

tudo em termos da comparac;ao com os previsores extrapolativos, que (nesta 

fase inicial) evidenciam uma superioridade praticamente esmagadora; 

b) ou seja, mesmo considerando que a variabilidade da infl.ac;ao tera constitufdo 

um forte obstaculo a formulac;ao de previsoes satisfat6rias, e possfvel con

cluir que os empresarios retalhistas poderiam ter antecipado a sua evoluc;ao 

de forma substancialmente melhor; para tanto, bastaria que tivessem con
siderado com mais cui dado a evoluc;ao anterior dos prec;os ou, melhor, que 

tivessem atribufdo maior importancia a essa evoluc;ao; 

c) no segundo sub-perfodo a reduc;ao da variabilidade e do ritmo infiacionistas 

devem ter contribufdo fortemente para a melhoria notavel observada no 
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comportamento preditivo dos respondentes, que e patente sobretudo em 

termos de precisao absoluta; 

d) embora em termos relativos a melhoria de precisao tambem nao possa ser 

considerada negligenciiivel - designadamente sob a perspectiva da com

para<;ao com os previsores extrapolativos -, deve salientar-se que, embora 

se tenham atenuado, os sintomas de ineficiencia continuaram presentes, dado 
que alguma da informa<;ao contida na hist6ria passada da infl.a<;ao continuou 
a nao ser adequadamente explorada; ou seja, apesar de significativa, a me

lhoria de precisao nao permitiu eliminar totalmente 0 fosso para urn previsor 

6ptimo. 

7 Claramente, tambem e ainda prematura a apresenta<;ao de conclusoes sobre o 

processo de forma<;ao. No entanto, foram colhidas algumas indica<;oes que se 

poderao revelar valiosas para a modeliza<;ao desse processo: 

a) a muito provavel presen<;a de considera<;oes de retorno a normalidade nao 

deve ser ignorada, sobretudo no primeiro sub-perfodo, com os agentes eco

n6micos sob aprecia<;ao a mostrarem grande relutancia na antecipa<;ao de 

varia<;oes consecutivas fortes dos pre<;os; 

b) assim, contrariamente ao habitual, a persistencia da infl.a<;ao a nfveis eleva

dos tera dificultado a tarefa preditiva dos respondentes, que terao considera

do muito frequentemente que as varia<;oes dos pre<;os se deveriam sobretudo 

a choques aleat6rios com caracter transit6rio; 

c) noutros termos, podera concluir-se que os empresarios deverao ter descon

tado fortemente a evolu<;ao recente da infla<;ao, atribuindo pouca importan

cia a informa<;ao nova, e que se terao baseado excessivamente nas suas con

vic<;oes subjectivas; 

d) tambem se encontraram indfcios tfpicos de urn esquema adaptativo de pri

meira ordem e mesmo urn processo de aprendizagem mais complexo tambem 
nao pode ser exclufdo como estando na origem da melhoria de precisao 

observada na parte final do perfodo analisado. 
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Quadro 4.10- Serie de expectativas MIX e conjuntos de previsoes geradas por mecanismos 

extrapolativos 

ITt MIX PAUT PAES PMAR PARI 

1978.1 5.40 6.50 5.07 6.95 5.53 7.01 
2 4.28 6.09 4.43 5.71 3.63 3.66 
3 5.27 3.96 3.84 4.57 5.09 4.19 
4 6.09 4.57 5.25 5.13 5.43 5.19 

1979.1 6.00 5.45 6.31 5.90 5.91 6.39 
2 6.36 6.24 5.85 5.98 4.95 5.44 
3 6.63 5.47 5.89 6.29 5.71 6.73 
4 5.68 6.64 6.16 6.57 5.26 5.64 

1980.1 5.09 5.18 5.28 5.84 5.83 5.72 
2 3.17 4.71 4.79 5.22 4.52 5.21 
3 2.70 3.42 3.55 3.54 4.20 1.90 
4 2.50 3.14 3.37 2.83 4.16 1.89 

1981.1 3.14 3.03 3.76 2.55 4.36 3.11 
2 4.12 4.42 4.36 3.04 4.93 3.26 
3 5.14 4.12 5.22 3.94 5.49 4.27 
4 5.90 4.81 5.86 4.95 6.33 5.60 

1982.1 6.21 5.52 6.15 5.81 6.49 6.12 
2 6.08 6.05 6.05 6.18 5.82 6.24 
3 4.87 5.73 5.66 6.09 5.15 5.44 
4 4.39 4.88 4.46 4.97 4.82 4.69 

1983.1 4.55 4.18 4.14 4.43 4.53 4.37 
2 4.59 3.66 4.73 4.54 4.40 4.67 
3 5.70 4.50 4.91 4.58 4.98 4.89 
4 6.94 4.94 5.86 5.65 5.67 5.86 

1984.1 7.04 6.20 6.94 6.91 6.53 6.84 
2 6.81 6.92 6.55 7.04 6.43 7.11 
3 6.71 6.33 5.93 6.82 5.64 6.29 
4 5.33 7.04 5.88 6.71 4.84 5.97 

1985.1 5.44 5.37 4.66 5.33 4.45 5.13 
2 4.97 4.39 4.91 5.44 5.17 5.70 
3 3.74 4.66 4.96 4.97 4.59 4.50 
4 3.65 3.70 3.80 3.74 4.68 4.14 

1986.1 2.73 3.70 3.96 3.65 3.98 3.40 
2 2.73 2.46 3.48 3.24 2.68 3.33 
3 2.73 2.79 3.49 3.19 2.95 3.32 
4 2.68 2.66 3.72 3.15 2.78 3.16 

1987.1 2.62 3.29 3.56 2.67 2.95 3.19 
2 2.40 2.42 3.42 2.61 2.91 3.18 
3 2.42 2.52 3.11 2.34 2.89 2.93 
4 2.32 2.58 3.10 2.42 2.74 2.85 

1988.1 2.21 2.73 2.99 2.30 2.70 2.64 
2 2.06 2.32 2.82 2.18 2.67 2.68 
3 2.66 2.17 2.63 2.02 2.66 2.21 
4 3.18 2.40 3.31 2.82 2.88 3.17 

1989.1 3.19 3.46 3.82 3.33 3.05 3.75 
2 3.43 2.91 3.61 3.20 3.19 3.76 
3 3.40 3.08 3.76 3.49 2.68 3.16 
4 2.88 2.96 3.69 3.40 2.46 3.40 

157 



Capitulo 5 

A "RACION ALIDADE" DAS 
EXPECTATIVAS: UMA - , 
DIGRESSAO TEORICA 

1 INTRODUQAO 

A exposi(,;ao deste capitulo tern dois grandes objectivos: a) em primeiro lugar, o de 

servir de introdu(,;ao ao capitulo seguinte, apontando as implica(,;oes testaveis da hip6tese 

"Muthiana" das expectativas "racionais" (HER) e as suas diferen(,;as de outras versoes 
de "racionalidade" das expectativas, defendendo os procedimentos directos de teste em 

detrimento dos indirectos e expondo claramente a "tecnologia" implicada pelos primeiros 

hem como as "restri(,;oes tecnol6gicas" que devem ser observadas para que as inferencias 

sejam validas e, b) em segundo lugar, ode oferecer uma perspectiva panoramica, nem 

sempre tao desenvolvida e profunda como se desejaria, da literatura sobre a HER, 

enfatizando alguns aspectos menos conhecidos e integrando inumeros resultados e co

mentarios dispersos, duma forma que, nalguns casos, adopta um ponto de vista algo 

inovador. Grosso modo, correspondendo a esses objectivos, o capitulo tambem pode ser 

dividido em duas grandes partes: a que corresponde a sec(,;ao seguinte, onde predomina 

a "componente econ6mica" da literatura analisada, e as restantes sec(,;oes, em que a 

perspectiva estatlstica desempenha o papel dominante. 

Como se tornara claro como decorrer da exposi(,;ao, a HERe vista sob uma perspe

ctiva crftica. Em particular, duvidamos fortemente que propriedades que eventualmente 

possam surgir apenas no longo prazo, como consequencia de ambientes tranquilos e 

estaveis de estado estaciomirio, possam ser usadas em analises de curto prazo. Nao 
ignoramos, no entanto, as consequencias positivas que a introdu(,;ao da HER na litera

tura suscitou, sobretudo ao nfvel dos desenvolvimentos tecnicos, nas analises econ6mica 
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e econometrica (veja-se, por exemplo, Sheffrin [1983, Cap. 6]). Como exemplos im

portantes refiram-se, entre outros, a necessidade de endogeneizar de alguma forma -
provavelmente nao total, mas parcial e selectiva, isto e, limitada- OS mecanismos de 
formac;ao de expectativas incorporados em modelos macroeconometricos de previsao 
e de simulac;ao, suscitada pela "crftica de Lucas" 1 , bern como os desenvolvimentos 

induzidos pela analise dos problemas de aprendizagem. Contudo, nao e ainda claro 
que a introduc;ao e adopc;ao generalizada da HER na literatura possa ser vista como o 

"pr6logo de uma teoria revitalizada de expectativas, informa<;ao e polltica", como foi 

previsto por Maddock e Carter [1982, p. 49]. De facto, a forma pouco objectiva com que 

a maior parte dos advogados da hip6tese a tern defendido, mais parecendo seguidores 

de uma cren<;a religiosa, tambem pouco tern contribu1do para o aprofundamento do de

bate. Parece ser sobretudo desse facto que resulta que ainda nao se tenha descoberto e 

desenvolvido uma teoria de expectativas convincente, de aplica<;ao geral, eventualmente 

seguindo as linhas de uma teoria de "racionalidade limitada" e superior as que prece

deram a HER. Por outras palavras, a passagem de urn extremo ao outro - isto e, das 
expectativas adaptativas para as "racionais" -, com este ultimo a ser objecto de uma 

especie de culto religioso, nao parece ter sido benefica para a descoberta de uma "teoria 
revitalizada de expectativas". 

2 A HIPOTESE DAS EXPECTATIVAS "RACIONAIS" 

"The hypothesis of rational expectations asserts that the unobservable sub;'ective expec

tations of individuals are exactly the true mathematical conditional expectations implied 

by the model itself" (Vl) (Begg [1982, p. 30]). E fundamentalmente sob esta forma es

pedfica que a HER sera interpretada neste capitulo e nos seguintes pois e essa a forma 
que a hip6tese geralmente assume na literatura macroeconometrica. E tambem dela 

que derivam certas implica<;oes testaveis directamente com os dados de que dispomos, 

implicac;oes essas que estao na origem da "revolu<;ao" que, ja em 1982, Begg passava em 

revista e considerava triunfante. 

Embora se siga a via tradicional da literatura, atribuindo a paternidade da HER a 

Muth [1961], reconhece-se que outros autores tambem desempenharam urn papel fulcra!. 

Para alem daqueles que serao referidos na sub-secc;ao seguinte, saliente-se Mills [1961], 

que tambem reclama para si a proposta independente de algumas versoes da HER 2
, 

bern como Working [1958], onde se postula que alguns agentes econ6micos recolhem 

1 A bibliografia sobre a conhecida critica de Lucas e muito extensa; a titulo de exemplo, e para alem 
dos artigos do pr6prio Lucas de 1976 e de 1983, refiram-se Taylor [1979], Grossman [1980], McNees [1982], 
VanderHoff [1988], Wong [1989], Wallis [1989], Wallis e Whitley [1991] ou Cuthbertson [1991]. 

2 No mesmo sentido aponta Carlson [1967, p. 34]. 
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e processam de forma eficiente toda a informa<;ao pertinente. Recentemente, tambem 
Keuzenkamp [1991] mostrou que, ja em 1932, Tinbergen- curiosamente um dos visados 

pela "revolu<;ao" (veja-se Lucas [1976]) - formulava e incorporava explicitamente num 
modelo o conceito de "expectativas racionais" (ERs) precisamente sob a forma referida 
anteriormente e usando uma linguagem extremamente semelhante a de Muth 8 • Todavia, 

o proprio Tinbergen rapidamente tera abandonado a hip6tese e o seu artigo tera passado 

desapercebido na epoca (provavelmente porter sido publicado em alemao). De qualquer 

forma, e no artigo de 1961 de Muth que se encontra a fonte do ressurgimento da corrente 

neoclassica. 

Outro aspecto importante sob o ponto de vista hist6rico prende-se com a situa<;ao 
de obscuridade em que a HER permaneceu durante cerca de uma decada, ate que os 

artigos de Lucas, Sargent, Sargent e Wallace e Barro a trouxeram para a ribalta do 
debate macroecon6mico. Que o artigo de Muth nao passou desapercebido na literatura 

da decada de 60 e atestado, por exemplo, pelos trabalhos de Pashigian [1964], Bossons 

e Modigliani [1966], Carlson [1967], Mincer e Zarnowitz [1969] e Turnovsky [1970] 4
• 

Talvez, como notam Nelson [1975] e Wallis e Whitley [1991], que o fraco impacto ini
cial do artigo de Muth se tenha devido ao facto de o seu principal exemplo ser algo 

infeliz, com uma situa<;ao em que as ERs acabam por coincidir com expectativas pura
mente extrapolativas 5 , isto e, com o beneflcio adicional do conhecimento da estrutura 

econ6mica pouco evidenciado. Todavia, a explica<;ao mais relevante parece residir no 

facto de, para produzir as suas implica<;oes mais fortes e perturbadoras, a HER neces

sitar de ser associada a fun<;ao oferta de "surpresa" de Lucas, que pode ser derivada da 

"hip6tese da taxa natural" (de desemprego) de Phelps e Friedman 6
• Ora, como e bern 

sabido, esta s6 foi formulada no final da decada de 60. Ou seja, s6 quando foi incorpo

rada na discussao sobre a curva de Phillips - na qual a natureza das expectativas de 

infla<;ao desempenha um papel determinante 7 - e que as implica<;oes da HER foram 

devidamente apreendidas. 

Embora tardia, a adop<;ao da HER na literatura macroecon6mica generalizou-se 

de forma rap ida e extensiva, num processo que ficou ( talvez imprecisamente) conhecido 

3 Usando urna acep~ao mais lata da HER, pode considerar-se que os seus antecedentes remontarn a 

Marshall e a Keynes (veja-se Nelson [1975]). 
4 Pode considerar-se que a perspectiva dorninante adoptada nesses artigos e de crftica serena, sern 

qualquer confusao entre "racionalidade Muthiana" e racionalidade do comportamento humano. 
5 Para alern dos exemplos desta interpreta~ao referidos por Nelson [1975], refira-se tambern Sargent 

[1971]. Que uma certa confusao ainda perrnanece na literatura e exernplificado pelo artigo de Hansen 
[1989], onde previsoes ARIMA univariadas sao tomadas como ERs. 

6 Nalguns artigos a HERe mesmo confundida corn essa associa~ao; veja-se, por exernplo, Noble [1982] 

e Noble e Fields [1982]. 
7 A literatura sobre este assunto e extensfssima; refirarn-se apenas os artigos de Lucas [1973], Laidler 

e Parkin [1975] e Frisch [1977]. 
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como a "revolu<;ao das ERs". Assim, o estatuto da HER como "paradigma domi

nante" (Fischer [1988]) no pensamento econ6mico actual e urn facto indiscutfvel. Para 

esse facto, ah~m de terreno propfcio em termos poHticos, ideol6gicos e econ6micos, tera 
contribufdo (como nota Barro [1984]) de forma decisiva a "apropria<;ao inteligente" do 
termo "racional". Dessa forma, os opositores da abordagem foram for<;ados a assumir 

uma "posi<;ao defensiva" e "desconfortavel" de se considerarem a eles pr6prios "irra

cionais" ou de modelizarem o comportamento dos outros como "irracional". Ou seja, 
tratar-se-ia apenas de generalizar ao problema da forma<;ao de expectativas (isto e, 
da recolha e processamento da informa<;ao) as hip6teses optimizadoras habitualmente 

aceites na teoria econ6mica noutros domfnios e em particular na microeconomia: "a 

informa<;ao e escassa eo sistema econ6mico geralmente nao a desperdi<;a" (Muth [1961, 
p. 316]). Qualquer outro modelo de forma<;ao de expectativas nao "racional" (no sen

tide Muthiano) acabaria por produzir erros sistem;Hicos e seria abandonado por agentes 

econ6micos "razoaveis". Alias, embora a evidencia empfrica de suporte a HER esteja 

longe de poder ser considerada esmagadora - bern pelo contrario, como veremos mais 
adiante -, s6 muito recentemente come<;aram a surgir na literatura alternativas igual

mente atractivas (e mesmos estas sem o apelo te6rico da HER). Por outras palavras, e 
bern evidente que os esquemas de forma<;ao tradicionais dificilmente poderiam ser con
siderados como opositores serios a abordagem da HER 8 • Por outro lado, a sustenta<;ao 

microecon6mica da teoria econ6mica tambem acabaria por sair refor<;ada. 

Finalmente, sem pretender esgotar o tema, refira-se ainda que a adop<;ao da HER 

permitiu a teoria economic a escapar (pelo menos temporariamente) as abordagens psi
col6gica e sociol6gica (Frydman e Phelps [1983]) e que essa adop<;ao (suscitou e) foi 
estimulada por iml.meros avan<;os no domfnio da "econometria das ERs". Sobretudo 

pelas razoes anteriores, mesmo muitos economistas Keynesianos acabaram por aceitar 

a HER, pelo menos como "hip6tese de trabalho" (Grossman [1980, p. 20]). Com efeito, 
a refuta<;ao da proposi<;ao de inef:icacia da poHtica fez-se, sobretudo, atraves da con

testa<;ao as hip6teses da fiexibilidade dos pre<;os e dos salchios (veja-se, por exemplo, 

Gordon [1976], Fischer [1977] e Taylor [1979] e Attfield et al. [1991, Cap. 5]) ou a fun<;ao 

oferta de Lucas (Buiter [1980]). 

Para terminar esta introdu<;ao deve salientar-se que a abordagem que aqui se segue 

nao tern pretensoes de exaustividade nem de grande profundidade em rela<;ao a alguns 

dos t6picos. Muitas das questoes apresentadas mereceriam, certamente, uma discussao 

mais profunda. Todavia, nao se devera perder de vista o principal objective: o teste 

directo da HER com as observa<;oes disponiveis. Assim, assuntos merecedores de uma 
analise intensiva - como os da aprendizagem, de identif:ica<;ao de modelos de ERs, da 

8 Para muitos autores, a adesao a "revolu~ao" representou a liberta~ao de hip6teses ad hoc; que a HER 
tambem e essencialmente ad hoc e urn facto que passou desapercebido inicialmente. 
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existencia de varias soluc;oes para certos modelos de ERs, dos testes indirectos, etc. 

serao quase somente mencionados. 

2.1. Origens 

Para alem de permitir explicar o aparecimento da HER, a discussao das suas origens 

servira tambem para tornar mais clara a forma como ela e geralmente tornada opera

donal e testada, isto e, fazendo coincidir as expectativas com o valor esperado condi
cionado (VEC) por toda a informac;ao relevante e disponfvel, implicado pelo modelo 9 • 

Entretanto, pelo caminho, tambem serao referidos alguns dos pontos de vulnerabilidade 
da HER. 

Num artigo publicado em 1956, Simon, que (sobretudo no domfnio metodol6gico) 
viria a ser urn dos mais importantes opositores da HER, demonstrava a proposic;ao da 

"equivalencia de certeza" ("certainty equivalence"). Segundo essa proposic;ao, quando o 

agente econ6mico possui uma func;ao de utilidade quadratica e a func;ao de tecnologia e 

linear 10
, o problema de optimizac;ao dinamica da utili dade esperada num contexto de 

incerteza pode ser reduzido ao do caso de certeza por simples substituic;ao dos futuros 

valores "certos" das variaveis ex6genas pelos seus valores esperados. "Neste sentido" 

(sublinha Simon [1956, p. 74]) os valores esperados dessas variaveis "podem ser vistos 

como urn conjunto de estatlsticas suficientes para toda a distribuic;ao de probabilidade 

conjunta ou, alternativamente, como urn conjunto de "equivalentes de certeza" ". 

Para a presente discussao, dois aspectos fundamentais sobressaem do "metodo dos 

equivalentes de certeza" proposto por Simon. Por urn lado, em ambientes estocasticos, 

agentes econ6micos optimizadores devem calcular os VECs das variaveis relevantes para 
determinarem as suas regras de comportamento; as regras 6ptimas, por seu turno, de

pendem linearmente dos primeiros. Por outro, o simples conhecimento desses valores es

perados permite dispensar o conhecimento das restantes caracterlsticas das distribuic;oes 

de probabilidade condicionadas dessas variaveis. Como nota Shiller [1987], as condic;oes 
especiais (supostas por Simon e assumidas por Muth) em que a maximizac;ao da utili

dade esperada conduz a relac;oes lineares envolvendo VECs tern sido negligenciada na 

literatura; a representac;ao indiscriminada das expectativas como VECs nao e, geral

mente, devidamente fundamentada. 

Entretanto, Grunberg e Modiglini [1954] ja tinham formulado a ideia de que as 

expectativas dos agentes econ6micos, infl.uenciadas pelas previsoes dos modelos, divul
gadas publicamente, poderiam coincidir com estas, assumindo urn caracter de "auto-

9 86 essa especie de origens nos interessa aqui; para uma discussao mais alargada veja-se, por exemplo, 
Nerlove et al. [1979, pp. 294-302], Sheffrin [1983, Cap. 1] e, obviamente, Muth [1961]. 

10Veja-se Lucas e Sargent [1981, pp. xi-xvi]. 
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satisfa~;ao" ou de "auto-realiza~;ao". Tais expectativas seriam compatfveis ou consis

tentes com a teoria econ6mica relevante para o caso sob estudo e, em particular, com o 

modelo do investigador. E neste sentido que autores como Walters [1971], Frisch [1971], 

Wallis [1989] ou Wallis e Whitley [1991] se referem as ERs como "expectativas consis

tentes" (ou "consistentes com o modelo") e que Shiller [1978] se refere a HER como 

implicando urn mecanismo de forma~ao de expectativas que "se reproduz a si pr6prio 

no modelo" 11 • Sen do este linear, a compatibiliza~ao das expectativas com as suas pre

visoes ( condicionadas) e efectuada mediante o recurso ao VEC por toda a informa~ao 
disponivel no momenta da realiza~ao dessas previsoes. 

Por outro lado, essa ideia tambem podia ser vista como resultando simplesmente da 
extensao do pressuposto da optimalidade do processo de forma~ao com base em modelos 
univariados- que Muth [1960] ja tinha investigado- a expectativas formadas com 
base em modelos econometricos (lineares). Com efeito, e urn resultado bern conhecido 

- veja-se, por exemplo, Pesaran [1989, pp. 274-5], Visco [1984, p. 133] ou Sargent [1987, 

Cap. X]- que sese pretender minimizar o EQM da previsao de uma variavel (seja Y) 
com base num conjunto de informa~;ao (seja X), a solu~ao para o problema e dada pelo 

valor esperado deY condicionado por X; isto e, sendo f(X) uma qualquer fun~ao de 

previsao em X e pretendendo-se minimizar o risco 

R = E{[Y- /(X)] 2
}, (5.1) 

a solu~ao para o problema consiste em tamar 

!(X) = E(YIX = x). (5.2) 

A dependencia desta solu~ao da particular fun~ao perca adoptada ( quadratica e sime

trica) e enfatizada por Visco: o previsor 6ptimo de uma variavel nao e, sempre, neces

sariamente, o seu VEC, isto e, expectativas 6ptimas podem nao coincidir com as ERs 

quando est as sao consideradas na sua versao habitual (de VECs 12). 

Por outro lado, ainda, quando se assume a normalidade da variavel a prever e 

das variaveis (condicionantes) do conjunto de informa~ao (X' = (Xb X2 , ... , Xk)), pode 
provar-se que (no caso de os valores esperados de todas as variaveis serem nulos) 

E(YiX) = a'X, com a= E;;:fEz11 , (5.3) 

on de Ezz e a matriz ( k x k) de covariancias de X e Ez11 e o vector de covariancias 

entre X e Y (supostos existirem e serem finitos); ou seja, a previsao optima (ou ER) 

11 E tambem neste sentido que Attfield et al. [1991, pp. 30-1] se referem a HER como urn conceito de 
equilibrio: modelos sem ERs nao pod em ser modelos de "equilfbrio completo" (de longo prazo). 

12Cukierman [1986] interpreta a critica de Visco de uma forma diferente da nossa; nao ha duvida que, 
tal como e usualmente operacionalizada, a HER prescreve urn previsor estatistico particular que deriva 

de uma particular fun~ao perca. 
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e uma func;ao linear em X. Na sua "versao especializada" da HER, Muth [1961, p. 
317] tambem admitiu a linearidade da func;ao de previsao. Todavia, e sabido que na 

ausencia da hip6tese de normalidade (tambem assumida por Muth) a regra ou f6rmula 

a'X continua a minimizar (1) mas somente quando se efectua a restric;ao as func;oes 

f lineares em xl, x2, ... , xk (proposic;ao da "aproximac;ao dos mfnimos quadrados"' 

Pesaran [1989, pp. 274-5]). Trata-se de uma imposic;ao adicional que (por exemplo) 

Sargent [1987, p. 224] considera restritiva mas que e habitualmente usada na literatura 

de ERs 13
. 

2.2. Versoes 

Nesta sub-secc;ao as diversas versoes da HER sao apresentadas e discutidas sob uma 

perspectiva crftica. Numa primeira fase s6 se consideram as versoes formuladas por 

Muth mas posteriormente tambem serao abordadas versoes mais recentes e, dadas as 

crlticas as versoes "Muthianas", tambem mais fracas. 

2.2.1. As versoes de Muth 

A apresentac;ao e discussao das versoes "Muthianas" far-se-a exactamente pela ordem 

por que aparecem no celebre artigo de Muth [1961]. Assim, a primeira versao e tambem 
aquela que aparentemente e a mais in6cua e que corresponde a ideia de consistencia com 

o modelo do investigador (V2): " ... expectations, since they are informed predictions of 

future events, are essentially the same as the predictions of the relevant economic the

ory'' (p. 316). Contudo, a operacionalizac;ao habitual desta versao conduz a apresentada 
inicialmente (V1, explicitada por Begg), que sera debatida mais adiante. Ou seja, como 

a noc;ao de teoria econ6mica relevante foi deixada indefinida, cada investigador presume 

que a ERe dada pelo VEC (por toda a informac;ao relevante) implicado pelo seu proprio 

modelo (linear). Assim, dada a diversidade dos modelos disponlveis, podem coexistir 
varios processos de formac;ao "racionais". No limite, e posslvel que um indivlduo forme 

expectativas "Keynesianas" e que outro proceda de acordo com expectativas "mone

taristas" e que ambas sejam "racionais". Como e evidente, esta possibilidade contraria 

a unanimidade expectacional que por vezes e (implicitamente) assumida em modelos de 

ERs, sobretudo quando estes partem de considerac;oes microecon6micas. 

Por outro lado, mesmo supondo que em cada momento existe uma s6 "teoria 

econ6mica relevante", um processo de formac;ao racional tambem teria forc;osamente 

que mudar ao Iongo do tempo para acompanhar o processo de destruic;ao e criac;ao de 

13Veja-se Shiller [1978] e Aiginger [1987, pp. 184-7] sobre a importancia da linearidade na deriva!;ao do 
resultado de neutralidade de polftica. 
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modelos. Ou, doutra forma, se se admitir que s6 agora os economistas estao a descobrir 

OS melhores modelos, COIDO e que e possfve} propor que todos OS agentes econ6micos ja 
os conheciam ? (Shiller [1978]). Mais geralmente, como nota Nerlove [1983], sendo os 

modelos usados meras aproxima~oes, necessariamente imperfeitas, nao parece razoavel 
insistir na imposi~ao das mesmas aproxima~oes estocasticas, com as respectivas res

tri~oes, sobre o processo de gera~ao de expectativas. 

A segunda formula~ao de Muth e a chamada versao forte (V3): " that expecta

tions of firms (or more generally, the subiective probability distribution of outcomes) tend 

to be distributed, for the same information set, about the prediction of the theory {or the 

"obJ'ective" probability distribution of outcomes)". Trata-se da versao mais susceptfvel 

de crfticas de ordem metodol6gica e, em particular, da crftica baseada no trabalho de 
Knight, de que a incerteza enfrentada pelos indivfduos enquanto agentes econ6micos 

possa ser representada por distribui<;oes de probabilidade estaveis. 0 pr6prio Lucas 

[1983] reconhece que a aplicabilidade da HER (sobretudo sob esta forma) devera ser 

circunscrita a acontecimentos hem definidos, com caracter recorrente, isto e, a situa<;oes 

de "risco" na terminologia de Knight 14 , 15 • Todavia, a hip6tese tem sido aplicada de 

forma algo indiscriminada, mesmo em situa~oes relativas a acontecimentos "unicos" ( e 

que, inclusivamente, exigem a introdu<;ao de variaveis artificiais, como em Rush e Waldo 
[1988]). 

E tambem esta a versao que e sujeita a fortes crfticas (Bayesianas) por Swamy 
et al. [1982], principalmente quando as probabilidades subjectivas sao baseadas numa 

abordagem Bayesiana e as probabilidades objectivas decorrem da habitual interpreta~ao 

frequencista, de Iongo prazo: as duas interpreta<;oes sao irreconciliaveis; por exemplo, 

urn indivfduo considerado racional a luz dos axiomas Bayesianos de coerencia pode ter 
probabilidades subjectivas para os acontecimentos diferentes das frequencias de Iongo 

prazo observadas na realidade. 

Mesmo esta versao pode ser reformulada para conduzir de novo a versao Vl. De 

facto, recorde-se que sob as condi~oes da proposi~ao de "equivalencia de certeza", tudo o 

que interessa conhecer acerca da distribui~ao objectiva de probabilidade condicionada da 
variavel a prever se resume ao seu valor esperado. Ou seja, passaria a ser desnecessario 
imp or 

14 Por oposi~ao as situa~oes de "verdadeira incerteza", que nao podem ser quantifid.veis probabilisti
camente. Infelizmente, nao foi possivel consultar a obra de F. Knight Risk, Uncertainty and Profit, de 
1921; no entanto, veja-se, por exemplo, Frydman e Phelps [1983], Pesaran [1989, Cap. 1], Sen [1987] ou 
Howitt (in Ball [1991]). 

15Tambem Pesaran [1989, Caps. 1 e 4] contesta a existencia de bases objectivas para a repre
senta~ao probabilistica da incerteza "comportamental" ou "end6gena" que prevalece em economias 

descentralizadas. 
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onde g e h representam as distribuic;oes subjectiva e objectiva, respectivamente, Ot_1 

o conjunto de informac;ao relevante disponfvel e x a varia vel a prever, para se exigir 

apenas 

(5.4) 

on de R represent a o dom£nio on de Xt pode variar. 

Alternativamente, se t- 1x: for interpretada nao como a expectativa (pontual) mas 
como o valor esperado da distribuic;ao subjectiva, a igualdade (4) decorre imediata

mente da anterior, tal como outras igualdades semelhantes sao implicadas por V3 para 

outros momentos das distribuic;oes ou para medidas como a mediana ou a moda. Jus
tificac;oes de conveniencia e de tratabilidade analftica levam a transformac;ao da versao 
forte nesta versao mais fraca: os valores esperados sao facilmente manuseaveis e gozam 
de propriedades nao extensfveis a outras medidas de tendencia central. 

2.2.2. As componentes da HER Muthiana 

Como acabamos de verificar, mesmo a versao forte acaba por desembocar na chamada 

versao fraca da HER- nao declarada explicitamente por Muth [1961] mas usada logo no 

seu primeiro exemplo -, que e aquela que nos interessa: as expectativas sujectivas dos 

agentes econ6micos coincidem com os valores esperados (matematicos) condicionados, 

baseados no "verdadeiro" modelo probabiHstico da economia 16 • 

Como e frequentemente notado na literatura, mesma esta forma pode ser conside
rada forte no sentido em que coloca sobre os agentes econ6micos uma enorme carga ao 
nfvel de exigencia informativa, nao susceptive! de ser satisfeita por indivfduos comuns 
17 • Noutros termos, autores como Friedman [1979], Grossman [1980], Agenor [1982], 

Pesaran [1982] ou Dietrich e Joines [1983], por exemplo, salientam que na HER se 
encontram incorporadas duas componentes hem distintas (podendo, talvez, atribuir

se a confusao entre essas componentes a aceitac;ao rapida e generalizada da HER na 

literatura). 

Assim, a primeira componente corresponde ao postulado maximizador: os agentes 

econ6micos usam eficientemente, de forma racional, toda a informac;ao de que dispoem. 

Esta seria a parte da hip6tese menos contestavel, dada a aceitac;ao generalizada do 

postulado 18 , e seria apenas neste senti do que a HER poderia ser vista como uma 

extensao do conceito de "homem econ6mico" a actividade informativa. 
16 Pesaran [1989] tambem chama a esta versao "forte" nao a distinguindo de V3 e reservando o adjective 

"fraca" para as versoes nao Muthianas; como veremos, tambem existem boas razoes para esse facto. 
17Mas com grande probabilidade de ser satisfeita por agentes muito "sofisticados e altamente motiva

dos" como os que intervem nos mercados financeiros. 
18 Mas tambem posta em causa por autores como Visco [1984], Sen [1987], Simon [1987] ou Pesaran 

[1989], como veremos mais adiante. 
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Pelo contrario, a segunda componente ou "hip6tese de disponibilidade de informa

<;ao" (Friedman [1979]) pode ser confortavelmente refutada: nao e plaus£vel supor que os 

agentes econ6micos conhe<;am toda a estrutura do modelo (incluindo a forma funcional, 

as restri<;oes, as regras de polltica governamentais, os processos de gera<;ao de outras 
variaveis ex6genas, etc.) hem como os valores passados de todas as variaveis relevantes. 

Em particular, saliente-se Shiller [1978, p. 36]: "Can these authors [Sargent e Barro] 

seriously believe that unemployed workers really know this data [oferta de moeda, fndice 

de salarios, despesas publicas, etc] or use professional forecasts which make use of this 

data opt£mally '?" 19 • 

Para salientar que e esta "abordagem toda a informa<;ao" que esta em causa, au

tores como Buiter [1980], Maddock e Carter [1982] ou Galbraith [1988] designam a HER 
por "expectativas racionais a Muth", ERMs (ou MRE, "Muth-rational expectations" 20

). 

(Na analise que se segue as duas abreviaturas (HER e ERMs) serao usadas indistinta
mente pois e sob a forma ERMs que a HER sera testada empiricamente.) Vista sob 

esta perspectiva, a HER pode ate ser acusada de insuficientemente "racional": para 

formarem expectativas, indivfduos optimizadores, baseados em considera<;oes explfcitas 

de custos-beneffcios, poderao abster-se de recolher toda a informa<;ao que e usada pelos 
economistas nas especifica<;oes empfricas dos seus modelos. 

2.2.3. Outras versoes 

Segundo autores como Friedman [1979], Brown e Maital [1981] ou Baillie [1989], num 

artigo publicado em 1973, Sargent 21 tera formulado uma hip6tese de racionalidade mais 

fraca, segundo a qual os agentes econ6micos utilizariam eficientemente a informa<;ao que 

possuem, com esta a nao coincidir necessariamente com toda a informa<;ao relevante. A 
HER ficaria assim restringida a sua primeira componente e seria designada de hip6tese 
das "expectativas parcialmente racionais", EPRs 22 • De resto, autores como Dietrich e 

Joines [1983] ou Webb [1987] sugerem mesmo que esta seria a interpreta<;ao mais correcta 
da versao V3 de Muth, sublinhando as palavras "for the same information set": a HER 

nao exigiria eficiencia informativa completa, isto e, ter-se-ia resposta selectiva (mas 

total) relativamente as variaveis do conjunto de informa<;ao. 

19Como contra-argumento a crftica da "hip6tese de disponibilidade de informa~ao" e sugerido que OS 

agentes econ6micos baseiam as suas expectativas nas previsoes macroecon6micas de institui~oes oficiais 

ou privadas (por exemplo, Attfield et al. [1991, p. 27]). Todavia, mesmo esta explica~ao dificilmente 
pode ser aceite. 

20 Que nao deve ser confundida com a "macro-rational expectations" com que alguns autores designam 

a associa~ao da HER com a "hip6tese da taxa natural". 
2 1«Rational expectations, the real rate of interest and the natural rate of unemployment", Brookings 

Papers on Economic Activity, 1973, pp. 429-72. 
22Que seria a designa~ao de Sargent; Agenor [1982] refere-se a "expectativas quase-racionais" com o 

mesmo significado. 
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Com EPRs os agentes econ6micos nao visariam minimizar sem restri~oes o EQM de 

previsao: o problema de optimiza~ao seria restringido ao conjunto de informa~ao empre
gue. E claro que da adop~ao desta forma fraca resultaria que as expectativas deixariam 

de ser igualadas aos "verdadeiros" VECs por toda a informac;ao relevante. Tambem e 
claro que a "racionalidade parcial" e uma condi~ao necessaria mas nao suficiente para a 

"racionalidade" Muthiana. E neste sentido - e admitindo que os valores passados da 

vari<ivel a prever pertencem necessariamente ao conjunto de informa<;ao disponfvel -

que a simples compara~ao das expectativas observadas com series de previsores extra

polativos 6ptimos permite rejeitar (mas nao aceitar) a HER. 

Mas como restringir endogenamente o conjunto de informa~ao? Fazendo intervir os 

seus custos de aquisi<;ao ( e, eventualmente, de processamento), implicitamente supostos 

nulos por Muth [1961]. Ou seja, partindo de crfticas as ERMs baseadas na sua propria 
primeira componente, a HER foi transformada na hip6tese das "expectativas economica

mente racionais" (EERs), geralmente atribufda a Feige e Pearce [1976] 23
• Segundo esta 

hip6tese, urn indivfduo maximizador da utilidade deve recolher (e processar) informa~ao 

ate que os beneflcios e os custos marginais esperados dessa(s) actividade(s) sejam igua

lados. A possibilidade de os individuos poderem incorrer em erros sistematicos ficaria 
assim aberta 24

• 

Todavia, mesmo esta versao enfraquecida e susceptive! de crfticas pertinentes. Em 

primeiro Iugar, como nota Pesaran [1989, p. 45], a defini<;ao anterior assume implici

tamente que os agentes ja tern o conhecimento necessario para quantificar o beneficio 

esperado da aquisi~ao de informa<;ao; ou seja, acaba por ser aceite, implicitamente, a 
segunda componente da HER. Em segundo Iugar, embora a restri<;ao do conjunto de 

informa<;ao seja plausivel, o problema de operacionaliza<;ao empfrica das EERs 25 nao 

tern (pelo menos por enquanto) resolu<;ao satisfat6ria. Darby [1976] sugere urn pre
visor intermedio entre urn extrapolativo 6ptimo e urn baseado em toda a informa<;ao 
disponivel. Seguindo a sugestao, Maccini [1981] constr6i uma "prox'JI' que incorpora 

uma componente autoregressiva da variavel a prever conjuntamente com uma outra 

que refl.ecte altera<;oes recentes das polfticas monetaria e or~amental. Mas porque, por 
23 A ideia de EERs tambem ja podia ser encontrada, por exemplo, em Mills [1961], Walters [1971] (que 

lhes chama "expectativas maximizadoras do lucro"), Pesando [1975] ou Darby [1976]. A Feige e Pearce 

[1976] pode atribuir-se o merito da primeira operacionaliza<;ao empirica do conceito sustentada por uma 
forte argumenta<;ao tecnica. Note-se que em alguns autores- Agenor [1982] ou Ball [1991], por exemplo 

-a "racionalidade econ6mica" chega a por em causa a optimalidade das tecnicas de previsao (sobre urn 
conjunto de informa<;ao limit ado). 

24 Attfield et al. [1991, p. 28] rebatem esta possibilidade relativamente a autocorrela<;ao dos erros: 
mesmo com EERs os erros nao seriam autocorrelacionados; seria uma situa<;ao algo semelhante a en
frentada por urn econometrista aplicado que corrige a autocorrela<;ao resultante da omissao de variaveis 
relevantes com urn metodo de estima<;ao EGLS. 

25Tambem Aiginger [1987] se refere a EERs mas com urn sentido bern diferente do habitual: ode que 
a func;ao perca empresarial nao seria simetrica. 
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exemplo, incluir uma varia vel de polftica or<; amen tal e nao a taxa de cambia? Pes an do 

[1975], Feige e Pearce [1976] ou Nerlove [1983] (que lhes chama "expectativas quase

racionais") sugerem a utiliza<;ao de um previsor extrapolativo 6ptimo. Mas sera. que a 

unica informa<;ao rapidamente disponlvel e barata se limita ao conjunto dos valores pas
sados da variavel 26 ? Ou sera que nalguns casas os incentivos sao de tal forma escassos 

que nem sequer esse conhecimento e compensador? Em resumo, para dar significado ao 
conceito de EERs e necessaria impor restri<;oes ex6genas, dificilmente explicaveis, sabre 

o conjunto de informa<;ao 27• 

Uma outra forma fraca de racionalidade das expectativas onde tambem se assume 

um conjunto de informa<;ao menos exigente que na HER Muthiana pode ser encon

trada no conceito de "expectativas assintoticamente racionais" (EARs, de Stein [1981], 

Gourlaouen [1983], McCallum [1987] ou Patterson [1987 e 1989], por exemplo). A res

tri<;ao desse conjunto, embora aceite implicitamente, nao e especificada com clareza. 
Assim, a defini<;ao de EARs e efectuada atraves do recurso as suas implica<;oes, por 

compara<;ao com as da versao Muthiana (veja-se a sec<;ao seguinte). Enquanto nesta 

nao sao admisslveis quaisquer erros de natureza sistematica, EARs sao compatlveis com 

erros sistematicos de curta prazo, sobretudo face a acelera<;oes ou desacelera<;oes signi
ficativas do ritmo de crescimento da varia vel ( o que as torna semelhantes a expectativas 

adaptativas). No Iongo prazo, todavia, tais erros tenderiam a desaparecer, como pro
cesso de forma<;ao a responder de forma completa, embora atrasada, as propriedades 

do processo gerador da variavel. Por conseguinte, a unica propriedade original que se 

manteria valida seria a do nao enviesamento das expectativas, isto e, a da nulidade da 
media (nao condicionada) dos erros de expectativas (McCallum [1987] 28

). Uma im

plica<;ao adicional das EARs seria a da convergencia assint6tica das expectativas para 

o valor realizado da varia vel, com o decrescimo do horizonte de previsao ( ou do "tempo 

para a maturidade", Stein [1981]). A verifica<;ao emplrica desta implica<;ao, no en tanto, 
limita-se quase somente aos pre<;os observados nos mercados de futuros (para os quais 
existem dados com as caracterlsticas requeridas 29). 

26 A justifica~ao de Feige e Pearce [1976] e mais elaborada mas peca, talvez, por sofistica~ao exces

siva: os agentes econ6micos investigariam a utilidade dos potenciais indicadores avan~ados com base na 

condi~ao de causalidade Grangeriana, que implicaria a analise das correla~oes dos resfduos dos ajusta
mentos ARIMA com as series dessas variaveis. 

27 Ou alternativamente, como em Galbraith [1988], incorporar urn sub-modelo de aquisi~ao de in

forma~ao no modelo geral de forma~ao. De qualquer forma, nao e possfvel obter uma solu~ao satisfat6ria 
simples e geral para o problema. 

28 Patterson [1987 e 1989] sugere urn procedimento de teste que se baseia na analise dos "coeficientes 
de crescimento" obtidos atraves da modeliza~ao do processo de forma~ao. Contudo, a validade do teste 
e condicionada pelado modelo assumido, isto e, como o pr6prio exemplo de Patterson [1989] mostra, as 
conclusoes nao sao independentes desse modelo. 

29 Uma excep~ao e dada pelos inqueritos "Blue Chip Economic Indicators" (veja-se Swidler e Ketcher 

[1990] ou Batchelor e Dua [1991]). 
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2.3. Implica~oes 

Nesta sub-secc;ao as propriedades 6ptimas da HER Muthiana, isto e, as suas implicac;oes 
testaveis directamente- que, como Pesaran [1989, p. 25] salienta, sao cruciais para a 

derivac;ao da proposic;ao de neutralidade - serao objecto de atenc;ao especial. A clari

ficac;ao destas implicac;oes e fundamental para a compreensao dos testes de "racionali

dade", a empreender mais adiante. Tal como no capitulo 3, tambem aqui a exposic;ao e 
ilustrada directamente com o caso da infl.ac;ao (Tit); o conjunto de informac;ao disponfvel 

no infcio do perfodo t (ou no final de t- 1) e representado com Ot-l e, para enfatizar 
que se trata de ERs, o fndice superior e e substitufdo por um asterisco; para simplificar 

a notac;ao, o fndice inferior esquerdo que designa o momenta em que as expectativas 

sao formuladas e deixado cair' subentendendo-se sempre que nao seja referido explici
tamente que esse fndice e t - 1. 

Retome-se (4), onde n; pode ser interpretada simplesmente como a expectativa 

(pontual) "racional" ou como o primeiro momenta da distribuic;ao subjectiva de Tit 

condicionada por toda a informac;ao disponfvel, 

(5.5) 

e represente-se com f:t os erros de ERs: 

(5.6) 

2.3.1. Propriedades classicas 

Inicialmente a exposic;ao incide apenas sobre as quatro grandes propriedades chissicas 

ou tradicionais da HER: 

(P1) Ortogonalidade: OS erros de expectativas ("racionais") sao nao correlacionados 
com os valores de qualquer variavel ou subconjunto de variaveis do conjunto de 

informac;ao, isto e, nao existe nenhuma informac;ao disponfvel (no momenta em 
que as expectativas sao formuladas) que possa ser usada sistematicamente para 

reduzir os erros de expectativas. De facto, tomando VECs por Ot_1 em (6) tem-se 

E(etiOt-d = E[ITt- E(I1tiOt-1)10t-1] 

= E(ITtiOt-1)- E[E(ITtiOt-diOt-1], 

on de, pela propriedade dos VECs iter ados 30 , o ultimo termo e simplesmente 

igual a E(I1t IOt-d. Logo, 

30Sendo i e i inteiros nao negativos tais que J. ~ i, tem-se 
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Daqui resulta que para qualquer subconjunto It de Ot (It C Ot) se deve verificar 

(5.7) 

Trata-se da implicac;ao mais forte 81 e compreensiva da HER, dela derivando as 
restantes propriedades classicas. 

(P2) Ausencia de autocorrela<;ao: como corohl.rio da propriedade anterior, os erros 
de expectativas sao nao autocorrelacionados, isto e, por exemp}o, OS erros incor

ridos no passado nao contem qualquer informac;ao que possa servir para melhorar 

a expectativa actual e as futuras. Com efeito, ct nao pode estar correlacionado 

com os erros passados: sendo i ~ 1 tem-se 

Mas como Ot-i e um subconjunto de Ot-b de (7) resulta 

ou seja, pela propriedade dos valores esperados nao condicionados 82 , 

(5.8) 

De forma identica, ct tambem nao pode estar correlacionado com os erros futuros: 

E(ctct+iiOt+i-d = ctE(ct+iiOt+i-d· 

Mas como E(ct+iiOt+i-d = 0, 

(5.9) 

(P3) Eficiencia: tambem como corolario imediato de (P1), os erros de expectativas 

sao nao correlacionados com os valores passados da variavel a prever. Ou seja, 

de (7) resulta imediatamente que 

(5.10) 

A eficiencia pode ser considerada como uma propriedade fraca da HER: exige-se 
apenas que as expectativas incorporem a informac;ao contida na hist6ria passada 
da variavel. 

onde se assume, como habitualmente, que Ot ::> Ot- 1 ::> Ot_2 .... Por outro lado, sendo It urn subconjunto 
de Ot, entao 

31 Est a terminologia tern origem nas designa~oes usadas por E. Fama ("Efficient capital markets: a 
review of theory and empirical work", Journal of Finance, 1970, pp. 383-417). 

32Sendo i inteiro nao negativo, entao E[E(Tit!Ot-d] = E(Tit). 
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(P4) Nao enviesamento: tambem como corolario de (P1), impoe-se a condic;ao de 
o valor esperado nao condicionado ou media dos erros de expectativas ser zero. 

De facto, pela propriedade dos valores esperados nao condicionados, 

Mas de (7) resulta imediatamente que 

(5.11) 

Trata-se tambem de uma propriedade fraca da HER: exige-se apenas que em 
media as expectativas sejam correctas; ora, e hem sabido que muitos previsores 

que sao apenas centrados estao Ionge de poderem ser considerados 6ptimos. 

2.3.2. Discussao 

Procura-se aqui integrar e sistematizar algumas das criticas e deficiencias ( apontadas na 

literatura de forma bastante dispersa) as propriedades anteriores. Tambem e discutida, 

de forma necessariamente breve, a robustez dessas implica<;oes perante o enfraqueci

mento da versao Muthiana da HER. 

Dados os exemplos fornecidos por Muth [1961], a HER foi vista frequentemente 
na literatura como implicando somente o nao enviesamento das expectativas. Ora essa 

e precisamente a propriedade mais desinteressante de todas pois, como nota Zellner 
[1986], e largamente reconhecido que previsores {e estimadores) enviesados podem ser 

melhores que outros, centrados, relativamente a varias fun<;oes perca. Em particular, 

basta que a fun<;ao perca seja assimetrica para que se torne facil encontrar um previsor 

6ptimo (em EQM) que e enviesado (como no exemplo fornecido por Zellner, no contexto 

do modelo de regressao linear multipla). 

E no mesmo sentido que Aiginger [1987, p. 22] se refere a sua versao de EERs: 

"If larger than actual expected sales yield a smaller loss than the contrary error of the 

same size it is rational to report (act on) a lower expected value. Economically rational 

expectations has in this case rationally and persistently to be lower than the mathematical 

expectation". Concretamente, o enviesamento por defeito tao frequentemente reportado 
em estudos empfricos seria apenas o resultado de os agentes econ6micos se confrontarem 
com percas geralmente mais severas para erros de sobreprevisao do que para erros de 

subprevisao, nao constituindo evidencia de "irracionalidade" 33 • Mais geralmente, como 

notam Webb [1987] ou Lai [1991], expectativas racionais (no sentido de 6ptimas) podem 

33Veja-se tambem Visco [1984, pp. 134-5], onde e deduzida uma regra de previsao optima enviesada 
por defeito para Uffi problema microecon6mico em que a fUU!;aO perca e quadratica mas nao simetrica, 
bern como Stockman [1987]. 
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ser enviesadas quando as condic;oes da "equivalencia de certeza" nao sao satisfeitas para 

a varia vel a prever. 

Alias, mesmo sob a perspectiva habitual de EERs, a propriedade (P4) nao tem inte

resse: por exemplo, no contexto do modelo de regressao linear multipla, o enviesamento 

de especificac;ao resultante da omissao de uma variavel relevante- cujas observac;oes 

seriam de obtenc;ao demasiado dispendiosa -, em geral propaga-se tambem aos erros 

de previsao, que deixam deter media nula (veja-se A. S. Lopes [1987, Cap. 1]) 34
• 

Pelo contrario, como ja se referiu, (P4) seria a unica implicac;ao relevante a luz das 

EARs. Ainda assim, seria necessario dispor de um perfodo de observac;oes de realizac;oes 
e de expectativas suficientemente Iongo, como e sugerido por Cagan [1991], para testar 
a sua validade. 

Contrariamente a implicac;ao de nao enviesamento, e claro que a de ortogonalidade 
e robusta mesmo face a nao simetria da func;ao perca. Como e evidente, tambem com 
(P2) e (P3) se verifica o mesmo: qualquer que seja a forma como sao considerados os 

erros, estes nao devem encontrar-se correlacionados com nenhuma variavel do conjunto 

de informa<;ao. Alias, como mostra Visco [1984, pp. 137-8], mesmo que as condi<;oes 

para que o previsor 6ptimo coincida com o VEC nao sejam satisfeitas, a propriedade 
de ortogonalidade deve ser verificada por ERs: o facto de ela nao ser satisfeita significa 

que as expectativas sao sub-6ptimas relativamente a um previsor linear 6ptimo definido 

sobre o subconjunto de informa<;ao considerado 35 • A extensao desse resultado ao caso 

de (P2) e (P3) e, entao, uma simples particulariza<;ao. 

Por outro lado, a compatibilizac;ao da ortogonalidade como conceito de EERs s6 
pode ser efectuada mediante uma forte restric;ao sobre o conjunto de informa<;ao, It-l· 
Mais rigorosamente, com a implica<_;ao interpretada de forma estrita, a ortogonalidade 

e excessivamente forte para poder ser satisfeita por EERs. Todavia, considerando que 

os erros de expectativas e que os valores passados da variavel podem ser observados 
sem custo ( ou que o custo esperado dessa observac;ao e inferior ao respectivo beneflcio 

esperado), e evidente que (P2) e (P3) tambem devem ser exigidas a EERs. Alias, a 

operacionaliza<;ao habitual das EERs parte precisamente da propriedade de eficiencia: 

extrair' da hist6ria passada da varia vel, a maior quanti dade de informa<;ao util para a 
previsao do seu comportamento futuro. 

Uma ultima observac;ao respeita a possibilidade de ERs formuladas para urn hori

zonte constituido por varios periodos amostrais poderem apresentar erros autocorrela

cionados (sendo esta aparente violac;ao de (P2) geralmente referida na literatura sob a 
340u seja, o argumento de Attfield et al. [1991, p. 28] segundo o qual EERs tambem implicariam nao 

enviesamento nao nos parece valido, pelo menos numa perspectiva de curto prazo. 
35 Todavia, na sua "cruzada" contra a igualiza!;ao de ERs a VECs, Visco tende a enfatizar outra 

implica~tao: a de que mesmo a verifica!;ao dessa propriedade nao implica necessariamente que a HER, 
interpretada dessa forma, possa ser aceite. 
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designa<;ao de "problema de observa<;oes sobrepostas"). Para demonstrar esta possibi

lidade considere-se o exemplo em que o horizonte de previsao eo dobro do intervalo de 

amostragem, sendo este, por exemplo, o trimestre. Suponha-se ainda que a evolu<;ao 

trimestral de ITt (expressa em termos de taxas anuais) e dada porum simples AR(1): 

ITt = piTt-1 + ee, IPI < 1, E(etiOt-d = 0. 

Caso as expectativas fossem formuladas para o perfodo amostral seguinte ter-se-ia 

t-1IT; = E(ITt IOt-d = piTt-1 

e os erros de expectativas (et) verificariam (P2). Todavia, como o horizonte de previsao 

e 0 semestre, tem-se 

t-2IT; = E(ITtiOt-2) = p2ITt-2· 

Por conseguinte, os erros de ERs sao autocorrelacionados pois evoluem segundo um 

processo MA(1): 

ITt - t-2IT; = pet-1 + et. 

De forma semelhante, se o horizonte de previsao fosse o ano, os erros de ERs poderiam 

ser autocorrelacionados, seguindo um processo MA(3). De forma geral, sendo o hori

zonte temporal das expectativas igual a k vezes o intervalo com que estas sao observadas, 

ERs podem apresentar erros autocorrelacionados segundo um processo MA(k- 1). Ou 

seja, embora a autocorrela<;ao seja possfvel, a HER impoe uma restri<;ao sobre a ordem 

maxima do processo MA. Fica assim claro que s6 quando o horizonte de previsao coin
cidir com o perfodo amostral e que se podera exigir que os erros de ERs sejam "rufdo 

branco". 

2.3.3. Outras implica~oes 

ERMs tambem devem satisfazer propriedades adicionais, menos frequentemente referi

das e testadas na literatura. Sem pretensoes de exaustividade 86 , refiram-se as seguintes: 

(P5) Consistencia: em modelos lineares, ERs para horizontes temporais com varios 
perfodos devem satisfazer a "regra de cadeia da previsao" ("chain rule of fore

castin{/', de Wold), como consequencia da aplica<;ao da propriedade dos valores 

esperados iterados. Isto e, a informa<;ao conhecida deve ser usada de forma 

consistente (ou coerente) inter-temporalmente, de modo a que as expectativas 

multi-perfodos sejam geradas recursivamente com base nessa regra. Para ilus

trar esta propriedade retome-se o exemplo anterior 87 e considere-se a ER para 
36 Por exemplo, Cuthbertson et al. [1992, p. 158] tambem se referem ao "axioma basico" de homo

cedasticidade condicional dos erros: E(e:; IOt-d = 0"~, para todo 0 t; todavia esta implica~ao nao sera 
desenvolvida nao s6 porque nao e particularmente relevante como, ainda, porque nao e objecto de aten~ao 

na econometria dos testes directos. 
37 Para urn exemplo mais geral veja-se Sargent [1987, p. 305]. 
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um horizonte temporal de k perfodos ( k ~ 1): 

ou seja, 

II• rr· k-1 rr· t-1 t+k = Pt-1 t+k-1 = ... = P t-1 t • 

Isto e, t- 1II;+k pode ser obtida apenas atraves do conhecimento da forma de 

t-1rr;. 

Trata-se de uma propriedade que tambem pode ser consider ada "classica" ou 

tradicional mas que e citada pouco frequentemente na literatura. A principal 

razao para esse facto e evidente: e necessario dispor de expectativas formuladas 
para varios horizontes para testar a sua validade. A sua dependencia da li

nearidade do modelo tambem e evidente. Por outro lado ( e, curiosamente, ao 

contrario de (P3)), Pesando [1976] considera-a robusta mesmo perante o conceito 
de EERs: "The marginal cost associated with consistency applying a given fore

casting scheme to generate multispan forecasts, once that forecasting scheme has 

been determined, should essentially be zero, however, and hence, rational forecasts 

should continue to be consistent." 

(P6) Martingala: trata-se de uma propriedade que tambem decorre da aplicac;ao da 

regra dos VECs iterados e que, de certa forma, tambem pode ser considerada 

"classica". De facto, e uma propriedade tradicional da HER (veja-se, por exem

plo, Shiller [1978], Begg [1982, p. 72] ou Holden et al. [1985, p. 29]) que, por 
exemplo, 

E(trr;+liOt-1) = t-1rr;+l, 

visto que, pela referida regra (com Ot ::J Ot_I), 

Ou seja, a ER de uma ER futura e a ER actual: a nao satisfac;ao da igualdade 
sugeriria que no momento presente seria possfvel prever a forma como as expecta

tivas seriam futuramente revistas, o que significaria que nem toda a informac;ao 

corrente estaria a ser completamente usada. Noutros termos, por exemplo, a 
revisao a um perfodo, entre t - 1 e t, da ER para o mesmo valor futuro da 

variavel s6 depende das "notkias" surgidas nesse intervalo. 

Mais uma vez o (aparente) abandono desta propriedade pela econometria dos 

testes directos e basicamente imputavel a indisponibilidade de dados. Suponha

se, no entanto, que se dispoe de expectativas sobre um prec;o a vigorar numa data 

terminal (PT) observadas em perlodos sucessivos: 1P.j., ... , t-lPf, tPf, ... , T-1Pf 
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(como em Ravallion [1985] 88). Entao, pela propriedade anterior, essa sequencia 

deve verificar a propriedade de martingala 39 (relativamente a sucessao crescente 

de conjuntos de informa~ao, { Ot}): 

E(tP;Int-1) = t-lP;. 

Por conseguinte, o processo de revisoes {tPT- t- 1P;;} e uma diferen~a de martin

gala ou "jogo honesto" ( "fair game"). Alias, este resultado pode ser generalizado 

ao caso em que as ERs sao formuladas para a mesma data fixa futura, nao ne
cessariamente terminal; isto e, dadas t-1P/'+k, tPt+k, ... , a sequencia de revisoes 

{tPt~k - t-lpt~k} e uma diferenc;a de martingala (veja-se, por exemplo, Gourier
oux e Monfort [1990, pp. 553-4]). 

(P7) Limite superior para a variancia: e uma propriedade bastante facil de obter 
mas que s6 recentemente recome~ou a surgir na literatura de ERs por influencia 

da literatura sobre a eficiencia dos mercados financeiros (veja-se, por exemplo, 

Shiller [1981], Lovell [1986] ou LeRoy [1989]). Primeiramente, considere-se uma 
outra implica~ao que s6 muito raramente e declarada de forma expllcita e que 

tambem decorre de (P 1): 

(5.12) 

A interpreta~ao desta igualdade e evidente: a ER e o respectivo erro nao podem 

estar correlacionados pois a viola~ao dessa condic;ao significaria explora~ao in
completa do conjunto de informa~ao 40 (no qual se inclui a propria expectativa). 
Entao, reescrevendo (6) sob a forma 

ITt = rr; + et (5.13) 

e tomando a variancia nos dois membros desta equa~ao usando (12), tem-se 

Var(IIt) = Var(II;) + Var(et), 

38Note-se que Ravallion [1985] e Batchelor e Dua [1991] sao OS unicos casos da bibliografia consultada 

em que a propriedade e testada mas, no primeiro caso, porque foi o pr6prio autor quem formulou os 
inqueritos de expectativas. 

39Veja-se Pesaran [1989, p. 275] e tambem Karr [1987] e LeRoy [1989] para uma introdu~ao a teoria e 
as aplica~oes dos processos de martingala. 

40 Para Gourieroux e Pradel [1986] (e para Lupi [1989] e Ivaldi [1992], que se baseiam nesse trabalho), 
esta condi!;ao seria uma condi!;ao necessaria e suficiente de "racionalidade". Todavia, o conceito subja
cente de HER corresponde apenas a primeira das duas componentes das ERMs, nao implicando que o 
conjunto de informa!;aO usado e suficientemente grande para assegurar previsoes 6ptimas. Alias, atente-se 
na formaliza!;ao da HER af expressa (Gourieroux e Pradel [1986, p. 267] ou Ivaldi [1992, p. 226]): 

onde Ot- 1 e considerado como uma famllia de conjuntos de informa!;ao. 
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isto e, desde que as duas variancias existam finitas, 

Var(IT;) ~ Var(Ilt). (5.14) 

2.4. Crfticas 

Ao Iongo da exposi<.;ao anterior foram surgindo algumas das crlticas mais frequentes a 
HER. Em particular, a que se ref ere a "extravagancia" dos conjuntos de informa<_;ao 

assumidos nos trabalhos aplicados e frequentemente apontada. Nesta sub-sec<_;ao, ainda 

sem entrar em considera<_;oes baseadas na confronta<_;ao das implica<_;oes da HER com a 

realidade, serao brevemente salientadas algumas crfticas adicionais. Mais uma vez se 

salienta que a abordagem prosseguida nao ambiciona ser exaustiva nem particularmente 
profunda. A considera<_;ao adequada de cad a urn dos t6picos a abordar, mereceria, 

certamente, urn trabalho com a dimensao e os objectivos deste. Aqui, trata-se apenas 

de chamar a aten<_;ao para vias de investiga<_;ao que poderao ser prosseguidas e para as 

quais ja existe urn desenvolvimento importante na literatura. 

2.4.1. "Racionalidade" 

Como ja se referiu, camufiando-se sob a forma de simples aplica<_;ao do postulado maxi

mizador da utilidade as actividades informativas, a HER procurou, desde a fase inicial 

da sua formula<.;ao, colocar-se ao abrigo de crfticas. Como e bern sabido, este objectivo 
foi alcan<.;ado, em grande parte, a custa da confusao de ERs ( ou de "racionalidade") com 

VECs calculados de acordo como modelo espedfico do analista. Este aspecto tambemja 

mereceu algumas considera<_;oes. 0 que e importante notar e que a adop<_;ao generalizada 
da HER se baseia, em grande medida, na aceita<_;ao da "racionalidade" como prindpio 

basico irrefutavel de qualquer teoria econ6mica. E argumentado que sem esse prindpio 

nao podera haver teoria. Ora, como nota Arrow [1987, p. 69], quando se trata de ana
lisar o comportamento individual, "qualquer teoria coerente das reac<_;oes aos estlmulos 

apropriados num contexto econ6mico (pre<_;os no caso mais simples) podera em prindpio 

conduzir a uma teoria da economia" 41 • Ou seja, ao contrario do pressuposto habitual, 

a adop<_;ao do prindpio da "racionalidade" nao e uma exigencia inevitavel para que uma 

explica<_;ao do funcionamento da economia possa ser considerada coerente e aceitavel. 

Para justificar essa asser<_;ao e frequentemente argumentado que o objectivo (prin

cipal ou unico) consiste na formula<.;ao de previsoes concordantes com o comportamento 

41 Arrow salienta ainda que o efeito da hip6tese de "racionalidade" tambem depende fortemente da 
sua conjuga!;ao com a assun!;ao de outras hip6teses basicas da teoria neoclassica, mas esta via nao sera 
prosseguida. 
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observado, isto e, com os resultados das escolhas efectuadas pelos indiv{duos 42 • No 
entanto, como nota Sen [1987], essa e uma questao substancialmente diferente da da 

caracteriza<;ao do comportamento racional. Por outras palavras, rejei<;ao da HER nao e 
o mesmo que atribuir irracionalidade ao comportamento dos agentes econ6micos, como 
por vezes se pretende fazer crer. Por outro lado, como nota Simon [1987], nao e ponto as

sente que essa estrategia de investiga<;ao conduza necessariamente a melhores previsoes 

do comportamento observado (independentemente da explica<;ao desse comportamento). 

Finalmente, como salienta ainda Simon [1987, p. 267], "estamos interessados s6 nas de

cisoes que sao atingidas ou e 0 pr6prio processo humano de tomada de decisoes urn dos 
objectivos da nossa curiosidade cientffica? Neste ultimo caso, uma teoria substantiva 
da decisao nao pode satisfazer as nossas necessidades; s6 uma teoria verfdica de tipo 
comportamental pode satisfazer a nossa curiosidade". 

As considera<;oes anteriores de Simon dirigiam-se a abordagem da (maximiza<;ao da) 
utilidade esperada, sob a qual se resguarda frequentemente a HER. Mas, se porum lado, 

esse chapeu-de-chuva lhe permite abrigar-se de algumas aprecia<;oes crfticas, por outro, 

tambem a torna vulneravel a outras. Em primeiro lugar, os axiomas dessa abordagem 

sao contestaveis tanto em termos de plausibilidade (Sen [1987]) como de aderencia a 
realidade do comportamento humano observado experimentalmente (Grether [1978] e 

Kahneman e Tvserky [1979]). Em segundo Iugar, a identifica<;ao de racionalidade com 

0 prosseguimento de urn comportamento maximizador do interesse pr6prio nao e urn 

dado indiscutfvel (Sen [1986 e 1987]). Mais importante ainda, relaxando hip6teses 

da teoria da utili dade subjectiva constroem-se teorias de "racionalidade limit ada" (de 
Simon) que permitem explicar de forma plausfvel o comportamento observado (e nao s6 

preve-lo) num quadro de optimiza<;ao limitada pelas capacidades do ser humano. Em 

particular, dada a complexidade da realidade e as limita<;oes dessas capacidades, em vez 

de se assumir a maximiza<;ao livre de uma fun<;ao de utilidade (que impoe uma carga 
de recolha e de computa<;ao da informa<;ao muito pesada) postula-se uma estrategia de 
comportamento "satisficinrl'. Po de considerar-se que a racionalidade continua a ser, de 

alguma forma, identificada com optimiza<;ao mas num contexto realista de sujei<;ao a 

restri<;oes de varias ordens 43
• Sob esta perspectiva, a HER implica urn comportamento 

"incompatfvel com os limites do ser humano, mesmo aumentado com ajudas artificiais" 

(Arrow [1987, p. 74]). 

42Sobre esta questao veja-se tambem a sub-seq;ao seguinte. 
43 Para uma introdu~ao as teorias da racionalidade limitada veja-se Simon [1987], Sen [1987] e Valverde 

[1987]. A interpreta~ao da proposi~ao de equivalencia de certeza a luz da estrategia de "satisficing" pode 
ver-se em Sheffrin [1983, p. 2]. 
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2.4.2. Aprendizagem e implica~oes 

Desde cedo comec;ou a ser notado que a literatura de ERs se mantinha estranhamente 
silenciosa (ou era extremamente vaga) sobre a explicac;ao da forma como os agentes 

econ6micos descobrem ou aprendem as distribuic;oes de probabilidade "verdadeiras" ou 

objectivas ou, mais simplesmente, de como aprendem a formar ERs. Assim, ja em 1974 

Cyert e DeGroot [1974, p. 522] escreviam: "... a process has to be developed if the 

rational hypothesis is to be a scientific truth rather than a religious belief e "... without 

well-developed process models, the concept of rational expectations is essentially a black 

box'. Ou seja, para que a HER tenha "significado operacional" (DeCanio [1979] ou 
Frydman e Phelps [1983]) e necessario especificar algum metodo de aprendizagem. 

A literatura sobre este assunto tem conhecido desenvolvimentos substanciais mas s6 
sera brevemente revista na sub-secc;ao seguinte. 0 que interessa salientar, por agora, e 

que durante OS perfodos de aprendizagem- mesmo quando esta e "racional"- as pro

priedades classicas da HER ( e logo, tambem obviamente, OS seus efeitos) nao sao satis

feitas. Para enfatizar e ilustrar este resultado recorre-se ao exemplo simples mas esclare

cedor de Friedman [1979], que parece ter passado desapercebido a muitos investigadores. 

Assim, suponha-se que a variavel a prever (y) e gerada pelo habitual modelo de regressao 

linear multipla, YT =X~ f3 +e:'l' onde x'l' e um vector de variaveis pre-determinadas, f3 e um 
vector de coefidentes fixos e as variaveis e:'l' satisfazem as propriedades classicas habitu

ais. Suponha-se tambem que os agentes econ6micos conhecem o processo de gerac;ao de 

y e que formam expectativas 6ptimas (centradas e de variancia minima) condicionadas 

pela informac;ao disponivel (Ot-1 = Yt-b Yt-2, ... , Xt, Xt-b ... ) usando 0 metodo (recur
sivo) dos mfnimos quadrados, isto e, comportando-se como econometristas classicos: 

E(y'I'IOt-d = x~ bt-b bt-l = (x;_1 Xt_I)-1 x;_1 Yt-1 (r = t, t + 1, t + 2, ... ), 

e, no final do perfodo t ( ou no inicio de t + 1), 

Por conseguinte, os erros de expectativas 44 

s6 satisfazem a (importante) propriedade de ortogonalidade se bt = f3. Ora, e um 

resultado bem conhecido que (com o numero de observac;oes a crescer) o estimador bt 

converge em probabilidade para {3. Todavia, como processo de convergencia incompleto, 

a probabilidade de bt coincidir com f3 e nula. Ou seja, para que a propriedade de 

44 0u seja, no caso da previsao a urn passo, para obter os residuos recursivos basta estandardizar estes 

erros (veja-se Harvey [1990, pp. 54-5]. 
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ortogonalidade seja verificada e necessario que o processo de aprendizagemja se encontre 

completo. Como nota Friedman, este facto implica que a perspectiva que se encontra 

subjacente a aplica~ao da HER seja a da tranquilidade de uma economia de equilfbrio 

de Iongo prazo de estado estacionario 45 • Por conseguinte, o que e surpreendente e que 
os resultados classicos sejam usados como se pudessem ser obtidos no curto prazo. 

0 resultado de Friedman pode ser estendido a situa~oes mais complexas - como 
em Pesaran [1989, pp. 36-40]- ou a casos em que se assume que os agentes econ6micos 

adoptam esquemas de aprendizagem 6ptimos a luz dos prindpios Bayesianos. De facto, 

quando a actualiza~ao das probabilidades e efectuada de acordo com a regra de Bayes, 

erros sistematicos nao sao a excep<_;ao mas a regra: Baxter [1985] mostra que ate que 
os agentes conhe~am os parametros da regra de poHtica os erros de expectativas sao 

autocorrelacionados e Lewis [1989] demonstra que as expectativas de taxa de cambio 

podem ser sistematicamente enviesadas ate que o mercado complete a aprendizagem 

do novo modelo de gera~ao de uma variavel "fundamental". Mais uma vez se salienta 

que tais viola~oes nao implicam qualquer "irracionalidade". Pelo contrario, e suposto 

que os agentes usam regras de aprendizagem 6ptimas (de acordo com o espfrito da 

HER) perante o desconhecimento dos valores dos parametros. Peterson e Reilly [1991] 

sugerem mesmo que devem ser formulados testes que permitam distinguir entre apren
dizagem racional e comportamento irracional. Dada a forma como a HER e usualmente 

incorporada, todavia, tais testes nao tem (por enquanto) interesse de maior. 

Algumas justifica~oes apresentadas na literatura para a nao verifica<_;ao empfrica das 

propriedades das ERMs tambem podem ser consideradas no contexto destes resultados. 

Autores como Brunner et al. [1980], Cukierman [1986] ou Levy e Spivak [1988] justificam 

a presen~a de erros sistematicos como (ja citado) argumento da confusao entre choques 
permanentes e transit6rios. Todavia, esse argumento nao e compativel com a 16gica 

habitual da adop~ao da HER que, como J. Santos [1986] nota, pressupoe que quando 

se verificam altera<.;oes estruturais os agentes econ6micos aprendem instantaneamente a 
nova estrutura (e agem imediatamente como se ja a conhecessem completamente). Ou 

seja, a luz das ERMs, os agentes nunca confundem choques permanentes com choques 

transit6rios. Como nota Cagan [1991], essa confusao e consistente com a aprendizagem 

racional e exige um conceito mais lato e mais realista de ERs que o Muthiano (como 

o de EARs). De resto, esta discussao sobre a aplica<_;ao da HER em periodos em que 

ocorrem altera<.;oes estruturais remete-nos de novo para problemas mais filos6ficos como 

o da incerteza Knightiana ou como o do proprio conceito de altera<.;ao estrutural, sobre 

0 qual nao existe uma perspectiva unanime 46 • 

45Tambem Shiller [1978], Buiter [1980] e Pesaran [1989, p. 47] adoptam a mesma posi~ao. Pesaran 
conclui:" The REH [HER] can be valid only as a limiting property of an evolving dynamic system. It is 
best suited to a characterization of equilibrium phenomenon". 

46Veja-se, por exemplo, Sheffrin [1983, pp. 14-16]. Sobre a necessidade de urn ambiente estacionario 
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2.4.3. Aprendizagem e equiHbrio 

0 exemplo anterior de Friedman [1979], embora significativo para ilustrar urn resultado 
importante, nao e representativo da literatura de aprendizagem. Em geral, esta procura 

verificar se o mecanismo de forma<;ao usado durante o processo de aprendizagem con
verge para urn equillbrio de ERs (REE 47), sen do este definido como uma situa<;ao em 

que esse mecanismo nao deve ter tendencia para mudar dado que as expectativas serao, 

entao, consistentes como modelo que as incorpora (ou seja, com as suas pr6pria.s im

plica<;oes na estrutura econ6mica 48). No caso desse exemplo, a simples aplica<;ao das 

habituais propriedades do estimador permite estabelecer a convergencia para urn REE. 

Este resultado, no entanto, deriva de duas caracterfsticas do exemplo: 

a) as expectativas nao afectam a pr6pria variavel sobre a qual sao formadas, isto e, 
o estatuto do agente econ6mico e identico ao de urn econometrista exterior e, 

b) e suposto que o modelo esta correctamente especificado e que os agentes so des
conhecem os valores dos seus parametros. 

A primeira das caracterfsticas e pouco frequente em modelos de ERs. De facto, 

em geral, nesses modelos a pr6pria variavel de expectativas aparece como regressor da 

equa<;ao, isto e, existe uma rela<;ao de interac<;ao ( ou "feedback") entre o mecanismo de 

forma<;ao e a pr6pria estrutura da economia. Como e notado por Blume et al. [1982], 

esse facto complica substancialmente o problema pois "a rela<;ao que podera resultar 

num REE nao e necessariamente a mesma que gera os dados que os agentes usam no 

seu processo de aprendizagem". Por outras palavras, as propriedades estocasticas da 
variavel a prever podem ser alteradas pelo proprio processo de aprendizagem. Desse 

facto tambem decorre que cada agente seja obrigado a prever as antecipa<;oes dos outros, 

isto e, a estimar a "opiniao media". Caso contrario, o modelo estara incorrectamente 
especificado e nao sera possfvel formular expectativas 6ptimas (como salientam Frydman 

e Phelps [1983]). Desta necessidade surge o problema do "infinite regress" notado 

por Keynes no seu celebre exemplo do concurso de beleza 49• Alternativamente, o 
problema e ultrapassado com a hip6tese impllcita de homogeneidade de expectativas 

veja-se tambem Bray [1983]. 
47 Adopta-se aqui a abreviatura inglesa ("rational expectations equilibrium") para evitar a confusao com 

as "expectativas economicamente racionais". 
48Claramente, esta e uma defini~ao pouco rigorosa; uma defini~ao mais rigorosa, em termos de equilfbrio 

geral, e dada em Pesaran [1989, p. 33]; veja-se tambem Jordan e Radner [1982]. 
49 Veja-se Phelps [1983, p. 35], que cita longamente Keynes, bern como Pesaran [1989, pp. 276-81], que 

formaliza o problema. Exemplos do problema podem tambem ser encontrados nos primeiros artigos de 

Frydman e Phelps [1983]. 
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- o qual envolve tambem o problema do "conhecimento comum" -, que contraria a 

fundamentac;ao microecon6mica da HER 60 e que e facilmente refutada pela realidade. 

A segunda caracteristica coloca o exemplo de Friedman no contexto da abordagem 

de "aprendizagem racional", que e tambem adoptada, por exemplo, em Cyert e De

Groot [1974] 61 • Em geral, esta abordagem conduz a resultados favoraveis a HER: a 

convergencia para o REE decorre da simples aplicac;ao das propriedades assint6ticas 

dos estimadores ( chissicos ou Bayesianos). Todavia, como e frequentemente enfati

zado (por exemplo, Blume et al. [1982], Savin [1987] ou Pesaran [1989], pp. 34-5]), a 
abordagem nao pode ser considerada satisfat6ria; a questao inicial de como os agentes 
aprendem a formar ERs nao e respondida pois nao e explicada a forma como eles con
seguem compreender as "verdadeiras" relac;oes estruturais da economia. Assim, mais 
uma vez se constata que as capacidades de compreensao, de recolha e de processamento 

da informac;ao imputadas aos individuos ultrapassam consideravelmente os limites do 

razoavel. 

Para tentar remediar estas deficiencias, em grande parte da literatura mais recente 

tern sido adoptado urn esquema de racionalidade limitada, segundo o qual, durante 

o perfodo de aprendizagem, os agentes us am um modelo "plausfvel" ( ou "razoavel"), 

nao necessariamente o "verdadeiro" modelo 52 • A principal conclusao emergente desta 

literatura e a de que, embora a convergencia para um REE seja possfvel, essa con
vergencia nao pode ser assumida como inevitavel pois depende da "verdadeira" estrutura 

de gerac;ao dos dados ( e, em particular, dos seus parametros), do processo de aprendiza

gem assumido e do modelo inicial utilizado pelos agentes. Assim, por exemplo, mesmo 
assumindo que estes dispoem de toda a informac;ao hist6rica passada, DeCanio [1979, 

p. 54] conclui: "Thus, if the learning process does not begin from a state of complete 

rationality {in which case learning would not be required in the first place), the existence 

of a rational forecasting function is no guarantee that actual economic agents will ever 

be able to discover it". De resto, tambem Blume e Easley [1982] derivam um resultado 

semelhante, mostrando que o processo de aprendizagem pode ficar "encravado" num 
modelo incorrecto. 

50 A discussao destas questoes ultrapassa largamente os limites deste trabalho; veja-se, por exemplo, 
Phelps [1983] Arrow [1987], Pesaran [1989, Cap. 4] ou Henocq e Kempf [1989]. 

51 Todavia, enquanto que em Friedman [1979] os agentes agem como econometristas classicos, em Cyert 
e DeGroot [1974] sao adoptadas regras de aprendizagem Bayesianas. Sao estas as duas abordagens 

tradicionais na literatura de aprendizagem (veja-se Blume et al. [1982] ou Savin [1987]). Recentemente, 

tam bern o filtro de Kalman- que pode ter urn a interpreta~ao classica ou Bayesian a- surgiu na literatura 

sobre a convergencia para urn REE (veja-se Margaritis [1990]). Refira-se ainda que a evidencia encontrada 
pelos resultados da psicologia experimental sumariados por Grether [1978] nao parecem suportar regras 
Bayesianas de aprendizagem. 

52 lncluem-se nesta abordagem, por exemplo, os trabalhos de DeCanio [1979], Blume e Easley [1982], 
Bray [1983] ou Fourgeaud et al. [1984] (bern como parte de Cyert e DeGroot [1974]); Pesaran [1989, pp. 
35-6] contem referencias adicionais e formula algumas criticas. 
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Note-se ainda que o problema da existencia de urn REE se complica ainda mais 

quando se considera que alguns modelos de ERs admitem uma infinidade de solU<;oes 68 

ou quando se introduzem custos de aquisi~ao de informa~ao no processo de aprendizagem 

(como em Pesaran [1989, pp. 42-6]). 

Tanto sob modelos de aprendizagem racional como quando se postulam apenas 
regras de aprendizagem plausfveis, uma questao importante mas pouco estudada e a da 

velocidade do processo de convergencia (quando esta existe). Sobretudo quando o REE 

e 0 resultado limite de comportamentos "razoaveis"' e de presumir que a aprendizagem 
(e a convergencia) seja(m) particularmente lenta(s). Assim, como nota Shiller [1978], 

mesmo que eventualmente as condi~oes de convergencia para urn REE sejam satisfeitas, 

ela pode ser tao lenta que, dadas as frequentes altera~oes estruturais, a economia pode 
nunc a se encontrar proxima de urn REE 54 • 

2.5. Refutabilidade e testes indirectos da HER 

Ao propor a HER, Muth [1961] abra~ou as posi~oes da chamada "metodologia da econo
mia positiva", anteriormente expostas por M. Friedman 56 , segundo as quais a veracidade 

das hip6teses assumidas nao tern qualquer relevancia. Isto e, Muth praticamente nao se 

preocupa com o suporte empfrico directo da HER, argumentando a seu favor com base 
em considera~oes instrumentalistas da rela~ao entre as teorias, a 16gica e a verdade:" The 

only real test, however, is whether theories involving rationality explain observed phe

nomena any better than alternative theories". De resto, esta perspectiva filos6fi.ca das 

teorias e tambem frequentemente adoptada pelos seguidores da HER ( e pelos economis
t as da "Nova Escola Classica" em particular: veja-se, por exemplo, Prescott (citado por 

Sheffrin [1983, p. 23], que adopta a mesma posi~ao) ou Attfield et al. [1991, p. 27]) . 

0 trabalho de Boland e fundamental para a compreensao e crftica desta visao 
filos6fica do papel das teorias: "for some policy-oriented economists, the intended J'ob 

[da teoria] is the generation of true or successful predictions. In this case a theory's 

predictive sucess is always a sufficient argument in its favor [ ... ]. However, sf the obJ'ect 

of buz'lding or choosing theories {or models of theories) is only to have a theory or 

model that provides true predictions or conclusions, a priori truth of the assumptions is 

not required if it is already known that the conclusions are true or acceptable by some 

conventionalist criterion. Thus, theories do not have to be considered true statements 

53Veja-se Shiller [1978] e, sobretudo, Pesaran [1989, Cap. 5] 
54 Leia-se Sheffrin [1983, p. 14]: "For example, if the learning period started at the turn of the 

century and the system remained essentially unchanged, convergence might well be expected to 

have ocurred by noul' (sublinhado nosso). 
55 "The methodology of positive economics", in Essays in Positive Economics, 1953, University of 

Chicago Press, pp. 3-43; para uma leitura guiada deste trabalho veja-se Boland [1979]. 
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about the nature of the world, but only convenient ways of systematically generating 

the already "known" true conclusions" (pp. 508-9). Como notam Swamy et al. [1982], 
se esta posic;ao metodol6gica e adoptada, termos das definic;oes ou versoes da HER 

como "VEC" ou "distribuic;ao de probabilidade verdadeira" ( ou "objectiva") tornam-se 
ambfguos e a veracidade da HER nao pode ser determinada 56 • 

A aceitabilidade desta posic;ao metodol6gica nao e um assunto cuja discussao se 

enquadre nos objectivos deste trabalho 57• Todavia, como em Sen [1986], saliente-se que 
embora constitua uma das preocupac;oes centrais da teoria econ6mica, a previsao nao e 

a unica dessas preocupac;oes. Ou seja, mesmo que se restrinja o debate a verificar se a 

"teoria funciona" (M. Fiedman, op. cit., citado por Sen [1986]) - independentemente 

da veracidade das suas hip6teses -, essa verificac;ao nao pode ser reduzida a questao 
de saber se as suas previsoes sao suficientemente precisas. Por outro lado, mesmo que 

a explicac;ao do fen6meno, em si, nao constitua o objectivo central da investigac;ao, a 

perspectiva (actualmente) dominante (por exemplo) no trabalho econometrico enfatiza 

que um modelo (de uma teoria) s6 podera servir para formular previsoes uteis se a sua 
explicac;ao do comportamento observado puder ser considerada satisfat6ria ( e note-se 

que mesmo um advogado da HER como Begg [1982, p. 9] parece aceitar esta posic;ao). 

Mesmo adoptando essa interpretac;ao literal da visao instrumentalista que reduz o 
papel da teoria a formulac;ao de previsoes uteis, a HERe posta em perigo. Como nota 

Sen [1986], ao nfvel individual e facil encontrar no comportamento humano observado 

exemplos de acc;oes que contrariam a hip6tese de "racionalidade". Por outro lado, e 

(pelo menos) duvidoso que a incorporac;ao da HER num modelo permita obter previsoes 

mais exactas ou precisas. De facto, embora essa via de investigac;ao seja raramente 

prosseguida, OS resultados ja obtidos nao abonam a favor da HER: 

a) para os E. U.A., Stockton e Glassman [1987] estimaram varios modelos de infl.ac;ao 
e, com base em simulac;oes do comportamento preditivo, concluem que o modelo 

de ERs (baseado em Sargent e Wallace [1975] e em Barro [1978]) e dominado em 

EQM de previsao por varios outros modelos (nos quais se incluem um modelo de 
curva de Phillips aumentado com expectativas e um modelo ARIMA; no mesmo 

sentido veja-se tambem Stockton e Struckmeyer [1989]); 

b) para o Reino Unido, segundo Hall et al. [1985], as previsoes do "modelo de 

Liverpool" -que e um modelo "Novo Classico" de ERs cuja descric;ao pode ser 

56 Esta implica~ao tambem resulta da teoria de explica~ao "como se" ("as if") adoptada por M. Frieman 
(a este respeito veja-se, por exemplo, Boland [1979], Begg [1982, pp. 30-1] ou Pesaran [1989, pp. 23-4]). 

57Saliente-se apenas Buiter [1980] (baseado em Popper): ao tornar-se irrefutavel a HER nao podera 
pertencer ao dominio da teoria cientlfica. (Sobre este debate veja-se a bibliografia referida em Pesaran 
[1989, p. 22] e em Boland [1979] bern como Lovell [1986]). 
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vista em Matthews [1985] - sao bastante pobres, tanto em termos absolutos 

como relativos 58 • 

Ao contrario do que sugere Pesaran [1989, p. 22], mesmo os testes indirectos de 

"racionalidade" (TIRs) nao tem qualquer relevancia sob o ponto de vista do instru

mentalismo 59 • De facto, tais testes tem como ponto de partida uma conclusao falsa 
60 e a 16gica da analise instrumentalista, pelo contrario, parte sempre de conclusoes 
vcUidas ou aceitaveis. Assim, continuando a seguir Boland [1979], para criticar com 
exito um instrumentalista, o crftico deve apresentar o seu proprio conjunto de hip6teses 

suficientes, que permitam chegar as mesmas conclusoes. Entao, e possfvel concluir que 

a visao instrumentalista s6 seria vulneravel ao problema da equivalencia observacional, 
tao constatado em modelos de ERs (veja-se, sobretudo, Pesaran [1989, Cap. 6]). 

Onde Pesaran [1989, p. 22] volta a ter a nossa concordancia e quando nota que a 
"natureza inerentemente nao observavel das expectativas [ ... ] imuniza a HER contra 

possfvel rejei~ao". Ou seja, segundo o argumento dos advogados da HER, como os erros 

de medi~ao nao permitiriam confiar nos testes directos, s6 os usuais testes indirectos 

(TIHER) seriam validos. Mas tais testes s6 podem ser efectuados de forma condicionada 

no modelo comportamental ou estrutural que incorpora a variavel de expectativas, isto 

e, os seus resultados nao sao invariantes a esse modelo. Por conseguinte, esses resultados 

podem ser destitufdos e a HER "salva" com base no argumento que a hip6tese foi embe

bida num modelo incorrectamente especificado (ejou de que o conjunto de informa~ao 
us ado nao e 0 "verdadeiro") . 

Uma exemplifica~ao clara (mas algo desconhecida) do escasso valor dos procedimen
tos indirectos e fornecida por Blake [1984], que retoma um modelo de Stein (incorrecta
mente especificado) e lhe incorpora, alternativamente, ERs e expectativas adaptativas 

(EAs). As "conclusoes" obtidas por Blake sao bastante curios as 61 (como o proprio 
autor salienta): a) a polftica fiscal tem urn impacto mais significativo na redu~ao do 

desemprego sob ERs do que sob EAs; b) usando a metodologia de Stein para discrimi

nar Keynesianismo de monetarismo, chegar-se-ia a conclusao que sob EAs o "mundo e 
monetarista" mas sob ERs o "mundo e Keynesiano" 62 • Como se referiu na introdu~ao 

58 Uma aprecia~ao comparativa nao tao critica mas de forma alguma favoravel pode ver-se em Wallis 

[1989, pp. 50-1] 
59Como, de resto, quaisquer testes que permitam rejeitar; veja-se Boland [1979] e tambem Hayek citado 

por Pesaran [1982, p. 532]. 
60 A argumenta~ao contra a veracidade das hip6teses a partir da falsidade das conclusoes e chamada de 

modus to/lens (veja-se Boland [1979]). 
61 Actualmente e sabido que a incorpora~ao de ERs em modelos Keynesianos tradicionais pode ate 

refor~ar os efeitos das aq;oes de polftica (veja-se, por exemplo, Stiglitz [1992, pp. 69-70], que fornece 
tambem uma explica~ao intuitiva simples). 

62 A discrimina~ao baseia-se na analise do sinal do coeficiente que serve para medir o efeito de uma 
varia!;aO da divida publica sobre a varia!;ao da taxa de infia!;ao; veja-se tambem Maital [1979]. 
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do capitulo 3, a natureza condicionada ou conjunta dos procedimentos indirectos torna 
premente a necessidade de obten<;ao de evidencia directa e independente de expectativas 

(mesmo que os dados estejam sujeitos a erros de medi<;ao). Caso contr«hio, como nota 

Pesaran [1982, p. 532], citando Popper, a HER s6 pode ser considerada uma explica<;ao 
ad hoc 68 • 

Mais geralmente, podem usar-se os seguintes argumentos (necessariamente sumari

ados) para destituir de significado relevante os resultados obtidos atraves dos usuais 

procedimentos indirectos: 

1 Embora necessaria, a ami.lise da conformidade de certas implica<;oes conjuntas da 

HER e de outras hip6teses com a evidencia empfrica atraves de procedimentos 
econometricos baseados em medidas de bondade de ajustamento, ou em analises 

dos sinais e da significancia dos coeficientes ou, ate mesmo, em testes-diagn6stico, 
torna-se insuficiente perante o (ja referido) frequente problema de equivalencia 

observacional (reconhecido ate por seguidores da HER como Sargent, Begg [1982] 

ou Attfield et al. [1991] 64). 

2 Por outro lado, quando os modelos de ERs satisfazem as condic;oes de identi

ficac;ao, tem-se restric;oes de sobre-identificac;ao que sao conhecidas na literatura 

como restric;oes inter-equac;oes ("cross-equation restrictions"), RIEs, que se en

contram na base da maior parte dos TIHER 65 • Ora, de acordo com urn argumento 

apresentado recentemente por Hendry [1988] 66 (para discriminar entre modelos 

de expectativas e modelos de correc<;ao de erros) muitos desses testes - e, em 

63No mesmo sentido se pronuncia Visco [1984, p. 131], que enfatizava que a HER permanecia "nao 
testada", no sentido de nao ser validada "independentemente de uma dada visao te6rica da forma como 
a economia funciona ... ". 

64 A literatura sabre o assunto e bastante vasta mas saliente-se Pesaran [1989, p. 121]: " ... in the 
absence of a priori restrictions on the processes generating the exogenous variables and the disturbances, 
the RE [ERs] and general distributed lag models will be 'observationally equivalent' and therefore the 
extrapolative and the rational methods of expectations formations, in general, cannot be distinguished 
from one another". Para uma critica de natureza metodol6gica veja-se Stiglitz [1992, pp. 51-2]. 

65 Dada a importancia destes testes, s6 razoes de espa~o nos levam a excluir a sua analise.Todavia, 
para uma introdu~ao, veja-se Wallis [1980], Begg [1982, Cap. 5], Pesaran [1989, pp. 179-182] ou Attfield 
et al. [1991]. Talvez os TIHER de RIEs mais conhecidos sejam os de Mishkin [1982 e 1983], cuja 
metodologia e seguida em Lima [1988] (para o caso Portugues, onde a "racionalidade"nao e rejeitada, ao 
contrario da neutralidade) e, mais recentemente, em Hyafil [1990] ou em Bohara [1991]. Como e notado 

em Cuthbertson et al. [1992, p. 184] (que tambem fornecem urn exemplo para o caso da procura de 
moeda), os prindpios subjacentes a estes testes sao muito semelhantes, independentemente do domfnio 
em que sao aplicados ( desde a fun~ao consumo ate a proposi~ao de neutralidade, passando, por exemplo, 
pela hip6tese de eficiencia de mercados). 

66 A mesma razao de espa~o e invocada para justificar a exclusao da apresenta~ao detalhada desse 
argumento, muito bern sumariado (sob uma perspectiva crftica) em Cuthbertson [1991] (veja-se tambem 
Muscatelli [1989]). 
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particular, os que se servem do metodo de estimac;ao de variaveis intrumentais 

- podem nao ser validos pois nao se preocupam com a averiguac;ao previa da 

estabilidade dos coeficientes da equac;ao ("marginal" ou "auxiliar") de gerac;ao 

de ERs 67• Ou seja, alem de ambfguo sobre a veracidade da HER, o resultado 
desses testes pode nem sequer ter qualquer valor intrfnseco (tal como, alias, e 

pelo mesmo argumento, os procedimentos referidos na aHnea anterior). 

3 Contrariamente a pratica usual dos economistas da "Nova Escola Classica" (e 

mesmo admit indo a validade dos testes de RIEs), o facto de as restric;oes nao 

serem rejeitadas nao pode ser considerado suficiente para a nao rejeic;ao da HER 

e das hip6teses subsidiarias contra uma "explicac;ao rival adequada". Ou seja, 
como salienta Pesaran [1982, p. 535] 68 , a consistencia de uma hip6tese com 
a evidencia empfrica disponfvel, embora necessaria, nao constitui um criterio 
suficiente para a sua nao rejeic;ao contra outras hip6teses tambem compat{veis 
com a evidencia; se as previsoes ou implicac;oes fornecidas pelas hip6teses rivais 

concordarem satisfatoriamente com a realidade, como acontece com frequencia, 

e necessario confronta-las directamente com base num teste para hip6teses "nao 

encadeadas" ("non nested"), THNE 69 • 

De qualquer forma, mesmo pondo de parte as objecc;oes a relevancia, validade e su

ficiencia dos procedimentos usuais da abordagem indirecta 70
, ao contrario do panorama 

apresentado ha cerca de uma decada por Begg [1982], a "contra-revoluc;ao" parece ga

nhar cada vez mais adeptos pois as suas vit6rias nas batalhas que se vern travando sao 

cada vez mais numerosas ( e estrondosas). Com efeito, ap6s uma fase inicial em que 

a HER tera apanhado de surpresa os seus adversarios, sucedeu-se uma de "falhanc;os 
repetidos de testes conjuntos de expectativas racionais e hip6teses subsidiarias" (Fischer 

67 Note-se que esta critica de Hendry se dirige aos modelos de expectativas em geral; a sua aplica!;ao aos 
TIHER de RIEs e apenas uma particulariza!;iio. Note-se tambem que essa cr£tica pode ser relacionada 

com a de Kaufman e Woglom [1983] referida na introdu!;iio do Cap. 3 
68 Que tambem contesta a utiliza!;ao dos testes de causalidade Grangeriana para testar a proposi!;ao de 

neutralidade (veja-se tambem Buiter [1984]). 
69Embora propostos ha muito na literatura econometrica, estes testes raramente tern sido usados 

para testar as implica!;oes da HER (conjuntamente com hip6teses subsidiarias) contra hip6teses rivais; 

exemplos dessa aplica!;ao podem ser vistos em Pesaran [1982 e 1988], Rush e Waldo [1988], Stockton e 
Struckmeyer [1989], Muscatelli [1989] ou Rao [1992]. 

70 Usa-se aqui uma concep!;aO de abordagem indirecta mais lata que a habitual (veja-se, por exemplo, 
Gourieroux e Pradel [1986] ou Gourieroux e Monfort [1990, p. 627]), que nao envolve necessariamente a 
passagem por urn modelo intermedio comportando variaveis de expectativas nao observaveis. Ou seja, 
procedimentos indirectos sao todos aqueles que nao testam de forma directa as propriedades da HER 

embora possam servir-se de observa!;Oes de expectativas (como em c) da listagem que se segue ou em 
Jacobs e Jones [1980], onde o modelo de forma!;iio s6 inclui a evolu!;aO passada da variavel; outro exemplo 

invulgar e fornecido em Burmeister e Wall [1987]). 
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[1988, p. 301]). A titulo de exemplo, refiram-se os seguintes resultados, reportados na 

literatura ja depois dessa data: 

a) Usando um procedimento do tipo referido em 3, Stockton e Struckmeyer [1989] 

rejeitam um modelo de ERs para a infla<;ao nos EUA perante duas alternativas 

rivais ( uma monetarista e uma curva de Phillips aumentada com expectativas); 
embora estas tambem sejam rejeitadas pela equa<;ao de ERs - o que e um 

resultado admissivel quando se efectuam THNE -, esta ultima e a explica<;ao 

que fornece os piores resultados em termos de capacidade preditiva. 

b) Usando um procedimento do tipo referido em 2 (complementado com a analise 

dos coeficientes de 1), MacDonald e Speight [1989] rejeitam a HER-rendimento 

permanente 71 como explica<;ao valida para o comportamento do consumo no 

Reino Unido. 

c) Apesar de, no final da decada de 70, se ter observado uma importante altera<;ao 
na regra de politica monetaria seguida nos EUA - que, inclusivamente, tera 

provocado uma mudan<;a significativa no padrao de comportamento da infla<;ao 

-,de acordo com Wong [1989], e ao contrario da previsao Lucasiana baseada na 
HER, o processo de forma<;ao de expectativas de infla<;ao nao se tera alterado 72 • 

d) Com base sobretudo em testes-diagn6stico (de autocorrela<;ao, de forma funcional 

e de estabilidade parametrica) referidos em 1 e em THNE (de 3), Muscatelli [1989] 
rejeita, para o Reino Unido, um modelo de ERs de procura de moeda (baseado 

nas teorias da moeda como amortecedor de choques) a favor de um modelo obtido 

pela abordagem de modeliza<;ao ( "LSEiana") "geral-para-espedfico". 

e) Usando a metodologia de Mishkin [1982 e 1983], Hyafil [1990] testa (de forma con

junta e separada) para o caso da Fran<;a a HERe a hip6tese de neutralidade sobre 

o produto; a hip6tese conjunta e rejeitada qualquer que seja a variavel nominal 
(inflac;ao ou massa monetaria) tal como a de neutralidade; as restric;oes impli

cadas pela HER s6 nao sao rejeitadas no caso da variavel de massa monetaria. 

f) Estendendo a discussao centrada na equa<;ao de desemprego (entre Barro [1977, 

1978], Barro e Rush [1980] e Rush e Waldo [1988] vs. Pesaran [1982 e 1988]) 

a equa<;ao de produto e usando THNE, Rao [1992] rejeita (para OS EVA) a 
HER-proposi<;ao de neutralidade: a equa<;ao Keynesiana rejeita varias versoes 

ou variantes da equa<;ao "Nova Classica" mas nao e rejeitada por elas. 

71 Veja-se, sobretudo, Silva [1988], que tambem nao encontra evidencia de suporte no caso Portugues. 
72Wong utiliza os dados de Livingston e a chamada analise de intervenl;aO sobre a metodologia de Box 

e Jenkins. 
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g) Tambem a hip6tese de eficiencia dos mercados (HEM), hip6tese conjunta que 

envolve a HER e hip6teses subsidiarias sobre o funcionamento dos mercados 78 , 

tern sido frequentemente rejeitada precisamente onde menos se esperava: nos 
mere ados financeiros e, em particular, nos mere ados de capitais (para os quais 
sao assumidos como validos os modelos do "valor actual" 74 ). Com efeito, a 

evidencia sumariada (de forma excelente) em LeRoy [1989], proveniente sobre
tudo de testes de volatilidade, hem como a fornecida por Chow [1989] e Mankiw 

et al. [1991] nao suportam a HEM nos mercados de capitais; tambem nos mer

cados cambiais, Baillie [1989], Hakkio e Rush [1989] e Liu e Maddala [1992], 

por exemplo, rejeitam a HEM. Saliente-se LeRoy [1989, p. 1616]: "Regrettably, it 

appears as if it is the assumptions of rationality and rational expectations that re
quire reformation". Paradoxalmente (e para evitar a rejeic;ao definitiva da HER), 

o argumento que foi tantas vezes invocado para justificar a HEM mesmo quando 

as expectativas observadas (individuais ou agregadas) nao se conformavam com 

a "racionalidade" Muthiana e agora usado de forma invertida para justificar as 
rejeic;oes: as transacc;oes "ruidosas" efectuadas por um pequeno grupo de agentes 

"ingenuos" ( ou os seus "caprichos") seriam as responsaveis pela ausencia de su

porte a HEM (veja-se, por exemplo, West [1988a]). 

De acordo com Attfield et al. (edic;ao de 1985, p. 197), a rejeic;ao indirecta da 

HER numa tal variedade de contextos sugere mas nao prova que a hip6tese e invalida. 

Para a derivac;ao desse resultado torna-se necessario recorrer a procedimentos robustos 
e "livres de modelos", isto e, aos testes directos, sobre OS quais concentraremos em 
seguida a nossa atenc;ao. 

, 
3 OS TESTES CLASSICOS DE "RACIONALIDADE": 

APRESENTAQAO 

Conhecidas as propriedades 6ptimas ou implicac;oes da HER Muthiana, a deduc;ao dos 

testes que permitem verificar, de forma directa, a sua validade, e um exerdcio bast ante 

simples. Nesta secc;ao, os principais testes de "racionalidade" - que designamos de 

"classicos" por se encontrarem associadas as "propriedades classicas" da HER -, sao 
apresentados de forma algo detalhada. Tambem os testes de consistencia poderiam 

73 De forma pouco precisa, alguns autores fazem equivaler a HEM financeiros a aplica~:ao da HER a esses 
mercados; defini~:oes e interpreta~:oes mais rigorosas podem ser encontradas em LeRoy [1989], Pesaran 
[1989, p. 138] ou Keller e Methamem [1991], que tambem reveem os resultados de testes da HEM em 
mercados de produtos. 

74 Que implicam uma igualdade formalmente semelhante ada equa~:ao (5) (veja-se, por exemplo, Shiller 
[1981], Chow [1989] e, sobretudo, LeRoy [1989, p. 1596, equa~:ao (5.6)]). 
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ser incluidos neste "cabaz", mas o facto de os nossos dados nao permitirem a sua 

implementa<;ao justifica a exclusao de considera<;oes a seu respeito 76 • De qualquer 

forma, note-se que a propriedade de consistencia e uma propriedade fraca da HER, 
nada exigente em termos da precisao com que as expectativas sao formuladas. De 
salientar, ainda, que embora' a apresenta<;ao dos testes seja acompanhada pela indica<;ao 

de algumas das suas deficiencias, a exposi<;ao dos principais problemas que os afiigem e 

a sugestao de vias para os ultrapassar e adiada para a sec<;ao seguinte ( e tam hem para 

o proximo capitulo). 

3.1. 0 "teste de nao enviesamento" 

Apesar de o nao enviesamento ser uma propriedade pouco interessante de impor a um 

previsor optimo, sobretudo quando a fun<;ao perca e assimetrica, 0 (incorrectamente de

signado) "teste de nao enviesamento", TNE, e o teste de "racionalidade" mais frequente

mente utilizado nas analises empiricas 76 • Provavelmente proposto por Theil ainda antes 

da formula<;ao Muthiana da HER, o TNE tern a sua origem na parametriza<;ao de (13), 
reescrita para uma qualquer serie de expectativas, 

(5.15) 

isto e, conduzindo a equa<;ao de "regressao realiza<;oes-previsoes": 

(5.16) 

onde e suposto que Ut seja "ruido branco". Como e entao evidente, se 0: = 0 e (3 = 1 

a serie de expectativas verifica a propriedade de nao enviesamento pelo que o TNE e 

habitualmente apresentado como o teste-F dessa hipotese conjunta. 

A primeira observa<;ao deve-se ao proprio Muth [1961, pp. 332-3] (veja-se tambem 
Bossons e Modigliani [1966]): se os papeis da variavel a prever e da variavel de expecta

tivas forem invertidos, mesmo que estas sejam nao enviesadas, o limite em probabilidade 

do estimador OLS do coeficiente de declive e inferior a um (consequencia que Bossons 

75 0 teste de consistencia mais generalizado e o de Pesando [1975], cuja descri~ao tambem pode ser 

vista em Mullineaux [1978], Pearce [1979], Friedman [1980], ou Hafer e Resler [1982], para citar apenas 
alguns exemplos. Tambem Froot e Ito [1989] (veja-se tambem Takagi [1991]) propuseram urn teste de 
consistencia que, no entanto, e baseado num modelo de forma~ao assumido a priori; ou seja, o teste 
proposto e urn teste conjunto da propriedade de consistencia e da validade do modelo assumido pelo que 
o seu valor, como teste da HER, e bastante reduzido. Tambem Murphy [1986] propoe urn teste indirecto, 
baseado na teoria das expectativas da estrutura temporal da taxa de juro (veja-se, a prop6sito, Modigliani 

e Shiller [1973]) que, na pratica, envolve a verifica~ao da propriedade da consistencia. 
76 Inclusivamente, refira-se o seu emprego na analise da "racionalidade" do mercado de apostas sobre 

os resultados dos jogos da liga de futebol americano em Gandar et al. [1988]. 
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e Modigliani designam de "enviesamento de regressao"). Ou seja, para que o teste seja 

valido a regressao a efectuar e a de (16) e nao a inversa. 

A segunda observa~ao e mais importante: o TNE e, de facto, urn teste conjunto 
de nao enviesamento e de eficiencia fraca pelo que, como notam Holden e Peel [1990], 

mesmo expectativas (ou previsores) nao enviesadas(os)- no sentido estatfstico habitual 

-, podem "nao passar" o teste. Note-se que apesar desta chamada de aten~ao -

anteriormente tambem efectuada por Artis [1988] e Wallis [1989] -, inumeros autores 

persistem em testar (P4) atraves deste teste (ou em chamar TNE ao teste conjunto de 

a = 0 e {3 = 1). Na literatura recente e esse, por exemplo, o caso de Bonham e Dacy 
[1991], Jeong e Maddala [1991], Engsted [1991] ou Baghestani [1992b]. 

De facto, a = 0 e {3 = 1 e uma condi~ao suficiente mas nao necessaria de nao en

viesamento das expectativas. (Como Holden e Peel [1990] provam e e facil de mostrar, 
uma condi~ao mais geral, necessaria e suficiente, e que a= (1- fJ)E(IIt).) Mais precisa

mente, se as expectativas forem nao enviesadas mas se se encontrarem positivamente 
(como e mais frequente) correlacionadas com os seus erros, violando a condi<;ao de (12), 

pode mostrar-se facilmente que plimP < 1, onde ,8 e o estimador OLS de {3 de (16). 
Mas a forma mais simples de mostrar que o TNE e urn teste conjunto de (11) e de (12) 
consiste em subtrair rr; aos dois membros de (16): 

E entao claro que o teste de a= 0 corresponde ao teste da condi~ao (11) enquanto que o 

de f3 = 1 corresponde ao da verifica~ao da implica<;ao de eficiencia fraca de (12). Alias, 
note-se que Pashighian [1964] e (sobretudo) Mincer e Zarnowitz [1969] ja apresentavam 

o TNE como um teste conjunto das duas condi<;oes e que, estes ultimos, inclusivamente, 

sugeriam a realiza<;ao de testes separados quando a hip6tese conjunta fosse rejeitada 77 • 

Saliente-se ainda (como em Granger e Newbold [1987, pp. 281-2]) que a condi<;ao de (12) 
e uma condi<;ao necessaria mas nao suficiente de eficiencia pelo que 0 teste tambem nao 

pode ser designado simplesmente de "teste de eficiencia" (como em Mincer e Zarnowitz 

[1969]), sem o adjectivo adicional "fraca" a qualificar o tipo de eficiencia em causa. 

Por conseguinte, se o interesse reside simplesmente na verifica<;ao empfrica de (P4), 

o teste mais apropriado e um simples teste-t, como quociente entre a media dos erros de 

expectativas e a respectiva estimativa do desvio padrao dessa media (como em Frankel 

e Froot [1987] ou Holden e Peel [1990]). Da mesma forma, se o interesse do investigador 

se centra na condi~ao expressa em (12), basta considerar a estatfstica-t do teste da 

hip6tese {3 = 1 na equa<;ao ITt = {JII; + Ut. 

77Interpreta!;oes correctas do TNE podem ser encontradas ainda em Fishe [1984], Ravallion [1985] ou 
Ash et al. [1990]. Uma parte do debate entre Dietrich e Joines [1983] e Figlewski e Wachtel [1983] 
tambem tern a ver com esta discussao. 
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A discussao sobre a realizac;ao do teste conjunto ou de testes individuais, vista 
sob a perspectiva anterior, tambem se torna irrelevante. Dada a possibilidade de in

ferencias confl.ituosas, Wallis [1989] preconiza a adopc;ao do teste conjunto com base no 

argumento de que, em geral, os estimadores de a e de {3 se encontram correlacionados. 

Todavia, nesse caso, o investigador deve ter presente que se encontra a efectuar um teste 

( conjunto) que exige algo mais que o simples nao enviesamento. Alias, essa eventual 

correlac;ao tambem podera servir como argumento adicional para a defesa da realizac;ao 
de testes separados. 

Refira-se que argumentos recentes, baseados na teoria da cointegrac;ao, fizeram 

recrudescer o interesse pelo TNE (como urn teste preliminar de "racionalidade"). Con

tudo, a justificac;ao para esse facto e adiada para o capitulo seguinte. 

3.2. Os testes de ausencia de autocorrelac;ao 

Considerados como testes fracos de "racionalidade" - sobretudo quando se considera 
que os erros passados podem ser observados sem qualquer custo -, os testes de ausencia 
de autocorrelac;ao dos erros gozaram de grande popularidade nos trabalhos empfricos 

realizados ate meados da ultima decada. Em causa encontrava-se, principalmente, a 

detecc;ao de autocorrelac;ao de primeira ordem. Assim, o TNE era muito frequente

mente complementado com o teste de Durbin-Watson sobre os residuos da "regressao 
realizac;oes-expectativas", facto que reforc;ava ainda mais a ideia de eficiencia implkita 

nesse teste. Exemplos dessa pratica podem ser encontrados em Friedman [1980], Horne 

[1981], Leonard [1982] ou Gramlich [1983]. A aplicac;ao do "velho" racio de von Neum

man directamente sobre os erros de expectativas tambem constituia uma alternativa 
interessante, se hem que pouco adoptada 78 • 

Como reconhecimento crescente do problema das "observac;oes sobrepostas", esses 

testes perderam muita da popularidade inicial e a propria verificac;ao de (P2) passou a ser 
omitida com alguma frequencia. Por outro lado, procedimentos alternativos que tambem 
ja eram usados previamente - como as estatfsticas de Box-Pierce e de Ljung-Box ou 

as regressoes dos erros correntes sobre os desfasados -, passaram a ser configurados de 

forma a permitirem a presenc;a de autocorrelac;ao significativa de ordens baixas 79 • 

0 conhecimento generalizado destes instrumentos estatisticos - aos quais se pode 

acrescentar a simples analise dos coeficientes de autocorrelac;ao da serie dos erros -

torna dispensavel a sua apresentac;ao. Saliente-se apenas que todos eles podem tambem 
ser interpretados como testes gerais de ortogonalidade: a utilizac;ao de urn conjunto 

de informac;ao incompleto (de forma nao especificada) na formulac;ao de expectativas 

78Excep~oes podem ser encontradas em Visco [1984] ou, mais recentemente, em Bonham e Dacy [1991]. 
79 Veja-se, por exemplo, Evans e Gulamani [1984] ou Batchelor [1986]. 
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pode conduzir a presenc;;a de autocorrelac;;ao nos respectivos erros. Todavia, como notam 

Evans e Gulamani [1984], vistos sob esse ponto de vista os testes de (P2) devem ser 

pouco potentes dado que nao e especificada nenhuma alternativa particular. 

3.3. Testes de eficH~ncia 

Tal como os testes de autocorrelac;;ao, tambem os de eficiencia sao considerados testes 

fracos de "racionalidade" - ou de "eficiencia forma fraca" (Saunders [1983]), segundo 
a terminologia estabelecida por Fama em 1970 -, uma vez que a analise e restringida 
ao subconjunto de informac;;ao formado pelos valores desfasados da variavel a prever. 

A proposic;;ao do primeiro teste formal de eficiencia das expectativas e atribufda a 

Pesando [1975] mas, como salientamos no capitulo 4, Pesando baseou-se num trabalho 

(nao publicado) de Shiller (sumariado em Modigliani e Shiller [1973] 80). A ideia subja

cente ao teste e relativamente simples (mas pode ser interpretada de forma incorrecta): 

para serem eficientes, as series de previsoes (a um passo) devem apresentar o mesmo 

padrao autoregressivo que a das realizac;;oes, nos valores desfasados destas. Entao, dadas 
as equac;;oes 

m 

ITt = L f3i ITt-i + VIt (5.17) 
i=l 

e 
m 

IT; = L !3: ITt-i + v2t, (5.18) 
i=l 

onde Vtt e v2t representam os efeitos Hquidos agregados de outras variaveis que tambem 

infiuenciam o comportamento de ITt e IT:, respectivamente, para que as expectativas pos

sam ser consideradas eficientes devem ser satisfeitas as restric;;oes f3i = f3I (i = 1, ... , m). 
0 teste de Pesando e, por conseguinte, um teste do tipo do de Chow, que envolve a 
"corrida" de tres regressoes: as de (17) e (18) separadamente e a que combina essas 

duas numa s6, na qual sao impostas as referidas restric;;oes. 

0 que e notavel neste teste e a sua robustez perante a especificac;ao incompleta do 

conjunto de informac;;ao: ERs devem verificar as restric;oes f3i = f3I mesmo que existam 
outras variaveis, para alem dos valores desfasados de ITt, que tambem contribuem para 

o seu valor corrente ( e que agentes "racionais" devem ser tomar em considerac;ao na 

formulac;;ao das suas expectativas). Ou seja, como e mostrado por Mishkin [1983], 

qualquer enviesamento de especificac;;ao resultante da omissao de variaveis relevantes 

deve afectar a estimac;;ao dos coeficientes de (17) e (18) da mesma forma; por conseguinte, 

0 teste permanece valido perante a limitac;ao do conjunto de informac;;ao 81
. 

80 A ideia do teste de Pesando tambem pode ser encontrada em Turnovsky [1970] mas com uma justi
fica~ao rnenos rigorosa. 

81 A unica consequencia desse facto e a redu~ao de potencia do teste (vista como teste de "racionalidade" 
Muthiana). 
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Alem de se prestar a interpreta~oes incorrectas 82 , o teste de Pesando sofre de 

uma deficiencia grave, devidamente assinalada por Mullineaux [1978] 88 : como qualquer 

teste de Chow, o teste nao e valido na presen~a de heterocedasticidade; ora, argumenta 
Mullineaux, enquanto que vu, de ( 17), deve canter uma componente sistematica ( re
presentativa das outras variaveis que tambem influenciam ITt 84) e uma outra aleat6ria, 

v2t, de {18), deve incorporar apenas a primeira; isto e, sob a nula (de "racionalida.de"), 
deve observar-se 

pelo que o teste de Pesando nao e valido 85 • 

0 remedio proposto por Mullineaux para ultrapassar este problema e hem simples: 

basta subtrair (18) a (17), 
m 

ITt- IT:= 2).B,- .an ITt-i + (vlt- v2t), 
i=l 

obtendo-se 
m 

TJt = L "Yi ITt-i + Vt, (5.19) 
i=l 

e testar a nulidade dos coeficientes desta equa~ao de regressao. Como e clara, este teste 

possui ainda a vantagem de poder ser interpretado mais prontamente como um teste 

de eficiencia, tal como a propriedade foi formalizada em (10). Ou seja, se algum "'ti se 
revelar significante, a interpreta~ao e imediata: informa~ao que poderia ter sido usada 

para reduzir sistematicamente os erros de expectativas, de obten~ao (em prindpio) facil, 
nao foi devidamente usada na formula~ao das mesmas. 

3.4. Testes de ortogonalidade 

Em bora relativamente recentes na literatura dos testes directos 86 , os testes de ortogo

nalidade sao os testes de "racionalidade" Muthiana mais interessantes e, em prindpio, 
82Como em Fackler e Stanhouse [1977] ou em Friedman [1980], que veem no teste uma forma de 

verificar se os processos estoca.sticos de Tit e de IIi sao identicos ou tern as mesmas propriedades. Como 
foi notado por Granger e Newbold [1973], urn previsor 6ptimo geralmente tern propriedades (distributivas 
e de sucessao cronol6gica) distintas dada variavel a prever. 

83 Para outras criticas ao trabalho de Pesando veja-se Carlson [1977]. 
84 0u, melhor, representativa da parte da varia!;aO dessas variaveis que nao e colinear com OS valores 

desfasados de lit. 
85 Note-se que Pesando [1975] ja tinha cOiisciencia da possibilidade da existencia deste problema mas 

nao encontrou evidencia da sua presen!;a no caso que estudou. Note-se ainda que a desigualdade anterior 
pode ser vista como decorrendo de (14). 

860s primeiros testes de ortogonalidade poderao talvez ser atribuidos a Friedman [1980], Mullineaux 

[1980], Brown e Maital [1981], Grossman [1981] ou Horne [1981]. A ideia subjacente aos testes, todavia, 
podia ser encontrada, por exemplo, em McNees [1978] ou Shiller [1978] (que usa uma argumenta!;ao 

identica a empregue no teste de Pesando). 
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os mais potentes. Da exposi<;ao da sec<;ao anterior esta ideia devera ter ficado clara. 

Trata-se de testar a implica<;ao fundamental da HER, 

(5.20) 

onde flt- 1 representa todo o conjunto de informa<;ao dispon{vel aos agentes econ6micos 
no momento da formula<;ao das expectativas. Na pratica, especifica-se um subconjunto 

de informa<;ao, It-b It-1 c flt-1, pelo que OS testes de ortogonalidade nao sao mais 

que a simples generaliza<;ao dos testes de eficiencia, com o conjunto de informa<;ao a ser 

expandido para incluir informa<;ao disponfvel adicional (para alem da contida nos valores 
passados da varia vel). Por conseguinte, os testes usuais de ortogonalidade baseiam-se 

na estima<;ao de equa<;oes de regressao do tipo 

(5.21) 

on de w;_1 e um vector de variaveis pertencentes a flt- 1 (que geralmente inclui IIt- 1, IIt- 2, 

... ) e '1/J o respectivo vector de coeficientes 87 • Como e evidente, sob a hip6tese nula, de 

"racionalidade", nenhum '1/Ji deve ser significativamente diferente de zero; caso contrario, 

informa<;ao disponfvel que podia ter sido usada para melhorar a precisao das expecta
tivas foi ignorada ou foi empregue de forma inapropriada. Note-se que esta ultima 

interpreta<;ao raramente e avan<;ada na literatura; todavia, e claro que um teste de or

togonalidade tambem pode servir para revelar que os agentes atribuiram importancia 
excessiva ao comportamento de uma variavel. Ou seja, intuitivamente, qualquer cor

rela<;ao significativa - positiva ou negativa - indica uma viola<;ao da HER Muthiana. 

Q principal problema que afecta OS testes de ortogonalidade e 0 da identifica<;ao da 

informa<;ao disponfvel a usar, isto e, o da especifica<;ao do particular subconjunto lt_ 1 , 

de flt-1· A este respeito, duas observa<;oes devem ser enfatizadas: 

a) tal como para os testes de eficiencia, pode ser facilmente mostrado (veja-se Abel 

e Mishkin [1983] e Mishkin [1983, pp. 44-7]) que a omissao de variaveis em It- 1 

nao afecta a implica<;ao de que, sob a HER, OS coeficientes da equa<;ao (21) nao 

devem diferir significativamente de zero; ou seja, a constata<;ao de que algum 

desses coeficientes e significante constitui evidencia contra a veracidade da HER, 

independentemente do facto de o conjunto de informa<;ao usado ser ou nao com

pleto, isto e, de existirem ou nao regressores omitidos em (21); 

b) essa omissao tern, contudo, importantes implica<;oes sobre a potencia dos testes 

que, como mostra Visco [1984, pp. 138-40], sao enviesados a favor da nula de 

87 A derivac;ao do teste poderia ter sido efectuada, como em Mishkin [1983] ou em Batchelor e Dua 
[1987], seguindo as linhas de argumentac;ao do teste de Pesando. As objecc;oes entao formuladas, no 
entanto, mantem-se validas. 
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"racionalidade" quando as variaveis omitidas forem ortogonais as inclu{das; e 
nesse sentido que Visco salienta que os testes de "racionalidade" sao mais ade

quados para fornecer evidencia contra a HER do que a seu favor. Is to e, mesmo 

os testes de ortogonalidade podem ser enviesados de forma favoravel a nula de 

"racionalidade"' podendo concluir-se apenas, no caso de nao rejeic;ao, que nao 

se encontrou evidencia de utilizac;ao nao 6ptima do particular subconjunto de 

informac;ao considerado. 

, 
4 ALGUNS PROBLEMAS DOS TESTES CLASSICOS 

0 titulo mais apropriado para esta secc;ao talvez fosse o de "problemas classicos dos 
testes classicos", uma vez que os problemas recentemente salientados pela literatura 
de cointegrac;ao nao serao, por enquanto, abordados. Fundamentalmente, trata-se de 

saber em que medida e que a nao estacionaridade das variaveis envolvidas pode afectar 

a validade dos metodos de inferencia, mas a analise dessa questao, bern como as suges

toes para resolver os problemas que ela suscita, sao relegadas para o capitulo seguinte. 

Assim, nesta secc;ao, procura-se oferecer uma perspectiva integrada dos restantes pro

blemas mais importantes que poderao afectar as inferencias sobre a "racionalidade" das 

expectativas, combinando uma variedade de resultados, que sao apontados na literatura 

de forma muito dispersa. A analise de urn problema particularmente importante como 

0 da definic;ao do conjunto de informa<,;ao nao e autonomizada numa subsecc;ao propria. 
No entanto, considerac;oes sobre os cuidados que essa definic;ao requer encontram-se pre
sentes, de forma disseminada mas explfcita, em quase todas as subsecc;oes. A exposic;ao 

e iniciada com urn problema cuja natureza e, a priori, predominantemente "econ6mica"' 

mas no qual as considerac;oes de ordem estatfstica tambem acabam por desempenhar 
urn papel importante. 

4.1. Urn problema previo: testar a que nivel? 

Embora muito frequentemente apresentada e defendida ao nlvel do agente econ6mico 
individual, a HER tern sido testada, directa ou indirectamente, sobretudo ao nlvel agre

gado. Em particular, no que diz respeito a literatura empfrica dos testes directos, 

predomina claramente a utilizac;ao de uma medida agregada ou sintetica das expecta

tivas, que e tomada como representando a sua media (ou mediana) sobre a populac;ao. 

A principal razao para este facto e evidente: os organizadores dos inqueritos raramente 

disponibilizam as respostas individuais. Todavia, mesmo quando os dados individuais 

se encontram disponfveis, alguns investigadores preferem usar uma medida agregada. 

Embora o assunto seja polemico, a justificac;ao para esse facto s6 muito raramente e 
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apresentada. Ou seja, na maior parte da literatura o assunto e simplesmente omitido, 

como se existisse unanimidade de pontos de vista. Ora, mesmo actualmente, o problema 

nao pode ser considerado um caso encerrado. 

Para muitos advogados da HER (por exemplo, Mishkin [1981 e 1983] ou Attfield 

et al. [1991, pp. 42-3] 88) o problema nem sequer tem qualquer relevancia: as "ex

pectativas de mercado" podem ser "racionais" mesmo que a maioria dos agentes que 
operam nele nao o sejam; basta que alguns agentes "sofisticados" "eliminem as oportu

nidades inexploradas de lucro" para que o mercado funcione como se todos formassem 

ERs. Esta argumentac;ao e, entao, usada para destituir de significado operacional os 

resultados dos testes directos, quer estes se baseiem em dados agregados ou em expec
tativas individuais. 0 que seria relevante, segundo esta argumentac;ao, seria analisar 

apenas as expectativas do tal pequeno numero de agentes "marginais" e "sofisticados" 

que policiam o equilfbrio de mercado 89 • Mesmo para muitos economistas que adoptam 

uma posic;ao neutral relativamente a HER, esta argumentac;ao e considerada aceitavel, 

sobretudo em mercados com as caracterfsticas dos de activos financeiros. 

Todavia, as (ja mencionadas) repetidas rejeic;oes da HEM nesse tipo de mercados 
contrastam de forma flagrante com a referida argumentac;ao 90• Curiosamente, e agora 

a argumentac;ao inversa que e invocada para justificar as violac;oes dramaticas da HEM. 

E na realidade, como e mostrado por Haltiwanger e Waldman (HW) [1989], basta que 
o ambiente em que os agentes funcionem apresente "complementaridade estrategica" 91 

( CE) para que um pequeno numero de agentes "ingenuos" tenda a exercer uma infl.uencia 
muito maior que a sua importancia (numerica) relativa no processo de ajustamento que 

se segue a um choque ex6geno. Mais, precisamente, com base num estudo de simulac;ao, 

HW mostram que: 

a) dada uma populac;ao heterogenea de agentes "sofisticados" (com ERs) e "inge

nuos" (com EAs) e, 

b) mesmo com um grau relativamente pequeno de CE, 

pelo menos para os primeiros perfodos que se seguem a um choque, o desvio no com

portamento da varia vel agregada relativamente ao que seria de esperar sob ERs ( existe 

88Embora nao possa ser considerado urn defensor acerrimo da HER, Zarnowitz [1981], baseado no 

trabalho pioneiro de Becker [1962], tambem adopta a posi!;aO que "racionalidade de mercado" nao e 
incompativel com uma grande quantidade de "irracionalidade individual". 

89 0u, alternativamente, empregar apenas testes indirectos. 
90Bem como, por exemplo, a analise de Taylor [1988] as expectativas de urn grupo desses agentes 

sofisticados. 
91 Em termos simples, diz-se que urn ambiente apresenta "complementaridade estrategica" se, quanto 

maior foro numero de agentes que escolhem urn determinado comportamento, maior e a vantagem ou 
lucro para qualquer agente que tam bern escolha esse comportamento. Ao seu oposto chama-se "congestao" 

ou "substituibilidade estrategica". 
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e) e bastante maior que o sugerido pela propor~ao de agentes "ingenues" na popula~ao 
92 • Em resumo, a argumenta~ao exposta anteriormente assume implicitamente a ine
xistencia de CE sem que existam, a priori, razoes para tal 98 • Por outro lado, e hem 

sabido que, usualmente, a literatura de ERs invoca (mesmo que vagamente) o conceito 
de "agente representative" - originalmente introduzido por Marshall -, mas que tal 

conceito e uma abstrac~ao sem correspondencia real, que serve apenas para resolver o 

problema da heterogeneidade de informa~ao 94 • 

Na literatura estatfstica o problema tambem e, por vezes, debatido. Contudo, a 

aten~ao tem sido concentrada {de forma infeliz), principalmente, sobre o TNE: 

1 Comentando um artigo de 1981 de Figlewski e Wachtel (FW), em que o TNE 
e efectuado com dados agregados e com base numa regressao que combina os 

dados cronol6gicos com os dados seccionais {individuais), Dietrich e Joines (DJ) 
[1983] provam que a estimativa do coeficiente de declive da "regressao reali
za~oes-expectativas" dada pelo primeiro metodo e sempre maior ou igual que a 
estimativa dada pelo segundo metodo (com a igualdade a verificar-se apenas se 

a varia~ao seccional das expectativas individuais for nula para todos os perlodos, 

isto e, apenas no caso de unanimidade sistematica de expectativas). DJ argumen
tam entao que a resposta media e uma "proxy" adequada para as "expectativas 

de mercado", dado que a dispersao dos dados individuais exerce um efeito seme

lhante ao provocado porum erro de medi~ao. Ou seja, a considera~ao dos dados 

agregados permitiria mitigar substancialmente os erros de medi~ao incorporados 

nos dados individuais. 

2 Na resposta a DJ, FW [1983] reconhecem a validade do resultado derivado por 
esses autores 95 mas salientam que a "racionalidade"individual nao pode ser tes
tada com dados agregados. FW oferecem uma demonstra~ao alternativa que, na 

pratica, tem pouca relevancia para suportar o seu ponto de vista. Pelo contrario, 

0 que a dedu~ao de FW parece provar e que 0 TNE efectuado sobre OS dados 
agregados podera ter alguma potencia para detectar a utiliza~ao de conjuntos de 

informa~ao incompletos pelos respondentes. 

3 Zarnowitz [1985] demonstra que a combina~ao dos dados cronol6gicos e seccionais 

num s6 modelo de regressao (como defendem FW) introduz um problema de 

92 Estes resultados tern explica~oes intuitivas bastante simples tambem fornecidas por HW. 
93Bem pelo contrario, nao e dificil imaginar, mesmo nos mercados financeiros, situa~oes em que mesmo 

os agentes "sofisticados" achem vantajoso seguir o comportamento "irracional" dos agentes "ingenuos". 
94Crfticas ao conceito e a sua utiliza~ao podem ser encontradas, por exemplo, em Ito [1990] ou Wallis 

e Whitley [1991] e, sobretudo, em Pesaran [1989, Cap. 4] ou Stiglitz [1992]. 
95 0utro exemplo empfrico pode ser encontrado em Urich e Wachtel [1984], que rejeitam o "nao en

viesamento" com os dados combinadas mas nao com os dados agregados. 
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correla<;ao entre o regressor e o termo de erro, mesmo que tal correla<;ao nao exista 

ao nfvel individual. Ou seja, o estimador OLS dessa regressao e inconsistente. 
Zarnowitz prefere salientar as percentagens de rejei<;oes dos testes efectuados 

ao nfvel individual mas tambem nao despreza os resultados dos testes ao nfvel 
agregado. 

4 Finalmente, Keane e Runkle (KR) [1990] notam que a utiliza<_;ao dos dados agre
gados pode conduzir a uma aceita<;ao incorrecta da HER - uma vez que pode 

encobrir enviesamentos individuais sistematicos - e adoptam a perspectiva de 

que OS testes individuais e que sao relevantes. Aparentemente desprezando 0 

trabalho de Zarnowitz, KR agregam os dados cronol6gicos e seccionais numa s6 
equa<_;ao mas propoem a utiliza<_;ao do metodo geral dos momentos, para tomar 

em considera<_;ao a correla<;ao entre os erros individuais que pode resultar dos 

choques agregados sobre a economia. 

0 resultado demonstrado por Visco [1984, pp. 156-9] tern urn caracter mais geral 
que a discussao anterior: em qualquer teste de "racionalidade" que se baseie numa 

equa<_;ao de regressao, a agrega<_;ao das respostas individuais pode provocar o apareci

mento de heterocedasticidade no termo de erro da equa<_;ao agregada; este problema pode 

resultar do facto de a dispersao das respostas individuais- a "incerteza de infia<;ao", no 

caso de Visco e no nosso- poder variar ao Iongo do tempo 96
• A solu<;ao (aproximativa) 

para o problema proposta por Visco e bastante simples: basta introduzir nas equa<;oes 

de regressao, como variavel que pode ter urn coe:ficiente significativo, uma estimativa 

dessa dispersao. Como veremos mais adiante, contudo, o problema pode ser resolvido 

de forma confortavel, sem necessidade de assumir qualquer hip6tese espedfica sobre a 

forma da heterocedasticidade. 

Por outro lado, Waelbroeck-Rocha [1984] conjectura que os testes de ausencia de au

tocorrela<_;ao com dados agregados podem nao ter qualquer valor porque, quando obser
vada, a autocorrela<;ao agregada pode dever-se a correla<;ao entre os erros de diferentes 

agentes econ6micos em diferentes momentos do tempo ( e nao apenas a autocorrela<;ao 

dos erros individuais). Modesto [1989] demonstra formalmente que autocorrela<;ao si

gnificativa ao nivel agregado pode ser compativel com ausencia de autocorrela<;ao dos 
erros individuais, desde que os agentes nao tenham podido observar o comportamento 

da variavel agregada antes de formularem as suas expectativas. Ou seja, o resultado 

depende fortemente dessa condi<;ao ou, por outras palavras, do facto de o conjunto de 

informa<_;ao ser de natureza estritamente privada. Alternativamente, quando informa<_;ao 
sobre o comportamento da variavel agregada e tornada publica, a autocorrela<;ao pode 

96Veja-se tambem Schroeter e Smith [1986], que introduzem como fonte de heterocedasticidade adicional 
a varia~ao da dimensao da amostra ao longo do tempo. 
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surgir como consequencia de atrasos na divulgac;ao dessa informac;ao. Trata-se de um re

sultado largamente reconhecido na literatura: s6 se pode exigir ortogonalidade dos erros 
relativamente a informac;ao disponlvel no momento da formulac;ao das expectativas. 

Em nossa opiniao, a abordagem mais s6lida e relevante do problema (para o caso 

em analise) deve-se a Pesaran [1989, pp. 60-1 e 237-9]. Com efeito, 

a) usando uma regrade agregac;ao extremamente simples (identica ada equac;ao (5) 
do capitulo 3) e 

b) mesmo considerando que os agentes sao inquiridos sobre o n£vellocal ( ou privado) 

da varia vel (como no caso sob apreciac;ao), 

Pesaran demonstra que todas as propriedades impostas pela HER ao nfvel individual 

devem ser tambem satisfeitas ao nfvel agregado, desde que o conjunto de informac;ao s6 
inclua a informac;ao disponfvel publicamente. Em particular, no teste de ortogonalidade, 
s6 se pode exigir que os erros agregados sejam nao correlacionados com a intersecc;ao 

dos conjuntos de informac;ao individuais, ou seja, a informac;ao de caracter privado, 

obviamente, tem que ser exclufda da analise. (De passagem, note-se tambem que na 

derivac;ao de Pesaran nao se obtem, em geral, heterocedasticidade agregada desde que 

ela nao exista ao nfvel individual 97). 

Todavia, contrariamente a Pesaran [1989, p. 236] 98 , assumimos uma pos1c;ao de 
defesa explfcita dos testes de "racionalidade" ao nfvel agregado. Ou seja, embora re
conhecendo que a HERe apresentada, sobretudo, ao nfvel do indivfduo, defendemos a 

relevancia dos testes directos ao nfvel agregado. Em abono dessa defesa invocamos os 

seguintes argumentos: 

a) Em Muth [1961, pp. 317-8 e 333] a HER e originalmente postulada em termos 
medios ou agregados; assim, trata-se de testar se as expectativas sao ERMs 

num duplo sentido Muthiano. Alias, advogados da HER como Begg [1982, p. 
63] ou Attfield et al. [1991, p. 27], como contra-argumentos as crfticas a HER, 

salientam que 0 que e necessario e que, em media, as implicac;oes da hip6tese 

sejam aproximadamente satisfeitas 99 • 

97 A nao ser que os ponderadores individuais efou a dimensao da amostra variem no tempo, como se pode 

constatar da observa~ao atenta das equa~oes das pp. 237-8 da referida obra. A diferen~a relativamente a 
Visco [1984] pode atribuir-se ao facto de este nao ter considerado informa~ao privada na sua abordagem. 

98 Na realidade, a posi~ao de Pesaran e contradit6ria pois na p. 60 da mesma obra o autor nota que 
"a heterogeneidade das expectativas de pre~os entre empresas tambem significa que s6 urn conceito de 
expectativas medias[ ... ] tern significado ao nivel da industria. Urn tal conceito de mediae particularmente 
relevante para os estudos empfricos de expectativas que empregam dados agregados de series temporais". 

99Saliente-se Begg [1982, p. 63]: " ... one can appeal to the Law of Large Numbers which argues that 
individual idiosyncracies are likely to cancel out in the aggregate, leaving average behaviour rather closer 
to the implications of the theory." 
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b) A HER e usualmente incorporada em modelos macroecon6micos por ser conside

rada como implicando um mecanismo de forma<;ao mais plausfvel que os esquemas 

tradicionais. Ora, em tais modelos, e mesmo em modelos cujo nfvel de agrega<;ao 
nao ultrapassa o do sector, a varia vel de expectativas deve representar as expe
ctativas medias ou a "opiniao media" (Frydman e Phelps [1983] ou Shiller [1987]) 

da popula<;ao relevante. Por conseguinte, tem sentido averiguar se a assun<;ao da 

HER nesses modelos pode ser considerada adequada. 

c) Finalmente, a considera<;ao de series agregadas tambem permite, em princfpio, 

expurgar os dados de uma parte substancial dos erros de medi<;ao que as obser

va<;oes individuais possam conter, sobretudo por se tratarem de observa<;oes de 
uma varia vel de natureza subjectiva 100 • 

A questao de saber que inferencias podem ser realizadas sobre a "racionalidade" in
dividual com base nos testes agregados e um outro assunto, menos importante em nossa 

opiniao. Se as implica<;oes forem satisfeitas ao nfvel agregado nao se pode inferir, neces

sariamente, que as expectativas individuais sao predominantemente "racionais". Bem 
pelo contrario, e largamente reconhecido que OS testes agregados sao mais fracos que 

os individuais, nao s6 porque possibilitam a compensa<;ao de grandes erros sistematicos 
de sobre e de sub-previsao como, ainda, porque os conjuntos de informa<;ao usados se 

limitam a informa<;ao disponfvel publicamente. Alias, dificilmente um econometrista 
pode aspirar a realizar testes de ortogonalidade potentes ao nfvel individual. Por outro 

I ado, se as implica<;oes da HER forem rejeitadas ao nfvel agregado, poder-se-a inferir, 

embora de forma pouco rigorosa, que as expectativas de (pelo menos) um numero signi

ficativo de agentes nao devem satisfazer as condic;oes de "racionalidade". A favor desta 
inferencia pode aduzir-se nao s6 o resultado te6rico demonstrado por Pesaran como, 

ainda, os resultados de inumeros estudos empfricos onde os dados individuais sao usa

dos paralelamente com os agregados: em geral, a rejei<;ao ao nfvel agregado corresponde 
um grande numero de rejei<;oes individuais 101 e, muito frequentemente, estas sao mais 

estrondosas que o que seria de esperar dados os resultados obtidos com as medias 102 • 

Em resumo, parafraseando Pratt [1988, p. 11], se erros sistematicos sao descobertos ao 

100No caso sob estudo, tambem pode ser argumentado que os nossos dados devem constituir a melhor 
aproxima~ao as expectativas (dos empresarios retalhistas) dos "mercados" de alimenta~ao e bebidas e de 
vestuario e cal~ado. 

101Veja-se, por exemplo, Ravallion [1985], Zarnowitz [1985], Avraham et al. [1987], Blomqvist [1989], 

Swidler e Ketcher [1990] ou Ito [1990]. A unica excep~ao encontra-se em Batchelor e Dua [1991], onde os 
testes agregados dao indica~oes pouco fiaveis (nos dois sentidos, note-se) dos resultados ao nfvel individual. 

102Veja-se tambem Fischer (in DeLeeuw e McKelvey [1981]) e Lovell [1986]. A mesma rela~ao parece 
verificar-se quando OS dados individuais sao agrupados por sectores (veja-se Pashighian [1964], Hafer 

e Resler [1982], Saunders [1983], Tompkinson e Common [1983] ou DeLeeuw e McKelvey [1984]) e os 
resultados sectoriais sao comparados com os agregados. 
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nivel "macrosc6pico" e porque tais erros devem existir em magnitude significativa ao 

nivel "microsc6pico", mas a redproca nao e necessariamente verdadeira. 

4.2. Autocorrela~ao e heterocedasticidade 

Na subsubsec~ao 2.3.2 deste capitulo ja vimos como o "problema de observa~oes sobre
postas" - que resulta do facto de o intervalo de amostragem das expectativas ser mais 

"fino" que o respectivo horizonte de previsao - torna parcialmente invalida a exigencia 

da propriedade de ausencia de autocorrela~ao a algumas series de ERs. Como foi entao 

mostrado com base num exemplo simples, desde que o intervalo de amostragem seja 

inferior ao horizonte de previsao, ERs podem implicar erros autocorrelacionados. Al

ternativamente, o problema poderia ter sido apresentado duma forma intuitiva, ainda 

mais simples 103
: se, no momento em que sao formuladas as expectativas, nao sao 

ainda conhecidos os erros implicados pelas expectativas anteriores, entao, esses erros 

nao poderao fazer parte do conjunto de informa~ao disponivel, pelo que a ortogonali
dade em rela~ao a eles nao podera ser exigida; isto e, a ausencia de autocorrela~ao entre 
erros de ERs s6 podera ser requerida a partir da ordem dada pela de desfasamento do 
ultimo erro conhecido. 

Mas 0 problema nao invalida apenas OS testes tradicionais de autocorrela~ao de 
ordens baixas. Todos os restantes testes classicos ou tradicionais sao contaminados 
pelo problema, tornando-se invalidos se forem efectuados atraves dos metodos usuais. 

Alias, a discussao observada em grande parte da literatura centra-se, sobretudo, nas 

consequencias sobre o TNE 104• Contrariamente a essa tradi~ao, a abordagem aqui 

empreendida pretende ser mais geral pois e valida para qualquer urn dos testes classicos. 

Assim, considere-se a equa~ao de regressao 

(5.22) 

on de Yt pode representar os erros de expectativas (como nos testes de eficiencia e de 

ortogonalidade) ou a variavel a prever (como no TNE) e Xt- 1 representa o vector de 
observa<,;oes de variaveis do conjunto de informa<,;ao ou, mais simplesmente, das variaveis 

independentes da regressao do TNE (respectivamente). Os termos de erro, Ut, podem 

encontrar-se autocorrelacionados mas, sob a nula de "racionalidade", nao podem estar 

contemporaneamente correlacionados com os regressores. Por conseguinte, o estimador 
OLS de {3 devera ser consistente. Todavia, e hem sabido que OS metodos de inferencia 

usuais associados ao estimador OLS nao sao validos na presen<,;a de autocorrela<,;ao 

103Como em Brown e Maital [1981], Evans e Gulamani [1984] ou Lupi [1989], entre outros. 
104Veja-se, por exemplo, Batchelor e Dua [1987] e, sobretudo, as crfticas de Bryan e Gavin [1986] a 

Gramlich [1983] ou de Rich [1990] a inumeros autores. 
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( e/ ou de heterocedasticidade, isto e, com nao "esfericidade" dos termos de erro). Em 

particular, usando a representac;ao matricial habitual, 

y = X(3 + u, E(uu') = 0 # u 2 I, 

onde u 2 e a variancia (por enquanto suposta constante) das variaveis Ut, e hem sabido 

que o estimador usual da matriz de variancias-covariancias do estimador OLS de (3 
(V(,B) = u2 (X' Xt\ onde 8-2 eo estimador habitual de u 2

) nao e um estimador consis

tente. Pelo contrario, como, em geral, esse estimador produz estimativas enviesadas por 

defeito das variancias, as estatlsticas de teste convencionais geralmente encontram-se so

breavaliadas, conduzindo a rejeic;oes incorrectas da HER. Ou seja, a nao considerac;ao da 

possfvel presenc;a de autocorrelac;ao nos erros de ERs tendera a sobreavaliar a precisao 

do estimador OLS e a enviesar os testes classicos contra a HER. 

0 metodo habitual de resoluc;ao do problema- a estimac;ao GLS ou, mais pre

cisamente, EGLS -, neste caso, tambem nao pode ser usado de forma valida 106
• De 

facto, a estimac;ao GLS requer a exogeneidade estrita ou forte 106 dos regressores da ma

triz X mas, como e notado implicitamente por Hansen e Hodrick (HH) [1980], a HER 

s6 impoe que as variaveis do vector Xt- 1 sejam pre-determinadas. Por conseguinte, o 

metodo GLS produz um estimador inconsistente. Ou seja, sob a hip6tese nula, tem-se 

Cov(ut,X~-k) = 0, Vk ~ 1 mas nao Cov(ut,X~-k) = 0, Vk; com efeito, como notam HH, 

esta ultima condi<;ao e absurda porque implicaria que 0 conhecimento de X~ ( e de valores 

futuros das variaveis do conjunto de informac;ao) seria irrelevante para a formula<;ao de 

expectativas 6ptimas. Ora, prosseguem HH, ao filtrar implicitamente "para tras" 107 os 

dados, o estimador GLS distorce as condic;oes de ortogonalidade entre o termo de erro 

e as variaveis do conjunto de informac;ao, tornando o estimador inconsistente. 

Mais concretamente, suponha-se que o problema e simplesmente o da existencia de 

autocorrelac;ao de primeira ordem. Entao, para eliminar a autocorrelac;ao, a equac;ao 

(22) e transformada em 

a qual e aplicado o OLS (ou o NLLS, sese tratar da estimac;ao de maxima verosimi

lhanc;a). Ora, como e evidente, nesta equac;ao a condic;ao de ausencia de correlac;ao 

contemporanea nao deve ser satisfeita dado que, mesmo sob a HER, Cov( Ut-1 , x~_ 1 ) # 0. 

105Como foi notado primeiramente por Flood e Garber [1980] (para modelos comERs) e por Hansen e 
Rodrick [1980] (relativamente aos testes da HEM em mercados cambiais). (Hansen [1982] tambem chama 

a aten!;ao para urn artigo de 1972 de Sims.) 
106Veja-se, por exemplo, Gourieroux e Monfort [1990, Cap. X]. 
107Foi o reconhecimento deste problema que levou a proposta de estimadores cujo filtro opera "para 

a frente", como o estimador de Hayashi e Sims (veja-se, por exemplo, Pesaran [1989, pp. 187-8] ou 

Cuthbertson et al. [ 1992, pp. 168-71]). 
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Ou seja, a transforma~ao induz correla~ao entre os regressores e a variavel residual (do 

modelo transformado) que provoca a inconsistencia do estimador. 

Uma via de resolu~ao do problema - seguida, por exemplo, por Praet [1981], 
Hvidding [1985] ou Smyth [1992] - consiste na imposi~ao da igualdade da frequencia 

de amostragem como horizonte de previsao, atraves da escolha de pontos de observa~oes 
nao sobrepostas (isto e, com uma distancia entre si identica a do horizonte de previsao). 

Contudo, e evidente que essa metodologia, embora evite a autocorrela~ao, implica o sa
crificio de observa~oes, com as consequentes e naturais percas de eficiencia e de potencia. 

Com efeito, HH [1980] mostram que essa viae geralmente menos eficiente e menos 

potente que a sua estrategia, que consiste na estima~ao de (3 atraves do OLS - que 

mantem a consistencia -, ma.S que implica a correc~ao adequada na estima~ao da 
matriz de covariancias assint6tica do estimador atraves da utiliza~ao dos reslduos do 

ajustamento. Embora nao reclamem a eficiencia assint6tica desta metodologia, HH 

provam a sua superioridade sobre o procedimento descrito anteriormente 108 • Assim, 
dado que sob hip6teses razoavelmente suaves - nas quais se inclui a estacionaridade das 

variaveis- ' e possivel mostrar que VT(/3- (3)' onde (3 e 0 estimador OLS, converge em 
distribui~ao para um vector aleat6rio com distribui~ao normal de media nula e matriz 

de covarianvias V dada por 

V = plim(1/T X' Xt1 plim(1/T X'OX) plim(1/T X' Xt 1
, 

HH sugerem a estima~ao consistente desta matriz atraves de 

(5.23) 

onde a matriz n e estimada com base nos reslduos OLS; isto e, OS elementos nao nulos 

desta matriz sao as autocovariancias (e a variancia) empfricas dos resfduos OLS que 
poderao ser significativas sem violar a HER. Ou seja, se o horizonte de previsao e igual 

a k vezes o intervalo de amostragem, s6 as autocovariancias ate a ordem k -1 necessitam 

ser estimadas. Por conseguinte, para testar Ho : (3 = (30 , a habitual estatfstica de teste 

de Wald, 

(5.24) 

tern uma distribui~ao assint6tica X 2 (com numero de graus de liberdade dado pelo 

numero de parametros) sob H 0 , pelo que os testes classicos de eficiencia e de ortogo

nalidade , bern como o TNE, serao aproximadamente validos em amostras de dimensao 
razoavel. 

108Evans e Gulamani [1984] e Hvidding [1985] notam ainda a possibilidade de urn outro procedimento 
alternativo que envolve a assun!<ao de hip6teses arbitrarias. 
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A adopc;ao da metodologia de HH na literatura dos testes directos generalizou-se 

rapidamente, constituindo actualmente urn procedimento "standard''. A titulo de e

xemplo, refira-se a sua utilizac;ao em Browne Maital [1981], Evans e Gulamani [1984], 

Batchelor [1986], Bryan e Gavin [1986], Hvidding [1989], Peele Pope [1989] ou Baghes
tani [1992b], entre outros. De salientar, ainda, que a correcc;ao proposta por HH pode 

justificar-se mesmo nos casos em que o horizonte de previsao coincida com o intervalo 

de amostragem: basta que o conhecimento do ultimo valor da variavel a prever dependa 

da sua divulgac;ao publica, atraves de estatlsticas oficiais, para que os erros de ERs ( e 

os termos de erro como os da equac;ao (22)) possam evoluir segundo urn MA(1); isto e, 
dado que no momento da formulac;ao das expectativas o erro cometido anteriormente 
nao e ainda conhecido, devido ao desfasamento de divulgac;ao, os erros de ERs poderao 
apresentar autocorrelac;ao significativa de primeira ordem ( ou ate de segunda, se o atraso 

for muito grande ejou a frequencia de amostragem for muito curta). 

Por outro lado, a correcc;ao de HH pode ainda ser estendida para incluir a possi

bilidade de heterocedasticidade, seguindo a linha de ajustamento proposta por White 

[1980] 109
• De facto, como e notado por Pesaran [1989, p. 239], a HER nao requer a 

homocedasticidade dos erros 110 (de expectativas ou dos de equac;oes como a de (22)), 

mas a presenc;a de heterocedasticidade pode tornar invalidos OS metodos de inferencias 
tradicionais (associados a estiumac;ao OLS). (Alias, como foi referido na subsecc;ao an
terior, a agregac;ao das respostas individuais pode introduzir heterocedasticidade nos 

erros aleat6rios das equac;oes de regressao). Mais uma vez o metodo nao reclama su

perioridade sobre outros metodos em termos de eficiencia assint6tica mas tambem nao 
constitui objectivo prioritario dos testes de "racionalidade" a estimac;ao precisa dos co

eficientes das equac;oes de teste; neste caso, o objectivo relevante consiste simplesmente 

na validade (pelo menos aproximada ou assint6tica) dos metodos de inferencia usa

dos. Ajustamentos do tipo proposto por HH constituem, entao, metodos confortaveis 
de alcanc;ar esse objectivo, sem necessidade de especificar completamente a natureza 

dos problemas ou de enveredar por estrategias de estimac;ao pesadas em termos de 

calculat6ria. A estimac;ao robusta tambem perante heterocedasticidade da matriz de 

covariancias V passa entao a ser efectuada atraves de 

(5.25) 

109Veja-se tamhem Pesaran [1989, pp. 239-41], que prova que o ajustamento de White e valido sob 
condi~oes bastante fracas. 

110Todavia, como foi referido anteriormente - veja-se a primeira nota da subsubsec~ao 2.3.3 -, a 
possibilidade de heterocedasticidade condicionada no conjunto de informa~ao deve ser excluida (contrari
amente ao que e sugerido por Taylor [1988] ou Rich [1990]). Alias, a leitura atenta de HH [1980, p. 834] 
tamhem permite verificar que (ao contrario de White [1980]) as suas condi~oes excluem a possibilidade 
de heterocedasticidade condicionada nas variaveis do conjunto de informa~ao. 
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onde X~ e a t-esima linha da matriz X, Ute 0 t-esimo resfduo da estima~ao OLS e k- 1 

a ordem do processo MA. 

Um problema induzido por este tipo de ajustamentos, de que, na pratica, o inves
tigador pode nem se aperceber' e 0 da possibilidade de a matriz n poder nao ser semi
definida positiva. Como consequencia, notam Newey e West {NW) [1987], as variancias 
estimadas e as estatlsticas de teste poderao ser negativas (dado que tambem a matriz 

V nao sera semi-definida positiva). NW propoem-se remediar este problema atraves 

da utiliza<;ao de ponderadores {de Bartlett) que diminuem como aumento da ordem 

de desfasamento das autocovariancias, os quais permitem assegurar que a estima<;ao da 

matriz V continue a ser efectuada de forma consistente ( e que a matriz V seja semi

definida positiva, como demonstram). Apesar de proposto recentemente, o ajustamento 

de NW tambem ja pode ser considerado como um procedimento "standarcf', tendo sido 

utilizado nos testes directos da HER por Frankel e Froot [1987], Feenberg et al. [1989], 

Englander e Stone [1989], Rich [1990], Batchelor e Dua [1991] ou Reilly e Witt [1992] 
111 

4.3. Erros de medi~ao 

Quanto mais nao seja pela propria natureza da variavel em causa, o problema dos erros 
de medi<;ao nas series de expectativas e reconhecido de forma praticamente unanime na 

literatura. Todavia, a ausencia de objectividade e de rigor tambem pode ser encontrada 

com frequencia, sobretudo nos trabalhos dos advogados da HER. Com efeito, nao e raro 

encontrar criticas destrutivas aos resultados (negativos) dos testes directos baseadas em 

argumentos pouco s61idos, se nao mesmo especulativos. Nalguns casos, a 16gica dos 

testes chega mesmo a ser invertida: se os testes rejeitam a HER e porque os dados 

em que eles se baseiam estao de tal modo contaminados por erros de medi<;ao {EMs) 
que nao podem ser considerados como representativos das "verdadeiras expectativas" 
(indiscutivelmente "racionais" 112). Noutros casos, as medidas de expectativas dadas 

pelos inqueritos sao "corrigidas" de forma a satisfazerem as restri<;oes implicadas por um 

modelo estrutural; com este procedimento, obtem-se, entao, "verdadeiras expectativas 

de infl.a<;ao subjacentes implicadas pelo modelo estrutural" (Lahiri e Zaporowski [1987, 

111E tambem por Taylor[1988] eRich [1989], num contexto de estima~ao pelo metodo generalizado dos 
momentos (GMM). Alias, o ajustamento de HH pode ser visto como urn caso particular desse metodo, 
em que nao e necessario "instrumentalizar" as variaveis do conjunto de informa~ao ( e e nesses termos que 

ele e apresentado em Cuthbertson et al. [1992, pp. 168-73]; veja-se tambem Hansen [1982]). E tambem 
esse facto que explica alguma confusao (em alguma da literatura) entre o ajustamento de HH eo GMM. 

112Esta posi~ao de "racionalidade" acima de qualquer suspeita pode ser encontrada, por exemplo, em 
Pesando [1975, p. 850]: "If, for example, the recorded price expectations do not prove to be rational, 

then the assumption that they are not identical with the expectations of the market as a whole is clearly 
suspect". 
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p. 69], num trabalho elogiado por Maddala [1991], sublinhado nosso). No entanto, 

os trabalhos de Hvidding [1987] e de Smyth [1992] mostram que, contrariamente ao 
argumento corrente dos advogados da HER, nao e claro que os erros de medi<;ao sejam 
os principais responsaveis pelas rejei<;oes da HER; pelo contrario, tais erros podem ate 
conduzir a aceita<;oes incorrectas da hip6tese. Isto e, como e mostrado pelo estudo 

de simula<;ao de Hvidding [1987], a principal perturba<;ao induzida pelos EMs pode 

verificar-se no aumento da frequencia dos erros de tipo II ( e nao na dos de tipo I). Por 

outras palavras, a consequencia mais preocupante pode sera da sub-rejei<;ao e nao ada 

sobre-rejei~ao da HER. 

lnfelizmente, a quase totalidade da literatura onde 0 assunto e abordado nao ul
trapassa a discussao no contexto do TNE 118• As razoes para esse facto sao claras: o 
TNE e o teste que mais facilmente se enquadra na analise do modelo classico de erros 

nas variaveis. Assim, retome-se a equa<;ao (16) mas substitua-se a medida de expecta

tivas disponfvel (ITt) pela verdadeira (mas nao observada) medida, ft;, que e suposta 

satisfazer as condi~oes sob teste do TNE (a:= 0 e {3 = 1): 

Suponha-se que a rela~ao entre as duas series e dada por 

(5.26) 

onde o erro de medi<;ao, J.tt, satisfaz as hip6teses do modelo classico de erros nas variaveis 
114 

( E(J.tt) = 0, E(p,;) = cr!, Cov(p,t,ftn = Cov(J.tt,ut) = 0, Vt e Cov(J.tt,J.tt-i) = 0, V;· # 
0). 

Entao, e hem sabido (veja-se, por exemplo, Johnston [1984, pp. 429-30]) que a 

correla~ao contemporanea entre o regressor e o termo de erro provocada pelo erro de 
medi~ao torna os estimadores OLS de a: e {3, & e (3, respectivamente, (enviesados e) 

inconsistentes, com os limites em probabilidade dados por 

E(fte)cr2{3 
l . " + t ~ p liDO:= a: ~ 

Var(ITt) + cr~ 
e 

. " {3 phm{J = ~ . 
1 + cr~/Var(ITl) 

113Como exemplo dessa limita~ao refiram-se Dietrich e Joines [1983], Visco [1984, pp. 163-7], Ravallion 
[1985], Lovell [1986], Holden e Peel [1990] ou Smyth [1992]; note-se, contudo, que Visco debate o problema 
de forma original. Tambem a analise de Batchelor [1986], sumariada na subsubsec~ao 3.3.8 do capitulo 
3, nao ultrapassa a discussao sobre as consequencias ao nivel do TNE. 

114Veja-se Johnston [1984, pp. 428-35], Maddala [1977, p. 292] ou Bowden e Turkington [1984, pp. 3-7]. 
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Ou seja, no caso da infla~ao, as estimativas de a tenderao a ser superiores a zero e as 
de (3 tenderao a ser inferiores a urn. 0 argumento usual, contudo, centra-se apenas na 
estima~ao enviesada por defeito de (3: as frequentes rejei~oes da HER baseadas no TNE 
dever-se-iam a esse enviesamento. No entanto, duas observa~oes sao merecedoras de 

aten~ao: 

a) esse enviesamento s6 sera. importante sea variancia do erro de medi~ao for grande 

relativamente a da verdadeira serie de expectativas e, 

b) tambem e evidente que esse enviesamento pode compensar erros sistematicos das 

verdadeiras expectativas, que poderao implicar um valor de (3 substancialmente 
maior que a unidade 115 • 

Ou seja, a priori nao e possfvel saber em que sentido e com que magnitude e que 

as inferencias poderao ser distorcidas pela presen~a de EMs. A resolu~ao classica do 
problema tambem e hem conhecida e, neste caso, nao suscita dificuldades de maior 116: 

o estimador OLS deve ser substitufdo por urn de variaveis instrumentais (IV), para o 

qual, neste caso, nao devera ser diffcil obter instrumentos adequados 117• 

Ainda sem ultrapassar o esquema classico do modelo de erros nas variaveis, tambem 

e facil mostrar que os testes de (P7) - ou "testes de volatilidade", como sao conhecidos 

na literatura da HEM-, se tornam invalidos em presen~a de EMs (como notam Jeong 

e Maddala [1991]). Com efeito, reescrevendo (13) com ITi no Iugar de rr; e usando (26), 
tem-se 

ITt = rr: + (et- J.tt)· 

Por conseguinte, com as hip6teses Cov(IIi,et) = Cov(et,J.tt) = 0, resulta que 

Var(IIt) = Var(II:) + Var( Et) + Var(J.tt) - 2Cov(II~, J.tt), 

a qual nao implica necessariamente que Var(IIt) ::S; Var(IIt)· Todavia, o problema nao 

parece ser particularmente preocupante: nao s6 a desigualdade (14) nao ocupa Iugar de 

destaque nos testes da HER 118 como ainda porque (como vimos anteriormente) o teste 

115Como e notado, por exemplo, por Hvidding [1987] e, sobretudo, por Smyth [1992] (que critica Batch

elor e Dua [1989] e Rich [1989], onde o TNE nao rejeitava incorrectamente a HER por negligencia do 
problema). 

116Pelo que a via seguida por Evans e Gulamani [1984], que pura e simplesmente nao efectuam o TNE, 
s6 pode justificar-se se se assumir para os EM urn modelo mais geral que o classico de erros nas variaveis. 

117Jeong e Maddala [1991] propoem urn procedimento alternativo de maxima verosimilhan~a que, na 
pratica, e equivalente ao estimador IV, com o unico instrumento a ser dado por uma medida alternativa 
de expectativas. 

118E nos testes da HEM as viola~oes sao tao fiagrantes que dificilmente a responsabilidade pode ser 
imputada a erros de medi~ao. 

208 



da condi~ao expressa em (12) pode ser efectuado com uma simples regressao (na qual o 

estimador IV tambem pode ser us ado). 

Pelo contrario, as consequencias sobre os testes de ausencia de autocorrelac;ao sao 

particularmente preocupantes e evidentes, mesmo que a magnitude dos EMs seja pe
quena: basta relaxar a hip6tese de que eles sao nao autocorrelacionados para se poder 

deduzir, sem necessidade de formalizac;oes, que o facto de os erros observados se apre
sentarem autocorrelacionados pode nao constituir evidencia contra a HER. Alterna
tivamente, como e notado por Lupi [1989], mesmo que a HER implique um processo 

MA(k-1) para os erros, os valores observados dessa variavel poderao evoluir segundo um 

processo geral ARMA(p, q); para 0 efeito, basta que OS EMs nao sejam "ruido branco" 
119 • Como nao parece possivel encontrar nenhum remedio para o problema - pelo 

menos sem recorrer a hip6teses arbitrarias -, a unica soluc;ao consiste em negligenciar 

este tipo de testes de "racionalidade". Por outras palavras, como salientam Pesaran 

[1985 e 1989] e Lupi [1989], os testes de ausencia de autocorrelac;ao s6 poderao ser efe
ctuados sem ambiguidade se as expectativas forem medidas sem erros sistematicos ou 
aleat6rios, isto e, tais testes sao, geralmente, inadequados para proceder a verifica~ao 
directa da "racionalidade" das expectativas. 

Para analisar o problema no caso do teste de eficiencia seguiremos, em linhas gerais, 

o trabalho de Taylor [1988] (mas usaremos uma abordagem mais geral), que come~a 
(implicitamente) por embeber numa unica equa~ao a regressao do TNE e a do teste de 

eficiencia (com ITt desfasada apenas ate a ordem do is): 

(5.27) 

onde a HER implica (30 = (32 = (33 = 0 e (31 = 1. Seguindo Pesaran [1985], Taylor 

postula entao um modelo linear simples para os EMs 120 : 

(5.28) 

onde Ct representa o componente aleat6rio ou nao sistematico do erro de medic;ao, nao 

necessariamente evoluindo como um "ruido branco" mas assumido nao correlacionado 
com TI~, e o papel de Do e de D1 e o de permitirem a presen~a de um componente 
sistematico nos EMs. Ou seja, s6 esta ultima possibilidade (com Do i= 0 ejou D1 i= 1) 
ja seria suficiente para assegurar maior generalidade a abordagem que as hip6teses do 

modelo classico de erros nas variaveis. Usando (28) em (27), obtem-se: 

(5.29) 

119Hip6tese que e arbitrariamente assumida por Evans e Gulamani [1984]. Alias, apesar de evidente, 
o problema s6 muito raramente e reconhecido na literatura, pelo menos de forma expllcita; excep~oes 

encontram-se em Pesaran [1985 e 1989] e Lupi [1989]. 
120Tambem usado em Lahiri e Zaporowski [1987] e Pesaran [1989]. 
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on de, 

Oo = fJo- fJ18o/8b 01 = fJd8b e Vt = Vt- fJ1€t/81. 

Ou seja, a considerac;ao dos EMs implica que deixe de se exigir que o termo independente 

seja nulo e que o coeficiente de rr; seja unitario. Por outro lado, mesmo que, sob a HER, 
os erros aleat6rios de (27) devam ser "rufdo branco", o mesmo podera nao acontecer com 
OS de (29). 0 problema classico de erros nas variaveis tambem e claro: rr; encontra-se 

correlacionada com Vti por conseguinte, o procedimento referido na subsecc;ao anterior 

nao e apropriado pois, neste caso, o estimador OLS torna-se mesmo inconsistente, isto 

e, nao sao apenas OS metodos de inferencias habituais que sao postos em causa. 0 

problema exige uma soluc;ao mais radical e complexa, seguida por Taylor, que consiste 

na utilizac;ao do metodo generalizado dos momentos (GMM) proposto por Hansen [1982] 

(mas veja-se tambem Bowden e Turkington [1984, pp. 12-16]). 

Na realidade, embora correcta sob o ponto de vista te6rico, a abordagem de Taylor 
complica desnecessariamente o problema. Ou seja, a ideia de embeber os dois testes com 

base numa unica equac;ao de regressao embora, neste caso, nao conduza a urn beco sem 
saida, nao e particularmente feliz ( e talvez s6 possa ser explicada pelo desejo de usar urn 
metodo de estimac;ao em voga). De facto, em primeiro Iugar, conquanto nao seja diflcil 

encontrar instrumentos adequados no caso do teste de e:ficiencia, o mesmo nao devera 

acontecer como de ortogonalidade. Com efeito, neste caso (como nota Pesaran [1989 p. 

241], num contexto semelhante), todas as variaveis que possam ser consideradas como 

instrumentos adequados tambem sao potenciais candidatas a inclusao na equac;ao de 

regressao em que se baseia o teste. Mesmo valores futuros das variaveis do conjunto 

de informac;ao tambem nao podem ser consideradas como instrumentos adequados, pois 

(como vimos atras), a HER nao implica que os erros de ERs sejam ortogonais a essas 
variaveis. 

Em segundo Iugar, mesmo que seja possfvel encontrar instrumentos adequados 121, e 

plausivel supor que a utilizac;ao de urn metodo de variaveis instrumentais podera reduzir 

a potencia dos testes pois, excepto nalguns (poucos) casos, e largamente reconhecido 
que tais estimadores sao pouco eficientes. Alias, com base num pequeno estudo de 
simulac;ao, Hvidding [1987] confirma esta suposic;ao, mostrando que os testes que usam 

o metodo IV sao pouco potentes e que, mesmo em presenc;a de EMs, o teste classico de 

eficiencia e mais potente que urn teste de ortogonalidade (de Noble e Fields [1982]) que 

emprega esse metodo 122 • De resto, como salienta ainda Hvidding [ op. cit., p. 115] -

confirmando a lic;ao usual da teoria classica dos erros nas variaveis -, os problemas de 
121 Uma possfvel solu~ao consiste em sacrificar variaveis do conjunto de informa~ao, o que reduz a 

potencia do teste. A solu~ao que preconizamos, que implica custos adicionais, consiste na utiliza~ao de 
series de previsores extrapolativos padrao (como as que apresentamos no capitulo 4). 

1220nde a utiliza~ao de urn procedimento IV e aconselhavel, ainda segundo Hvidding [1987], e no caso 
do TNE, onde a estima~ao OLS conduz a urn empolamento significativo dos erros de tipo I. 
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sobre-rejeic;ao provocados por EMs podem ser facilmente eliminados ( ou, pelo menos, 

bastante mitigados) pelo "expediente de desenhar o teste de forma que a medida de 

inflac;ao esperada aparec;a no lado esquerdo da equac;ao de teste" 128. Por outras palavras, 

a utilizac;ao de um metodo IV nao e um procedimento inevitavel para obviar ao problema 

dos EMs: e preferfvel considerar os testes de eficiencia e de ortogonalidade na sua forma 

habitual, com os erros de expectativas como variavel dependente, nao os combinando 

como TNE. 

Se, ainda assim, o investigador pretender efectuar inferencias com base em testes 

onde o problema dos EMs seja considerado explicitamente, Pesaran [1985 e 1989, pp. 

234 e 241-2] fornece uma soluc;ao adequada, desde que se encontrem disponfveis duas 

medidas (lli1 e lli2 ) de expectativas. Assim, considere-se de novo o modelo de "medic;ao 

linear" de (28), escrito para cada uma dessas medidas: 

(5.30) 

que permite a presenc;a de desvios sistematicos e aleat6rios de rr;, relativamente a fr;. 
Usando as duas relac;oes anteriores para eliminar a verdadeira medida (nao observavel) 

rr;' tem-se 

En tao, o quociente 61/62 pode ser estimado atraves da regressao de lli2 sobre lli1 , ou por 

meio da regressao inversa (de rr;1 sobre rr;2). Todavia, em ambos OS casos, e sabido que, 

devido a correlac;ao entre rr;, e Cti' 0 estimador 0 LS nao e consistente. Mas tam hem e 

sabido- veja-se Maddala [1977, p. 293]- que, com base nas duas regressoes, se obtem 

um "intervalo de consistencia" para esse quociente ( e recorde-se que este resultado ja foi 

usado no capitulo 3); ou seja, a estimativa da regressao directa fornece o limite inferior 

para esse intervalo e a da regressao in versa da-nos o limite superior. 

Considere-se, por outro lado, a seguinte equac;ao de teste: 

(5.31) 

onde Xt- 1 pode conter apenas valores desfasados de ITt (no caso do teste de eficiencia) 

ou, ainda, variaveis adicionais de Ot_1 (como no teste de ortogonalidade 124), e a HER 

pode implicar que { ut} seja um processo nao autocorrelacionado. Usando a relac;ao (30) 

na equac;ao anterior, obtem-se 

(5.32) 

123Evans e Gulamani tambem adoptam esta posi~ao. 
124Pesaran considera apenas o caso do teste de ortogonalidade mas a abordagem pode ser estendida 

tambem ao de e:ficiencia. 
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on de 

"Yi = -ad 8i, Vti = Ut - eti I 8i. 

Ou seja, como ja era sabido, a considera~ao expllcita dos EMs implicou o aparecimento 
de urn termo independente e a possfvel presen~a de autocorrela~ao nos termos de erro da 
equa~ao de teste. Por outras palavras, o teste da HER nao pode usar, como evidencia 
contra a aceita~ao da hip6tese, a presen~a desse tipo de problemas. 

Mas, como e evidente, o teste de H0 : (3 = 0 exige a estimac;ao de 8i. Ora, a simples 
passagem de ITt ou de IT:i para o lado direito de (32) nao permite resolver o problema: 
em qualquer urn dos casos o resultado eo aparecimento de correla~ao entre urn regressor 

eo termo de erro, que torna a estima~ao OLS (de todos os coeficientes) inconsistente. 

De facto, e claro que ITt se encontra correlacionada com Ut e ITti com eti• Por outro 
lado, pelas razoes apontadas anteriormente, urn metodo de estimac;ao IV pode nao ser 

possfvel por falta de instrumentos adequados. Entao, como salienta Pesaran, urn teste 

de (3 = 0 s6 pode ser efectuado sob valores assumidos a priori para 8i. E nesta fase 
que o "intervalo de consistencia" referido anteriormente se revela util para delimitar 
o domfnio dos val ores a considerar para 8i. Por conseguinte, os inferencias deverao 
ser particularmente robustas relativamente a EMs: nao s6 se usam duas medidas de 

expectativas distintas como, ainda, cada uma dessas medidas e sujeita a diversos "es
calamentos" compatfveis com o referido intervalo. Bern entendido, a possfvel presen~a 
de autocorrelac;ao efou de heterocedasticidade em Vti exige, ainda, que as inferencias se 

devam basear nos procedimentos referidos na subsecc;ao anterior. 

4.4. Potencia 

Considerac;oes sobre a potencia dos testes classicos de "racionalidade" ja foram efectu

adas ao Iongo da exposic;ao anterior. Em particular, saliente-se que: 

a) a priori, o teste de ortogonalidade devera ser o teste de de "racionalidade" mais 
potente, mas cuidados especiais devem ser observados para nao incorrer em erros 

de sub ou sobre-especifica<;ao do conjunto de informa<;ao; no primeiro caso, o teste 

pode nao detectar afastamentos da hip6tese nula mesmo quando eles existam e, 

no segundo, 0 teste nao sera valido; 

b) tanto os testes de autocorrelac;ao como o TNE poderao ter alguma potencia para 

detectar a utilizac;ao de conjuntos de informac;ao incompletos, isto e, viola<;oes da 
condic;ao de ortogonalidade, mas ambos os testes sao omissos acerca da natureza 

espedfica das violac;oes e sao, sobretudo os primeiros, fortemente afectados por 

problemas de erros de medi<;ao; por conseguinte, e plausfvel supor que a (pos

sivelmente escassa) potencia destes testes nao e suficiente para compensar 0 fraco 

controlo dos nfveis de significancia reais. 
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A leitura detalhada da literatura pouco mais podera adiantar uma vez que a questao 
raramente e abordada. Na origem deste facto encontram-se, em primeiro Iugar, os 
resultados empfricos obtidos na generalidade da literatura, onde a.s rejei(,;oes sao, de 
Ionge, mais frequentes que as aceita(,;oes. Assim, na ausencia de est{mulos concretos, a 
investiga(,;ao neste domfnio pouco avan(,;ou. Em segundo lugar, a posi(,;ao dominante que 

a HER tern ocupado na teoria econ6mica, tern remetido os seus opositores para uma 

posi(,;ao mais defensiva que ofensiva, isto e, mais ocupada com a demonstra(,;ao que a 

HER continua a ser rejeitada mesmo quando os metodos de inferencia sao modificados 
para tomar em considera(,;ao problemas como os das subsec(,;oes anteriores do que com a 

formula(,;ao de testes potentes. Constitui nossa inten(,;ao, a curto prazo, contribuir para 

o preenchimento desta lacuna. 

Excep(,;Oes ao panorama referido sao OS trabalhos de Common [1985] e de Hvidding 

[1987], ambos baseados em estudos de simula(,;ao. 0 primeiro destes trabalhos, con

tudo, e bastante modesto sob diversos pontos de vista: s6 um teste de autocorrelac;ao e 
avaliado, e formulada apenas uma alternativa a HERe o numero de replicase bastante 

pequeno 125
• Embora tambem relativamente modesto, o trabalho de Hvidding [1987] e 

hem mais relevante, sobretudo a respeito do TNE e do teste de eficiencia. Assim, para 
alem das conclusoes ja mencionadas, salientam-se os seguintes resultados: 

a) o TNE pode ser bastante potente mas apresenta alguma tendencia para sobre
rejeitar a HER (quando esta e verdadeira); 

b) o teste de eficiencia (de Mullineaux) apresenta praticamente a mesma potencia 

que o TNE para alternativas muito afastadas da nula mas, para alternativas 
pr6ximas, e menos potente que esse teste; 

c) em compensa(,;ao, o nfvel de significancia real do teste de eficiencia encontra-se 
mais proximo do nominal do que no caso do TNE, isto e, a tendencia do primeiro 
para a sobre-rejei(,;aO e pOUCO importante; 

d) em presen(,;a de EMs (nao autocorrelacionados), o teste de eficiencia perde muito 
menos potencia que o TNE - que quase deixar de detectar viola(,;oes da HER 
mesmo quando estas sao relativamente importantes - e nao apresenta qualquer 

tendencia para sobre-rejeitar (hem pelo contrario, nao rejeita uma unica vez 
quando a HERe verdadeira); 

e) curiosamente, ainda em presen~a de EMs, a tendencia que o TNE apresenta para 

a sobre-rejei~ao esbate-se substancialmente mas, ainda assim, e preferfvel efectuar 

125Num aspecto, no entanto, o trabalho de Common [1985] tern algum interesse: o emprego da estat:istica 
de saldo e do metodo tradicional das probabilidades podem conduzir, muito frequentemente, a inferencias 

incorrectas sobre a "(ir)racionalidade" das expectativas. 
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a regressao "realiza~oes-expectativas" com base num metodo de estima~ao IV. 

5 OUTROS TESTES DE "RACIONALIDADE": 
BREVE REFERENCIA 

Mesmo sem tomar ainda em considera~ao a literatura associada a teoria da cointegra~ao, 
e possfvel encontrar na (literatura) dos testes directos inumeros procedimentos de teste, 
alternativos aos que designamos de "testes classicos". Nesta sec~ao, sem pretensoes de 
exaustividade e de detalhe, alguns desses procedimentos sao brevemente passados em 
revista. Note-se que a escassa importancia que lhes atribufmos nao se deve apenas a 

razoes de espa~o mas, sobretudo, a varias deficiencias e fraquezas, hem como a alguma 
falta de originalidade relativamente a metodos ja referidos que, em geral, lhes pode 

ser atribufda. Alias, geralmente, OS proponentes desses procedimentos alternativos nao 
reclamam nenhum tipo de superioridade dos seus metodos sobre os "classicos" e, fre

quentemente, reconhecem ate que os seus testes sao mais fracos que alguns dos testes 
tradicionais 126 • 

A ideia de combinar numa unica equa~ao a "regressao realiza~oes-expectativas" (do 

TNE) e a do teste de ortogonalidade parece poder ser atribufda a Horne [1981] (e foi 
imediatamente seguida em DeLeeuw e McKelvey [1981]). De facto, Horne propoe que 

urn "teste de eficiencia relativa" seja efectuado com base na equa~ao 

onde w;_1 c Ot-ll mas testando apenas a 2 = 0 (e nao a0 = a 2 = 0 e a 1 = 1, como e 

sugerido habitualmente). Ou seja, a ideia subjacente ao teste e a que se encontra nos 
testes de conteudo informativo ou de eficiencia condicionada do capitulo 4 e nao e a 

do embebimento (ou "nesting") do TNE e do de ortogonalidade num unico teste; isto 

e, trata-se apenas de efectuar 0 teste de ortogonalidade atraves da analise da eventual 

contribui~ao da informac;ao contida em w;_1 para a reduc;ao dos erros de expectati

vas. Como e evidente, o procedimento sofre tambem das deficiencias atras apontadas a 
metodologia sugerida por Taylor [1988]. 

Alias, esses mesmos argumentos podem ser usados para criticar o teste de orto
gonalidade proposto por Noble e Fields [1982], que esses autores chamam de "baseado 

126Como o teste nao parametrico de Henriksson e Merton [1981] (tambem descrito e usado por Lai 
[1990] e ja referido na subsubsec~ao 3.3.4 do capitulo 4), mais adequado a mercados financeiros, ou 
o teste proposto por Patterson [1987 e 1989] (mencionado na subsubsec~ao 2.2.3 deste capitulo), algo 
baseado em hip6teses arbitrarias, que nem serao descritos. N as mesmas condi~oes, isto e, nao descrito e 

baseado em hip6teses arbitrarias, encontra-se tambem urn teste proposto por Frankel e Froot [1987], que 
permitiria concluir se as expectativas sao "(in)suficientemente" ou "excessivamente" adaptativas. 
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em estrutura". Nesse caso, a teoria econ6mica e usada previamente para derivar urn 
modelo explicativo da infia<;ao - dal a designa<;ao - e e efectuada uma regressao dos 
erros de expectativas sobre as variaveis independentes da respectiva equac;ao da forma 

reduzida. Urn problema surge entao: e necessaria usar urn metodo IV dado que urn 
dos regressores, isto e, uma das variaveis que devem infiuenciar o comportamento da in

fia<;ao, e precisamente a expectativa (de infiac;ao) desfasada um perfodo. Nao surpreende 

entao que, segundo o estudo de simula<;ao de Hvidding [1987] referido anteriormente, 

a potencia deste teste seja bastante reduzida (mesmo na ausencia de EMs). De resto, 
como e ainda notado por Hvidding, o teste de Noble e Fields e urn teste conjunto de 
"racionalidade" e de veracidade do modelo te6rico que fornece os regressores da equac;ao 

de teste, isto e, a teoria econ6mica e usada para impor restri<;oes arbitrarias, a priori, 
sobre o conjunto de informac;ao a considerar. 

Onde a ideia de combinar o TNE com urn teste de eficiencia ou de ortogonalidade 

e fortemente defendida e no trabalho de Kapur e Ravallion (KR) [1988] 127 ' mas OS 

argumentos usados sao bastante pr6ximos dos dos defensores das EARs (que, no en tanto, 

nao sao invocadas). Ou seja, para KR a principal virtude da HER reside, nao nas suas 
propriedades de curto prazo, mas na possibilidade de que tais propriedades possam 
eventualmente emergir como o resultado da existencia de urn equilfbrio de longo prazo 
de estado estacionario. Por outras palavras, nao e a versao Muthiana da HER que KR 

consideram relevante. Assim, no caso mais simples (para exemplificar) da combina<;ao 

com um teste de eficiencia, considerar-se-ia a equa<;ao de regressao 

ITt = a+ ,an:+ ')'llt-1 + Vt, 

na qual se supoe que hi < 1. Seguindo KR, nesta equa<;ao tem-se duas hip6teses 
nulas distintas "com interesse econ6mico": a) a de "nao enviesamento de curto prazo", 

Hoa : a = ')' = 0, ,8 = 1 e Vt e urn processo "rufdo branco" e b) a de "nao enviesamento 

de longo prazo", menos restritiva, caracterizada apenas por Hob : a = 0 e ,8 + ')' = 1. A 

justifica<;ao para esta ultima e bastante simples: basta considerar a solu<;ao de equiHbrio 

de estado estacionario, com ITt =II*' rr: = rre• e Vt = o, Vt, dada por 

II*= (a+ ,arre*)/(1- "f), 

onde as condi<;oes a = 0 e ,8 + "' = 1 garantem que as realizac;oes e as expectativas 
convergem para o mesmo valor (de estado estacionario), isto e, que II* = rre•. Assim, 

rejei<;oes de Hoa poderao nao ser incompatfveis com a veracidade de Hob, isto e, com 

"racionalidade de longo prazo" (ou assint6tica). Por outro lado, a combina<;ao com urn 

127E tambem em Ravallion [1985], neste caso de forma mais fraca mas usando urn argumento intermedio 
com interesse econometrico: a restri~ao de factor com urn (por vezes conhecida na literatura sob o acr6nimo 
"COMFAC"; veja-se, por exemplo, Cuthbertson et al. [1992, pp. 101-3]}. Para alem dos casos ja referidos, 
tambem em Keane e Runkle [1990] o TNE e combinado com urn teste de ortogonalidade. 
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teste de eficiencia mais geral ou com um teste de ortogonalidade obter-se-ia por simples 

generaliza~ao do procedimento anterior (continuando as duas hip6teses nulas a serem 
designadas da mesma forma por KR 128). Para alem das deficiencias ja apontadas 129

, e 
evidente que os testes de KR sao mais fracos que os "classicos" (como, alias, os autores 
reconhecem). 

Noble [1982] fornece outro exemplo de um teste que tambem se baseia numa equac;ao 

de regressao combinada. A ideia subjacente ao teste e a de que se as expectativas sao 
"racionais" entao OS respectivos erros (17t =ITt-IT:) nao devem ser "causados a Granger" 

por valores correntes e desfados das variaveis do conjunto de informa~ao. Assim, Noble 
propoe a "corrida, de varias regressoes do tipo 

4 n 

'f/t = a + L !3iTJt-i + L /;WJc,t-i + ut! 
i=1 i=1 

onde WJc e uma variavel do conjunto de informac;ao (w~ct E Ot), para testar Ho : /i -

0 U = 1, ... , n). Ou seja, nao se trata de usar uma unica equa~ao para efectuar um teste 

conjunto de ausencia de autocorrela~ao ({31 = {32 = {38 = {34 = 0) e de ortogonalidade, 

mas de efectuar testes de ortogonalidade individuais, variavel a variavel, com base no 

conceito de causalidade Grangeriana. Como nota Hvidding [1985], que tambem critica 

outros aspectos do trabalho de Noble [1982], trata-se de uma aplicac;ao incorrecta desse 

conceito 130 
: a mera inclusao dos erros de expectativas passados no lado direito da 

equac;ao, como regressores, destr6i muita da potencia do teste, ao eliminar de conside

ra~ao qualquer padrao de comportamento temporal partilhado entre a serie de erros e 
qualquer uma das variaveis do conjunto de informac;ao. Assim, num pequeno exemplo 
construfdo por Hvidding [1985], e mostrado que ate mesmo uma variavel inequivoca
mente util para a previsao da inflac;ao aparece como nao "causando a Granger" OS erros 

de previsao apesar de estes nao serem 6ptimos. Ou seja, a probabilidade de este teste 
permitir encontrar evidencia de viola~ao das propriedades da HER, mesmo quando esta 

exista de forma flagrante, deve ser bastante reduzida. 

128Em particular, a combina~ao com urn teste de ortogonalidade basear-se-ia em 

onde /, {3 e p sao polin6mios no operador de desfasamento, L (como primeiro com raizes fora do drculo 
unitario para garantir a estabilidade do processo), e a nula de "nao enviesamento de longo prazo" seria 

dada por Hob : a= 6 = 0 e {3(1) = 1(1). 
129Veja-se tambem Peel [1989], que critica KR com base em argumentos semelhantes aos usados atras e 

que tambem defende a utiliza~ao dos erros de expectativas como variaveis dependentes nas equa~oes de 
teste. 

1300 mesmo conceito e tambem usado por Darrat e Lopez [1988] para gerar uma serie artificial de ERs, 
usada como padrao de compara~ao. Uma aplica~ao empirica do conceito ao caso Portugues encontra-se 
em Barbosa [1985]. 
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Para alem dos testes de verifica<,;ao da propriedade de martingala (P6), que s6 
muito raramente o investigador podera empregar, podem ainda referir-se os seguintes 

procedimentos alternativos, propostos recentemente: 

a) Testes de "resposta parcial", sugeridos por Galbraith [1988], especie de mistura 
de testes de consistencia com testes de ortogonalidade, em que se procuram 
relacionar as varia<,;oes das expectativas com as das variaveis do conjunto de in
forma<,;ao e que permitem concluir se, em alternativa a HER, as expectativas 
tendem a responder apenas parcialmente ou a "sobre-responder" a estas ultimas 
varia<,;oes. Todavia, a operacionaliza<,;ao empi'rica destes testes exige a disponi

bilidade de dados de expectativas formuladas para (pelo menos) do is horizontes 

distintos e requer, tambem, que o investigador especifique e estime um modelo 

explicativo da evolu<,;ao da variavel a prever. 

b) Inspirado no trabalho de Feige e Pearce [1976], Lupi [1988] propoe uma metodolo
gia que se aproxima da dos testes de ortogonalidade, baseada em instrumentos 

ti'picos dos testes de causalidade, que envolve a utiliza<,;ao de correla<,;oes cruzadas 
entre os resi'duos dos modelos ARIMA ajustados a serie de erros de expectati

vas e as das variaveis do conjunto de informac;ao, hem como o ajustamento de 
modelos de func;ao transferencia a esses resi'duos. Tal metodologia e formulada 

com o objectivo de permitir efectuar inferencias robustas perante EMs, mas Lupi 
parece desconhecer os procedimentos (mais simples) descritos anteriormente, que 

visam a mesma finalidade 131 • 

c) Rich [1989] propoe a utilizac;ao, como "teste de racionalidade", de um teste de es

pecificac;ao que serve para testar as restric;oes de sobre-identificac;ao na estimac;ao 

GMM da "equac;ao realizac;oes-expectativas", quando o numero de instrumentos 
e superior ao de parametros a estimar e que se baseia nas condic;oes de ortogona

lidade entre os instrumentos e o termo de erro da equac;ao. A potencia dos testes 
de Rich, no en tanto, deve ser bastante escassa (entre outras razoes) porque se 

baseia nos resi'duos da equac;ao do TNE e porque usa apenas como instrumen
tos os valores passados dos erros e da inflac;ao 132 • De resto, e sintomatico que 

nenhum destes testes de Rich rejeite a HER para os dados dos inqueritos SRC 

( da Universidade do Michigan) quando, em inumeros estudos cuidadosamente 

131 Em particular, por exemplo, Lupi tambem critica o emprego da estima~ao GLS para resolver o 
problema da autocorrela~ao mas parece desconhecer o ajustamento proposto por Hansen e Rodrick [1980]. 

132Note-se ainda que Rich [1989] confunde as propriedades da HER, chamando de "eficitlncia" a de 
ausencia de autocorrela~ao e de "ortogonalidade" a de eficiencia. :E esse facto que explica, por exemplo, 
que os intrumentos sob teste no seu "teste de ortogonalidade" sejam apenas os valores passados da 

infia~ao. 
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formulados, realizados anterior e posteriormente ao trabalho de Rich, a hip6tese 

e claramente rejeitada. 

d) De alguma forma generalizando o teste de eficiencia de Pesando, Lee [1991] 
propoe uma metodologia que assenta sobre a imposi~ao e teste de restri~oes sobre 
a estima~ao ARIMA da aerie de expectativas, restri~oes essas que sao obtidas de 
uma representa~ao do mesmo tipo da serie de valores observados da varh1.vel a pre
ver. Como o pr6prio Lee [1991, p. 367] reconhece, no entanto, a sua metodologia 
deve ser particularmente sensivel a EMs. (Note-se ainda que uma caracteristica 

positiva deste teste, notada por Lee, sera salientada apenas mais adiante: a de 

que se a variavel a prever tem um comportamento nao estacionario, o mesmo 

tipo de comportamento devera ser exigi do a ERs.) 

e) Finalmente, estendendo os procedimentos comparativos usados no capitulo 4, 

Baghestani [1992a e b] compara series de expectativas com as de previsoes ge

radas, respectivamente, porum modelo VAR ("vector autoregressive") e porum 
modelo adaptativo aumentado com variaveis do conjunto de informa~ao 183

• Se 
a compara~ao com as previsoes geradas por metodos extrapolativos pode ser 
equiparada a um teste de eficiencia, as de Baghestani podem ser consideradas 

equivalentes a testes de ortogonalidade. As compara<;oes podem basear-se apenas 
em estatfsticas descritivas (como o EQM ou o EAM) - que e o procedimento 

seguido no primeiro artigo - mas, preferencialmente, devem usar os testes de 
conteudo informativo ou de eficiencia condicionada descritos no capitulo 4 (como 

no segundo artigo). 

Em resumo, embora generosa na propos1~ao de metodologias variadas, a literatura 

econometrica recente dos testes directos nao conseguiu ainda formular procedimentos 

alternativos adequados e potentes que permitam dispensar o recurso aos "velhos" testes 

de eficiencia e de ortogonalidade, convenientemente modificados da forma atras descrita 
(hem como da forma que se vera mais adiante, para tomar em considera<;ao problemas 
de nao estacionaridade das variaveis). 

Para concluir este capitulo, refira-se apenas uma taxonomia recentemente proposta 
por Bonham e Dacy [1991] para series de previsoes- obtidas, sobretudo, com base em 

modelos mas que incluem, tambem, as de peritos, dadas pelos inqueritos ASA-NBER 
-,mas que, obviamente, tambem pode ser usada para classificar series de expectativas. 

Alias, a taxonomia baseia-se simplesmente nos procedimentos dos teste de "racionali
dade", com nfvel de exigencia crescente a medida que se sobe na escala hierarquica. 0 

primeiro nfvel da hierarquia e 0 de "racionalidade fraca"' qualificativo que a serie de 

133 Ao qual Baghestani chama de "adaptativo aumentado com curva de Phillips" pois as variaveis adi
cionais usadas para prever a infl.a!;aO sao as taxas de desemprego e de cambio. 
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expectativas obtem se "passar" o TNE e o teste de eficiencia de Mullineaux e, ainda, 
se os residuos do ajustamento da equa~;ao do primeiro teste nao apresentarem autocor

rela~;ao. Em seguida, o titulo de "suficientemente racionais" - usado por analogia com 
OS estimadores ( OU estatfsticas) suficientes - e obtido se, adicionalmente, a serie "pas
Bar" tambem urn teste de ortogonalidade. Seguidamente, o degrau de "racionalidade 

forte" exige ( cumulativamente sobre os anteriores) que a serie tambem "passe" urn teste 

de eficiencia condicionada que use como padrao comparativo uma outra serie de pre

visoes tambem "suficientemente racionais". Finalmente, o topo hierarquico, designado 

de "racionalidade estrita", exige que a atribui~;ao da classifica~;ao anterior nao dependa 
do particular sub-perfodo considerado, isto e, que a serie de expectativas "passe" OS 

testes de "racionalidade forte" numa variedade de sub-periodos. 
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Capitulo 6 

A "RACIONALIDADE" DAS 
EXPECTATIVAS DE INFLAQAO: -

, 
RESULTADOS EMPIRICOS 

Neste capitulo, a questao da "racionalidade" das expectativas observadas directamente 

sera abordada sob uma perspectiva eminentemente empfrica. Na primeira secc;ao, a con

clusao, tao repetida na literatura, de que os dados directos de expectativas quase nunca 

satisfazem as condic;oes implicadas pela HER, sera reiterada e documentada de forma 

muito abundante. Na sua quase totalidade, a literatura empfrica dos testes directos 
limita-se a confirmar as critic as a HER apresentadas no capitulo anterior. Se a vali
dade das inferencias estabelecidas com base nos testes classicos e posta em causa pelos 
resultados da teoria de rafzes unitarias e de cointegrac;ao e a principal questao tratada 

na secc;ao seguinte, onde tambem e apresentado, sob uma perspectiva cr1tica, um teste 

de "racionalidade" proposto recentemente. Como se tornara claro, as consequencias da 
"revoluc;ao da cointegrac;ao" sao, neste domfnio, bastante menos profundas do que seria 

de esperar (e do que alguma literatura pretende fazer crer): para que OS metodos de in

ferenda tradicionais permanec;am validos nao e estritamento necessario que as variaveis 

envolvidas sejam estacionarias e ao novo "teste de cointegrac;ao restringida" nao pode ser 

atribufdo um papel determinante no estabelecimento da "racionalidade" 1
• Finalmente, 

o exame da "racionalidade" das expectativas de infl.ac;a,o no caso Portugues sera objecto 

de urn tratamento bastante extenso, com as linhas de investigac;ao trac;adas no capitulo 

anterior a serem implementadas empiricamente. Em particular, as metodologias pro
postas para o tratamento dos erros de medic;ao (EMs) serao intensamente empregues. 

Nesse sentido, para alem da eventualidade da presenc;a de erros sistematicos ser devi

damente acomodada, e de salientar o recurso sistematico aos ajustamentos do tipo dos 
1 No sentido em que a pen as sao test ad as condi!;oes necessarias mas nao suficientes para a 

"racionalidade". 
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de Hansen e Rodrick e de White (com a correcc;ao adicional de Newey e West), dada 
a omnipresenc;a de problemas de heterocedasticidade e de autocorrelac;ao nas variaveis 
residuais das equac;oes de teste. Dada a disponibilidade de dados de percepc;oes, tambem 

se introduz urn novo teste de e:ficiencia, mais "fraco" que o tradicional. 

- , 
1 UMA REVISAO DA LITERATURA EMPIRICA DOS 

TESTES DIRECTOS DE "RACIONALIDADE" 

A existencia de urn fraco suporte empfrico de apoio a HER, evidenciado pelos dados 
directos de expectativas, e urn facto relativamente bern conhecido e ja foi previamente 
revisto e sumariado por autores como Holden et al. [1985], Lovell [1986], Aiginger [1987], 

Galbraith [1988], Maddala [1991] ou Keller e Methamem [1991]. Nesta secc;ao, essa 

conclusao e reiterada com base num conjunto de informac;ao mais vasto que o desses 

"surveys", quase exaustivo, e focando a atenc;ao, sobretudo, no caso dos resultados 
obtidos com os dados directos das expectativas de inflac;ao. 

Para nao alongar a exposic;ao, os resultados sao sumariados nos quadros 6.1 a 6.4, 

cujo prindpio de organizac;ao basico e o de classificar os estudos empfricos de acordo com 
o tipo de agentes fornecedores da materia-prima (consumidores, "peritos econ6micos" 

ou empresarios). Como e natural, em grande parte da literatura os dados examinados 
provem dos do is inqueritos de expectativas mais famosos ( os de Livingston e os do 
SRC ou ISR da Universidade do Michigan), ambos respeitantes a economia americana. 
Por esse facto, dois dos quadros respeitam exclusivamente aos estudos empfricos desses 
dados. 

Por outro lado, o quadro 6.3 pode ser ainda complementado pela enumerac;ao de 

varios outros estudos de "racionalidade" das expectativas de inflac;ao de outros paineis de 
"peritos econ6micos" (cujos dados provem de inqueritos como os da ASA-NBER, MMS, 

BCEI, Godwins ou Mondo Economico), cuja conclusao geral confirma a obtida com 

base na serie de Livingston. De facto, a "racionalidade" das expectativas de inflac;ao e 

tambem rejeitada, por exemplo, nos trabalhos de McNees [1978], Visco [1984], Zarnowitz 

[1981 e 1985], Taylor [1988], Englander e Stone [1989], Swidler e Ketcher [1990], Lee 

[1991], Batchelor e Dua [1991] ou Bonham e Dacy [1991]. As unicas excepc;oes neste 
domfnio parecem encontrar-se apenas em Pearce [1987] (mas veja-se o capitulo 4} e em 
Keane e Runkle [1990]. Ou seja, rejeic;oes sistematicas e flagrantes da HER relativamente 
a este tipo de agentes nao sao, ao contrario do que alguns pretendiam fazer crer, uma 

caracterfstica exclusiva dos dados de Livingston 2 • 

2 Note-se ainda urn facto considerado paradoxa! que foi objecto de alguma discussao na literatura: o 
da (pelo menos) aparente superioridade da precisao da serie SRC (veja-se, por exemplo, Prat [1988].) 
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Quadro 6.1 - "Racionalidade" das expectativas de inftac;ao dos consumidores dos EUA: 
estudos empfricos dos dados dos inqueritos SRC ( da Universidade do Michigan) 

fonte 
Fackler e Stanhouse [1977] 

Noble e Fields [1982] 

Gramlich [1983] 

Hvidding [1985] 

Batchelor [1986a] 

Bryan e Gavin [1986] 
Hvidding [1987] 

Baghestani e Noori [1988] 

Batchelor e Dua [1989] 

Englander e Stone [1989] 

Rich [1989] 

Baghestani [1992a] 

Baghestani [1992b] 

Smyth [1992] 

periodo 
1952- 72 

1954- 79 

1956- 80 

1968- 84 

1977- 84 

1956- 80 
1954- 80 

1978- 86 

1956- 83 

1978- 88 

procedimento 
teste de eficiencia de Pesando 
teste de ortogonal. de Pesando 
teste de ortogonalidade com 
variaveis instrumentais 
TNE + analise de autocorrela
~ao dos resfduos 
TNE 
compara~ao com previsores 
alternatives 
teste de ortogonalidade 
TNE + analise de autocorrela
~ao dos resfduos 
TNE 
TNE (sem e com vars. instrums.) 
teste de Noble e Fields 
teste de eficiencia (de M ulli
neaux) 
compara~ao com previsor extra
polative 
TNE 
teste de ortogonalidade 
TNE (usando como var. dependen
te o deflacionador do consumo 
ou o IPC) 
analise de autocorrela~ao dos 
erros 

resultado 
rejei~ao 

rejei~ao 

nao rejei~ao 

nao rejei~ao 
nao rejei~ao 

rejei~ao 
nao rejei~ao 

nao rejei~ao 
rejei~ao 

rejei~ao 

rejei~ao 

nao rejei~ao 

nao rejei~ao 
rejei~ao 

depende da 
variavel de
pendente 
rejei~ao 

1966- 86 TNE nao rejei~ao 
nao rejei~ao 
nao rejei~ao 

teste de autocorrela~ao 
teste de eficiencia 

1978 - 85 compara!;ao com previsor extra- nao rejei!;ao 
polativo 
compara~ao com previsoes de mo- rejei~ao 

delo VAR 
1978 - 85 TNE rejei!;ao 

compara!;ao com previsoes de mo- rejei!;ao 
delo adaptativo aumentado 

1966 -90 TNE com metodo robusto para er- rejei~ao 

ros de medi!;ao 

Observa~ao: para esclarecimentos sobre alguns dos procedimentos empregues devem consultar-se os 

capftulos anteriores; por exemplo, sobre os testes de Noble e Fields [1982] e de Rich [1989], veja-se a 

seq;ao 5 do capitulo anterior. 
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Quadro 6.2- "Racionalidade" das expectativas de infla(jao dos consumidores de varios pa{ses 

fonte inqueritos perfodo procedimento resultado 
Holden e Gallup Poll 1963- 73 TNE rejei~ao 

Peel [1977] (Reino Unido) teste de autocorrela~ao rejei~ao 
Evans e Gula- Gallup Poll 1961- 73 teste de autocorrela~ao rejei~ao 
mani [1984] teste de eficiencia rejei~ao 

teste de ortogonalidade rejei~ao 

Batchelor e Gallup Poll 1982- 84 TNE rejeil,;ao 
Dua [1987] teste de ortogonalidade rejei!;S.o 
Batchelor e Gallup Poll 1961- 85 TNE depende do 
Orr [1988] e OPCS (RU) horizonte 

teste de autocorrelal,;ao depende do 
horizonte 

Holden e Gallup Poll 1961- 73 TNE rejeil,;ao 
Peel [1990] teste-t de nulidade da nao rejei!;aO 

media dos erros 
Horne [1981] IAESR 1974- 80 TNE + analise de autocor- rejei!;S.o 

(Australia) relal,;ao dos resfduos 
Prat [1985] INSEE 1964- 84 TNE rejei(jao 

(Fran!ta) teste de autocorrelal,;ao rejeil,;ao 

Embora muitos dos resultados devam ser considerados datados - no sentido em 

que foram obtidos com a "tecnologia existente na epoca" -, a conclusao predominante, 

quase universal, e a de que as expectativas observadas directamente nao satisfazem as 

condic;oes implicadas pela HER. Em particular, mesmo descontando os resultados obti

dos com os TNEs e com os testes de autocorrelac;ao, constata-se que os dados obtidos 

por meio de inqueritos raramente satisfazem as condic;oes de eficiencia e de ortogo

nalidade. E este facto que deve ser realc;ado pois, como veremos mais adiante ( e ao 

contrario do que sucede com o TNE), os metodos de inferencia tradicionais empregues 

nos testes de eficiencia e de ortogonalidade geralmente permanecem validos mesmo na 

presenc;a de regressores nao estacionarios. De facto, e este o problema mais importante 

quantitativamente na invalidac;ao dos resultados apresentados, uma vez que s6 muito 

raramente a considerac;ao de erros de medic;ao (EMs) ou da existencia de "observac;oes 

sobrespostas" tern conduzido a obtenc;ao de resultados favoraveis a HER (invertendo as 

conclusoes obtidas em estudos anteriores em que esses problemas nao eram devidamente 

considerados). Por outras palavras, em geral, os resultados apresentados s6 deverao ser 

considerados com reservas quando se baseiam exclusivamente no TNE. 

Embora alguns autores (como Brown e Maital [1981], Zarnowitz [1981 e 1985] 

ou Batchelor e Dua [1991]) concluam que as violac;oes da HER sao mais frequentes e 

violentas no caso das expectativas de infiac;ao do que no de outras variaveis (menos 

monetarias ou nominais), a escassa evidencia empirica de suporte da "racionalidade" 

Muthiana nao e exclusiva da infiac;ao. Recentemente tem-se multiplicado OS estudos 
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Quadro 6.3 - "Racionalidade" das expectativas de inflac;ao dos "peritos econ6micos" dos 

EUA: estudos empfricos dos dados dos inqueritos de Livingston 

fonte perfodo procedimento resultado(s) 
Turnovsky [1970] 1954- 69 TNE rejei~:ao 

teste de eficiencia semelhante rejei~:ao 

ao de Pesando 
Pesando [1975] 1959- 69 teste de eficiencia de Pesando nao rejei~:ao 

teste de consistencia rejei~:ao 

teste conjunto de eficiencia e rejei~:ao 

de consistencia 
Carlson [1977] 1959- 69 testes de eficiencia e de con- mistos 

ou 47- 75 sistencia de Pesando 
analise dos erros rejei~:ao 

Holden e Peel [1977] 1958- 74 TNE rejei~:ao 

teste de autocorrela~:ao rejei~:ao 
Mullineaux [1978] 1959- 69 teste de eficiencia mistos 
Pearce [1979] 1959- 76 compara~ao com previsor extra- rejei~ao 

polativo 
Mullineaux [1980] 1956- 77 teste de ortogonalidade nao rejei~:ao 
Figlewski e Wachtel [1981] 1947- 75 TNE rejei~ao 

teste de autocorrela~:ao rejei~:ao 
Brown e Maital [1981] 1962- 77 TNE nao rejei~:ao 

teste de ortogonalidade rejei~ao 
Hafer e Resler [1982] 1959- 78 testes de eficiencia por grupos rejei~ao 

profissionais (PGP) 
testes de consistencia PG P nao rejei~ao 

Gramlich [1983] 1956- 80 TNE + analise de autocorrela~:ao rejei~:ao 

dos resfduos 
Struth [1984] 1947- 80 TNE rejei~:ao 

compara~:ao com previsor extra- rejei~ao 

polativo 
Schroeter e Smith [1986] 1948- 81 TNE mistos 

teste de ortogonalidade rejei~:ao 

Bryan e Gavin [1986] 1959- 79 TNE rejei~ao 

Lahiri e Zaporowski [1987] 1952- 79 TNE rejei~:ao 

Hvidding [1989] 1948- 71 TNE rejei~ao 

Batchelor e Dua [1989] 1956- 83 TNE nao rejei~:ao 
teste de ortogonalidade rejei!<ao 

Holden e Peel [1990] 1958- 74 TNE rejei~ao 

teste-t de nulidade da media rejei~ao 

dos erros 
Rich [1990] 1948- 84 TNE mistos mas 

domina rejei!<ao 

Nota: resultados "mistos" significa que dependem da variavel usada para medir a infla!<ao (por exemplo, 

IPC ou IPG), como em Carlson [1977] ou em Schroeter e Smith [1986], do facto de a serie usada ser ou 

nao a corrigida por Livingston, como em Mullineaux [1978], ou do horizonte de previsao considerado, 

como em Rich [1990]. 
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Quadro 6.4 - "Racionalidade" das expectativas de inflac;ao dos empresarios de diversos pa{ses 

fonte inqueritos pafs perfodo procedimento resultado 
Batchelor [1981] CEE Fran!;a 1965- 77 compara!;ao com pre- rejei!<ao 

visor extrapolativo 
CEE Alemanha 1965- 77 compara!;iio com pre- rejei!;ii.o 

visor extrapolativo 
DeLeeuw e BEA EUA 1971- 81 TNE rejei!;ii.o 
McKelvey [1981] teste de ortogonal. rejei!;ao 
Batchelor [1982] CEE Belgic a 1965- 77 TNE + analise de rejei!;ii.O 

Fran!;a autocorrela!;ii.O dos rejei!;ii.O 
Alemanha res{duos rejei!;ii.o 

Ita.lia rejei!;ii.O 
Agenor [1982] IN SEE Fran!;a 1974 -81 TNE rejei!;ii.o 

teste de eficiencia rejei!;ii.O 
teste de autocorre. rejei!;ao 

Saunders [1983] SOMA Australia 1973- 78 TNEs sectoriais rejei!;ao 
testes efici. sect. nii.o rejei!;ii.O 
testes ortog. sect. nii.o rejei!;ii.o 

DeLeeuw e BEA EUA 1976- 80 TNE agregado rejei!;iio 
McKelvey [1981] TNEs sectoriais rejei!;ii.o 
Pesaran [1985] CBI R. Unido 1959- 81 teste de ortogonal. rejei!;ao 
Thies [1986] varios (BEA, EUA 1947- 83 TNE rejei!;ao 

Fortune, D. & 
B., etc.) 

Pesaran [1989] CBI R.Unido 1959- 85 teste de ortogonal. rejei!;ii.O 
Lupi [1989] ISCO I tali a 1980- 88 teste de ortogonal. rejei!;ao 
Engsted [1991] CBI R. Unido 1959- 85 teste de cointegra. nao rejei!;aO 

teste de autocorre. nao rejei!;aO 
teste de eficiencia nao rejei~ao 

Notas: 1) Na generalidade dos casos, os inqueritos questionam os empresarios sobre os seus pr6prios 

pre~os de venda; as excep~oes a esta regra encontram-se em Agenor [1982] (onde a questii.o respeita ao 

nfvel geral de pre~os industriais), em Thies [1986] (que considera a media dos pre!;OS de compra e de 

venda) e em Lupi [1989] (onde a questii.o parece ser sobre o n{vel geral de pre~os); 2) Na generalidade 

dos casos os empresarios pertencem exclusivamente ao sector industrial; 3) Note-se que relativamente 

aos dados analisados por Saunders [1983] apenas dois dos doze sectores examinados "passam" todos os 

testes; 4) Sobre o teste de ortogonalidade de Lupi [1989] veja-se a sec~ii.o 5 do capitulo anterior; 5) Sobre 

o teste de cointegra~ii.o de Engsted [1991] veja-se a exposi~ao das sec~oes seguintes. 
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empfricos em que a HER e rejeitada relativamente as expectativas de taxas de cambio: 

veja-se Dominguez [1986], Avraham et al. [1987], Frankel e Froot [1987], Froot e Ito 
[1989], Peele Pope [1989], Ito [1990], Jeong e Maddala [1991] ou Takagi [1991]; s6 Taylor 
[1989] parece apresentar evidencia favoravel e Liu e Maddala [1992] obtem resultados 
mistos. De salientar que neste caso, em geral, sao as expectativas de agentes econ6micos 
"sofisticados" e "altamente motivados" que estao em causa. 

N a realidade, nao parece existir nenhum domfnio para o qual se possa afirmar 
que a HER tenha obtido confirma<;ao empfrica com base em testes directos: desde as 
expectativas de evolu<;ao dos pre<;os do arroz (veja-se Ravallion [1985]) as de fndices bol
sistas (Kapur e Ravallion [1988] ou Jeong e Maddala [1991]), passandopelas de produ<;ao 

(Waelbroeck-Rocha [1984] ou Bennett [1984]), de salarios (Leonard [1982]), de taxas de 

juro (Friedman [1980] ou Jeong e Maddala [1991]) ou de fl.uxos monetarios empresariais 

(Pesando [1976]), por exemplo, s6 e praticamente possfvel encontrar resultados que con

firmam as crfticas formuladas no capitulo anterior 3 • Dados de expectativas simuladas 

experimentalmente nas chamadas situa<;oes de "economia de sala de aula" (veja-se Carl

son [1967] ou Glazer et al. [1990]) ou ate mesmo com colegas de trabalho (Blomqvist 
[1989]) tambem nao abonam a favor da HER. Finalmente, como evidencia adicional de 
que as condi<;oes implicadas pela HER sao excessivamente exigentes, deve notar-se que 

ate mesmo previsoes de organismos oficiais, nacionais ou internacionais, falham a pas
sagem dos testes de "racionalidade" com uma frequencia superior a esperada (veja-se, 
por exemplo, Holden e Peel [1983], Artis [1988], Ash et al. [1990] ou Patterson e Heravi 

[1992] 4
). 

2 A "REVOLUQAO DA COINTEGRAQAO": NOVOS 
PROBLEMAS E METODOS 

A teoria da cointegra<;ao e das rafzes unitarias tern vindo a provocar altera<;oes profundas 

na modeliza<;ao econometrica e, em particular, na abordagem da especifica<;ao de mode
los dinamicos. Tambem o domfnio dos testes directos nao escapou a "revolu<;ao", com as 
crfticas formuladas aos metodos tradicionais e com a proposi<;ao 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 ejou incapacidade para 

acompanhar todos os desenvolvimentos recentes -, as novas estrategias emergentes 

3 0nde a evidencia tern urn caracter mais misto e no caso das expectativas de variac;ao da oferta de 
moeda nos EUA, para o qual Grossman [1981] e Fischer [1989] nao rejeitam a HER mas o mesmo nao 
acontece com Urich e Wachtel [1984] e Deaves et al. [1987]. 

4 Refira-se que em Feenberg et al. [1989] e em Reilly e Witt [1992] tambem as previsoes oficiais de 
receitas fiscais sao consideradas "irracionais". 
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tern urn caracter algo redutor, com as implicac;oes da HER a serem apenas parcialmente 
investigadas. 

Como notaram Diebold e Nerlove [1990], os tempos em que hip6teses de esta

cionaridade das variaveis eram (implicitamente) assumidas mas, na pratica, ignoradas, 
chegaram ao fim. 0 reconhecimento crescente de que muitas series macroecon6micas 
sao nao estacionarias, com uma raiz unitaria na sua representac;ao autoregressiva, con

duziu a uma reapreciac;ao profunda dos metodos de inferencia tradicionais sem que, no 
entanto, daf tenha surgido uma "grande teoria unificadora". De facto, como e notado 

pelos mesmos autores, as distribui<;oes assint6ticas e as velocidades de convergencia dos 

estimadores dependem de inumeras particularidades, tais como a presenc;a ou ausencia 

de relac;oes de cointegrac;ao entre os regressores e entre estes e a variavel dependente, a 
presenc;a ou ausencia de "deriva" ("drift") nos regressores, 0 facto de se poder ou nao 

escrever o parametro de interesse como coeficiente de uma varia vel estacionaria, etc. 5
• 

Sao sobretudo estas consequencias ao nfvel dos metodos de inferencia, mais do que os 
novos procedimentos de teste, que serao brevemente passadas em revista na exposi<;ao 
que se segue. 

2.1. 0 "teste de nao enviesamento" revisitado 

Suponha-se que as series de observac;oes da variavel a prever e da de expectativas sao 

nao estacionarias, mas que uma unica diferenciac;ao e suficiente para obter series esta

cionarias, isto e, que tanto ITt como IT: sao processes integrados de ordem um, I(1) 6 • 

Suponha-se ainda que em ambas as series a deriva e nula (isto e, que o valor esperado das 

suas primeiras diferenc;as e nulo). Suponha-se, finalmente, que as duas variaveis seen

contram cointegradas (ITt, IT:""' CI(1, 1)), isto e, que existe uma combinac;ao linear das 
duas series que produz uma serie estacionaria. Considere-se, por outro lado, a equac;ao 

de "regressao realizac;oes-expectativas" (RRE) da equa<;ao (5.16): ITt = a+ .BIT:+ Ut. 
Entao, de acordo com urn resultado demonstrado por Stock [1987], o estimador OLS de 
(3, (3, converge para o seu limite em probabilidade a mesma velocidade que a de cresci
mento da dimensao da amostra (T), ou seja, a propriedade de consistencia mantem-se 

valida e ate se verifica a uma velocidade superior a habitual (T112
), propriedade que tern 

vindo a ser designada de "superconsistencia". Todavia, a distribuic;ao assint6tica de (3 
5 Veja-se Stock e Watson [1988] ou Marques [1992], que resumem os resultados de West [1988b] e de 

Sims et al. [1990]. 
6 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~ao 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 estacionaria, podendo a importancia relativa de cada componente variar 

substancialniente de caso para caso (veja-se, por exemplo, Stocke Watson [1988] e Cochrane [1988]). 
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nao e uma normal pelo que OS metodos de inferencia USUais baseados nas estat{sticas t 
ou F nao sao validos. Por outras palavras, a presen~a de variaveis 1(1) torna a inferencia 

nao "standard. Como consequencia, como teste de "racionalidade", o TNE pode nao 
ter qualquer significado. 

Com o objectivo de dar alguma substancia emp{rica a este resultado, Webb [1987] 

efectuou urn estudo de simula~ao em que as variaveis a prever foram geradas com pas

seios aleat6rios simples (IT= ITt-l + e:t, com E:t "rufdo branco") e em que para series de 

previsao foram tornados os valores desfasados das realiza~oes (ITt = ITt-d· Embora por 
constru~ao nao exista qualquer enviesamento de previsao, usando um n1vel 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, {3) = (0, 1) seja valido ITt e ITt devam ser estacionarias. West [1988b] demonstrou 
que, no caso particular em que, para alem de serem 1(1) (e cointegradas), as variaveis 

de regressoes analogas as do TNE possuam uma deriva nao nula, o resultado da norma

lidade assint6tica de (3 volta, de novo, a ser valido 7• Assim, como medidas preventivas, 
para alem de averiguar a ordem de integra~ao de ITt e de IT: e de testar a sua cointegrac;ao 
no caso de serem 1(1), torna-se tambem necessario investigar a presen~a ou ausencia 

de deriva nessas variaveis. Por outro lado, s6 por este exemplo, e possfvel come~ar 

a notar que variaveis integradas nao implicam necessariamente inferencias incorrectas 
asssociadas a ajustamentos espurios. 

Embora muito frequentemente os coeficientes da RRE nao possam ser usados para 

testar a HER, o interesse por essa equac;ao de regressao ganhou urn novo alento com 

a teoria da cointegra~ao. De facto, como salienta Fischer [1989] (baseado em Granger 

[1986]), se ITt """1(1), para que ITt seja uma previsao "racional" de ITt, varias condic;oes 
necessarias devem ser satisfeitas: 

(i) IT; tambem deve ser 1(1) 8 , 

(ii) IT; deve estar cointegrada com ITt (ITt, IT; """ C1(1, 1)) e, adicionalmente, 

(iii) o factor de cointegrac;ao deve ser unitario, isto e, o vector de cointegrac;ao deve 
ser (1,-1). 

7 Para alt~m disso, a convergencia de ~ para f3 efectua-se a uma velocidade ainda maior que no caso 
anterior (T312

). Refi.ra-se que, em ambos os casos, a convergencia de & para a continua a verificar-se a 
taxa habitual. 

8 0u, mais geralmente, se ITt ,....., I(d), d > 0, ITf tambem deve ser I( d). 
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De facto, a condi~ao (ii) deve ser satisfeita por qualquer previsao 6ptima de ITt: pelo 

menos no Iongo prazo, qualquer serie de previsoes minimamente aceita.veis nao pode di

vergir significativamente dade realiza~oes. Por outro lado, (i) e uma condi~ao necessaria 

para (ii): para que ITt e IT: se encontrem cointegradas, a ultima deve, pelo menos, 
apresentar as mesmas propriedades de Iongo prazo que a primeira; ou seja, se ITt evolui 
segundo uma tendencia estocastica, IT; tambem deve conter uma tendencia do mesmo 
tipo (e a condi~ao (ii) implica que essa tendencia seja comum). Finalmente, a condi~ao 
de o parametro de cointegra~ao ser unitario visa a satisfa~ao da propriedade de nao 
enviesamento: urn factor nao unitario corresponderia apenas a uma evolu~ao paralela 

das duas series, a uma tendencia sistematica para a sub ou para a sobreprevisao das 

realiza~oes pelas antecipa~oes. 

A considera~ao exclusiva da condi~ao (ii), sem a restri~ao adicional de (iii), conduz
-nos novamente a equa~ao do TNE: a RRE e agora vista como a "regressao de cointe
gra~ao" (no sentido de Engle e Granger [1987]), incluindo urn termo independente como 

e usual nesse tipo de regressoes 9
, mas e usada com o objectivo de testar a hip6tese nula 

(de nao cointegra~ao) da existencia de uma raiz unitaria na serie dos resfduos OLS ( e nao 

a de (a, {3) = (0, 1)). (Como e sabido, por defini~ao de cointegra~ao, se duas variaveis 
1(1) nao se encontram cointegradas, os resfduos da sua regressao de cointegra~ao sao 

nao estacionarios, isto e, a sua representa~ao autoregressiva contem, tambem, uma raiz 
unitaria). No entanto, como e salientado, por Liu e Maddala [1992], a considera~ao adi

cional de (iii) permite simplificar a metodologia de teste, tornando redundante a RRE. 
Com efeito, como no caso da existencia de uma rela~ao de cointegra~ao entre apenas 

duas variaveis o vector de cointegra~ao e unico e como ( apesar da propriedade de "su
perconsistencia") podera nao ser possfve} testar {3 = 1 usando OS metodos habituais, urn 
teste conjunto de (ii) e de (iii) pode ser efectuado simplesmente testando a presen~a de 
uma raiz unitaria na serie dos erros de expectativas (17t = ITt -II;). Se ITt, IIi "' 1(1) 
mas se 17t "' I( 0), e evidente ITt e IT; cointegram com vector de cointegra~ao ( 1,-1) (que, 

neste caso, e unico). Tudo o que e necessario e efectuar urn teste de estacionaridade da 
serie dos erros para determinar se 17t "'1(0) 10• Este teste sera designado (tal como em 
Liu e Maddala [1992]) como "teste de cointegra~ao restringida" (TOR), dado que difere 

dos testes de cointegra~ao usuais na restri~ao adicional sobre o factor de cointegra~ao. 

A teoria da cointegra~ao tambem oferece uma reaprecia~ao do problema dos EMs na 

RRE: seas variaveis medidas sem erro sao 1(1) e cointegradas e se os EMs sao 1(0), entao, 

as series observadas com erros tambem estarao cointegradas (Granger [1986]). (Tambem 
para este resultado existe evidencia adicional de suporte, sob a forma de urn estudo de 
Monte Carlo efectuado por Fischer [1990]). Alias, como mostram Phillips e Durlauf 

9 0 objectivo e 0 de tornar nula a media dos residuos. 
10Note-se que no caso de lit, IIf ,., I(d), d > 1, ao contrario do caso geral dos testes de cointegra~ao 

(em que apenas se testa que 1'/t ,., I(c), c <d), a hip6tese nula de que 1'/t ,., I(O) nao se altera. 
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[1986, teorema 4.1] e Stock [1987], EMs I(O) em regressoes com variaveis integradas nao 
afectam a consistencia do estimador OLS. Intuitivamente, este resultado e justifi.cado 

pelo facto de a variabilidade amostral do(s) regressor(es) dominar assintoticamente a 
correla<;ao amostral entre este(s) e os erros. Ou seja, o enviesamento ou ru£do devido a 
EMs torna-se assintoticamente desprezfvel, por ser esmagado pelo sinal proveniente da 
referida variabilidade. De resto, e este facto que explica que a regressao de cointegra<;ao 
possa ser efectuada com os papeis das variaveis dependente e independente trocados 11 • 

Em pequenas amostras, contudo, o enviesamento devido a EMs encontra-se presente 

e pode ser substancial 12 : Jeong e Maddala [1991] preconizam a estima<;ao IV mesmo 

com variaveis I(1) e EMs I(O) e Fischer [1990] mostra que a probabilidade da ocorrencia 
de erros de tipo I nos testes de cointegra<;ao (de rejei<,;ao da nula de nao cointegra<;ao 
quando ela e verdadeira) pode aumentar substancialmente devido a essa presen<;a. Ou 

seja, caso se teste a HER com um teste de cointegra<,;ao usual, o efeito dos EMs eo oposto 

do previsto pelos adeptos da hip6tese: se OS EMs sao importantes, Fischer mostra que 
a dimensao real dos testes de Dickey-Fuller (DF) e de Durbin-Watson (CRDW) pode 
atingir valores da ordem dos 95%, rejeitando-se quase sempre incorrectamente a nula 

(isto e, nao rejeitando incorrectamente a HER). Como, pelos motivos ja expostos, pode 

nao ser possfvel efectuar inferencias validas mesmo que o metodo de estima<;ao seja IV 
- e tambem como interessa efectuar um TCR e nao um teste de cointegra<;ao classico 
-, a via a usar s6 parece poder ser a de seguir a recomenda<;ao de Fischer, adoptando 

um nfvel de signifi.cancia nominal mais baixo que o habitual quando existam suspeitas 

da presen<;a de EMs 13 . 

2.2. Cointegra~ao e mecanismo de correc~ao de erros 

Como acabamos de ver, testes previos de ordem de integra<;ao e de cointegra<;ao en

tre ITt e IT: sao fundamentais como testes preliminares de "racionalidade": se IT: nao 

apresentar a mesma ordem de integra<;ao que ITt ou se nao estiver cointegrada com esta 

(com um factor unitario), a possibilidade de as expectativas serem "racionais" pode 
ser imediatamente exclufda, sem recorrer a testes adicionais. 0 reconhecimento deste 

11 Como nota Stock [1987], em ambos os casos o estimador OLS e consistente e o teste de cointegral<ao 
nao e afectado pelo facto de se basear nos residuos da regressao directa ou nos da inversa (Engle e Granger 
[1991]). 

12Segundo Banerjee et al. [1986], para o caso de duas variaveis, urn indicador grosseiro do enviesamento 
e dado pela diferenl<a entre a unidade e o R2 da regressao de cointegral<ao. 

13Refira-se ainda que a argumentaltao de Engsted [1991], para considerar o TOR como urn teste conjunto 
da HER e de EMs negligenciaveis, parece pouco plausivel: EMs estacionarios podem nao implicar a nao 
rejeiltaO de que lit e Ilf cointegrem com factor unitario e, no entanto, nao serem despreziveis, no sentido 
de distorcerem as inferencias dos testes de eficiencia, de ortogonalidade e (sobretudo) de autocorrelal<ao. 
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facto, no entanto, nao implica que - ao contrario de autores como Maddala e "as

sociados" -, 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 papel. A exigencia de 
cointegra<;ao, mesmo que complementada com a imposic;ao de urn factor unitario, e ape
nas uma condi<;ao necessaria minima, nao suficiente para a "racionalidade Muthiana"; 
que os erros de expectativas apresentem urn comportamento estacionario s6 indica que 

existe uma tendencia estocastica comum, isto e, propriedades comuns de Iongo prazo 
nas series de realiza<;oes e de antecipac;oes, de forma que as ultimas nao apresentem 

tendencia para divergir substancialmente das primeiras ao Iongo do tempo. Por outras 

palavras, como o conceito de cointegrac;ao s6 implica uma relac;ao de equiHbrio de Iongo 

prazo, a possibilidade de erros sistematicos no curto prazo, significativamente correla

cionados com variaveis do conjunto de informac;ao, nao e excluida por urn resultado nao 

desfavoravel do TCR. N a realidade, o TCR e mais apropriado para estabelecer apenas 

a "racionalidade assint6tica" das expectativas - que s6 exige a ausencia de erros sis
tematicos no Iongo prazo -, nao a Muthiana que, como vimos no capitulo anterior, 

e caracterizada pela imposic;ao de propriedades de optimalidade no curto prazo. Res
posta incompleta ejou parcial das expectativas a variaveis relevantes do conjunto de 

informa<;ao nao pode ser posta de parte somente com base no TCR. 

Esta perspectiva do papel do TCR pode ser reforc;ada pela considera<;ao do "Teo

rema de Representac;ao de Granger" 14 , segundo o qual a cointegrac;ao (ITt, IT; ,..... CI( 1, 1), 

com factor unitario, neste caso) implica a existencia de uma representac;ao das variaveis 

sob a forma de urn mecanismo de correcc;ao de erros (eo inverso tambem e verdadeiro) 
do tipo: 

{ 
~ITt = aw + P1(ITt-1 - IT;_1) + E a1i~ITt-i + E a2i~ITt-i + elt, (6.1) 

~IT; = f3w + P2(ITt-1 - IT;_1) + E !31i~ITt-i + E !32i~ITt-i + e2t, 

onde {eH} e {e2t} sao processos estacionarios, IP11 + IP21 =/= 0 (ou seja, pelo menos urn 
desses parametros devera ser nao nulo) e 0 coeficiente de ITi-1 e precisamente (neste 
caso) a unidade. En tao, como notou Fischer [1989], se IT;_1 nao causar ITt (isto e, 

se P1 = 0), p2 terci que vir necessariamente diferente de zero, pelo que ~ITt tera "in
fl.uencias adaptativas", no senti do em que e infl.uenciada pelo erro (de "desequiHbrio") 
do perlodo anterior. (Alias, como teste de "racionalidade" , Fischer sugere ( e efectua) 

testes de envolvencia do modelo adaptativo contra outros tipos de modelos de forma<;ao 

de expectativas.) 

Varios aspectos devem ser salientados relativamente a segunda equac;ao de (1). Em 

primeiro Iugar, a estrutura de forma<;ao implicada s6 pode ser consider ada "fracamente 
14Veja-se Engle e Granger [1987] ou, sob uma perspectiva introdut6ria, Engle e Granger [1991] ou 

Marques [1992]. 
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racional", no sentido em que apenas valores desfasados de ITt e de IT~ entram nessa 

equa~ao. Infiuencias de outros tipos (regressivo, por exemplo) nao sao necessariamente 
exclu1das, tal como a presenc;a de outras variaveis ( estacionarias ou integradas mas 
cointegradas entre si) do conjunto de informac;ao tambem nao e de excluir. 0 facto 
a salientar, no en tanto, e que tudo o que a cointegrac;ao entre ITt e IT~ implica e uma 
representac;ao do tipo da de (1). A "racionalidade Muthiana"nao e, por conseguinte, 

provada 15 • Em segundo Iugar, se p2 =J. 0, ness a equac;ao encontra-se presente urn 

mecanismo de aprendizagem com os erros passados (que pode ate ter ordem superior 

a urn), que s6 di:ficilmente e justi:ficavel pelo recurso a HER. De facto, recorde-se que 

a HER pressupoe implicitamente que os processos de aprendizagem ja se encontram 

completados. Por outro lado, e ainda para o mesmo caso, e curioso notar a presenc;a, 
algo contradit6ria, precisamente da hip6tese contra a qual a HERe empunhada, como 

consequencia de urn resultado favoravel de urn teste de "racionalidade" 16
• Finalmente, 

note-se que essa equac;ao pode ser considerada como urn hom ponto de partida para 
a especi:ficac;ao de urn modelo de formac;ao, nao excluindo necessariamente (como se 
referiu) a presen~a de outras variaveis bern como de erros com desfasamento superior a 

urn. 

2.3. Problemas de inferencia nos testes de eficiencia 
e de ortogonalidade? 

Com os habituais testes de autocorrelac;ao a nao suscitarem, geralmente, problemas es

peciais para alem dos induzidos pelos EMs - uma vez que, mesmo que ITt seja 1(1), 
basta que IT; esteja cointegrada com ITt para que os erros de expectativas sejam esta

cionarios caindo-se, assim, no caso classico das propriedades de consistencia e das dis
tribui~oes limite habituais -, resta investigar que consequencias advem do emprego de 
regressores nao estacionarios nos testes de e:ficiencia e de ortogonalidade. Como vere
mos, contrariamente a uma suposi~ao que se parece ter generalizado 17

, para que os 

metodos tradicionais permanec;am validos nao e estritamente necessario que a condic;ao 

de estacionaridade seja satisfeita. Alias, parece dever-se a popularizac;ao dessa (incor

recta) suposic;ao o quase abandono desses testes na literatura recente, pelo menos na sua 
forma habitual. Ora, como salientado por Stocke West [1988], os procedimentos de teste 

usuais sao adequados em muitas circunstancias, mesmo com regressores com tendencias 
15Sem se referir ao conceito de cointegra!;iio, Patterson [1987] tambem ja havia sugerido urn modelo de 

correcl;iio de erros como caracterizador de expectativas "assintoticamente racionais", mas niio necessari

amente como implicando conformidade com a HER, como o pr6prio autor salienta. 
16 Ainda segundo Patterson [1987], ja em meados da decada de setenta Fleming tera sugerido o emprego 

de expectativas adaptativas sobre as varia!;oes das variaveis, sempre que estas apresentassem tendencias 
nitidas, como forma de evitar erros sistematicos de sub ou sobreprevisiio. 

17Como exemplos recentes refiram-se Lee [1991] e Reilly e Witt [1992]. 
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estocasticas. 0 que e necessario e examinar as propriedades individuais e conjuntas de 
integra~ao e de cointegra~ao desses regressores, e proceder em conformidade com esse 
exame, de forma a que as inferencias possam ser (pelo menos aproximadamente) validas. 

Tal como foram usualmente efectuados no passado, os testes classicos de eficiencia e de 
ortogonalidade sao geralmente validos. 

A suposi~ao de que OS metodos classicos sao sempre enganadores quando OS regres
sores das equa~oes de teste sao processos integrados tern a sua origem no trabalho de 

Mankiw e Shapiro (MS) [1986], onde e usado o seguinte processo de gera~ao de dados 
(PGD): 

(6.2) 

on de Xt e uma varia vel do conjunto de informa~ao ( Xt-1 E flt-1), { fJt} e { Et} sao processos 
"rufdo branco" e 6 representa o delta de Kronecker (isto e, hta = 1 set = s e hts = 0 nos 

rest antes casos). 0 procedimento usual do teste de ortogonalidade consiste em testar 

H 0 : {3 = 0 no modelo de regressao Yt = a+ {3 Xt- 1 + Ut. Dois casos importantes, pelos 
problemas que provocam, merecem aten~ao especial. No primeiro caso, com A = 1, 

Xt segue urn passeio aleatorio simples (xt I'J I(1)), pelo que o procedimento padece de 
uma deficiencia severa: os dois lados da equa~ao de teste nao tern a mesma ordem 

de integra~ao - a regressao nao e "consistente"' segundo uma designa~ao atribufda a 
Granger -, facto de que resulta que as estatfsticas dos testes t e F nao possuam a 

distribui~ao assintotica habitual (veja-se, por exemplo, Phillips e Durlauf [1986]). 

0 caso focado no estudo de simula<;ao de MS, no entanto, e o de uma "regressao 

consistente": IAI < 1 mas proximo da unidade e p tambem muito proximo ou mesmo 
igual a unidade. Ou seja, a variavel do conjunto de informa~ao encontra-se substan

cialmente autocorrelacionada- seguindo urn processo "quase integrado" de ordem urn 

ou "estacionario na fronteira" - e as suas inova<;oes estao fortemente correlacionadas 
( contemporaneamente, apenas) com os erros de expectativas, isto e, com a varia vel de
pendente da equa<;ao de teste. Embora a regressao seja "consistente", MS mostraram 
que, em amostras de dimensao finita, os testes t e F tem dimensoes reais muito supe

riores as nominais conduzindo, com muita frequencia, a rejei~ao incorrecta de H0 
18 . 

Este resultado seria, entao, suficiente para estabelecer a existencia de urn forte efeito 

sistematico de sobre-rejei~ao nos testes classicos de eficiencia e de ortogonalidade. 

Todavia, como Galbraith et al. [1987] mostraram, tambem com base em evidencia 

de Monte Carlo, a importancia do referido efeito de sobre-rejei<;ao foi muito empolada: 
18 Urn exernplo tfpico do estudo de simula~ao de MS e o de urn teste com dimensao nominal de 5% 

possuir, numa arnostra de cern observa~oes, uma dimensao real de cerca de 30%. Urna explica~ao analitica 

para este tipo de resultados encontra-se em Banerjee e Dolado [1987] e uma extensao para o caso em 
que e inclufda na equa~ao de teste uma tendencia temporal linear e analisada em Banerjee et al. [1990]. 
Como e rnostrado no primeiro desses artigos, em pequenas amostras, a estatfstica t tern uma distribui~ao 
fortemente enviesada para valores negativos. 
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a introduc;ao de pequenas alterac;oes no PGD (2) e, sobretudo, na equa<;ao de teste, 
tornando-os mais realistas- nomeadamente, atraves da inclusao de uma variavel adi

cional do conjunto de informa<;ao- permite aproximar substancialmente as dimensoes 

reais dos testes dos seus niveis nominais, tornando as diferen<;as insignifi.cantes mesmo 
em pequenas amostras 19• Em particular, para o caso em que se inclui na equac;ao 

de teste urn desfasamento adicional da variavel Xt - passando o teste a basear-se na 

regressao Yt =a+ {31 Xt- 1 + /32 Xt-2 + Ut -, Galbraith et al. mostraram que nao existe 
qualquer efeito de sobre-rejeic;ao na utilizac;ao das estatisticas t para praticamente todos 
os valores de). e de p (mas que o efeito subsiste quando se usa a F). Isto e, mesmo com 

>. = 1, as dimensoes reais dos testes individuais concordam com as nominais, indepen
dentemente do valor de p. 

Banerjee e Dolado [1988] e Stock e West [1988] vieram posteriormente justifi.car 

teoricamente este resultado ( e em ambos os casos o estimulo foi o mesmo, tendo origem 

no teste da HER-rendimento permanente para a explica<;ao do consumo). Como e 

salientado em ambos os trabalhos, a condic;ao chave para que os metodos de inferencia 
chissicos sejam vcHidos e que os regressores da equa<;ao de teste se encontrem cointe
grados, tornando a equac;ao "consistente", o que permite a utilizac;ao valida dos valores 

crfticos usuais retirados da tabela da t. Ou seja, tal como no caso em que a variavel 
dependente tambem e 1(1) (analisado por Sims et al. [1990]), a condic;ao chave e que seja 
possfvel reescrever a equac;ao de forma que os parametros relevantes sobre os quais as

senta a inferencia aparec;am como coeficientes de variaveis estacionarias. Ora, e facil de 

verificar que o caso anterior satisfaz facilmente essa condic;ao: basta substituir Xt- 1 por 

Xt-2 + ~Xt-1 para que a equa<;ao se escreva como Yt = a+ {31 ~Xt- 1 + ({31 + {32) Xt- 2 + ut; 

ora, como {31 e agora o coeficiente de uma variavel estaciomiria, a distribuic;ao limite 
do seu estimador OLS (algebricamente igual ao da equac;ao inicial) e a normal, pelo 

que a utilizac;ao dos valores criticos habituais para o racio-t de H0 : {31 = 0 e justifi

cada. (Quanta a {32 , basta considerar o mesmo argumento e a substituic;ao de Xt- 2 por 

Xt-1 - ~ Xt-1·) Isto e, sendo Xt ,...., 1(1), e evidente que Xt-1 e Xt-2 "cointegram" 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, permite justificar a 
utilizac;ao dos metodos de inferencia "standarcf' sobre OS coeficientes individuais. 

0 exemplo anterior tern aplicac;ao imediata ao caso do teste de eficiencia: para 
que os testes dos coeficientes individuais sejam v;Uidos, mesmo com ITt ,...., 1(1), basta 
considerar pelo menos dois desfasamentos de ITt na equac;ao de teste (que e, de res to, a 

forma usualmente adoptada). Por outro lado, relativamente ao teste de ortogonalidade, 

190 que tambem significa que os valores crfticos propostos por MS, obtidos empiricamente e muito 
mais exigentes que OS habituais, nao possuam aplicabilidade universal. 
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inferencias validas sobre os coeficientes individuais podem ser efectuadas com regressores 

integrados 20 desde que: a) para cada variavel de Ot- 1 se incluam pelo menos dois 

desfasamentos ou, b), alternativamente, as variaveis se encontrem cointegradas entre si 
(ou, por exemplo, com Ilt_1 , sendo esta tambem inclufda). De facto, para o caso de 

'f/t = 1 + flt Xt-1 + 02 Zt-1 + Vt, Xt-b Zt-1 E Ot-b Xt-b Zt-1 """ CI(1,1), com Xt- "'Zt = vh 

Vt """ I(O), por exemplo, basta somar e subtrair ao segundo membro 01 ~tZt- 1 para verificar 
que 01 se pode escrever como o coeficiente de uma variavel estacionaria. 

Mesmo que estas condi~oes sejam satisfeitas, no entanto, os testes F conjuntos da 

insignificancia de todos OS regressores nao sao validos. Com efeito, de acordo com 0 

teorema 3 de Banerjee e Dolado [1988], a estatistica do teste conjunto converge para 

uma funcional de urn processo de Wiener 21 , que nao tem uma distribui~ao "standard''. 

Todavia, testes conjuntos que nao envolvam todos os regressores- mas, por exemplo, 

k - 1 dos k regressores -, que podem ser mais apropriados que os individuais em 

presen~a de forte multicolinearidade, tambem sao v;Uidos atraves dos metodos usuais 

(como e explicado e exemplificado em Stocke West [1988]). 

Em resumo, pode concluir-se que os resultados do estudo de MS tern relevancia 
empirica e te6rica muito limitada no que respeita aos testes de "racionalidade", reduzin

do-se a sua importancia a chamada de aten~ao para o facto de, em termos de con
sequencias sobre os metodos de inferencia que us am um unico regressor, o caso de "quase 

integra~ao" ser praticamente indistinguivel do da existencia de uma raiz unitaria. Para 

que OS testes classicos permane~am validos, e suficiente observar condi~oes pOUCO restri
tivas, que passam pelo exame previo das propriedades de integra~ao e de cointegra~ao 
das variaveis do conjunto de informa~ao. 

2.4. Outros problemas e metodos: breve referencia 

Pelo contrario, os testes tradicionais de limite superior da variancia (nao condicionada), 
da condic;ao da desigualdade (5.14), nao sao validos se as variaveis envolvidas sao nao 
estacionarias. De facto, e sabido que, se uma serie e integrada, a sua variancia nao 
condicionada e infinita ( OU tende para infinito 22 ), de forma que OS limites de variancia 
nao tern qualquer significado. Como forma de defesa simples contra OS "perigos da nao 

estacionaridade" tambem foram, entretanto, propostos na literatura (sobretudo na da 

HEM) testes alternativos (cuja caracteristica comum parece residir na substituic;ao dos 

momentos em rela~ao a media por momentos em relac;ao a grandezas que variam ao 

Iongo do tempo, que nao sao necessariamente ilimitados). Assim, em Mankiw et al. 

20E sem necessidade de recorrer aos testes nao parametricos sugeridos por Campbell e Dufour [1991]. 
21 Para uma introdu~ao, veja-se Banerjee e Hendry [1992]. 
22 Por exemplo, para o caso do passeio aleat6rio simples, fit = fit_ 1 +et, e facil provar que V(llt) = t u;. 
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[1991], os testes de volatilidade baseiam-se na comparac;ao com urn previsor ingenuo, 

com os desvios a serem normalizados por uma variavel do conjunto de informa<;ao, e 

em Frankel e Stock [1987] sao propostos varios testes de variancias condicionadas por 

variiiveis do conjunto de informac;ao 28
• Embora de deduc;ao bastante simples, tais testes 

nao parecem merecer atenc;ao especial pois, como provado em Frankel e Stock [1987], 

mesmo na situac;ao que lhes e mais favora.vel, a sua potencia assint6tica e semelhante a 
dos testes de regressao que usam o mesmo conjunto de informac;ao. Ou seja, em geral, 
os testes classicos de regressao sao preferfveis aos ·de volatilidade 24

• 

Tambem com origem na analise da eficiencia dos mercados cambiais, refiram-se os 
testes sugeridos por Hakkio e Rush [1989] e Baillie [1989] (ambos usados tambem por 
Engsted [1991], onde se pode encontrar uma descric;ao sumariada). No primeiro caso, o 
teste tern origem na primeira equac;ao de (1) sem a imposic;ao previa da restric;ao unitaria 

sobre o factor de cointegrac;ao, e visa precisamente testar essa restric;ao em conjunto 

com a propriedade de eficiencia. Como todas as variaveis envolvidas sao estacionarias 

(por definic;ao ou sob a nula de "racionalidade"), os valores crfticos usuais podem ser 
empregues 25

• 0 mesmo argumento se aplica ao teste de Baillie [1989], formulado 

sobretudo para expectativas com horizonte superior a urn perfodo. Neste caso, o teste 

tern origem na especificac;ao de urn modelo VAR, onde tambem sao usadas previamente 

relac;oes de cointegrac;ao. Embora as restric;oes sob teste sejam, basicamente, as que 
decorrem da propriedade de eficiencia, dada a relativa complexidade da sua derivac;ao, 

o teste nao possui uma interpretac;ao imediata clara. Por esse facto, o teste de eficiencia 
classico parece preferfvel. 

, A 

3 RESULTADOS EMPIRICOS NO CASO PORTUGUES: 
A "RACIONALIDADE" DAS EXPECTATIVAS DOS 

, 
EMPRESARIOS RETALHISTAS 

Seguindo as linhas de investigac;ao trac;adas no capitulo anterior e na secc;ao precedente, 
sao apresentados, nesta secc;ao, os resultados dos testes de "racionalidade" das expe
ctativas de infl.ac;ao dos empresarios retalhistas. Os resultados obtidos confirmam os da 

23 Jeong e Maddala [ 1991] con tern referencias bibliograficas adicionais. 
24Segundo West [1988a] e LeRoy [1989], esta "segunda geral,jao" de testes de volatilidade continua a 

rejeitar claramente a HEM, pelo que as rejeil,;oes iniciais nao podem ser atribufdas a problemas de nao 
estacionaridade. 

25Engsted [1991] aponta para urn problema que pode tornar a inferencia invalida: a possibilidade de 
~II:, que aparece como regressor numa equal,jao com ~ITt como varia vel dependente, nao ser fracamente 
ex6gena. Cai-se, entao, na situal,jao paradoxa} notada por Engle et al. [1983], de precisar de estimar os 
parametros de urn modelo marginal possfvelmente complicado s6 para testar se e necessaria especificar 
esse modelo. 
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analise preliminar do capitulo 4: nao se encontra evidencia de enviesamento e de caracte
risticas de Iongo prazo distintas das da serie das realizac;oes, nas de expectativas, mas as 
propriedades de eficiencia e de ortogonalidade sao claramente violadas. Os resultados da 

literatura de raizes unitarias e de cointegrac;ao sao usados explicitamente para efectuar 
testes de eficiencia validos, individuais e conjuntos, com regressores integrados. Todavia, 

por razoes que se prendem com os efeitos adversos da multicolinearidade, a pratica 

mostrara que o emprego de regressores estacionarios e preferfvel. A "fraqueza" inerente 

aos TCRs sera evidenciada empiricamente para o caso em estudo e, como sub-produto 
da analise de "racionalidade"' tambem sera especificado um modelo preliminar para 0 

processo de formac;ao, simples mas bastante satisfat6rio. A disponibilidade de dados 

sobre percepc;oes tambem permitira introduzir uma inovac;ao empirica, um novo teste 
de eficiencia que permite que os agentes econ6micos observem as variac;oes passadas da 
variavel objectivo com erros. 

3.1. Analise preliminar 

Como acabamos de ver, a primeira grande preocupac;ao orientadora do trabalho empirico 
deve ser a de averiguar a ordem de integrac;ao das series de realizac;oes e de expectativas 

(bem como das series das variaveis admitidas no conjunto de informac;ao, mas os re
sultados desta ultima investigac;ao sao remetidos para uma subsecc;ao posterior). Como 

tambem a presenc;a de EMs deve ser considerada desde o inicio da analise, considerar

-se-ao duas series de expectativas: a serie preferida, designada por MIX (apresentada 

no capitulo 4), sera notada com rr:1 e a serie designada LOGE2SAS (apresentada no 

capitulo 3) sera representada com rr;2. 
Assim, no quadro 6.5 sao apresentados OS valores de varias estatisticas de teste 

para detecc;ao de raizes unitarias. Em primeiro Iugar, devem distinguir-se claramente 

as quatro primeiras estatisticas da ultima: enquanto no primeiro caso a hip6tese nula 

e de nao estacionaridade, testando-se a presenc;a de uma raiz unitaria na serie, no 
caso da estatfstica ML(3) a nula e a oposta de estacionaridade. Ou seja, a aceitac;ao 
da H0 dos quatro primeiros testes equivale a rejeic;ao da H0 do ultimo. A primeira 
estatfstica do quadro e a de Durbin-Watson (DW), obtida por simples regressao da 

variavel sobre uma constante. A sua utilizac;ao e suportada pelos resultados de um 
estudo de simulac;ao 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 estatistica e a estatfstica classica de Dickey e Fuller 

(DF) [1979, por exemplo], calculada incluindo uma constante na equac;ao de regressao 

(como e sugerido em Perron [1988]), para permitir que sob a nula a serie tenha media 

diferente de zero, mas nao incluindo uma tendencia linear. De facto, essa inclusao 
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parece justi:ficar-se sobretudo quando se suspeita da presen<;a de uma deriva constante 

(nao nula), o que nao e o caso. Alias, a regressao das primeiras diferen<;as de llt~ 

n;1 ou n;2 sobre uma constante produz estimativas insignificantes (como, de res to, se 

constata tambem como coe:ficiente da tendencia nas equa<;oes de teste). Assim, e muito 
improvavel que o resultado obtido por West [1988b] seja legitimamente aplicavel neste 

caso a RRE; isto e, a possibilidade de se poderem usar' de forma valida, OS metodos 
de inferencias classicos no TNE deve ser exclufda. (De qualquer forma, tambem se 
calcularam estatfsticas DF incluindo uma tendencia linear na regressao de teste, sem 

que do facto tenham resultado conclusoes contrarias as obtidas.) Usando a metodologia 

proposta por MacKinnon [1991] (suportada por urn estudo de simula<;ao "monstruoso"), 

deve considerar-se um valor crftico de cerca de -2.92, para urn teste com nfvel de 5% 
numa amostra com 48 observa<;oes. 

Para tomar em considera<;ao a possibilidade da existencia de autocorrela<;ao nas 

primeiras diferen<;as das series, tambem se calcularam as estatlsticas DF "aumentadas" 

(ADF), usando tres (ADF(3)) e quatro desfasamentos da variavel dependente 26 e, no 
segundo caso, incluindo tambem uma tendencia linear 27 (ADF(4,t)). Alias, recorde
-se que, da analise do capitulo 4, {ITt} nao pode ser considerado urn passeio aleat6rio 

puro. A justi:fica<;ao para a nao utiliza<;ao das estatfsticas Z (de Phillips e Perron) e 

simples: alem de nao serem particularmente faceis de calcular, Schwert [1989] mostrou 
que a abordagem parametrica de Dickey e Fuller proporciona testes de dimensao mais 

precis a (com os testes-Z a serem muito afectados pela presen<;a de componentes MA 

importantes nas series). Ainda usando a metodologia de MacKinnon [1991], devem 

considerar-se valores crfticos de cerca de -3.51 e -2.93 para os casos de se incluir ou 
nao a tendencia, respectivamente (com um nfvel de 5% e para uma amostra de 45 
o bserva<;oes). 

Embora a (reconhecida) escassa potencia dos testes de rafzes unitarias contra al
ternativas pr6ximas da nula nao constitua, neste caso - e pelas razoes que vimos na 

sec<;ao anterior -, materia de grande preocupa<;ao, tambem se utilizou uma estatistica 

proposta recentemente para tornear esse problema, a estatfstica de multiplicadores de 

Lagrange sugerida por Kwiatkowski et al. [1992]. Como se salientou, a nula e, agora, a 
de estacionaridade da serie em torno de urn nfvel e 0 teste e urn teste de aha superior' 

cujo valor crftico e de 0.463 (para uma dimensao de 5%). Usando uma correc<;ao de 

autocorrela<;ao (nao parametrica) semelhante a de Phillips e Perron, o teste baseia-se 

26 A recomenda~ao geral e a de usar urn comprimento de desfasamento dado por INT[4(T /100) 114 ] mas 
Diebold e Nerlove [1990] recomendam T 114 arredondado ao inteiro mais proximo. 

27Na sequencia de estudos anteriores, tamhem 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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Quadro 6.5 - Ordem de integrac;ao das series de realizac;oes e de expectativas de inftac;ao 

Tit A. Tit n:1 A.llfl n:2 A.llf2 
DW 0.19 1.12 0.32 2.06 0.29 1.90 

DF -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,t) -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 

Nota: para esclarecimentos sobre as estatisticas de teste e os respectivos valores crfticos veja-se o texto. 

na estatlstica 
T 

ML(l) = r-2 l:SNs2 (l), 
t=1 

onde St representa o processo de soma parcial dos resfduos da regressao OLS da variavel 

sobre uma constante (St = 2::~=1 e;), e s2 (l) e urn estimador consistente da "variancia de 

Iongo prazo" , dado por 

T I T 
s2(l) = r-1 L e~ + 2T-1 L w(s, l) L etet-6, 

t=1 s=1 t=s+1 

onde w(s,l) = 1- sj(l + 1) e a fun~ao ponderadora de Bartlett (identica a usada por 

Newey e West, referida no capitulo anterior), que serve para assegurar que a variancia 

estimada e nao negativa. 

Como principal facto a salientar da leitura do quadro 6.5 ressalta a ausencia de qual

quer contradi~ao ou conflito das inferencias proporcionadas pelas diferentes estatisticas: 

todas as series de niveis parecem conter pelo menos uma raiz unitaria e todas as series 

de primeiras diferen~as parecem ser estacionarias. Isto e, tanto a serie de realiza~oes 

como as de expectativas devem ser I(1). Com as primeiras quatro estatisticas, essa con

clusao torna-se mesmo praticamente insensivel a dimensao do teste ( e ao comprimento 

do desfasamento, no caso ADF). 0 mesmo nao sucede com a estatistica ML - cujo 

valor critico correspondente a uma dimensao de 2.5% e de 0.574 -, mas deve notar-se 

que o facto de se ter usado l = 3 > l4 = INT[4(T /100)114
] pode implicar uma importante 

perda de potencia ( embora servindo para evitar dis torsoes de dimensao resultantes da 

autocorrela~ao). Por conseguinte, a analise que se segue tomara como pressuposto que 

Tit, n;1, n;2,..... I(1). 

0 segundo grande problema cuja possibilidade deve ser admitida e analisada pre

viamente eo da presen~a de EMs. Por mais engenhosa e cuidadosa que a quantifica~ao 

apresentada no capitulo 3 tenha sido efectuada, a ausencia de EMs nao pode ser recla

mada. Para alem da incerteza inerente a medi~ao de variaveis psicol6gicas e de proble

mas decorrentes da forma como as questoes sao formuladas e interpretadas, recordem-se 
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Quadro 6.6- Estimativas OLS e IV das regressoes directa e inversa de II~1 sabre IIt2 
estimativas OLS estimativas IV 

regressores IIt1 II~2 II~l IIt2 
const. 0.93 0.31 0.33 -0.13 

[2.75] [0.73] [1.28] [-0.43] 

IIt1 0.92 1.03 

[8.68] [13.19] 

IIt2 0.79 0.92 
[9.77] [13.44] 

DW 1.14 1.11 1.19 1.18 
ADF(1) -5.92 -5.28 -6.09 -5.93 
Jl2 0.73 0.73 0.73 0.73 

Notas: 1) embora nao tenham 0 significado habitual, incluem-se OS racios-t robustos perante heterocedas

ticidade e autocorrela~ao de ordem quatro ( usando urn ajustamento do tipo dos de Hansen e Hodrick e 

de White); 2) ADF(l) e a estatfstica ADF calculada usando apenas urn desfasamento da variavel depen

dente (a primeira diferen~a dos residuos), sufi.ciente para "branquear" os residuos da equa~ao de teste, 

com valor critico -3.47 (ao nivel de 5%); 3) os instrumentos usados na estima~ao IV (GMM) foram Tit-1 1 

Tit-2 e todas as series de previsoes padrao referidas no capitulo 4 (PAUT, PAES, PMAR e PARI). 

as seguintes possiveis fontes do problema: a) erros de amostragem, agrega~ao, dessazo

naliza~ao e arredondamento, b) especi:fica~ao incorrecta da distribui~ao de probabilidade 

assumida ou da equa~ao de regressao e, c) escalamento incorrecto dos dados qualita

tivos. De qualquer forma, saliente-se novamente que, mesmo que os dados tivessem 

origem quantitativa, di:ficilmente se poderia reclamar que eles constituiriam medidas 

perfeitas das ''verdadeiras" expectativas. Como foi notado no capitulo 2, a origem 

qualitativa dos nossos dados pode ser mais uma virtude que um defeito. 

0 tratamento do problema segue as linhas da exposi~ao da subsec~ao 4.3 do capitulo 

anterior, que sao concretizadas nos resultados do quadro 6.6. A estima~ao OLS fornece 

para o quociente 61/62 o intervalo de ("super")consistencia [0.79, 1.09] que, pelo facto de 

incluir a unidade, sugere que as duas medidas nao diferem substancialmente na forma 

como se encontram escaladas. Como seria de esperar, os resultados tambem apontam 

para a cointegra~ao entre as duas series, fazendo crer que 0 estimador e "superconsis

tente". No entanto, o facto de o R 2 nao se encontrar muito proximo da unidade tambem 

sugere que o grau de enviesamento presente nas estimativas pode ser signi:ficativo. 

Os resultados da estima~ao IV (GMM), aparentemente mais precisos para os 6i, 

s6 con:firmam parcialmente as conclusoes anteriores. Em particular, o intervalo de 

("super")consistencia aparece muito mais estreito, nao incluindo a unidade, e sendo 

de:finido pelas extremidades 0.92 e 0.97 (=1/1.03). A existir, a diferen~a de escala-
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mento nao parece, no entanto, muito importante. De qualquer forma, pelo menos numa 

fase inicial do trabalho, considerar-se-ao valores para os 8; compat{veis com o intervalo 

OLS. Tambem deve ser real<;ado que, em ambos os casos, a estatistica DW sugere a 
possibilidade da existencia de alguma autocorrela<;ao nos EMs de pelo menos uma das 
medidas. 

3.2. Cointegra~ao e nao enviesamento 

Ap6s termos constatado que as series de realiza<;oes e de expectativas apresentam 
caracterfsticas de Iongo prazo do mesmo tipo, iniciaremos a analise da "racionalidade" 
pelos testes mais fracos de cointegra<;ao restringida e de nao enviesamento. Os resul

tados dos TCRs e dos testes-t de nulidade da media dos erros sao apresentados nos 

quadros 6. 7 e 6.8, para diferentes defini<;oes da varia vel ( correspondendo a diferentes 

escalamentos das series de expectativas). 

Como seria de esperar dados os resultados apresentados no capitulo 4, a evidencia de 
"irracionalidade" e, neste dominio, praticamente inexistente: a) mesmo com defini<;oes 

extremas para os erros, as series de antecipa<;oes cointegram, com factor unitario, com 

a de realiza<;oes e, b) s6 com val ores aberrantes para os parametros 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 cointegra<;ao (que parece 

ser extensfvel tambem aos TCRs). De facto, mesmo usando um escalamento absurdo 
para obter os erros de expectativas, s6 a estatistica ADF(4,t) permite rejeitar a hip6tese 
da sua estacionaridade ( e com a estatlstica D F, por exemplo, seria necessario usar um 
nivel 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 0 teste-t nao rejeite 0 nao enviesamento, 0 intervalo de consistencia tera que 

ser substancialmente reduzido: no caso de IT;l a hip6tese nula s6 nao e rejeitada (com 

um nivel de 5%) no intervalo [ITt - 1.06IT;1 , ITt - 0.96IT;1] e, no de IT;2 , o intervalo de 

nao rejei<;ao e [ITt -1.07IT;2 , ITt- 0.97IT;2]. 0 intervalo de consistencia OLS continuara, 
no entanto, a ser usado dado que, como salientado anteriormente, a propriedade de nao 

enviesamento nao merece relevo especial 28
• 

Apenas a titulo de curiosidade, tambem se apresentam os resultados da RRE (so-

28 Mas note-se que os resultados tambem nao parecem indicar uma assimetria forte da fun!;fio perca 
empregue pelos empresarios retalhistas. 
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Quadro 6. 7 - "Testes de cointegra~ao restringida" e teste-t de nao enviesamento com ITf1 

erros de expectativas 

ITt- 0.79ITf1 ITt- 0.9ITf1 ITt- ITf1 ITt - 1.09ITf1 

DW 1.05 1.26 1.40 1.46 
DF -4.07 -4.69 -5.13 -5.37 

ADF(3) -3.42 -3.71 -3.96 -4.04 
ADF(4,t) -3.29* -3.58 -3.88 -4.13 

ML{3) 0.19 0.10 0.05 0.07 

t 7.71* 3.93* 0.31 -2.81 * 

Notas: 1) sobre as estat{sticas DW, DF, ADF(3), ADF(4,t) e ML(3) veja-se a subsec!;aO anterior; 2) t 

e a estatfstica t de nulidade da media dos erros (veja-se a subseC!;aO 3.1 do capitulo anterior); 3) 0 "*" 
significa rejei!;ao da "racionalidade" com urn teste de n{vel 5%. 

Quadro 6.8 - "Testes de cointegra~ao restringida" e teste-t de nao enviesamento com ITf2 

erros de expectativas 

ITt - 0.79IT:2 ITt - 0.9ITf2 ITt- ITf2 ITt - 1.09IT:2 

DW 0.77 0.91 0.97 0.99 
DF -3.37 -3.69 -3.85 -3.85 

ADF(3) -4.09 -4.37 -4.39 -4.13 

ADF(4,t) -3.51 * -3.91 -4.21 -4.35 
ML{3) 0.13 0.06 0.06 0.11 
t 8.50* 4.42* 0.62 -2.54* 

Vejam-se as notas do quadro anterior. 
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mente para IT;1), estimada como OLS: 

0.39 + 
(1.00) 
[1.17] 

0.92IT;1, R2 = 0.72, DW = 1.29, 

(10.83) 
[11.96] 

onde os r;kios-t dentro dos parentesis rectos sao robustos perante heterocedasticidade 
e autocorrela~ao de ordem quatro (mas, obviamente, nao sao robustos perante nao 
estacionaridade). Como se constata, neste caso a nao estacionaridade das variaveis nao 

conduziria (usando OS metodos tradicionais) a rejei~ao da HER. Note-se tambem que 
urn dos posslveis objectivos visados com o TNE - o de testar a presen~a de correla~ao 
entre as expectativas e os respectivos erros - deixa de poder ser testado com base na 

RRE: mesmo que exista e dada a "superconsistencia", essa correla~ao nao fara afastar 

significativamente (3 da unidade 29 . Por outro lado, usando o metodo IV ( GMM, com 

ITt-1 e ITt-2 como instrumentos) as estimativas aproximam-se ainda mais das requeridas 
no TNE: 

Iit = -o.o2 

[-0.07] 
+ 0.99IT;1, R2 = 0.72, DW = 1.38, 

[13.60] 

Finalmente, dada a nao rejei~ao de ITt, IT~ ,...., CI(1, 1) com factor unitario, tambem 

estimamos uma equa~ao de correc~ao de erros para IT;1. Adoptando uma estrategia 

de modeliza~ao descendente (do "geral para 0 espedfico")' chegamos a seguinte especi

fica~ao: 

~flh = 0.746(IIt- II~1 ) -0.304(ITt-1- IT%_1,1) + 0.420~ITt-2, R2 = 0.74, 
(8.42) ( -2.19) (2.33) 

DW = 1.93, Q(4) = 0.97, DF = -6.76, CH = 0.74, HETW = 1.90, HETRV = 1.28. 

Trata-se de urn modelo adaptativo de segunda ordem, aumentado com urn termo de 

tipo extrapolativo que, apesar da sua simplicidade, nao sera facil de melhorar: a) tendo 
em considera~ao que a variavel dependente se encontra: na forma de primeira diferen~a, 

a qualidade do ajustamento pode ser considerada muito satisfat6ria; b) o modelo passa 
facilmente todos os testes de estabilidade de estrutura (com varios pontos de parti~ao 

da amostra e incluindo tam bern os testes CUSUM e CUSUMSQ 30); c) nao se encontra 

evidencia de qualquer problema de heterocedasticidade ou de autocorrela~ao na variavel 

residual; d) usando, por exemplo, qualquer subconjunto das ultimas doze observa~oes, 
tambem se constata que o modelo tern urn born desempenho preditivo (passando facil
mente todos os testes de previsao p6s-amostral); e) os testes RESET efectuados com 

29 Recorde-se que ja no capitulo 4, e com base na estatfstica PM, nao encontramos evidencia significativa 
contraria a satisfa!;aO dessa condi!;aO. 

30Embora os graficos destes testes (nao apresentados) denotem alguma instabilidade em 1981, mas nao 
suficiente para conduzir a rejei!;aO da nula. 
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as potencias dos valores ajustados tambem nao apontam para a existencia de variaveis 

omitidas ou de uma forma funcional incorrecta (a nao ser, estranhamente, no caso em 

que apenas se considera o quadrado desses valores, o que constitui o aspecto mais ne

gativo encontrado). Ou seja, em bora nao sustentado numa analise te6rica ambiciosa, 

envolvendo testes sistematicos sobre diversos modelos de forma<;ao, o mecanismo de 

correc<;ao de erros estimado pode ser considerado muito satisfat6rio para a descri<;ao 

do processo de forma<;ao. 0 aumento do modelo com variaveis a considerar nos testes 

de ortogonalidade ou com considera<;oes de "retorno a normalidade" devem ser pistas a 

prosseguir futuramente. Note-se tambem que o facto de ~ITt-l nao se ter revelado esta

tisticamente significativa pode ser interpretado como urn sintoma preliminar ( adicional) 

de ineficiencia na utiliza<;ao da informa<;ao contida na hist6ria passada da variavel. 

3.3. Autocorrelac;ao 

Como se salientou no capitulo anterior, dado que as series de expectativas nunc a podem 

ser consideradas medidas "perfeitas", os testes de ausencia de autocorrela<;ao nao podem 

ser efectuados de forma inequivoca. No caso em analise, o problema das "observa<;oes 

sobrespostas" nao se encontra presente: o intervalo de amostragem coincide com o 

periodo de previsao e, na medida em que os empresarios sao inquiridos sobre os seus 

pr6prios pre<;os de venda, assume-se que, no momento em que formulam as antecipa<;oes, 

os respondentes ja dispoem da observa<;ao sobre a evolu<;ao recente da variavel (isto e, 

ITt-I E Ot-d· No entanto, a possibilidade da presen<;a de EMs nao permite a realiza<;ao 

de inferencias nao ambiguas, livres de qualquer possivel distor<;ao. 

De qualquer forma note-se que, usando a medida preferida de expectativas IT;1 , nao 

se encontra evidencia forte da presen<;a de autocorrela<;ao: a regressao dos erros sobre 

os seus valores passados s6 permite explicar uma parte muito pequena da sua varia<;ao 

e s6 o erro desfasado urn periodo parece ter algum poder explicativo, mas ate a sua 

significancia estatistica e marginal 31 • Com rr;2 torna-se bastante mais dificil considerar 

que os erros constituem urn processo "ruido branco", como e requerido pela HER: a 

regressao com urn termo de desfasamento tern alguma significancia, com o valor do 

coeficiente, agora muito mais significativo, a atingir 0.5. 

Por outro lado, obtem-se dois resultados que nao dependem da medida empregue: 

a) caso exista, a autocorrela<;ao atenua-se substancialmente do primeiro para o segundo 

sub-periodo da analise e, b) valores baixos para o parametro de escalamento amplificam 

de forma substancial a autocorrela<;ao dos erros. Tendo em considera<;ao a analise do 

capitulo 4, o primeiro resultado ja era esperado. 0 segundo conduz-nos a restringir o 

31 No entanto, a analise da fun~ao de autocorrela~ao aponta para a significancia dos dois primeiros 
coeficientes. 
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intervalo de consistencia, passando a considerar urn limite inferior de 0.9. Valores mais 

baixos para 0 parametro de escalamento sao incompatfveis com as propriedades de nao 

enviesamento e de ausencia de autocorrelac;ao. Por conseguinte, desde que se adopte a 

referida limitac;ao do intervalo, pode concluir-se que, ate agora, nao se encontrou ainda 

evidencia significativa que permita rejeitar a HER. 

3.4. Eficiencia 

A ancUise apresentada no capitulo 4 revelou a presen<;a de varios sintomas de ineficiencia 

preditiva na serie fi~1 . Em particular, a comparac;ao com conjuntos de previsoes geradas 

por mecanismos extrapolativos, revelou que a informac;ao contida na hist6ria passada 

da infl.ac;ao nao foi devidamente explorada pelos empresarios retalhistas na formulac;ao 

das suas antecipac;oes. Este facto era particularmente not6rio no primeiro sub-per1odo 

considerado (78.1 a 84.1) mas tambem se encontrava presente, embora de forma bas

tante atenuada, no segundo sub-per1odo (84.2 a 89.4). De acordo com essa analise, 

as expectativas 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 avalia<;ao 

mais formais. 

No quadro 6.9 sao apresentados os resultados dos testes de eficiencia classicos (de 

Mullineaux), usando urn desfasamento maximo de ordem tres e considerando varias 

formulac;oes para as series de erros. Como ja foi salientado, a inclusao de apenas dois 

desfasamentos de fit e suficiente para tornar valida a inferencia baseada nos racios-t 

individuais. Assim, a inclusao adicional de fit-s deve-se apenas ao desejo de testar, 

de forma conjunta e valida, a hip6tese da insignificancia dos coeficientes de fit-l e de 

ITt_ 2 • Essa inclusao nao tern por base quaisquer considerac;oes de potencia e, dado o 

agravamento dos problemas de multicolinearidade que ela induz, e bastante provavel 

que a potencia dos testes individuais seja reduzida. 

Os resultados sao praticamente unanimes na rejeic;ao da propriedade de eficiencia, 

com a unica excepc;ao a ocorrer com fit -1.09fi~2 (nas ultimas linhas do quadro). Note-se 

que a considerac;ao das estatfsticas corrigidas de heterocedasticidade e de autocorrelac;ao 

(de ordem quatro) e mais apropriada que a das estatfsticas tradicionais, nao corrigidas. 

De facto, por urn lado, as regressoes com os erros obtidos usando fi~1 revelaram, sobre

tudo, varios sintomas de heterocedasticidade e, por outro, as dos erros implicados por 

fi~2 denotaram a presenc;a de autocorrelac;ao. A aplicac;ao da mesma correc<;ao em todas 

as estatfsticas visou apenas a utilizac;ao de urn criteria uniforme e, nalguns casos, pode 

ate ter implicado alguma perda de potencia. Pode entao concluir-se que, de forma geral 

mas nao unanime, as antecipac;oes dos empresarios retalhistas denotam indkios claros 
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Quadro 6.9- Testes de efici~ncia "classicos" 

var. dep. canst. ITt-1 ITt-2 ITt-s F[X 2] R2 CH(84.1) 

ITt - 0.9ITi1 0.22 0.68 -0.64 0.03 8.53 0.29 1.55 

(0.68) (3.76)** (-2.23)* (0.16) [34.01] 
[1.01] [3.77]** [-1.92] [0.14] 

ITt- ITi1 0.18 0.61 -0.66 0.04 5.77 0.26 1.40 

(0.52) (3.28)** (-2.26)* (0.21) [20.78] 

[0.78] [3.26]** [-1.92] [0.18] 

ITt - 1.09ITi1 0.14 0.54 -0.69 0.05 4.10 0.27 1.28 

(0.39) (2.86)* (-2.28)* (0.26) [12.35] 

[0.59] [2.83]** [-1.92] [0.22] 

ITt - 0.9ITi2 0.18 0.47 -0.27 -0.12 6.36 0.23 0.48 

(0.57) (2.66)** (-0.94) (-0. 74) [18.29] 

[0.52] [3.10]** [-1.07] [-0.72] 

ITt- ITi2 0.13 0.38 -0.25 -0.13 3.17 0.16 0.44 

(0.38) (1.99) (-0.83) (-072) [9.31] 
[0.34] [2.41]* [-0.99] [-0.72] 

ITt - 1.09ITi2 0.09 0.30 -0.24 -0.14 1.45 0.14 0.44 

(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 heterocedas-

ticidade e autocorrela!;ao (de ordem 4); 2) nos racios-t, urn "*" indica significancia ao nivel de 5% e "**" 
ao de 1%; 3) a estatistica Fe a estatfstica de teste classica de insignificancia conjunta dos coeficientes de 

Ilt-l e de Ilt_2 , cujo valor crltico, com nfvel de 5%, e 3.21; 4) X2 e a estatfstica de Wald para o mesmo 

teste (mas com uma correc!;ao do tipo dade Hansen e Rodrick), com valor crftico 5.99 (ao nivel de 5%); 

5) CH(84.1) e a estatfstica de Chow (do teste de estabilidade dos coeficientes) considerando a parti!;aO 

da amostra em 84.1, com valor critico 2.61 (ao nfvel de 5%). 
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Quadro 6.10- Testes de eficiencia com regressores estacionarios 

var. dep. const. Ailt-t 
0.52 0.61 

(5.00)** (3.68)** 
[5.05]** [3.83]** 

0.09 0.63 
(0.82) (3.70)** 

[0.31] [3.83]** 

-0.30 0.64 
(-2.72)* (3.62)** 

[-3.63]** [3.77]** 

0.55 0.39 
(5.30)* (2.38)* 
[4.32]** [2.82]** 

0.12 0.38 

(1.08) (2.20)* 
[0.91] [2.75]** 
-0.27 0.38 

(-2.27)* (2.00)* 

[-1.87] [2.64]** 

Ailt-2 
0.02 

(0.11) 

[0.09] 
-0.05 

(-0.30) 

[-0.27] 
-0.11 

(-0.64) 

[-0.61] 
0.18 

(1.10) 

[1.15] 
0.13 

(0.75) 

[0.84] 
0.08 

(0.45) 

[0.53] 

8.72 

[34.16] 

8.02 

[34.55] 

7.15 

[30.78] 

5.78 

[12.30] 

4.31 

[11.48] 

3.14 

[10.23] 

R2 CH(84.1) 

0.28 2.47 

0.26 1.50 

0.21 0.97 

0.20 0.75 

0.16 0.50 

0.12 0.60 

Notas: 1) vejam-se as notas do quadro anterior; 2) os valores criticos dos testes F (que e agora o teste 

de "significancia da regressao", tal como o teste X2 , mais apropriado) e de Chow sao, agora, 3.20 e 2.83, 

respectivamente (com nfvel de 5%). 

de ineficiencia na utilizac;ao da informac;ao dada pela propria hist6ria da variavel, com 

a informac;ao mais recente a nao ser devidamente explorada. Essa informac;ao parece 

ter sido sobre-descontada e um peso excessivo parece ter sido atribufdo a evoluc;ao dos 

prec;os no passado mais distante. Por outras palavras, infl.uencias do tipo de "retorno a 
normalidade" parecem estar na origem da nao verificac;ao da propriedade de eficiencia. 

Quaisquer duvidas que tenham resultado da analise anterior sao dissipadas pela 

observac;ao do quadro 6.10, onde os regressores inclufdos nas equac;oes de teste sao 

estacionarios, permitindo a realizac;ao do teste conjunto da sua significancia. Embora 

a informac;ao incorporada nas equac;oes seja praticamente a mesma que na dos testes 

"classicos", ela encontra-se agora sob uma forma diferente, atenuando substancialmente 

os problemas decorrentes da multicolinearidade. Por esse facto, os testes do quadro 6.10 

deverao ser mais potentes que os do quadro anterior. Com efeito, mesmo desprezando 

os casos de significancia do termo independente - pelas razoes expostas na subsecc;ao 

4.3 do capitulo anterior-, e claro que, em geral, a rejeic;ao da implicac;ao de eficiencia 

se torna mais evidente. E mesmo no caso de excepc;ao do quadro anterior a rejeic;ao e, 

247 



Quadro 6.11- Testes "fracas" de eficiencia (com 6.llf_1 e 6.llf_2 como regressores) 

var. dep. const. Allf-1 Allf-2 
0.53 0.34 0.18 4.00 0.16 1.70 

(4.79)** (2.50)* (1.34) [17.34] 

[4.30]** [4.10]** [2.05] 

0.10 0.31 0.12 2.80 0.12 0.98 

(0.88) (2.21)* (0.88) [12.66] 

[0.87] [3.56]** [1.35] 
-0.29 0.27 0.07 1.89 0.08 0.53 

(-2.48)* (1.89) (0.46) [9.16] 

[-2.51]* [3.00]** [0.72] 

0.49 0.28 0.21 2.99 0.12 0.10 

{4.31)* {1.95) (1.49) [16.60] 

[3.85]** [3.27]** [2.65] 
0.06 0.23 0.15 1.70 0.08 0.12 

(0.51) {1.55) {1.02) [12.05] 

[0.45] [2.81]** [1.95] 
-0.33 0.19 0.10 0.90 0.04 0.33 

{-2.50)* {1.19) {0.63) [7.52] 
[-2.14]* [2.31]* [1.27] 

Notas: 1) vejam-se as notas dos quadros anteriores; 2) os valores criticos dos testes F e de Chow sao 

agora, 3.22 e 2.85, respectivamente (com nivel de 5%). 

agora, inequivoca. Assim, a interpreta<;ao geral dos resultados aponta para o facto de a 

ultima varia<;ao observada na taxa de infia<;ao ter sido, em grande medida, desprezada, 

provavelmente porque terci sido (incorrectamente) vista como possuindo natureza tran

sit6ria. 

Os testes anteriores assumem implicitamente que os agentes econ6micos observam 

as varia<;oes passadas dos pre<;os sem erros. Testes de eficiencia mais fracos podem 

ser efectuados relaxando essa hip6tese, isto e, substituindo os valores passados da in

fla<;ao pelas percep<;oes que dela possuem os agentes inquiridos. Obviamente, o grau 

de exigencia e mais baixo que o imposto pela HER - que nao se compadece com 

erros de observa<;ao -, e a analise requer que se encontrem disponiveis dados de per

cep<;oes. Por estas razoes, testes desse tipo nunca terao sido considerados na literatura 

dos testes directos. Para o caso em estudo, possuimos dados satisfat6rios sobre as per

cep<;oes da evolu<;ao passada dos pre<;os: a serie REGP, obtida atraves do metodo da 

regressao, apresentada no capitulo 3. Assim, no quadro 6.11 sao apresentados os re

sultados de testes semelhantes aos do quadro 6.10, substituindo ITt por Tif = REGPt. 
Apesar do "enfraquecimento" dos testes- que tambem decorre da redu<;ao do numero 
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de observac;oes -, as conclusoes nao se alteram: a precisao das antecipac;oes poderia 

ter melhorado significativamente se a evoluc;ao recente da infiac;ao, tal como e aperce

bida, tivesse sido atribufda a importancia adequada. Poder-se-a argumentar que, na 

medida em que a serie de percepc;oes nao se encontra isenta de EMs, as inferencias asso
ciadas a estimac;ao OLS poderao nao ser estritamente validas. No entanto, a estimac;ao 

IV ( GMM) - cujos resultados nos abstemos de apresentar por razoes de espa<;o -, 

usando como instrumentos .6.ITt-l e .6.ITt_2 , fornece evidencia de rejeic;ao ainda mais 
forte. 

Os valores das estatfsticas da ultima coluna dos quadros apresentados parecem 
sugerir que nao deverao ter ocorrido grandes alterac;oes nos coeficientes das equac;oes 
de teste do primeiro para o segundo dos sub-per{odos da amostra. Contudo, a muito 
provavel presenc;a de heterocedasticidade e/ ou de autocorrelac;ao nos termos de erro 

dessas equac;oes, devera fazer-nos suspeitar da validade dessa conclusao. Como e sabido, 

OS testes de Chow nao sao validos em contextos nao "esfericos" e, neste caso, a sua 
potencia para a detecc;ao de alterac;oes de estrutura parece ter sido consideravelmente 
afectada. Com efeito, tomando como exemplo o caso de ITt - IT~1 , enquanto que para o 

primeiro sub-perfodo se obteve 

(ITt- IT%-d = o.18 

[1.48] 
+ 0. 76.6.ITt-1 

[4.60] 
0.08.6.ITt-2 
[-0.30] 

0.18.6.ITt-s + ut 
[-2.39] 

a= 0.81, F = 5.31[70.08], R 2 = 0.43, DW = 2.39, 

para o segundo os resultados sao substancialmente diferentes: 

(ITt - IT%_ 1 ) = -0.10 

[-0.83] 
+ 0.02.6.ITt-l 

[0.11] 
0.03.6.ITt-2 + 0.23.6.ITt-s + ut 
[-0.14] [1.55] 

a= 0.59, F = 0.40[3.99], R 2 = 0.06, DW = 2.34. 

Embora este exemplo nao seja totalmente representativo - na medida em que com 
definic;oes diferentes para os erros e com a inclusao de desfasamentos adicionais se torna 

mais facil a rejeic;ao da nula tambem no segundo sub-perfodo -, ele ilustra hem o facto 
que se pretende salientar: a evidencia de violac;ao da eficiencia passa de muito forte 

a quase inexistente, do primeiro para o segundo sub-perfodo, tornando-se necessario 
incluir desfasamentos adicionais de .6.ITt nas equac;oes de regressao ejou adoptar nfveis de 
significancia mais altos para que a hip6tese nula possa ser rejeitada. Mesmo atendendo 

a (substancial) reduc;ao de potencia que resulta da utilizac;ao de uma amostra com 

muito menos observac;oes ( apenas 21) 32
, nao pode deixar de ser reconhecido que, no 

32Bem como ao facto de os problemas de multicolinearidade e de fraca variabilidade dos regressores 
serem mais serios no segundo sub-periodo. 
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segundo sub-per1odo, a informa~ao recente foi considerada de forma muito mais ade
quada, atenuando signi:ficativamente OS sintomas de ine:ficiencia. Embora nao se deva 

esquecer que (no capitulo 4) se continuou a rejeitar, para esse sub-perfodo, a e:ficiencia 
condicionada de rr;1 relativamente a alguns previsores extrapolativos, uma resposta mais 
clara a questao da "racionalidade" deve aguardar pela realiza~ao dos testes da subsec~ao 

seguinte. 

3.5. Ortogonalidade 

Como devera ter :ficado claro da exposi~ao do capitulo anterior, o unico teste real e de:fini

tivo da "racionalidade" Muthiana das expectativas e o de ortogonalidade, propriedade 

que sustenta todo o ediflcio te6rico constru!do com base na HER. Como veremos, a 
evidencia que resulta da considera~ao de um conjunto de informa~ao publica relativa
mente pequeno aponta inequivocamente para rejei~ao. Como e evidente, essa conclusao 

s6 podera ser fortalecida pela descoberta de outras variaveis de Ot-1 com as quais os 

erros de expectativas se encontrem correlacionados. 

3.5.1. 0 conjunto de informa~ao 

0 principal problema a enfrentar, mais difkil ainda no caso Portugues por razoes conhe
cidas, e 0 da identi:fica~ao e obten~ao do conjunto de informa~ao publica 88 disponlvel 

aos agentes econ6micos no momento em que formulam as suas expectativas. Como e 
evidente, nao se inclui no ambito deste trabalho a constru~ao de um modelo que vise 

derivar explica~oes estruturais alternativas do conjunto de informa<;ao relevante. To
davia, esse conjunto deve conter um numero mfnimo de variaveis que se julgue causarem 

a infia<;ao ou que possam ser consideradas a priori uteis para a sua previsao. 

No quadro 6.12 sao apresentadas as variaveis usadas na analise empfrica e no quadro 

6.16, apresentado no final deste capitulo, sao fornecidas as respectivas series. Note-se 
que a coluna designada "atraso inform." indica o desfasamento de informa<;ao mfnimo 
a considerar para a respectiva variavel, isto e, o atraso com que a informa<;ao e tornada 

disponfvel publicamente. Como e evidente, nas regressoes de teste a variavel surgira 

com um desfasamento superior (pelo menos) numa unidade ao referido atraso mfnimo 
(por exemplo, o desfasamento mfnimo para D sera de um perfodo e para P9 sera de 
dois per1odos; no caso de E9 , uma nota<;ao mais rigorosa para o valor conhecido mais 

recente seria t- 2Eg,t-d· Ou seja, o particular subconjunto de informa~ao considerado e 
dado por It-1 = {IIt-i, Dt-i, Gt-i, Pg,t-f, Eu,t-i, Ut-f, Mt-f, Rt-i}, com i ;::: 1 e y' ;::: 2. A 

33 Recorde-se que os erros de expectativas agregados s6 deverao ser ortogonais as variaveis comuns dos 
conjuntos de informa~ao individuais, isto e, a informa~ao dispon!vel publicamente. 
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Quadro 6.12- Variaveis usadas nos testes de ortogonalidade 

at rasa ordem 
varia vel ( nota<;ao) forma inform. integ. 
taxa de cambia (D) taxa de variac;ao hom6loga (TVH} da 0 trim 1 

taxa de cambia (em Esc.jUSD} media 
trimestral 

prec;o dos combustfveis (G) TVH trimestralizada (TVHT} do prec;o 0 trim 0 ou 1 

da gasolina super no final do trim. 
inflac;ao grossista ( P9 ) TVHT da media trimestral do fndice 1 trim 0 au 1 

global de pre<;os por grosse (Lisboa) 
expectativas de infla<;ao no var. homolog a do sal do de respostas 1 trim 0 
comercio grossista (E9 ) extremas das expectativas de varia-

c;ao de prec;os des comerciantes gros-
sistas 

taxa de desemprego (U) var. homolog a da taxa de desemprego 1 trim 1 
oferta de moeda ( M) TV dessazonal. do credito interne no 1 trim 0 au 1 

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

taxa de jura (R) taxa de juro des depositos a prazo a 0 trim 1 

mais de 180 dias e a menos de 1 ano 
no final do trimestre 
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importancia da ancUise previa cujos resultados se apresentam na ultima coluna ja e co
nhecida. Nalguns casos nao e posslvel determinar claramente sea variavel e estacionaria 

ou integrada de ordem urn: as estatlsticas DW e ADF conduzem a inferencias contra

dit6rias e/ou os resultados destes ultimos testes dependem do comprimento do desfasa
mento empregue. E provavel que nesses casos exista uma raiz pr6xima da unidade mas 

que a aerie nao possa ser estritamente considerada como 1(1). Os resultados do estudo 

de Mankiw e Shapiro [1986] deverao, entao, ser tornados em considera<;ao: os casos 
duvidosos deverao ser tratados de forma identica ao do das variaveis nao estacionarias, 
devendo-se ter o cuidado de incluir nas equa<;oes de teste pelo menos dois desfasamentos 

da variavel (ou, alternativamente, de tomar a aerie das suas primeiras diferenc;as, essa 

sim inequivocamente estacionaria de acordo com os resultados dos testes 84
). 

Note-se tambem que o facto de, em geral, se terem considerado varia<;oes hom6logas, 
nao se deve apenas a defini<;ao adoptada para Tit ( e II;); essa forma tambem permite a 
remo<;ao facil da sazonalidade, como se constatou empiricamente (e, no caso de E9 , a 

obten<;ao de uma serie estacionaria). No caso de M tornou-se necessaria proceder a uma 

dessazonaliza<;ao previa dado que, ao Iongo do perfodo estudado, o Banco de Portugal 

nao adoptou sempre o mesmo criterio de defini<;ao. Daf resultou que taxas de varia<;ao 
hom6logas coerentes s6 possam ser calculadas a partir de 1980, obrigando a considerar 

taxas de varia<;ao 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 P9 e a U: no primeiro caso, a (possivelmente 
caduca mas util) serie de indices de pre<;os por grosso em Lis boa s6 se encontra disponfvel 

ate ao final de 1986; no segundo caso, a primeira observa<;ao 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 justifica<;oes te6ricas para a inclusao de D, U e M 35 sao bern conhecidas, 
dispensando comentarios especiais 36 • Por outro lado, em bora a principal justifica<;ao 

nao seja pertinente no caso Portugues, Jefferis [1990] sustenta que a taxa de juro e uma 
variavel monetaria que pode ser preferfvel a tradicional oferta de moeda para prever a 
infiac;ao. De qualquer forma, recorde-se que a taxa de juro foi usada como instrumento 
de polltica defiacionista, tendo sofrido alterac;oes significativas ao Iongo do perfodo em 

estudo. Por outro lado, independentemente de eventuais efeitos infiacionistas, a variavel 

E9 pode ser considerada, a partida, bastante util para a previsao de Tit. Alias, a priori, 

34 Refira-se que, para as variaveis 1(1), a evidencia de cointegra!;aO corn ITt e praticarnente inexistente, 
facto que parece apontar para a irnportancia dos efeitos de inercia (salientados por Dornbusch e Fisher 
[1993]) na explica!;ao da infl.a!;ao Portuguesa. 

35Girao [1984] nota que o credito interno e urna variavel rnais adequada ao caso Portugues que as 

tradicionais M1 ou M2. 
36 Alern de alguns trabalhos ja rnencionados sobre a infia<;ao, veja-se tarnbern, por exernplo, Spitaller 

[1978], Hirnarios [1987], Surrey [1989] e Dornbusch e Fisher [1993]. 

252 



tambem Pg pode ser considerada como urn indicador avanc;ado, com as variac;oes dos 

prec;os no comercio grossista a reflectirem-se, mais cedo ou mais tarde, no retalhista. 
Finalmente, o senso comum tern apontado para a influencia das variac;oes dos prec;os 

dos combustlveis sobre as dos prec;os em geral, mas a inclusao de G tambem pode ser 
justificada pelo facto de ela permitir traduzir certos tipos de choques sobre a oferta 87 • 

Como variaveis potencialmente uteis mas nao inclufdas em lt-b refiram-se OS casos 

dos Indices de salarios, de produc;ao e de utilizac;ao da capacidade produtiva na industria 
transformadora: a fiabilidade das duas primeiras series e bastante duvidosa e a serie 
da taxa de utilizac;ao apresenta mesmo uma variabilidade quase nula, tornando inutil o 
seu emprego. Por outro lado, apesar da conclusao de Girao [1984], de que as variac;oes 
de produtividade seriam importantes para a explicac;ao de Tie, nao encontramos qual

quer resultado significativo com a serie de Indices de produc;ao. Por razoes 6bvias- a 
informac;ao nao se encontrava disponlvel no momento da formulac;ao das expectativas 

-, nao pudemos usar indicadores trimestrais importantes, s6 recentemente estimados e 

publicados, como o de nlvel de actividade no sector agricola e o da evoluc;ao do consumo 
privado. No entanto, e bastante provavel que os empresarios retalhistas tenham con

siderado informac;ao dispersa, de natureza algo qualitativa, sobre o andamento dessas 
variaveis. 

Finalmente, saliente-se que s6 muito dificilmente o conjunto de informac;ao em

pregue pode ser considerado exigente. Inclusivamente, as variaveis D, G e R pod em ate 
ser inclufdas no cabaz informativo de urn agente "economicamente racional", dada a fa
cilidade 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 adequadas para a previsao de Tit, mas tambem implicariam 

custos ejou atrasos informativos maiores 38 • Por outro lado, tambem nao e particu

larmente dificil obter informac;ao sobre as restantes variaveis. 0 grau de dificuldade 
envolvido e apenas razoavel, nao excedendo o dos conjuntos de informac;ao usualmente 

empregues na literatura. Informac;ao eventualmente relevante mas mais diffcil de obter 

respeitaria, por exemplo, as necessidades de financiamento do sector publico (pouco 

divulgada entre n6s) ou ao prec;o das importac;oes em moeda estrangeira (que Mateus 

[1980] e Girao [1984] consideram particularmente importante para a explicac;ao da in
fiac;ao Portuguesa). De qualquer forma, recorde-se que, segundo a HER, os conjuntos 

de informac;ao dos agentes econ6micos comuns nao estao sujeitos a restric;oes de custo, 

37No entanto, de acordo com uma analise cujos resultados nao apresentamos, nao parece haver causa

lidade de G para IT. 
38Por exemplo, a taxa de cambio efectiva deve ser mais adequada para a previsao da infl.a~ao que a 

do USD. Todavia, a informa~ao sabre a primeira e mais cara e demora mais tempo a obter que sobre a 

segunda, que s6 envolve, por exemplo, a simples consult a de urn jornal ou a passagem por urn a depend en cia 

band.ria. 
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Quadro 6.13- Regressoes de ortogonalidade com ITf1 (78.1 a 89.4) 

var. dep. const. AITt-1 Eg,t-1 AMt-2 AGt-1 R2 F[X 2] 

ITt - 0.9ITf1 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] 

ITt - rr;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] 

ITt - 1.09ITi1 -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] 

Oa ra.cios-t dentro dos parentesis rectos sao robustos perante heterocedasticidade e autocorrela!;aO de 

primeira ordem, tal como a estatistica X2 (de insignifid.ncia estatistica de todos os regressores), cujos 

valores criticos de nivel 5% e 1% sao, respectivamente, 9.49 e 13.28. 

sendo identicos aos dos econometrista. Nesse sentido, o nosso lt- 1 C llt-1 peca muito 

mais por defeito que por excesso. 

3.5.2. Resultados empfricos 

Nos quadros 6.13 e 6.14 apresentam-se os resultados das regressoes de ortogonalidade, 

usando II~1 e II~2 , respectivamente. Note-se que em ambos os casas s6 se incluiram nas 

equa<;oes de regressao variaveis sabre as quais nao existem duvidas de estacionaridade, 

o que obrigou, quase sempre, a considera<;ao de primeiras diferen<;as. Dessa forma, 

atenuaram-se OS efeitos da multicolinearidade sabre OS racios-t e tornou-se legftima a 

realiza<;ao 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 considera<;ao das estatisticas tradicionais associadas a 
estima<;ao OLS nao conduza a inferencias distintas, as estatisticas mais correctas sao 

as corrigidas de heterocedasticidade e de autocorrela<;ao 39 • Os tradicionais testes de 

Chow- cujas estatfsticas nem sequer sao apresentadas- tambem nao sao estritamente 

validos. Assim, a analise da estabilidade das estruturas estimadas e remetida para uma 

fase posterior, em que serao considerados os dois sub-perfodos separadamente. 

Em termos globais, os resultados sao bastante claros e robustos: independentemente 

da medida de expectativas empregue e da forma como ela e escalada, a (crucial) pro-

39Em ambos os casos, os testes de especifica~ao acusaram claramente a presen~a desses problemas 

nos termos de erro; para a detec~ao de heterocedasticidade usaram-se os testes de White e do racio de 
verosimilhan~as e a presen~a de autrocorrela~ao foi testada com as estatisticas DW, Q (de varias ordens) 
e de Breusch-Godfrey (para processos AR ou MA de varias ordens). 

254 



Quadro 6.14- Regressoes de ortogonalidade com ITf2 (78.1 a 89.4) 

var. dep. canst. !lflt-1 !lDt-2 Eg,t-2 !lMt-2 !lMt-s R2 F[X 2] 

ITt - 0.9ITf2 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] 

ITt- ITf2 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] 
ITt - 1.09ITf2 -0.334 0.416 0.036 -0.018 -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) 

Oa racios-t dentro dos parentesis rectos sao robustos perante heterocedasticidade e autocorrela~ao de 

ordem quatro, tal como a estatistica X2 (de insignificancia estatistica de todos os regressores), cujos 

valores cnticos de nivel 5% e 1% sao, respectivamente, 11.07 e 15.09. 

priedade de ortogonalidade e inequivocamente rejeitada pelos dados (mesmo ao n£vel de 

1 %) ; como varios elementos de Ot_1 aparecem 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 vari

abilidade desses erros poderia ter sido eliminada se a informa<;ao dispon£vel no momento 

da formula<;ao das expectativas tivesse sido usada de forma completa e eficiente. Por 

outras palavras, OS erros de expectativas nao sao independentes da informa<_;ao conhecida 

no momento em que elas foram formuladas, informa<;ao essa que, se utilizada "racional

mente", permitiria obter urn importante ganho de precisao preditiva. Por conseguinte, e 

bastante duvidoso que os empresarios retalhistas tenham apreendido inteiramente o fun

cionamento do mecanismo gerador das varia<;oes de pre<;os. Se o fizeram, desprezaram 

informa<;ao relevante ou usaram-na de forma sub-optima ( ou, ainda, poderao te-la con

siderado de obten<;ao demasiado cara). 

Uma analise mais detalhada, no entanto, parece apontar para alguma sensibilidade 

dos resultados a medida de expectativas: com n;1 os comerciantes retalhistas parecem 

sobrestimar, embora de forma nao muito significativa, os efeitos das variac;oes dos pre<;os 

dos combustfveis sobre a infla<;ao mas, com Ili2, sao os efeitos das varia<;oes cambiais 

que sao subestimados. Em comum a n;1 e a IT~2 encontra-se uma forte subestima<;ao 

do importante efeito de inercia infl.acionista, a nao considera<;ao adequada das expe

ctativas anteriores dos colegas grossistas e, aparentemente, tambem algum excesso de 

"considerac;oes monetaristas" 40 • N a realidade, embora presente, a referida sensibilidade 

40Note-se que tanto Mateus [1980] como Girao [1984] nao encontram evidencia de suporte as teorias 
monetaristas da infla!;aO no caso Portugues. 
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nao e tao importante quanto aparenta pelos resultados dos quadros 6.13 e 6.14. Nesses 

quadros s6 se incluiram as variaveis individualmente mais significativas, com os efeitos 

perversos da multicolinearidade a ocultarem algumas correla~oes significativas. Em 

particular' por exemplo, tanto com IT;l como com IT;2' a negligencia dos importantes 

efeitos das varia~oes cambiais passadas sobre ITt e detectada. De facto, embora essa 

variavel nao apare~a como regressor no quadro 6.13, obteve-se 

(ITt- rr:1) = 0.060 + 0.040~Dt-t + 0.019~Dt-2 + Vt, R2 = 0.14, X 2 = 11.70(9.21), 

on de o valor dentro do parentesis e o ponto crftico de nfvel 1% para a respectiva es

tatfstica de teste. 

Por outro lado, para o sub-perfodo para o qual se dispoe de observa~oes, tambem 

se constata que a informa~ao contida na evolu~ao passada dos pre~os por grosso nao foi 

devidamente considerada, como impacto das varia~oes desses pre~os a ser subestimado. 

Com efeito, para o periodo 78.1 a 87.2, obteve-se 

(ITt - IT;1) = 0.086 + 0.268~Pg,t-2 + 0.109~Pg,t-s + vn, R 2 = 0.16, X2 = 18.61 

e 

(ITt- IT:2) = 0.102 + 0.336~Pu,t-2 + 0.072~Pu,t-s + iit2, R2 = 0.25, X 2 = 19.83, 

resultados que provam que foi atribufdo um peso insuficiente a um elemento de in

forma~ao importante. Em resumo, tanto considerando a informa~ao sob uma forma 

conjunta como sob a forma de elementos individuais, a evidencia disponfvel nao se 

conforma com as implica~oes da HER, antes apontando inequivocamente para a sua 

rejei~ao. A extensao do afastamento em rela~ao as implica~oes da HER s6 pode ser 

maior que a encontrada, dada a possibilidade da existencia de informa~ao adicional, 

nao testada, permitir a obten~ao de ganhos de precisao preditiva ainda maiores. 

No quadro 6.15 apresentam-se alguns exemplos de regressoes de ortogonalidade 

por sub-perfodos, que devem ser vistas apenas como tal e nao interpretadas de forma 

estrita, relativamente aos regressores inclufdos em cada caso. De facto, como seria de 

esperar, as consequencias da multicolinearidade tornam-se agora muito mais agudas, 

raramente permitindo estimar com precisao os coeficientes individuais. Por exemplo, 

para o primeiro sub-periodo, constata-se que ~Pg,t-2 se encontra correlacionada, de 

forma positiva e significativa, com os erros implicados por IT:1 ; todavia, a sua inclusao 

como regressor adicional, nas regressoes que ja incluem as restantes variaveis, produz 

um coeficiente negativo insignificante (embora conduza a um acrescimo substancial da 

estatlstica X 2). 0 criterio empregue nos exemplos apresentados foi ode incluir apenas 

as variaveis cujos coeficientes podem ser estimados com alguma precisao e nao o de 

maximizar o valor da estatistica X 2 ( ou de minimizar o respectivo "valor-p"). Assim, 

256 



Quadro 6.15- Exemplos de regressoes de ortogonalidade por sub-per!odos 

regres. ITt - 0.9IT;1 ITt - IT;1 ITt - 1.09IT;1 ITt - 0.9IT;2 ITt - ITf2 ITt - l.09nf2 

const. 

.6.ITt-l 

.6.ITt-2 

.6.Mt-2 

.6.P9 ,t-2 
R2 
x2 

const. 

Eg,t-1 

E9 ,t-2 
.6.Ut-2 

.6.Dt-2 
R2 
X2 

0.634 
1.127 

-0.433 

-0.203 

0.69 
87.81 

0.320 
0.022 
-0.018 
0.607 

0.41 
12.75 

0.129 
1.172 

-0.536 

-0.219 

0.69 
85.74 

primeiro sub-per!odo, 78.1 a 84.1 
-0.325 0.566 0.054 

1.212 

-0.628 

-0.233 

0.68 
82.66 

0.564 

-0.328 

-0.109 
0.265 

0.45 
30.52 

segundo sub-periodo, 84.2 a 89.4 

0.536 
-0.425 

-0.112 
0.307 

0.42 
25.80 

0.013 -0.263 0.427 0.078 

0.023 
-0.019 
0.648 

0.43 
11.87 

0.022 
-0.019 
0.685 

0.42 
10.74 

-0.007 

0.039 
0.21 

13.54 

-0.011 

0.047 
0.29 
16.90 

-0.407 
0.511 

-0.512 

-0.115 
0.345 
0.39 
21.58 

-0.237 

-0.015 

0.054 
0.34 
17.05 

Notas: 1) a estatfstica X2 considera a existencia de heterocedasticidade e de autocorrela~ao (nas 

regressoes do lado esquerdo s6 a primeira e nas do lado direito tambem autocorrela~ao de ordem quatro); 

2) os pontos crfticos de nlvel 5% (1%) sao os seguintes, respectivamente para os casos de quatro, tres e 

dois regressores: 9.49 (13.28), 7.82 (11.34) e 5.99 (9.21). 

tambem os coeficientes de correlac;ao entre os erros e as variiiveis de It-l devem passar 

a ser considerados como instrumentos estatfsticos uteis, complementares a analise de 

regressao. 

As principais conclusoes da analise por sub-perfodos podem ser sumariadas da 

seguinte forma: 

a) por sub-perfodos e mesmo considerando apenas os exemplos apresentados, are

jeic;ao da ortogonalidade continua a fazer-se de forma inequfvoca: todas as es

tatfsticas dos testes .conjuntos sao significantes ao nfvel de 1%. 

b) Em particular, para ambas as medidas e nos dois sub-perfodos, constata-se 

a subestimac;ao dos efeitos das variac;oes cambiais, com correlac;oes positivas 

razoaveis entre OS erros implicados por n:l e f::lDt-1 e por n:2 e f::lDt-2· 

c) A evidencia de rejeic;ao encontrada para o primeiro sub-perfodo e praticamente 

esmagadora, sendo diffcil encontrar uma variavel estacionaria de It-I fracamente 
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correlacionada com os erros de expectativas. Contudo, saliente-se que as cor

rela~oes (positivas) mais elevadas sao com ~Ilt- 1 e ~Pg,t-2 • 

d) Para o segundo sub-perfodo torna-se mais diflcil rejeitar a hip6tese nula, facto 

que vem tornar mais veros1mil a hip6tese de que os empresarios retalhistas terao, 

entao, come~ado a recolher os frutos de um importante processo de aprendiza.gem. 

Em particular, as correla~oes (positivas) dos erros com ~Ilt- 1 e ~Ilt- 2 reduzem
-se substancialmente (sobretudo para OS erros implicados por Ilf1), 0 que sugere 

que os efeitos da inercia infl.acionista terao passado a ser melhor compreendidos. 
Todavia, as correla~oes com as varia~oes da taxa de cambio tornam-se ma.iores 
que no primeiro sub-perfodo. 

e) E tambem no segundo sub-perfodo que os resultados denotam alguma falta 

de robustez a medida de expectativas: com qualquer uma das medidas os er
ros encontram-se razoavelmente correlacionados com as varia~oes das taxas de 
cambio e com as expectativas passadas dos comerciantes grossistas mas, enquanto 

que com 11;1 sao as varia~oes da procura (refl.ectidas em ~U) que sao subesti
madas, segundo 11;2 os erros continuam a ser explicados, em boa medida, (por 

exemplo) pela negligencia da persistencia infl.acionista e pela sobrestima~ao das 

varia~oes dos pre~os dos combustlveis 41 • 

Para terminar refira-se ainda que testes mais potentes poderao, por vezes, ser efec

tuados utilizando a estima~ao GMM, incluindo como instrumentos adicionais aos regres

sores outras variaveis do conjunto de informa~ao ( ortogonais aos erros sob a hip6tese 

nula). Como exemplo, considerem-se os resultados da estima~ao GMM da seguinte 
equa~ao, efectuada com as ultimas 23 observa~oes e usando como instrumentos, para 
alem dos regressores, as variaveis ~Ilt-2 e ~Gt_3 : 

(ITt - 11;2 ) = 0.062- O.OlO~Eu,t-2 + 0.044~Dt-2 + Vt, X2 = 20.17. 

Desta forma, o problema da multicolinearidade e algo atenuado, sem necessidade de 
recorrer a inclusao de variaveis cujos coeficientes sao estimados de forma pouco precisa 

(mas que tem refl.exos substanciais sobre a estatfstica do teste conjunto). 

4 OBSERVAQOES CONCLUSIVAS 

0 trabalho apresentado neste capitulo deu conteudo emplrico as crfticas formuladas 
no capftulo anterior e confirmou os resultados da analise preliminar do capitulo 4. A 

41 Considere-se o exemplo adicional seguinte, estimado com as ultimas 23 observac;oes: Ilt - Ilf2 = 
0.08 + 0.57 ..C:..Ilt-2- 0.20.6.Gt-s +tit, R 2 = 0.30, X2 = 15.84. 
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principal conclusao a salientar e a de que as expectativas de inflac;ao dos empresarios 
retalhistas Portugueses estao Ionge de poderem ser consideradas como "racionais" no 
perfodo em analise. A evidencia disponfvel e bastante clara, apontando inequivocamente 
para a existencia de informa<;ao disponfvel no momento da formula<;ao das expectativas 
relacionada de forma sistematica com os respectivos erros. E embora globalmente -

como vimos no capitulo 4 -, a precisao preditiva das antecipa<;oes formuladas pelos 

comerciantes possa ser considerada como de nfvel bastante elevado, ganhos de precisao 

significativos poderiam ter sido obtidos se essa informa<;ao tivesse sido explorada de 

forma adequada. Muito simplesmente, encontrou-se informa<;ao que nao foi usada da 

forma optima prevista pela HER. 

De salientar que a viola<;ao da implica<;ao Muthiana de ortogonalidade e constatada 
mesmo quando se restringe a informa<;ao disponfvel a hist6ria passada da variavel 

objectivo, com a informa<;ao mais recente a parecer ser sobre-descontada, como se os 
agentes econ6micos considerassem como puramente transit6rias as ultimas varia<;oes da 
infla<;ao. De resto, essa conclusao s6 e refor<;ada pela considera<;ao dos resultados de 

urn novo ( e mais fraco) teste de eficiencia, que possibilita que os agentes observem de 

forma incorrecta, com erros, a evolu<;ao passada da variavel. 

Estas conclusoes sao particularmente robustas em face da eventual presen<;a deer
ros de medic;ao, tanto de natureza sistematica como de caracter aleat6rio: foram usadas 
duas medidas de expectativas distintas, sujeitas a diferentes escalamentos, permitiu-se a 

presen<;a de autocorrela<;ao e de heterocedasticidade nos termos de erro das equa<;oes de 

teste e desprezou-se a evidencia proporcionada pelos testes de autocorrela<;ao. Para alt~m 
da negligencia da natureza persistente da infla<;ao, tambem a ausencia de ortogonalidade 

entre os erros de expectativas e algumas das variaveis do subconjunto de informa<;ao 

disponfvel pode ser inferida com urn elevado grau de robustez. Assim, os importantes 

efeitos das varia<;oes cambiais sobre a infla<;ao foram subestimados, tal como tambem 

foi desvalorizada a informa<;ao dada pela evolu<;ao passada dos pre<;os por grosso. Adi
cionalmente, a "irracionalidade" encontrada tambem pode ter algo a ver com algum 

excesso de importancia atribufdo as varia<;oes monetarias na formula<;ao das previsoes. 

Mas esta descoberta de "irracionalidade", com a viola<;ao flagrante das propriedades 

de eficiencia e de ortogonalidade, praticamente nada tern de novo ou, melhor, de sur
preendente, relativamente ao grosso da literatura empfrica sobre o assunto. Pelo contra

rio, como vimos na sec<;ao introdut6ria, ela esta de acordo com a conclusao geral, quase 
universal, que emerge dessa literatura. Em que patamar da escala de "racionalidade" 

poderao, entao, ser colocadas as expectativas examinadas? Globalmente, a unica clas

sificac;ao que lhes pode ser atribufda e a de "assintoticamente racionais": s6 quando 

se adopta uma perspectiva de Iongo prazo deixa de ser possfvel encontrar erros sis
tematicos, com as series de expectativas e de realiza<;oes a apresentarem uma tendencia 
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estocastica comum. Ou seja, nem sequer o titulo de "economicamente racionais" e apro
priado desde que se considere que a informat;ao sobre a evolut;ao passada da infl.at;ao se 
obtem de forma facile barata. E embora no segundo sub-per{odo da analise se observe 
uma aproximat;ao ao degrau de "racionalidade econ6mica" - com os sintomas de in
eficiencia relativamente a hist6ria passada da pr6pria variavel a aparecerem atenuados 
-, nao e claro que o grau de "racionalidade" tenha aumentado. De facto, o modelo de 

format;ao de expectativas estimado nao revela sintomas de instabilidade parametrica, 

pelo que a aparente superioridade preditiva se podera dever, em grande parte, ao facto 
de a evolut;ao mais suave da infl.at;ao ter tornado mais facil a sua previsao. 

Nos testes da propriedade de eficiencia foram usados, de forma expllcita, os resulta

dos recentes da literatura de raizes unitarias e de cointegrat;ao. Como devera ter ficado 

claro, e com a except;ao do TNE, os metodos de inferencia associados aos testes classicos 

em geral sao validos, mesmo com regressores integrados, desde que certas condit;oes, bas
tante faceis de satisfazer na pratica, sejam observadas. Contudo, na pratica tornou-se 

mais conveniente empregar regressores estacionarios, nao devido a problemas de legi
timidade dos metodos tradicionais (como alguns supoem)' mas por razoes de potencia 

dos testes sobre os coeficientes individuais. De resto, no dominio dos testes directos, o 
balan~o da "revolu~ao da cointegra~ao" pode ser considerado, por enquanto, negativo: 

a) por um lado, os testes tradicionais de eficiencia e de ortogonalidade foram abando

nados, como se fossem portadores de algum virus contagioso e, b) por outro, o principal 

"filho da revolu~ao" - o "teste de cointegrat;ao restringida" - nao pode desempenhar o 
papel ( "redentor") que alguns lhe querem atribuir, uma vez que as implicat;oes 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 satisfa~ao de condi~oes 

necessarias, mas, como foi argumentado e exemplificado empiricamente, tudo o que a 
condi~ao testada implica e uma estrutura de forma~ao fracamente "racional", muito 
menos exigente que a de "racionalidade" Muthiana. Alias, como os nossos resultados 

sugerem, a potencia desse teste como teste de "racionalidade" deve ser bastante escassa 
e particularmente sensivel a EMs. Nao devera ser diflcil mostrar, com base num estudo 

de simula~ao, que ate a potencia de um simples teste de nulidade da media dos erros 

podera ser superior, e essa podera constituir uma via de investiga~ao futura. 

Pelo contrario, onde a teoria da cointegra~ao se revelou muito util foi na abertura 

de caminhos de investiga~ao para a especifica~ao de um modelo de forma~ao, tendo-se 

atingido facilmente uma estrutura simples mas muito satisfat6ria sob varios criterios. 
0 modelo estimado, um mecanismo de correc~ao de erros de segunda ordem aumentado 

com um termo de tipo extrapolativo, embora tendo sido obtido como mero sub-produto 

da analise de "racionalidade", constitui um hom ponto de partida para uma inves

tiga~ao futura, mais ambiciosa, que compare de forma sistematica os varios processos 
de forma~ao sugeridos teoricamente. A curto prazo, seria facil testar o aumento do 
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modelo com alguma da informa~ao usada nos testes de ortogonalidade e com urn termo 

(por exemplo de tipo media m6vel) que permitisse incorporar urn elemento de "retorno 
a normalidade". Contudo, essa via pecaria por excesso de empiricismo e, provavel

mente, nao conduziria a estrutura mais pr6xima do "verdadeiro" processo de gerac;ao 
de expectativas. 

Uma outra via de investiga~ao cuja prossecu~ao se pode revelar frutuosa e a do 
estudo da potencia dos testes de ortogonalidade associados ao metodo generalizado dos 
momentos ( GMM), reservando para o papel de · instrumentos adicionais variaveis do 
conjunto de informa~ao nao envolvidas directamente como regressores. Um tal procedi
mento parece poder ser capaz de conciliar o objectivo de potencia do teste conjunto com 
o de estimac;ao precisa dos coeficientes das variaveis inclu1das na respectiva regressao, 
permitindo simultaneamente tratar de forma adequada e eficiente os problemas de he

terocedasticidade e de autocorrela~ao ( eventualmente induzidos por erros de medic;ao). 
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Quadro 6.16- Series das variaveis empregues nos testes de ortogonalidade 

D G Pa Ea u M R 
1977.1 24.02 0.00 5.76 14 nd 6.77 11.0 

2 27.77 0.00 7.87 21 nd 8.62 11.0 
3 25.64 0.00 6.30 -20 nd 7.09 15.0 
4 28.82 10.40 6.31 -11 nd 8.89 15.0 

1978.1 16.82 5.48 5.79 -13 nd 4.91 15.0 
2 13.82 5.48 5.25 -4 nd 7.96 19.0 
3 15.62 0.00 7.78 11 nd 4.97 19.0 
4 13.16 4.50 9.08 17 nd 4.70 19.0 

1979.1 17.38 4.50 8.79 5 nd 3.39 19.0 
2 11.76 4.50 8.19 -3 nd 6.72 19.0 
3 7.92 10.67 6.71 16 nd 4.51 19.0 
4 9.04 5.91 3.66 -8 nd 9.65 19.0 

1980.1 4.13 9.76 1.83 3 nd 5.15 19.0 
2 0.46 9.76 1.23 -29 nd 7.22 19.0 
3 0.84 3.64 1.35 -29 nd 3.87 19.0 
4 3.92 6.41 2.05 -28 nd 9.90 19.0 

1981.1 12.57 2.67 4.15 -6 nd 9.51 19.0 
2 22.38 2.67 4.28 19 nd 7.56 19.0 
3 32.41 5.14 5.76 -4 nd 5.96 19.5 
4 24.31 3.78 5.60 14 nd 6.90 19.5 

1982.1 22.92 3.78 5.02 -3 nd 8.83 19.5 
2 21.85 5.74 5.35 -2 nd 5.45 21.5 
3 30.75 3.25 3.76 27 nd 7.36 21.5 
4 39.66 1.89 3.88 6 nd 6.23 21.5 

1983.1 34.98 6.28 4.43 19 nd 6.70 26.0 
2 37.02 4.31 4.53 -1 nd 8.10 26.0 
3 42.49 7.67 6.60 20 nd 6.27 28.0 
4 41.74 7.67 7.09 16 nd 3.47 28.0 

1984.1 44.56 7.00 7.32 2 nd 5.95 28.0 
2 36.60 7.00 7.20 17 1.03 5.90 28.0 
3 24.34 4.19 5.31 -19 0.30 5.02 28.0 
4 27.12 4.19 5.41 2 0.72 5.87 28.0 

1985.1 33.15 2.96 5.50 3 0.34 2.81 27.0 
2 25.80 2.96 5.07 -12 0.34 5.40 27.0 
3 11.15 2.43 5.18 -12 -0.31 5.74 24.0 
4 -0.43 3.82 4.03 -22 0.13 4.58 20.0 

1986.1 -13.82 1.35 2.62 -22 0.52 3.75 20.0 
2 -13.69 0.68 2.68 -36 0.11 3.94 15.5 
3 -12.72 0.68 2.04 -22 0.11 6.11 15.5 
4 -8.33 -0.66 1.60 -25 -0.97 4.88 15.5 

1987.1 -7.35 -0.66 nd -11 -1.23 4.17 14.5 
2 -6.46 0.66 nd 6 -1.60 2.27 14.5 
3 -1.88 1.53 nd 6 -1.38 3.32 14.0 
4 -7.49 1.53 nd 17 -1.39 1.61 14.0 

1988.1 -3.27 1.53 nd 6 -1.67 5.58 13.5 
2 -0.57 0.86 nd 6 -0.88 -0.45 13.0 
3 5.60 0.00 nd -3 -1.44 6.19 13.0 
4 7.01 0.00 nd 5 -1.00 -1.38 13.0 

1989.1 10.93 0.00 nd 4 -0.80 3.12 13.0 
2 14.80 0.00 nd 8 -1.20 1.48 13.0 
3 5.80 2.23 nd 4 -0.20 -0.95 13.0 
4 6.50 2.23 nd -8 -0.70 -1.58 13.0 

Notas: 1) a defini~ao das variaveis pode ser vista no quadro 6.12; 2) fontes e origens: D- Banco de 

Portugal (BP), G- BP eDGE, Pg- BP e INE, Eg- INE, U- BP e INE, MeR- BP. 
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Capitulo 7 

-CONCLUSOES 

Naturalmente, seria fastidioso voltar a salientar todos os resultados obtidos, reiterando 

os argumentos suportados, as propostas metodol6gicas efectuadas e as inferencias pro

duzidas com base nos dados disponfveis. Por outro lado, tambem nao se dispoe ainda do 

distanciamento necessario para poder proceder a uma reflexao "fria" sobre os resultados 
de um trabalho desta natureza, que se desenrolou ao Iongo de varios anos. Contudo, 

convem real~ar algumas das principais conclusoes e linhas de for~a do trabalho, hem 
como apontar os rumos susceptfveis de serem prosseguidos no futuro. 

0 principal aspecto a salientar neste trabalho e o facto de ele se inserir numa 
corrente de investiga~ao que defende que s6 com a obten~ao de medidas directas de 
expectativas e possfvel estudar satisfatoriamente os mecanismos de forma~ao e os efeitos 

que essas variaveis tern sobre outras grandezas econ6micas. Com efeito, (por exemplo) 

como se salientou logo na introdu~ao, s6 a adop~ao da abordagem directa permite 

examinar de forma nao amblgua esses efeitos, sem que a validade das conclusoes seja 

condicionada pela das hip6teses assumidas a priori. 

A esse facto acresce que os resultados publicados na literatura tern mostrado que 

os dados observados, isto e, obtidos de forma directa, dificilmente se conformam com os 
modelos te6ricos propostos, antes apontando para processes em que as caracter1sticas 
de alguns desses modelos se encontram misturadas. Na generalidade dos casos, a melhor 

aproxima~ao conseguida e a dada por um processo intermedio entre a hip6tese extrapo

lativa e a HER, com os agentes econ6micos a usarem de forma selectiva ( e, por vezes, 
parcial) as variaveis do conjunto de informa~ao disponfvel. 

Ou seja, a evidencia disponfvel nao suporta a pratica usualmente seguida no tra
balho econometrica, de substituir a varia vel de expectativas (supostas nao observaveis), 

presente numa determinada rela~ao, por um modelo de forma~ao postulado a priori, e 

de estimar essa rela~ao sem informa~ao independente sobre o mecanisme que realmente 
gera as expectativas. 
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Esse tipo de informa~ao tern que ser procurado nos dados obtidos directamente 

atraves dos inqueritos de opiniao, desde que estes satisfa~am certas condi~oes. Foi a 

verifica~ao dessas condi~oes relativamente as expectativas de infia~ao no caso Portugues 

que foi objecto de aten~ao no capitulo 2. Assim, embora formulados para fins diferentes 
dos nossos, concluiu-se que os inqueritos trimestrais do INE ao comercio retalhista satis
faziam essas condi~oes a urn nfvel bastante satisfat6rio. Em particular, deve salientar-se 
a consistencia temporal dos resultados obtidos ate ao final de 1989 e o facto de os erros 
de amostragem terem sido minimizados pelo recurso a uma amostra de agentes infor
madores de dimensao muito generosa (sendo esta caracterlstica refor~ada pela obten~ao 

de ta.xas de resposta mais elevadas que o usual neste tipo de inqueritos). 

Tambem o facto de os agentes visados serem solicitados para o simples forneci

mento de indica~oes qualitativas, respeitantes a sua propria empresa, constitui uma 
caracterfstica positiva que deve ser salientada. Dessa forma, grande parte dos erros 

de apreciac;ao de natureza subjectiva - que se encontram presentes, sobretudo, nos 
inqueritos quantitativos sobre a evoluc;ao de variaveis macroecon6micas - podem ser 

eliminados. 

E bastante provavel que a melhor soluc;ao para a resoluc;ao do problema da medi~ao 
resida nos inqueritos mistos, semi-quantitativos, em que sao propostos varios intervalos 

de varia~ao, pre-estabelecidos, solicitando-se os indivfduos a escolherem aquele a que 

atribuem maior probabilidade de conter a taxa de infia~ao futura. Todavia, os custos 

decorrentes da defini~ao e actualiza~ao peri6dicas cuidadosas desses intervalos, bern 
como os do processamento dos dados, sao inegavelmente superiores aos que a realiza~ao 
dos inqueritos qualitativos implica. 

Por outro lado, mesmo com o interesse nos dados circunscrito a analise e pre
visao da conjuntura, a realiza~ao de inqueritos extraordinarios, destinados a conhecer 

as praticas de resposta mais usuais, e urn instrumento complementar da informa~ao con
tida nos inqueritos qualitativos bastante util, a que o INE deveria recorrer com alguma 

frequencia. 0 recurso a esses instrumentos permitiria nao s6 a afina~ao dos metodos de 
conversao quantitativa dos dados para analises sobre perfodos longos como, tambem, a 

sua calibrac;ao para a melhoria da precisao da analise conjuntural. De qualquer forma, 

dada a qualidade dos dados obtidos atraves dos inqueritos de conjuntura do INE, o que 

causa estranheza e o facto de eles nao terem sido empregues de forma mais extensiva e 

intensiva na analise empfrica da realidade Portuguesa. 

Por outro lado, tambem foram notados os cuidados especiais que devem ser obser
vados quando, como no caso estudado, sao recolhidas percepc;oes e expectativas de 
variaveis situadas ao nfvel microecon6mico. Alias, foi para satisfazer as condic;oes im

plicadas por esses cuidados que se tornou necessario restringir a analise as expectativas 

sobre as variac;oes dos pre~os dos hens de alimenta~ao, bebidas, vestuario e cal~ado 
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(que decorreu de uma restri~ao identica sobre a popula~ao inquirida de empresarios 
retalhistas). De qualquer forma, (pelos motivos expostos) nao nos parece que as referi
das restri~oes possam limitar a importancia dos resultados obtidos. 

Ainda no capitulo 2, OS dados relativos as percepc;oes, as expectativas e as variac;oes 
efectivas dos pre~os foram previamente dessazonalizados, nao devido a qualquer pre

ferenda generica pelo estudo da sua evoluc;ao expurgada de fl.utua~oes sazonais, mas 
porque se pretendeu minimizar os erros de medi~ao eventualmente decorrentes da forma 

como os comerciantes retalhistas eram inquiridos. Ou seja, esse procedimento visou ape

nas o robustecimento da amUise posterior, tentando eliminar dos dados a componente 

dos erros (de medic;ao e de previsao) com origem nos movimentos de caracter sazonal. 
Como e evidente, considerou-se que, para efeitos do contraste nitido entre os valores es

perados e os observados da taxa de infla~ao, os movimentos desse tipo tinham caracter 
meramente secundario. 

Com urn dos principais objectivos do trabalho a consistir na obten~ao de uma 

medida de expectativas agregada, representativa da taxa media esperada de inflac;ao (de 

ABVC) sobre a popula~ao de comerciantes retalhistas (de ABVC), tornou-se necessaria 
examinar OS principais metodos de conversao quantitativa dos dados qualitativos. Como 
os resultados dessa transformac;ao seriam determinantes para a qualidade das inferencias 
a efectuar posteriormente, atribuiu-se especial importancia a esse exame, apresentado 

no capitulo 3, realizado de forma profunda e extensiva e envolvendo tanto a perspectiva 
te6rica como a empfrica. 

Dos resultados desse estudo sobressaem as crfticas ao metodo das probabilidades 

- o mais conhecido e empregue em aplicac;oes empfricas -, que salientam a escassa 

plausibilidade de algumas das suas hip6teses, bern como as deficiencias que podem 

surgir nas aplicac;oes praticas. Ao inves de colocar o enfase no problema da forma da 
distribuic;ao das expectativas, parece-nos que OS principais pontos fraCOS do metodo 

residem nas hip6teses assumidas sobre os "limiares de indiferenc;a" (supostos simetricos 

e fixos ao Iongo do tempo), que desempenham urn papel fundamental no escalamento dos 

dados. Os resultados empfricos confirmaram esse ponto de vista, com as estimativas 
obtidas com varias distribuic;oes a apresentarem urn comportamento bastante pobre, 

quer sobre os dados de expectativas quer sobre os de percepc;oes (mas atribuindo-se 
maior importancia a este ultimo facto). 

Por conseguinte, a via escolhida para a melhoria da precisao dos resultados assentou 
num novo metodo de estimac;ao desses parametros, que permite que eles evoluam no 
tempo de forma estocastica. Dessa forma, nao s6 se conseguiu tornar mais flexfvel e 

realista o metodo das probabilidades como, ainda, se procurou torna-lo mais robusto 

perante erros de medic;ao, atribuindo aos referidos parametros urn papel importante na 

sua absorc;ao. Como tambem se salientou, a interpretac;ao usual dos modelos (de espac;o 
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de est ados) a que o referido metodo de estima~ao - o filtro de Kalman - e aplicado 
ajusta-se particularmente bem ao problema de medi~ao enfrentado. Embora a ideia do 
emprego do algoritmo de Kalman nao possa ser considerada completamente inovadora, 

dado ter sido previamente proposta por Seitz [1988], saliente-se que a forma como ela 
foi aplicada e, sobretudo, a sua interpreta~ao no contexto do problema considerado, sao 

bastante diferentes das que foram sugeridas por esse autor. 

Mas as preocupa~oes com a minimiza~ao dos erros de medi~ao nao se confinaram 

apenas a aplica~ao do metodo das probabilidades. Foi o reconhecimento expHcito da 

possibilidade da sua presen~a que foi determinante na selec<;ao de um sub-perlodo de 
analise - 0 qual foi restringido as observa~oes entre 1978 e 1989 -, bem como na 

defini~ao da taxa de infiac;ao adequada para efeitos de comparac;ao das antecipa~oes 

com a evolu~ao real (que e uma questao que tem merecido pouca aten~ao na literatura 
mas que, neste caso, dada a forma como as questoes sao formuladas, exige cuidados 
especiais). 

Por outro lado, o quadro te6rico imposto a priori pelo metodo da regressao parece 
ser menos rlgido que o exigido pelo das probabilidades. Uma ideia contida implicita

mente na l6gica de aplica~ao do metodo da regressao tambem merece ser salientada e 
defendida: e que e 16gico e natural que a escolha da formula de conversao recaia sobre a 

equa~ao que permite obter os resultados mais precisos em termos das percep~oes, isto e, 

que a selec~ao do modelo para a quantifica~ao das expectativas assente no seu compor
tamento sobre os dados das percepc;oes. Embora a universalidade desse prindpio possa 

ser posta em causa, nao nos parece que existam razoes validas para a sua contesta~ao 

em casos como o analisado, em que os empresarios sao inquiridos sobre a evolu<;ao de 

variaveis espedficas as suas empresas, com um papel fulcral na sua actividade diaria. 

De qualquer forma, em geral, o principal argumento de suporte a adop~ao do prindpio e 
o de que ele permite evitar a assunc;ao de hip6teses de "racionalidade" das expectativas 

ou, mais geralmente ainda, o do emprego de criterios arbitrarios na selec~ao da serie de 
expectativas. 

Alias, foi com base nesse princ1p10 que as especifica~oes de Anderson e de Pe
saran foram consideradas inadequadas para a transforma~ao quantitativa dos dados 
disponlveis, tornando-se necessario descobrir uma especifi.ca~ao mais precisa. Nesse 

sentido, foram propostas ( e testadas com resultados positivos) alterac;oes substanci

ais as versoes anteriores do metodo da regressao. N a origem das inova~oes sugeridas 
encontra-se, basicamente, a necessidade de aproveitar de forma eficiente toda a in
forma~ao disponlvel. 

Assim, considerou-se que a informa~ao contida nas percentagens de resposta de nao 

varia~ao nao podia continuar a ser desprezada, tanto mais que - provavelmente devi

do a magnitude assumida pelo fen6meno infiacionista -, o conteudo informativo das 
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de diminuic;ao se mostrou desprezfvel. Por conseguinte, introduziram-se hip6teses adi
cionais destinadas a satisfac;ao da referida necessidade que, logicamente, deram origem 
a uma especificac;ao final bastante diferente e superior as de Anderson e de Pesaran. 

Em termos genericos, as hip6teses assumidas implicam a atribuic;ao de urn papel dual 
as respostas de manutenc;ao dos prec;os: nos per1odos de acelerac;ao inflacionista elas 

reforc;am a informac;ao dada pelas de aumento; pelo contrario, nos de suavizac;ao da 

magnitude do fen6meno inflacionista, elas actuam como urn contra-peso as de aumento, 

substituindo ( ou reforc;ando) a informac;ao contida nas de decrescimo. 

Finalmente, registe-se o desempenho da estatfstica de saldo sobre os dados consi
derados, que excedeu largamente as nossas expectativas. Se o objectivo consiste apenas 

numa amilise sumaria e rapida da conjuntura, a utilizac;ao desse instrumento parece 
justificar-se, dispensando o emprego de metodologias mais plausfveis e sofisticadas mas, 
tambem, bastante mais caras. Para esses efeitos, a perca de informac;ao incorrida nao 
parece ser muito significativa. Em que medida e que essa conclusao e espedfica do caso 
estudado e, contudo, uma questao que fica em aberto. 

Relativamente ao trabalho apresentado no capitulo 4, ja se procedeu, no final desse 
capitulo, a inventariac;ao e sumario dos resultados obtidos. Assim, interessa apenas 

realc;ar alguns dos pontos apontados. 

Em primeiro Iugar, devido ao facto de se terem produzido tres series distintas 

de expectativas com elevado valor preditivo, tornou-se necessario proceder a selecc;ao 

da medida de expectativas, dando cumprimento a consecuc;ao de um dos principais 

objectivos visados. Para esse efeito, devido a considerac;oes de ordem metodol6gica, 
uma das series resultantes do metodo das probabilidades foi relegada para segundo 
plano 1 e as outras duas foram fundidas numa s6, que incorpora toda a informac;ao 
contida nas series componentes sem corrigir os seus erros. Ou seja, a serie proposta 

resultou de uma combinac;ao linear nao optima de duas series: uma obtida com base no 
metodo das probabilidades e a outra resultante do metodo da regressao. 

A serie proposta foi ainda submetida a uma validac;ao adicional, baseada num 
estudo comparativo com series de expectativas de inflac;ao que tern sido objecto de bas
tante atenc;ao na literatura sobre o tema, com resultados claramente positivos e tran

quilizadores. De resto, uma validac;ao indirecta adicional e, ainda, a proporcionada pelo 

facto de se terem encontrado na serie seleccionada muitas das caracterfsticas apontadas 
na literatura as previsoes de inflac;ao em geral (provenham elas das mentes de varios 
tipos de agentes econ6micos ou, ate, de mode los formais). 

Relativamente a qualidade preditiva evidenciada pelas expectativas dos empresarios 

1Recorde-se que na deriva~tlio da serie abandonada (LOGE2SAS) se empregou uma hip6tese de 
"racionalidade" , que esta. na origem do resultado paradoxa! de a serie de expectativas revelar precisao 
superior a. respectiva serie de percep~toes. 
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retalhistas, e de salientar o facto de o seu nfvel global ser bastante elevado mas de se 

deteriorar visivelmente quando o ritmo inflacionista sofre alterac;oes mais fortes, so

bretudo quando estas se dao no sentido da alta. Por outro lado, sao nitidos os sin

tomas de ineficiencia na utilizac;ao da pr6pria informac;ao contida na evoluc;ao recente 

da inflac;ao, mesmo quando os instrumentos empregues no diagn6stico sao simples. A 

comparac;ao com conjuntos de previsoes geradas por mecanismos sub-6ptimos, de mera 

extrapolac;ao da evoluc;ao passada, confirma e reforc;a esse facto. Assim, a evidencia 

empfrica disponivel para o caso estudado nao suporta a hip6tese da "racionalidade 

econ6mica" das expectativas. Ainda nesse domfnio, saliente-se a proposic;ao e defesa

com base em argumentos de plausibilidade, de simplicidade dos procedimentos exigi

dos e de proximidade do metodo a hip6teses comportamentais - de urn mecanismo de 
alisamento exponencial simples para gerar previsoes padrao. 

No que respeita ao processo de formac;ao, a serie estudada contem indfcios tfpicos da 

hip6tese adaptativa, mas caracterfsticas de "retorno a normalidade" tambem se encon

tram presentes, com os comerciantes retalhistas a mostrarem relutancia na antecipac;ao 
de grandes variac;oes positivas consecutivas dos prec;os. Tambem e bastante provavel 

que tenha ocorrido urn processo de aprendizagem relativamente a natureza persistente 

da inflac;ao e ao impacto inflacionista das variac;oes de outras variaveis do conjunto de 

informac;ao. Todavia, grande parte (senao mesmo a totalidade) da melhoria de precisao 
observada na segunda metade do perfodo estudado deve ser atribufda a reduc;ao da 

variabilidade da infiac;ao, associada a quebra do seu nfvel. 

Consistindo o principal objectivo deste trabalho na exame da "racionalidade" das 
expectativas de inflac;ao no caso Portugues, nao deve constituir surpresa o facto de o 

tratamento dessa materia se estender por dois capitulos, com a separac;ao usual en

tre abordagem te6rica e implementac;ao empfrica a ser seguida de forma aproximada. 

Assim, no capitulo 5 estabelecem-se as bases metodol6gicas para o trabalho empirico, 
procedendo-se a uma revisao extensa e profunda de urn ramo recente e relativamente 

auton6nomo da teoria econometrica: o dos testes directos de "racionalidade". Dado o 

nfvel de desenvolvimento te6rico que ja foi alcanc;ado nesse dominio, a probabilidade 

de se conseguir alcanc;ar resultados inovadores relevantes e bastante reduzida. Todavia, 
a dispersao dos resultados e a diversidade de procedimentos tornam necessaria uma 

analise de tipo sistematico, quanto mais nao seja para que se possa proceder a selecc;ao 

dos metodos de teste mais adequados. Bern entendido, essa escolha tem que passar pela 

clarificac;ao previa, mais ou menos exaustiva, das propriedades estatisticas de optimali
dade da HER. 

A principal conclusao a extrair do estudo apresentado e a de que o teste que deve 

ser privilegiado no trabalho empfrico e o teste classico de ortogonalidade, conveniente

mente adaptado a possivel presenc;a de erros de medic;ao. De facto, a propriedade de 
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ortogonalidade e a que melhor caracteriza a HER Muthiana, dela decorrendo a maior 
parte das restantes propriedades de optimalidade da hip6tese (que sao implicadas por 

ela mas que nao a implicam). 86 por esse facto, os testes de ortogonalidade podem 
ser considerados como os testes mais compreensivos ou globais e potentes da hip6tese, 
tornando-se dificil aceitar 0 lugar de destaque que tern sido atribuido ao "teste de nao 

enviesamento". Alias, como foi mostrado, esse teste e, na realidade, um teste conjunto 

de nao enviesamento e de eficiencia fraca que (como foi salientado no capitulo 6), em 
ambientes nao estacioml.rios, pode conduzir a resultados enganadores. E mesmo que nao 
possa ser excluida a possibilidade de os testes de ortogonalidade serem enviesados de 

forma favonl.vel a hip6tese nula (de "racionalidade")' e nesses testes que a probabilidade 

de esse enviesamento ocorrer deve ser men or. 

Por outro lado, a propriedade de ortogonalidade e robusta mesmo perante a nao 

simetria da func;ao perca, isto e, mesmo que previsoes 6ptimas nao coincidam com 

valores esperados condicionados a ausencia de correlac;ao entre os erros de previsao 

e as variaveis do conjunto de informac;ao deve continuar a ser satisfeita. Por outro 

lado, ainda, tambem e reconfortante saber que OS testes de ortogonalidade sao robustos 
perante a subespecificac;ao do conjunto de informac;ao, ou seja, que a sua dimensao nao 

cresce qundo se omitem variaveis no particular subconjunto empregue. Finalmente, 

considerac;oes de potencia tornam preferfvel o emprego dos testes de ortogonalidade na 
sua forma classica, com os erros de expectativas como variavel dependente. De resto, 

em geral, sao precisamente considerac;oes desse tipo que justificam a preferencia pelos 
"velhos" testes de eficiencia e de ortogonalidade, em detrimento dos testes propostos 

mais recentemente. 

No entanto, para que o reconhecimento da possibilidade da presenc;a de erros de 

medic;ao possa ser devidamente traduzido na analise, OS metodos de inferencia classicos, 
associados a estimac;ao OLS, usualmente empregues nesses testes, devem ser modifi

cados. Como foi notado, nao se trata de urn caso de inadequabilidade dos metodos 

de estimac;ao - a nao ser no que se refere a estimac;ao EGLS -, mas de urn pro

blema que requer apenas a modificac;ao dos procedimentos de inferencia. Nesse dominio, 

considerou-se como mais adequado o metodo sugerido por Pesaran [1985 e 1989], que 
permite a presenc;a de EMs sistematicos e aleat6rios. Todavia, a metodologia de Pesaran 

tern que ser estendida para contemplar a possibilidade de a presenc;a de autocorrelac;ao 

nas variaveis residuais ter origem nos EMs. Nao basta reconhecer esse facto, nao in
vocando a autocorrelac;ao residual como evidencia contraria a HER, como em Pesaran 
[1989]; e hem sabido que a autocorrelac;ao pode tornar enganadoras as inferencias re

alizadas com base nas estatlsticas t ou F usuais. Foi por esse motivo, e nao devido 

a qualquer problema de "observac;oes sobrepostas", que a metodologia proposta por 

Hansen e Hodrick [1980] foi objecto de atenc;ao especial. Por outro lado, infelizmente, 
a unica soluc;ao para o problema no caso dos testes de autocorrelac;ao s6 pode ser a do 
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desprezo pelos resultados produzidos por esses testes. 

Tambem foi sublinhada a perspectiva critica sob a qual a HER deve ser encarada, 
com a propria discussao das origens da hip6tese a permitir descobrir alguns dos seus 
pontos de vulnerabilidade. Mesmo que nao se conteste a capacidade de calculo atribufda 

aos agentes econ6micos e mesmo admitindo que o seu comportamento possa ser guiado 
por prindpios de optimizac;ao, a componente de "disponibilidade de informac;ao" , ele

mento fundamental da hip6tese, pode ser confortavelmente rejeitada. E para que a 

capacidade de "extracc;ao do sinal" que lhes e imputada possa ser vista como excessiva 

nem sequer e necessaria recorrer a versao mais forte formulada por Muth. Por outro 

lado, as versoes mais fracas que a usualmente adoptada, embora mais plausfveis, dificil

mente podem ser vistas como alternativas serias, pois o problema das restric;oes sobre o 

conjunto de informac;ao nao e resolvido satisfatoriamente. De qualquer forma, tambem 
se procedeu a uma analise da sensibilidade das propriedades classicas da HER ao seu 

enfraquecimento. 

0 ponto mais importante a salientar e, no entanto, o que deriva da considerac;ao dos 

processos de aprendizagem. Para alem da nao inevitabilidade de esses processos con
duzirem a situac;oes de "equiHbrio de expectativas racionais", o reconhecimento de que 
durante a fase de aprendizagem as propriedades implicadas pela HER nao sao satisfeitas 

e praticamente unanime. Torna-se entao claro que a aceitac;ao da hip6tese equivale a 

assumir que os processos de aprendizagem ja se encontram completados, como se a vida 

econ6mica nao passasse de uma sucessao infinita de acontecimentos recorrentes, hem 

definidos, iniciada ha muito tempo atras. A imposic;ao de propriedades que eventual

mente possam emergir a Iongo prazo em analises de curto prazo obriga a exclusao da 

possibilidade de ocorrencia de alterac;oes estruturais. Alternativamente, tem que se as

sumir que essas alterac;oes sao apreendidas instantaneamente pelos agentes econ6micos, 

que descobrem o novo processo de gerac;ao dos dados muito antes do econometrista. 

Ate a defesa da hip6tese com base em argumentos instrumentalistas merece con

testac;ao: como se salientou, nao e claro que a incorporac;ao da HER em relac;oes compor

tamentais permita obter previsoes mais precisas. Todavia, a averiguac;ao da veracidade 

da hip6tese atraves de investigac;oes desse tipo cai no dominio dos procedimentos indi
rectos. Ora, apesar de a evidencia proporcionada por esses metodos se tornar cada vez 

mais favoravel a rejeic;ao, concordando com o nosso ponto de vista, nao e com base nesse 

tipo de procedimentos que a HER deve ser refutada. Como se salientou, os resultados 
dos procedimentos indirectos sao insuficientes para estabelecer a validade da HER, mas 

tambem s6 sugerem, nao provam, a nao veracidade da hip6tese. Sendo esse o objectivo 

da investigac,;ao, e obrigat6rio 0 recurso a evidencia obtida de forma directa. 

Ora, como se mostrou no infcio do capitulo 6, atraves de um exame quase exaus

tivo da literatura sobre o assunto, a base empirica da HER, fornecida pelos dados de 
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expectativas observadas directamente, e praticamente inexistente. Resultados menos 

desfavoraveis sao alcan<;ados somente quando OS testes realizados sao mais fraCOS que 

os de ortogonalidade, e a ausencia de confirmac;ao empfrica da hip6tese nao se confina 

apenas ao dominio das expectativas de inflac;ao (se bern que talvez seja nesse dom{nio 
que as rejeic;oes sao mais frequentes e flagrantes). Mesmo naqueles casos em que as 

condic;oes existentes tornam, a priori, mais plausfvel a aceitac;ao da hip6tese - com as 

expectativas a serem formuladas por agentes "sofisticados" e "altamente motivados", 

actuando em ambientes proplcios a optimalidade das previsoes (como e 0 caso dos mer
cados financeiros) -, a evidencia disponfvel contraria, de forma quase unanime, as suas 
implicac;oes. 

Entretanto, popularizou-se a ideia de que as inferencias produzidas pelos metodos 
classicos seriam sempre ( ou na generalidade dos casos) incorrectas. Com esta ameac;a 

a legitimidade desses metodos a ter origem nos desenvolvimentos te6ricos resultantes 
do estudo das series integradas, tornou-se necessario alargar a base metodol6gica do 

trabalho para incluir a apreciac;ao dos efeitos do que chamamos de "revoluc;ao da coin

tegrac;ao" sobre o domfnio dos testes directos. Como salientamos, as consequencias dessa 

"revoluc;ao" sao, aqui, bastante menos profundas do que noutros domfnios e, inclusiva

mente, por enquanto, o balanc;o nao pode ser considerado positivo. Com efeito, os testes 
classicos de eficiencia e de ortogonalidade foram praticamente abandonados no trabalho 

emp{rico, com base na suposic;ao de que a aplicabilidade dos resultados da teoria da 

distribuic;ao "standarcf' exigiria sempre a estacionaridade das variaveis envolvidas. Ora, 

como se salientou, essa suposic;ao e incorrecta: para que os metodos empregues nesses 

testes permanec;am v<Uidos e suficiente que se observem condic;oes tao fracas e faceis 

de satisfazer que, na generalidade dos casos, tal como foram usualmente efectuados 

no passado, os procedimentos dos testes de eficiencia e de ortogonalidade permanecem 
validos. 86 o interesse pelas inferencias baseadas nos coeficientes dos regressores in

dividuais, tornando premente a fuga aos efeitos ad versos da multicolinearidade (que 

decorre da inclusao de varios desfasamentos dos regressores)' justifica a preferencia pelo 
emprego de variaveis previamente estacionarizadas (por diferenciac;ao). 

Por outro lado, a substituic;ao do "teste de nao enviesamento" pelo "teste de coin

tegrac;ao restringida" (TCR), como pedra chave do trabalho empfrico, s6 veio alterar 

o sentido do enviesamento das inferencias sobre a veracidade da HER. De facto, se o 

emprego do primeiro em contextos nao estacionarios parece enviesar a inferencia de 

forma desfavoravel a HER, tambem a probabilidade de o segundo permitir descobrir 

erros de previsao sistematicos, significativamente correlacionados com as variaveis do 

conjunto de informac;ao, parece ser quase nula. Embora nao se conteste a necessidade 

de proceder a realizac;ao de testes previos de determinac;ao da ordem de integrac;ao e 

da cointegrac;ao (no caso de nao estacionaridade) entre as series de realizac;oes e de 
antecipac;oes, mostrou-se que o TCR e apropriado apenas para provar a "racionalidade 
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assint6tica", com as condic;oes sob teste a fi.carem muito aquem das que a "racionali

dade Muthiana" exige. Reclamac;oes de "racionalidade" suportadas somente nesse teste 

nao sao fundamentadas. Resposta incompleta e/ ou parcial ( ef ou eventualmente tambem 
atrasada) das antecipac;oes a varia<;oes de variaveis relevantes do conjunto de informa<;ao 
nao pode ser exclufda somente com base no TCR. De resto, ate os resultados emp{ricos 

suportam os argumentos apresentados e confirmam a reduzida credibilidade dos testes 

de cointegra<;ao em presen<;a de EMs. 

A principal conclusao do capitulo 6 ( e do trabalho) e a de que as expectativas de 

infl.a<;ao dos empresarios retalhistas (de ABVC) nao satisfazem, no perlodo consider a

do, as condi<;oes de optimalidade preditiva exigidas pela HER. Mesmo empregando um 

conjunto de informa<;ao nao muito exigente, torna-se bastante facil descobrir a exis

tencia de informac;ao disponfvel no momento da formula<;ao das expectativas que foi 
usada de forma sub-optima (abstraindo dos custos de aquisic;ao e de processamento 

dessa informac;ao, tal como na versao Muthiana usual). A este respeito, os testes de 

ortogonalidade fornecem resultados inequlvocos: a inexistencia de correlac;ao entre os 
erros de expectativas e as variaveis do particular subconjunto considerado e rejeitada 

mesmo ao nfvel de 1%, sendo de realc;ar a subestimac;ao do impacto das variac;oes cam

biais sobre a infl.a<;ao e tambem o facto de a informa<;ao contida na evolu<;ao passada 

dos pre<;os por grosso nao ter sido devidamente considerada. 

Mesmo a possibilidade de as expectativas poderem ser classifi.cadas como "economi

camente racionais", na sua acepc;ao habitual, deve ser exclufda: a evidencia disponlvel 

aponta para a existencia de uma rela<;ao sistematica entre os erros de previsao e as 
varia<;oes passadas dos pre<;os que, apesar de se tornar mais fraca, nao desaparece nem 

mesmo quando se permite a possibilidade de essas varia<;oes terem sido observadas com 

erros pelos agentes considerados. Por conseguinte, apesar de o nivel de precisao predi

tiva ser bastante elevado, na melhor das hip6teses as expectativas analisadas s6 poderao 
ser classificadas como "assintoticamente racionais". 

Tambem deve ser real<;ado o facto de os resultados alcan<;ados se terem baseado em 

metodos que devem ser particularmente robustos em face da eventual presen<;a de EMs 

(sistematicos e aleat6rios). Com efeito, para alem de terem sido usadas duas series 

distintas de expectativas, escaladas de varias maneiras, empregaram-se metodos de 

inferencia robustos a heterocedasticidade e a autocorrela<;ao das variaveis residuais das 

equa<;oes de teste. Por outro lado, talvez pela primeira vez, a primeira fase do trabalho 
empirico realizado no ambito dos testes de ortogonalidade consistiu na analise expHcita 

das propriedades de integrac;ao e de cointegrac;ao das variaveis admitidas no conjunto 

de informac;ao 2 • Como foi salientado, a caracterizac;ao das series envolvidas em termos 

2 Implicitamente, formula-se aqui uma crftica ao trabalho de Reilly e Witt [1992]: o emprego de 

variaveis sob a forma de taxa de varia~ao pode nao ser suficiente para garantir a estacionaridade das 

272 



dessas propriedades torna-se indispensavel para legitimar o recurso aos resultados sobre 
as distribuic;oes assint6ticas das estatisticas de teste. 

Finalmente, embora passivel de sofrer melhorias, propos-se como aproximac;ao ao 

processo de formac;ao de expectativas urn modelo de mecanismo de correcc;ao de erros 
de segunda ordem, aumentado com urn termo de tipo extrapolativo. Nao obstante 

poder ser considerada como muito satisfat6ria, essa aproximac;ao nao resultou de urn 

estudo sistematico das varias hip6teses sugeridas na literatura, assente nas "tres regras 

de ouro" do trabalho econometrica. A via de investigac;ao que mais provavelmente sera 

seguida no futuro devera passar por um estudo dessa natureza ( considerando-se que o 

ponto de partida mais adequado se encontra, mais uma vez, no trabalho de Pesaran 

[1989]). 

Embora nao tendo atribufdo ao problema do processo de formac;ao a devida atenc;ao, 
foi possivel constatar (com base na leitura da bibliografia sobre o assunto) que, apesar 

de muito trabalho ja ter sido realizado, muito ha ainda a fazer para o avanc;o te6rico 

nesse domfnio. Temporariamente enfraquecida pela adopc;ao generalizada da HER, a 
discussao tern que se centrar em t6picos como o da operacionalizac;ao da abordagem da 

"racionalidade limitada" ou o da incorporac;ao expllcita dos processos de aprendizagem 

nos mecanismos de formac;ao. Tambem e difkil vislumbrar a forma como a introduc;ao 

dos custos e beneflcios associados a recolha e processamento da informac;ao permitira 
aumentar os esquemas extrapolativos, conduzindo a definic;oes precisas do conjunto de 
informac;ao 3 • 

Mesmo sem a ambic;ao de reproduzir todas as caracterfsticas dos mecanismos de 

gerac;ao reais e na ausencia de observac;oes directas de expectativas, torna-se necessaria 
formular e adoptar hip6teses de formac;ao mais concordantes com os resultados ja obti

dos, situadas algures entre as visoes extremas que tern sido empregues. 0 progressivo 

declfnio da HER tornara mais premente esta necessidade. Entretanto, a acumulac;ao de 

conhecimentos proporcionada pela evidencia directa tambem devera contribuir significa
tivamente para a abertura de importantes vias de investigac;ao. Nao e claro, contudo, 

que a investigac;ao nao tenha que recorrer aos resultados da psicologia experimental. 

Voltando ao plano empfrico, uma outra questao importante ficou por responder: 

as expectativas de infl.ac;ao sao (eram) infl.acionistas? De notar que, neste caso, dada 
a posic;ao dos agentes inquiridos no processo de formac;ao dos prec;os no consumidor, a 
pergunta assume uma relevancia especial. Obviamente, a resposta correcta nao passa 

apenas pela contagem e comparac;ao dos erros de sub e de sobreprevisao. Embora os 

testes de causalidade Grangeriana possam constituir um instrumento util, presumivel-

series. 
3 Uma tentativa nesse sentido foi efectuada por Galbraith [1988], mas a abordagem desenvolvida nesse 

trabalho e tao complexa que ainda nem sequer foi objecto de implementa~ao empfrica. 
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mente uma investiga~ao adequada deve ser iniciada pela modeliza~ao precisa do processo 

inflacionista no perfodo considerado. 

Ainda no plano empfrico, tambern urn subproduto do trabalho apresentado no 
capitulo 3 nao foi devidamente aproveitado: as estimativas da incerteza associada as 
expectativas, medida pela dispersao das respostas em torno do seu valor medio, nao 

foram objecto de qualquer analise. Embora a importancia do papel dessa variavel seja 

reconhecida em alguma da literatura, mais urna vez o problema da medi~ao nao parece 
ter ainda recebido a aten~ao que merece. Neste caso, o problema sofre de uma com

plica~ao adicional, resultante do facto de as respostas se referirem a taxas de varia~ao de 
uma variavel situada ao nfvel rnicroecon6rnico. Por conseguinte, para alern do elemento 

de incerteza, e natural que as rnedidas existentes incorporern tarnbem urna cornponente 
que reflecte a dispersao das taxas de varia~ao dos pre~os individuais. Torna-se necessaria 
expurgar dos dados essa componente e, para esse efeito, rnais uma vez, a informa~ao 
contida nos dados das percep~oes pode contribuir decisivarnente. De qualquer forma, 

seguindo uma linha de investiga~ao com alguma tradi~ao na literatura, as estimativas 

obtidas poderao ser ernpregues nurna analise prelirninar da rela~ao entre o nfvel da in
fla<;ao, a sua variabilidade, e a incerteza de previsao. Urn estudo desse tipo tambern 

pode fornecer indica<;oes valiosas sobre o processo de forma<;ao. 

Finalmente, outro domfnio onde foram identificadas lacunas no trabalho publi

cado e o do estudo da potencia dos testes directos de "racionalidade". Em particu

lar, por exemplo, nao parece diffcil mostrar que a potencia do "teste de cointegra<;ao 

restringida", no papel de teste de "racionalidade", deve ser bastante reduzida. 86 o 
(previsfvel) abandono progressivo da HER faz diminuir o interesse pelo prosseguimento 

desta via de investiga<;ao no trabalho futuro. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTA TISTICA 

NUCLEO DE INQUERITOS E ANALISES DA CONJUNTURA 
INQUERITO TRIMESTRAL DE CONJUNTURA - COMERCIO A RETALHO 

DUPLICADO DESTINADO 

A EMPRESA 

INSTAUMENTO DE NOTA((AO DO SISTEMA ESTATiSTICO N~CIONAL, 
[ DECAETO NP 428173 DE 25 DE AGOSTO, ARTIGO 862, ALINEA A) ), 
DE RESPOSTA OBAIGATOAIA. REGISTADO NO I.N.E. SOB 0 NP 6743. 
vAuDo ATE 31 t 12/1987. 

MODELO I.N.E. - 4903 

LElA NO VERSO AS INSTRU<;OES DE PREENCHIMENTO 

ANO: 1987 

TRIMESTRE DE 
REFERENCIA 

111411121 l2.l 

1 Q TRIM ; 2Q TRIM ; 3Q TRIM ; 4Q TRIM 

D 1&1 D D 



1 • DESIGNAf;AO DA EMPRESA : 

1A • N9 DE IDENTIFICAf;AO DE PESSOA COLECTIVA: 

2 • LOCALIZAf;AO : 

RUA: 

LUGAR (VII3.c/dado,otc.): -----·--------

C0/1/CEL.HO: __________________ _ 

DISTRITO: --------------

CODIGO POSTAL·-------

3.1 • ACTIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA : 

3.2 • PRINCIPAlS PRODUTOS VEND/DOS : 
1R ________________________________ __ 

2R ______________________________ ___ 

39----------------------------------
49 ________________________ _ 

4 • NUMERO DE PESSOAS AO SERV/90 NA ULTIMA 

SEMANA DO ANO ANTERIOR :._I --'----'----'---' 

5 • VOLUME DE VENDAS, EM CONTOS, NO ANO 

ANTERIOR : ._I _,__..1-...~...1 __..__._....__..__.__,I , CONTOS 

NOME E FUNcAO DA PESSOA QUE RESPONOEU 

I N Q U t R I T 0 T R I M E S T 

• • • C 0 M t R C I 0 

8 ·NO PROXIMO TRIMESTI!E 0 NUMEI'IO DE EMPI'IEOADOS DA EMPI'IESA 

TENDE A 

AUMENTAI't 

MANTEI'I·SE 

DIMINUII't 

,L_j 

2l_j 

3l_j 

7 · TENDO EM CONTA A EPOCA DO ANO EM QUE NOS ENCONTI'IAMOS 

E f'IELATIVAMENTE AO TII/MESTRE ANTERIOR DIOA SE, 

7 I • NESTE TII/MESTRE 0 VOLUME DE VENDAS EFECTUADO 

AUMENTOU I l_j 

MANTEVE-SE 2 l_j 

DIMINUIU 3 l_j 

7 2 • NESTE TII/MESTRE 0 VOLUME DE ENCOMENDAS AOS 

FORNECEDOI'IES 

AUMENTOU 

MANTEVE·SE 

DtMINUIU 

7 3 • NESTE TII/MESTRE OS PRE COS DE VENDA 

AUMENTAI'IAM 

MANTIVEI'IAM·SE 

DIMINUII'IAM 

l_j 

2l_j 

Jl-J 

,L_j 

2l_j 

Jl-J 

8 · E PENSA QUE NO PROXIMO TII/MESTRE, TENDO EM CO/IITA 

A EPOCA DO ANO QUE SE AVIZI/IIHA: 

8 I • 0 VOLUME DE VENDAS, f'IELATIVAMENTE AO QUE SE VERI· 

FICOU NO TII/MESTRE A OUE SE REFERE 0 INOUERITO VAl 

AUMENTAR 

MANTER-SE 

OIMINUIR 

,L_j 

2l_j 

Jl-J 
8.2 • 0 VOLUME DE ENCOMENDAS AOS FORNECEDORES. 

RELATIVAMENTE AO QUE SE VERIFICOU /110 TRIMESTRE A 

QUE Sf REFERE 0 1/IIQUERITO. VAl 

AUMENTAR 

MANTER·SE 

OIMINUIR 

,L_j 

2l_j 

3l_j 

8 3 • OS PRECOS DE VE,..,OA, RELATIVAMENTE AOS PRATICA· 

DOS NO TRIMESTRE A QUE SE REFERE 0 INOUERITO. vi\o 

AUMENTAR 

MANTER-SE 

OIMINUIR 

,L_j 

2l-J 
3l_j 

9 • 0 NiVEL OAS EXISTENCIAS EM ARMAZEM. TENDO EM CONTA 

ESTA tPOCA DO ANO, PODE CONSIDERAR·SE ACTUALMENTE 

ACIMA DO NORMAL 

NORMAL 

ABAIXO DO NORMAL 

TELEFONE DATA 

,L_j 

2l_j 

Jl-J 



R A l D E C 0 N J U N T U R A 

A R E T A l H 0 c c c 

10 • E NO PROXIMO TRIMESTRE, TENDO EM CONTA A EPOCA 

DO ANO QUE SE AVIZINHA. PENSA QUE 0 NIVEL DE EXIST~NCIAS 

EM ARMAZEM. VAl 

AUMENTAR 

MAN TER-SE 

DIMINUIR 

lu 
u 
u 

II I · NESTE TRIMESTRE RECORREU A CREDITO BANCARIO PARA 

FINANCIAMENTOS CORRENTES 

SIM 

N.i>.O 

lu 
u 

I 1 2 ·NESTE TRIMESTRE RECORREU A CRI:DITO BANC'.~RIO PARA 

INVESTIMENTOS 

SIM 

N.i>.O 

1u 
u 

12 • SE RESPONDEU S/M A UMA OU AS DUAS PERGUNTAS ANTEAIORES 

/11 I E 11 21. OlGA SE A OBTENC.i>.O DESSE CREOITO FQI 

FACIL 

DIFICIL 

I 3 · OPINIAO SOBRE A ACTIVIDADE GLOBAL DA EMPRESA 

1U 
2U 

13 I • NESTE TRIMESTRE, TENDO EM CONTA A EPOCA 00 ANO. 

CONSIDERA QUE A ACTIVIDADE DA EMPRESA OECORREU DE 

FORMA QUE SE PODE CLASSIFICAR DE 

BOA 

SAT ISF ATORIA 

DEFICIENTE 

Sll RESPONDEU DEFICIEHTl; PIISSB A PBRGIJII'l'A 13. 2 8 

CONTDIOB 0 PRBBNCBIMBHTO. 

1u 
2U 
3U 

Sll RESPONDBO BOA OU SAnSI'ATOfu PASSB A PBRGONTA 

l l. l 8 CONT D1UB 0 PRBBNCBIMDI'I'O. 

13 2 - SE RESPONDEU OEFICIENTE NA PERGUNTA ANTERIOR. 

ASSINALE ( 'COM X I A CAUSA OU CAUSAS OUE JULGA 

SEREM RESPONSAVEIS 

1 - FALTA DE PESSOAL 

2 • INSUFICIENCIA OA PROCURA . 

3 • NAO CUMPRIMENTO DE PAAZOS DE ENTREGA 

PELOS FORNECEDOAES 

4 · NAO PECEBIMENTOS DE ARTtGOS NOVOS 

5 • PAECOS DE VENDA DEMASIADO ALTOS 

6 • OIFICULDADES DE TESOURARtA 

7 • OUTRAS ( ind1que-as aba•xo ) 

13.2 I · SE ASSINALOU MAtS DE UMA CAUSA, tNDtQUE A MAtS 

tMPORTANTE. REFERtNDO 0 SEU NUMERO 

lu 
u 

u 
u 

sU 
eU 
rU 

u 

13 3 • E PENSA QUE NO PFIOXIMO TRIMESTRE, TENDO EM CONTA 

A EPOCA DO ANO OUE SE AVIZINHA. A ACTIVIOADE OA EMPRESA 

VAl OECORRER DE r-OAMA OU~ SE PODE CLIISSIFICI\R DE 

BOA 

SA TISF A TQAIA 

OEFICIENTE 

lu 
u 
u 

SB Rl!!SPONDBU OCFICIE.NTE PIISSil A PERCIMI'II SI!CUINTil. 

SB RESPONDEU BOA 00 SAnSI'ATORIA TERMINOO 0 

PREENCH IMEH'I'O • OBP I GllllO • 

13 4 • SE ESTA PESSIMIS~ A IRESPON:JFU DEFICIENT£, OUIItiTCJ 

.i>. FORMA COMO VAl DECclnArq A Al.TIVIDADE OA EMr>AESA t/0 

PROXIMO TRIMESTRE ASSit<AL~ I COM xI A CAUSA OU CAUSt.S OUE' 

JULGA SEREM RESPONSAVEIS 

FALTA DE PESSOAL 

INSUFICIENCIA OA PAOCUAA 

lu 
2U 

3 • N.i>.O CUMPRIMENTO DE PAAZOS DE fNTREGA 

PELOS FOANECEDOAES 

4 - NAO RECEBIMENTOS DE ARTIGOS NOVOS 

• PRECOS DE VENDA DEMASit.DO ALTOS 

DIFICULDADES DE TESOUAARIA 

OUTRAS 1 ond1que-as aba1xo 

u 
4U 
sU 
sU 

u 
---·----------------
-------------------

13 4 I · SE ASSINALOU MAIS DE UMA CAUSA INDIOUE' II MAIS 

IMPORTANTE. REFERINDO 0 SEU NUMERO 

OBRIGADO PELA 

SUA COLABORACAO 

u 



INSTAUQOES DE PAEENCHIMENTO 

• MARQUE ASSIM lXJ A QUADRiCULA DA RESPOSTA APROPRIADA 

• ONDE HA L.l --1..--L--l.--''---'1 ESCREVA OS NUMEROS QUE SEJAM 

A RESPOSTA CORRECTA. 

EXEMPLO PARA 8 PESSOAS Ll._Lla.j 

EXEMPLO PARA 22456 CONTOS. 12121415 lSI 

• DEPOIS DO QUESTIONARIO PREENCHIDO FiQUE COM 0 DUPLICfiDO 

E ENVIE 0 ORIGINAL NO SOBRESCRITO QUE 0 ACOMPANHA 

NAO PONHA SELO 

EM CASO DE DIFICULDADc NO PREENCHIMENTO CONSUL TE 0 

IN E PELOS TELF.FONES 893115. 891079 OU 891109 iNlJCLEO 

DE INQUERITOS E ANALISES DA CONJUNTURAI 

ATEN<;AO 

LElA, POR FAVOR AS REST ANTES INSTRU<;OE$ ANTES DE COME<;AR 
A PREENCHER 0 QUESTIONARIO 

E IMPORTANTE. 

1 · POR EMPRESA ENTENOE·SE UMA UNIOAOE TECNICO·ECONOMICA. 

CONSTITUiOA POR UM OU MAIS ESTABELECIMENTOS. QUE EXERCE UMA 

OU MAIS ACTIVIOADES. 

2 • TAMBEM OEVEM RESPONDER AO INQUERITO OS DEPARTAMENTO$ 
DE VENDAS CRIADOS POR EMPRESAS INDUSTRIAlS. QUE SE 

DESTINEM A LOCAoS DE VENDA A RETALHO E QUE TENHAM AS 

SEGUINTES CARACTERiSTICAS: 

AI POSSUAM EXISTENCIAS EM ARMAZEM PARA FAlER FACE As SUAS 

YENDAS. Ni\0 SE LIMITANDO. POlS, A RECE~AO DE ENCOMENDAS 

PARA ENYIO DIRECTO DA FABRICA. 

Bl POSSAM FORNECER ELEMENTOS QUANTO AO VOLUME DE VENDA$ 

A RETALHO EFECTUADO. 

Cl POSSAM FORNECER ELEMENTOS QUANTO AO NUMERO DE PESSOAS 

AO SERVI~O. 

NOTA IMPORT ANTE 

NESTE CASO DEVE SEPARAR A ACTIVIDADE COMERCIAL DA ACTIVIDADE 
INDUSTRIAL E, AO PREENCHER 0 QUESTIONARIO. APENAS FAlER CONS TAR 
OS ELEMENTOS PEDIDOS 1 POA EX.: ACTIYIDADE. VOLUME DE VENDAS. 
N\IMERO DE ~ESSOAS AO SERYI~O. EVOLUCAO RECENTE E PREVISTA DAS 
YARIAS VARIAVEIS I RESPEITANTES AO{S) DEPARTAMENTOiSI DE VENDA 
NAS CONDI!;OES ATRAS REFERIDAS. 

3 · NQ CASO DE A SUA EMPRESA AECEBER ESTE QUESTIONARIO. RELATIYO 

AO COMERCIO A RETALHO, MAS SE TIYER ESTABELECIMENTOS QUER DE 

COMERCIO A RETALHO. QUER DE COMERCIO POR GROSSO. DEVE, NAS 

RESPOSTAS AS PERGUNTAS FEITAS, MENCIONAR APENAS 
AS INFORMA~OES RESPEITANTES AO(SI ESTABELECIMEN· 

TO(SI DE COMERCIO A RETALHO. 

4 • ACTIVIDAPE PRINCIPAL - E AQUELA QUE DURANTE 0 ANO PASSADO 

ORIGINOU NOTORIAMENTE Q MAIOR VOLUME DE YENDAS DA SUA 

EMPRESA. 

AO RESPONDER A PERQUNTA 3 PODE ESTAR PERANTE DOIS CASOS: 

AI TER SO UM ESTABELECIMENTO • NESTE CASO A ACTIYIDADE 

PRINCIPAL DA EMPRESA E A DO ESTABELECIMENTO: 

BJ TER MAIS DE UM ESTABELECJMENTO • NESTE CASO A 

ACTIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA E AQUELA QUE NO CONJUNTO 

DOS ESTA8E;LECIMENTOS TIYER ORIGINADO MAIOR VOLUME DE 

VENDAS. 

AO INOICAR A ACTIYIDADE PRINCIPAL DEVE FAtt·LO 0 MAIS PRECISA· 

MENTE POSSiVEL. POR EX.: 

. TALHOS. 

• COMERCIO A RET ALHO DE LOU CAS E YIDROS. 

• POl TO DE VENDA DE GASOL INA. 

• COMERCIO A RET ALHO DE ELECTRODOMEsTICOS. 

5 • PESSOAS AO SERVII;O • INCLUA OS PROPRIETAniOS COM RESPON· 

SABILIDADE DE DIRECCAO E TODAS AS PESSOAS AO SERV!l;O NO ESTA 

BELECIMENTO OU ESTABELECIMENTOS DE COMERCIO A RETALHO. OUER 

SEJAM OU NAO REMUNERADAS. 

SEA EMPRESA TIYER TAMBEM ESTABELECIMENTOiSI DO COMERCIO 

POR GROSSO. AS PESSOAS OUE NELE TRABALHAM NAO DEVEM SER 
INCLUiDAS A MENOS QUE TRABALHEM INDISTINTAMENTE 

TANTO NOS ESTABELECIMENTOS RETALHISTAS COMO NOS 

GROSSISTAS. 

e ·VOLUME DE VENDAS. EM CONTOS, NO ANO ANTERIOR • INDIQUE 

APENAS 0 VOLUME DE VENDA$ DO ESTABELECIMENTO OU DOS 

ESTABELECIMENTOS DO COMERCIO A RETALHO. 

· TENHA EM ATENCAO A INSTRUCAO DADA EM 2 PARA 0 CASO DE SE 

TRATAR DE UM DEPARTAMENTO DE VENDAS CRIADO 

POR UMA EMPRESA INDUSTRIAL 

· TENHA EM ATENCAO A INSTRUCAO DADA EM 3 PARA 0 CASO DE TEA 

TAMBEM ESTABELECIMENTOiSI DO COMERCIO POR GROSSO. 

IMPORT ANTE· RESPONDA. POR FAVOR. EM CONTOS 

1 · CADA PERQUNTA. DE I A 13.4 TEM. NA MAIOR PARTE DOS CASOS. 

TREs RESPOSTAS ALTERNAT1VAS. ESCOLHERA APENAS UMA DAS 

ALTERNATIVAS. OU SEJA. AQUELA QUE MELHOR SE APLICAR. IVA SUA 

OPINIAO, AO CASO CONCRETO DA SUA EMPRESA. 

ASSINALE·A ASSIM: lXJ 
SO NAS PERGUNTAS 13.2 E 13.4 PODERA TER DE ASSINALAR VARIAS 

RESPOSTAS. 

. PEDE·SE QUE RESPONDA INTEIRAMENTE DE ACORDO 
COM A SUA OPINIAO PESSOAL. TOMANDO POR PADRAO AQUILO 

QUE. SEGUNDO A SUA EXPERIENCIA. SERA NORMAL PARA A EPOCA DO 

ANO EM QUe NOS ENCONTRAMOS. POR EXEMPLO. NAPERGUNTA 7. 1, 0 OUE 

NOS DEVERA DI2ER ESE. RELATIYAMENTE AO QUE E NORMAL PARA ESTA 

ALTIJAA DO ANO. AS YENDAS OESTE TRIMESTRE. EM QUANTIDADES, 

FOAAM MAIS ALTAS, IGUAIS OU MAIS BAIXAS, DO QUE AQUELAS QUE FE2 

NO TRIMESTRE PASSADO. 

BASTA ASSIM TEA UMA IDEIA DO COMPORTAMENTO DAS VENOAS 

NESSES PERiODOS. NAO SE TORNANDO NECESSARIO 0 CONHECI· 

MENTO DO MONTANTE EXACTO DESSAS VENDAS. 

t · AS OPINIOES SOBRE AS PERGUNTAS 7.1, 7.2. 1.1. 1.2. 9 E 10 DEVEM 

SEA FUNDAMENTADAS EM TERMOS DE QUANTIDADES FISICAS 

E NAO EM TERMOS DE VALOR. 



ANEXO 2 

, 
ANEXO ESTATISTICO~ 

1 
No caso de serem solicitados, todos os dados estatisticos poderao ser fornecidos em suporte magnetico 

( disquete). 



Quadro A.l- Tendencias de evolu<;ao dos pre<;os de venda no comercio a retalho 
de alimenta<;ao e be bid as - talhos (percentagens) 

evoluclo em rela~io ao trim. anterior evolucio e•perada para o trim. 
aumento manuten. dlmlnui. oaldo aumento manu ten. dlmlnul. oaldo 

1078 2 66.0 82.7 o.• 66,6 nd nd nd nd 
8 61.8 88,6 0.1 61.2 87.7 62 o.s 87.4 
4 66 46 0 66 66.6 .8.2 0,2 66 •• 

1074 1 69 "1 0 60 •o 61 0 •o 
2 62 47 1 61 68 "2 0 &8 
8 64 "6 0 6" &6 "6 0 66 
4 04 6 0 o• &2 "8 0 62 

1076 1 88 17 0 88 66 "" 0 &0 
2 44 66 0 "" 80 20 0 80 
8 46 6" 0 46 "" 66 0 "" 4 66 S6 0 66 46 64 0 46 

1976 1 68 S2 0 68 66 46 0 66 
2 66 4S 66 48 62 0 48 
8 67 42 1 66 68 42 0 68 
4 20 71 0 20 66 "" 0 66 

1077 1 06 4 0 06 27 78 0 27 
2 4S 67 0 48 62 48 0 62 
s so 70 0 80 28 60 lS 16 
4 42 68 0 42 80 70 0 so 

1078 1 40 60 1 80 so 70 0 so 
2 44 66 0 "' 48 67 0 48 
8 67 42 1 66 40 60 1 Sll 
4 28 77 0 2S 16 86 0 16 

1070 1 06 4 0 06 62 S8 0 62 
2 94 6 0 04 70 so 0 70 
8 94 6 0 04 67 83 0 67 
4 68 42 0 68 Oo& 6 1 08 

1080 1 42 64 4 88 76 24 0 76 
2 1 06 s -2 47 68 0 47 
8 1 68 41 -40 1 Oil 0 1 
4 2 97 1 1 51 49 0 51 

1081 1 0 81 10 -1 01 0 0 01 
2 3 06 1 2 63 35 2 61 
3 48 62 0 48 90 10 0 00 
4 11 80 0 11 81 60 0 81 

1082 1 77 23 0 77 62 48 0 62 
2 70 21 0 70 so 44 26 4 
3 7S 27 0 78 71 28 1 70 

" 86 14 0 86 62 48 0 52 
1083 1 78 22 0 78 70 30 0 70 

2 66 so " 62 so 46 24 6 
8 72 28 0 72 72 24 4 68 
4 60 40 0 60 62 36 2 60 

1084 1 58 37 5 63 87 62 1 86 
2 61 48 1 60 64 so 6 68 
3 45 66 0 45 40 45 6 4S 
4 67 33 0 67 64 46 0 54 

1085 1 64 S6 0 64 55 44 1 54 
2 40 63 7 33 88 61 6 27 
s 24 75 1 28 27 71 2 25 
4 28 74 8 20 18 81 1 17 

1086 1 26 68 6 20 82 67 1 81 
2 21 77 2 10 so 68 2 28 
3 16 76 0 7 31 60 0 31 
4 30 69 20 10 81 0 10 

1987 1 17 81 2 15 42 58 0 42 
2 17 82 16 4S 57 0 43 
3 6 03 5 35 64 S4 
4 13 87 0 18 18 78 4 14 

1988 1 12 85 8 0 68 46 1 62 
2 24 76 1 28 16 84 0 16 
8 S2 68 0 82 38 62 0 88 
4 18 82 0 18 16 70 5 11 

1080 1 9 00 1 8 56 44 0 56 
2 25 75 0 25 51 49 0 51 
s 47 58 0 47 48 52 0 48 
4 31 69 0 31 3S 66 32 

1990 1 nd nd nd nd 29 67 4 25 

Fonte: INE, Inqueritos Trimestrais de Conjuntura ao Comercio a Retalho. 
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Quadro A.2 - Tendencias de evoluc;ao dos prec;os de venda no comercio a retalho 
de alimentac;ao e bebidas- outros generos alimentlcios (*) (percentagens) 

evolucio em rela~io ao trim. anterior evolucio e1pera.da. para o t.rlm. 
aumento manu ten. dlmlnul. oo.ldo aumento m&Duten. dlmlnul. oo.ldo 

1973 2 26.6 74.4 0 26.6 nd nd nd nd 
3 44.2 66.2 0,6 43.6 66.6 84.6 0 66.6 
4 67 48 0 67 47.6 62.4 0 47.6 

1974 1 72 28 0 72 87 13 0 87 
2 60 40 0 60 60 40 0 60 
3 116 6 0 116 411 61 0 411 
4 116 4 1 114 80 20 0 80 

1976 1 83 17 0 83 66 34 0 66 
2 77 23 0 77 26 74 0 26 
3 38 62 0 38 44 66 0 44 
4 89 11 0 811 33 67 0 33 

1976 1 69 31 0 611 67 33 0 67 
2 71 28 1 70 66 34 0 66 
3 73 27 0 78 64 36 1 63 
4 86 14 0 86 84 16 0 84 

1977 1 88 12 0 88 86 16 0 86 
2 81 111 0 81 74 26 0 74 
3 .j,2 68 0 "2 37 63 0 37 
4 66 "" 0 66 97 3 0 97 

1978 1 80 20 0 80 96 6 0 116 
2 86 16 0 86 117 3 0 117 
8 63 37 0 63 72 27 1 71 
4 76 26 0 76 77 23 0 77 

1979 1 74 26 0 74 72 28 0 72 
2 94 6 0 114 112 8 0 112 
3 76 26 0 76 76 21 3 73 
4 114 6 0 114 77 22 1 76 

1980 1 96 " 0 116 Ill II 0 Ill 
2 74 26 0 7.j, 87 13 0 87 
3 66 36 0 66 8.j, 16 0 84 
4 76 2.j, 0 76 66 36 0 66 

1981 1 67 33 0 67 76 24 0 76 
2 88 10 2 86 113 7 0 93 
3 76 26 0 76 42 66 2 40 
4 79 21 0 79 77 23 0 77 

1982 1 80 18 2 78 84 16 0 84 
2 68 311 3 66 68 211 3 66 
3 61 39 0 61 63 36 2 61 
4 69 40 1 68 60 38 2 68 

1983 1 88 11 1 87 82 16 2 80 
2 81 19 0 81 67 43 0 67 
3 96 6 0 95 811 10 88 
4 75 24 1 74 70 211 69 

1984 1 80 19 1 711 72 27 71 
2 115 4 1 94 89 10 1 88 
3 70 30 0 70 77 23 0 77 
4 72 28 0 72 69 29 2 67 

198(> 1 87 11 2 86 84 14 2 82 
2 66 33 1 6(> 611 40 (>8 

8 62 38 0 62 r.o 41 0 511 
4 46 (>(> 0 46 C.9 40 68 

1986 1 54 43 3 61 72 27 71 
2 81 67 2 29 27 62 11 16 
3 30 69 29 30 68 2 28 
4 35 64 34 28 74 s 20 

1987 1 32 66 2 30 37 63 0 37 
2 39 66 6 33 18 7S 7 11 
s 30 70 0 so 44 6(> 48 
4 31 64 6 26 32 67 1 31 

1988 1 44 66 0 44 69 34 7 62 
2 83 66 82 ss 66 1 32 
s (>6 43 1 C.6 36 6C. 0 86 
4 86 64 0 36 43 56 42 

1989 1 61 38 1 60 72 28 0 72 
2 66 44 0 56 47 68 0 47 
s 60 40 0 60 28 72 0 28 
4 45 6(> 0 46 37 63 0 37 

1990 1 nd nd ud nd 64 46 0 (>4 

(*) Ate 1981.4 com a designa~ao de "generos alimenticios (excepto bebidas) n.e.". 

Fonte: INE, Inqueritos Trimestrais de Conjuntura ao Comercio a Retalho. 
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Quadro A.3 - Tendencias de evoluc;ao dos prec;os de venda no comercio a retalho 
de alimentac;ao e bebidas- outros subgrupos (*) (percentagens) 

evolu~io em rela~io ao trim, anterior evolus:io e1perada para o trim. 
aumento manu ten. dimlaul. oaldo aumento manu teD. dlmlaul. oaldo 

1973 II 84 11.1 4.0 70.1 ad ad ad ad 
3 0 100 0 0 0 16 So& ·84 
4 43 67 0 43 0 100 0 0 

1974 1 11 89 0 11 14 86 0 14 
II 80 11 0 80 06 6 0 06 
3 100 0 0 100 84 16 0 84 
4 8 04 0 6 0 100 0 0 

1076 1 60 40 0 80 1 00 0 1 
2 6 04 0 6 67 3 40 17 
3 16 84. 0 18 0 811 88 ·88 
4 97 1 2 96 0 100 0 0 

1978 1 14 88 0 14 64 46 0 64 
2 90 10 0 00 86 14 0 88 
8 10 00 0 10 0 10 00 ·00 
4 100 0 0 100 00 10 0 00 

1977 1 47 63 0 4o7 08 0 2 96 
2 43 67 0 43 33 67 0 33 
3 100 0 0 100 43 67 0 48 
4 100 0 0 100 67 43 0 67 

1978 1 82 18 0 82 67 37 6 61 
2 100 0 0 100 811 18 0 82 
3 100 0 0 100 60 •o 0 60 
4 100 0 0 100 60 41 0 60 

1070 1 87 13 0 87 88 12 0 88 
2 04 0 6 88 86 16 0 86 
3 04 0 6 88 02 2 6 86 
4 94 0 6 88 86 9 6 79 

lOBO 1 04 0 6 88 86 0 6 79 
2 0 92 8 ·B 02 2 6 86 
3 10 84 6 4 0 92 8 ·B 
4 18 82 0 18 7 84 g -2 

1981 1 95 6 0 96 38 62 0 38 
2 98 2 0 98 96 6 0 96 
3 86 16 0 86 84 11 6 79 
4 38 67 5 33 38 16 47 .g 

1982 1 53 "7 0 53 39 56 5 34 
2 21 37 42 ·21 61 so 0 61 
3 32 68 0 32 73 27 0 73 
4 17 61 22 ·6 "6 56 0 "6 

1983 1 63 37 0 63 34 66 0 34 
2 19 39 "2 ·23 9 91 0 g 
3 86 16 0 86 18 82 0 18 
4 63 "7 0 63 28 72 0 28 

198" 1 91 g 0 Ill 34 60 6 28 
2 73 13 u 59 74 26 0 74 
3 77 23 0 77 63 32 6 58 
4 22 78 0 22 6" 46 0 54 

11185 1 84 I) 7 77 18 82 0 18 
2 67 36 8 49 56 41 3 68 
3 70 30 0 70 21 71 8 13 
4 26 61 u 11 19 77 4 15 

1986 1 13 83 4 9 45 55 0 46 
2 12 77 11 1 20 68 12 8 
3 7 80 13 -6 18 82 0 18 
4 19 70 11 8 8 79 13 -5 

1987 1 12 88 0 12 25 73 2 28 
2 14 74 12 2 9 91 0 9 
3 19 81 0 111 68 37 0 63 
4 10 90 0 10 16 83 15 

1988 1 39 61 0 31) 18 78 4 14 
2 6 94 0 6 16 84 0 16 
3 29 69 2 27 8 92 0 8 
4 55 45 0 55 23 77 0 23 

1989 1 57 43 0 57 34 66 0 84 
2 60 40 0 60 12 88 0 12 
3 12 88 0 12 62 38 0 62 
4 7 88 10 ·8 42 54 4 88 

1990 1 ad ad nd nd 77 13 10 67 

(*) Agrega~ao das peixarias e do comercio a retalho de bebidas. 

Fonte: INE, Inqueritos Trimestrais de Conjuntura ao Comercio a Retalho. 
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Quadro A.4 - Tendencias de evoluc;ao dos prec;os de venda no comercio a retalho de 
alimentac;ao e bebidas - supermercados e hipermercados com predom1nio de bens alimentares 

(percentagens) 
evolu~io em rela.ljji.O a.o trim. a.nterior evolu~i.o e•pera.da para. o trim. 

aumento manu ten. diminui. oo.ldo a.umento manuten. dimlnui. ...I do 
1982 1 117 s 0 07 Dd nd nd nd 

2 05 5 0 1)6 06 4 0 116 
s 06 4 0 116 BS 17 0 BS 
4 110 10 0 110 79 21 0 711 

198S 1 100 0 0 100 116 4 0 06 
2 97 s 0 07 06 5 0 05 
s 07 s 0 117 114 6 0 114 
4 liS 7 0 liS 117 8 0 117 

11184 1 118 2 0 118 110 1 0 1111 
2 07 s 0 07 08 2 0 08 
3 01 0 0 Ill 115 5 0 06 
4 90 10 0 00 95 4 0" 

lll8S 1 115 s 0 115 110 1 0 1111 
2 116 4 0 1)6 02 8 0 112 
3 91 9 0 Ill 03 7 0 liS 
4 01 9 0 91 86 15 0 85 

1986 1 91 8 1 90 96 4 0 96 
2 82 18 0 82 78 22 0 78 
3 11 811 0 11 71 211 0 71 
4 12 88 0 12 12 88 0 12 

1087 1 so 58 s 36 80 20 0 80 
2 31 60 0 31 S2 67 1 31 
3 S9 56 5 34 25 75 0 25 
4 66 S4 0 66 45 54 1 44 

1088 1 83 16 1 82 BS 17 0 BS 
2 26 74 0 26 76 24 1 74 
s 37 6S 0 37 27 7S 0 27 
4 18 81 17 26 74 0 26 

1989 1 36 6S 1 S5 53 46 1 S2 
2 24 7S s 21 26 74 0 26 
3 24 76 0 24 22 7S 3 19 
4 11 811 0 11 17 79 4 13 

1990 1 nd nd Dd Dd 51 49 0 51 

Fonte: INE, Inqueritos Trimestrais de Conjuntura ao Comercio a Retalho. 
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Quadro A.5 - Tendencias de evoluc;ao dos prec;os de venda. no comercio a. reta.lho de vestuario 
e calc;ado - texteis e vestuario (*) (percenta.gens) 

evolus:io em rela<;io ao trim. anterior evolu~io eopera.da. para. o trim. 
au menta manu ten. dlmlnul. oa.ido aumento manu ten. dlmlnul. oa.ldo 

197S 2 66.4 28.6 6 61.4 nd nd nd nd 
s 68.7 20.8 1.6 67.2 66.8 S7.6 6.6 61.2 
4 70 so 0 70 67.1 82.6 o.s 66.8 

1974 1 86 14 0 86 60 44 6 4 ... 
2 26 66 9 16 62 S8 0 62 
s 40 60 0 40 17 68 16 2 
... 28 72 0 28 26 68 7 18 

1075 1 64 sa 8 46 21 70 0 21 
2 S6 64 0 86 18 87 0 1S 
s 52 48 0 52 4 ... 66 0 44 
4 61 so 0 61 5 ... 46 0 64 

1976 1 76 24 0 76 76 24 0 76 
2 84 16 0 84 40 60 0 40 
s 82 18 0 82 54 ... 6 0 64 
4 82 18 0 82 82 18 0 82 

1977 1 95 5 0 115 72 28 0 72 
2 74 26 0 74 114 6 0 114 
s 82 18 0 82 61 Sll 0 61 
4 70 so 0 70 78 22 0 78 

1978 1 69 S1 0 611 64 S6 0 64 
2 75 20 5 70 77 28 0 77 
s 81 19 0 81 64 86 0 64 
4 81 111 0 81 82 18 0 82 

1979 1 76 24 0 76 H 26 0 74 
2 66 88 2 68 a... 16 0 84 
3 84 18 8 81 68 82 0 68 
4 84 16 0 84 94 6 0 114 

1980 1 91 9 0 91 87 13 0 87 
2 60 40 0 60 86 u; 0 86 
s 64 36 0 64 5S 47 0 5S 
4 51 49 0 61 6S S7 0 6S 

1981 1 71 29 0 71 70 30 0 70 
2 48 62 0 48 71 29 0 71 
3 67 29 4 63 46 62 2 44 
4 62 44 4 "s 76 24 0 76 

1982 1 73 27 0 7S 611 31 0 69 
2 69 88 3 66 62 36 2 60 
s 58 42 0 68 66 42 2 64 
4 56 46 0 66 77 23 0 77 

1983 1 87 13 0 87 66 34 0 66 
2 74 26 0 74 77 22 1 76 
3 77 22 1 76 76 24 0 76 
4 76 23 1 76 112 8 0 112 

1984 1 7S 21 6 67 81 17 2 79 
2 70 so 0 70 78 22 0 78 
s 66 ss 2 63 64 S6 0 64 
4 68 32 0 68 89 11 0 811 

11186 1 76 26 0 75 73 26 1 72 
2 63 S7 0 63 66 31 3 63 
s 48 51 1 47 6S 46 2 61 
4 58 42 0 58 75 25 0 75 

1986 1 64 36 63 65 30 5 60 
2 36 64 1 34 41 66 3 38 
3 26 70 5 20 22 76 2 20 
4 39 61 0 39 66 44 0 66 

1987 1 ss 61 1 S7 50 48 2 48 
2 67 43 0 67 39 61 0 39 
s 41 54 6 36 14 86 1 13 
4 38 61 1 37 65 45 0 56 

1988 1 35 65 0 36 61 45 4 47 
2 34 66 1 S3 69 41 0 59 
3 28 67 5 23 20 76 4 16 
4 25 76 0 25 S7 63 0 37 

1989 1 42 66 2 40 46 62 2 44 
2 ss 64 1 34 S6 65 0 35 
3 28 66 6 22 26 69 6 19 
4 36 6S 35 44 66 0 44 

1990 1 nd nd nd nd 60 31 9 51 

(*) Incluindo, a partir de 1982.1, as retrosarias. 

Fonte: INE, Inqueritos Trimestrais de Conjuntura ao Comercio a Retalho. 
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Quad.ro A.6 - Tendencias de evoluc;ao dos prec;os de venda. no comercio a. reta.lho de vestuario 
e ca.lc;a.do - sa.pa.ta.rias (percenta.gens) 

evolu~i.o em relac;io ao trim, anterior evolucio e1perada para o trim. 
aumento manu ten. dlmlDul. oaldo aumento manu ten, dlmlDul. oaldo 

1973 2 68.6 21>,6 11.1> 46.7 Dd Dd Dd Dd 
3 63." 36.6 0 63." 30.3 61>.7 0 30.3 

" 63 "7 0 63 66.7 3<1.3 0 66.7 
11>74 1 67 26 7 60 46 64 1 "" 2 11> 81 0 11> 67 83 0 67 

3 60 47 3 47 26 73 2 23 
4 112 "B 0 112 81 11> 0 81 

11>711 1 61 41> 0 Ill 21> Ill> 12 17 
2 24 76 0 24 81 61> 0 31 
3 41 Ill> 0 41 33 60 7 26 
4 46 64 0 46 -&8 62 0 -&8 

1976 1 49 61 0 oil> 72 111 13 61> 
2 73 23 4 61> 28 72 0 28 
3 83 17 0 83 41> -&8 8 41 
4 96 I) 0 I> I'> 87 13 0 87 

1977 1 91 9 0 1>1 61 84 111 86 
2 62 88 0 62 81> 10 1 88 
8 60 40 0 60 78 27 0 78 
4 76 24 0 76 71> 21 0 71> 

11>78 1 88 17 0 83 63 20 8 Ill'> 
2 74 26 0 74 77 23 0 77 
3 78 22 0 78 71'> 26 0 76 
4 70 so 0 70 81 19 0 81 

1979 1 87 18 0 87 70 28 7 68 
2 80 20 0 80 QQ 0 00 
3 88 12 0 88 80 81 0 69 
4 84 16 0 84 89 11 0 89 

1980 1 so 11 0 81> 74 23 8 71 
2 66 4" 1 64 68 84 8 60 
3 36 64 0 86 36 64 1 84 
4 28 72 0 28 46 116 0 46 

11>81 1 49 48 8 46 61 33 6 66 
2 22 78 0 22 48 62 0 48 
3 64 46 0 64 20 71 0 29 
4 47 63 0 47 76 26 0 76 

11182 1 69 29 2 67 411 48 3 46 
2 44 64 2 42 46 64 1 44 
3 56 48 1 56 67 41 2 66 
4 48 66 1 42 71 29 0 71 

1983 1 68 36 1 62 67 41 2 1111 
2 47 49 4 43 36 62 2 84 
3 61 32 7 64 70 27 8 67 
4 72 28 0 72 86 14 0 86 

1984 1 86 14 1 84 83 14 3 so 
2 87 63 0 37 66 84 0 66 
8 58 36 6 62 88 60 8 36 
4 68 37 0 63 78 22 0 78 

1985 1 79 15 6 78 68 27 5 63 
2 54 46 0 54 63 37 0 63 
8 86 67 8 27 44 1'>1 6 39 
4 51 48 1 60 74 26 1 78 

11186 1 40 52 8 82 48 46 7 41 
2 41 511 0 41 62 38 0 62 
8 as S7 8 27 24 76 0 24 
4 49 47 4 4S 69 31 0 69 

1987 1 56 42 2 54 47 45 8 89 
2 42 58 0 42 35 65 0 85 
3 63 81 6 S7 22 68 15 7 
4 58 40 2 66 78 27 0 73 

1988 1 59 27 14 45 S2 39 9 48 
2 26 67 7 19 68 47 0 53 
3 23 61 16 7 25 62 13 12 
4 42 6<1o 4 88 68 32 10 48 

1989 1 45 40 16 80 51 37 12 39 
2 2S 73 2 23 42 58 0 42 
8 25 S9 16 9 16 77 7 9 
4 59 38 3 56 71 29 0 71 

1990 1 Dd Dd Dd Dd 48 32 20 28 

Fonte: INE, lnqueritos Trimestrais de Conjuntura ao Comercio a Retalho. 
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Quadro A. 7 - Tendencias de evoluc;ao dos prec;os de venda no comercio a retalho de 
alimen tac;ao e bebidas e de vestuario e calc;ado (percentagens) 

evolu~i.o em rela~io ao trim, anterior evolu~lo eoperada para o trim. 
a.umento manu ten. dimlnul. oaldo aumento manu tan. dlmlnul. oaldo 

11173 2 60.119 47.07 1.114 411.06 nd nd nd nd 
3 48.60 66.91 0.49 48.11 46.86 88.27 16.88 211.98 
4 66.611 44.81 0.00 66.611 u.oo 66.112 o.o8 48.112 

1974 1 60.06 89.76 0.18 611.87 611.116 811.28 0.82 611.18 
2 67.82 40.78 1.40 66.42 66.81 88.60 o.oo 66.81 
8 78,86 21.07 0,08 78.77 61.67 46.211 2.04 411.68 
4 68.88 80.72 0.46 68.87 62.62 46.66 0.118 61.60 

11176 1 74.20 24.74 1.06 78.14 46.82 64.87 0.81 46.00 
2 60.64 411.46 0.00 60.64 41.28 61.64 7.18 84.10 
8 87.66 62.84 0.00 87,66 86.82 67.18 7.00 28.82 
4 80.68 111.06 0.86 80.22 82.117 67.08 o.oo 82.117 

1976 1 69.88 40.67 o.oo 611.88 68.48 86.18 0.84 68.14 
2 78.04 26.111 0.77 72.27 61.88 38.62 o.oo 61.88 
3 69.80 811,119 0.21 611.611 411.64 88.66 16.81 82.74 
4 76.28 28.72 o.oo 76.28 79.08 20.97 o.oo 711.08 

1977 1 88.82 16.68 o.oo 88.82 72.68 26.87 0.76 71.88 
2 64.80 85.20 0.00 64.80 66.08 84.110 0.08 86.06 
3 66.66 44.84 o.oo 66.66 40.81 66.117 2.72 37.611 
4 68.34 86.66 0.00 68.84 72.81 27.111 o.oo 72.81 

11178 1 70.60 211.19 0.21 70.89 611.68 211.09 1.29 68.84 
2 77.49 21.8" 0.66 76,88 711.88 20.17 o.oo 711.88 
8 71.16 28.68 0.21 70.116 62.16 37.17 0.66 61.60 

" 611.26 80.7" o.oo 611.26 61.66 88.46 o.oo 61.66 
1979 1 81.54 18.46 o.oo 81.64 72.1111 26.88 0.18 72.81 

2 89.79 8.87 1.34 88,46 86.26 14.74 o.oo 86.26 
8 88.112 14,61 1.47 82.46 76.74 21.82 2.48 78.81 
4 84.88 14.06 1.08 83.80 84.66 13.70 1.74 82.82 

1980 1 83.411 14.60 1.111 81.67 86.81 18.04 1.16 84.66 
2 48.08 64.88 2.09 41.00 78.63 20.22 1.16 77.47 
3 40.84 411.60 9.66 31.18 46.16 62.88 1.46 44.70 
4 46.63 64.26 0.21 46.82 60.87 47.61 1.61 411.26 

1981 1 59.94 37.89 2.17 67.76 71.14 28.71 0.16 70.98 
2 64.117 88.91 1.11 68.86 82.119 16.611 0.42 82.67 
8 611.63 29.94 0.58 69.00 69.78 38.16 2.07 67.71 
4 62.1111 46.68 1.48 61.66 60.18 31.88 8.48 61.76 

11182 1 83.20 16.211 0.60 82.70 66.32 82.70 0.98 66.8S 
2 72.21 22.811 4.110 67.32 73.78 22.68 3.69 70.09 
8 73.86 26.12 0.08 78.88 72.07 27.06 0.87 71.19 
4 70.15 27.62 2.28 67.93 68.36 81.20 0.46 67.110 

11188 1 88.97 10.77 0.26 88.72 711.66 111.94 0.60 711.0S 
2 78.78 16.92 4.211 74.411 67.116 211.86 2.70 66.26 
3 89.26 10.42 0.32 88.96 80.74 18.64 0.72 80.01 
4 711.08 20.66 0.86 78.72 80.09 19.48 0.44 711.66 

11184 1 86.46 12.97 1.67 88.89 77.76 21.02 1.21 76.66 
2 84.48 18.118 1.69 82.86 86.77 12.38 0.86 86.91 
3 71'>.87 28.71 0.42 76.45 77.64 21.20 1.16 76.49 
4 73.80 26.20 o.oo 78.80 79.91 19.22 0.87 79.08 

1985 1 85.89 12.87 1.24 84.66 79.48 111.70 0.82 78.66 
2 74.38 28.94 1.68 72.70 70.92 27.66 1.62 69.40 
8 68.88 81.17 0.46 67.98 66.36 88.82 1.82 64.04 
4 62.18 86.27 1.60 60.64 64.67 84.72 0.72 63.85 

11186 1 63.92 83.66 2.43 61.49 78.93 24.89 1.18 72.76 
2 60.60 47.72 1.78 48.71 60.91 44.92 4.17 46.74 
8 17.96 78.85 8.21 14.74 46.06 64.22 0.72 44.34 
4 24.26 74.32 1.42 22.84 22.18 76.98 1.86 20.88 

1987 1 88.00 64.89 2.11 30.89 66.62 42.88 0.65 56.87 
2 88.66 68.91 2.54 31.01 28.93 69.07 2.00 26.92 
8 82.61 64.87 8.03 211.68 32.22 66.02 0.86 81.37 
4 43.69 66.10 1.32 42.27 88.68 60.16 1.16 37.63 

1988 1 66.66 42.96 1.40 54.26 68.74 83.31 2.95 60.79 
2 26.96 72.25 0.80 26.16 61.61 47.85 0.64 50.87 
3 38.31 511.89 1.80 36.51 27.57 71.28 1.15 26.42 
4 26.90 72.60 0.60 26.30 81.53 67.23 1.24 30.28 

1089 1 41.52 56.76 1.72 39.80 55.20 43.56 1.24 53.95 
2 85.55 62.99 1.46 84.10 34.40 65.60 o.oo 84.40 
8 34.85 64,09 1.56 82.80 29.27 68.37 2.36 26.91 
4 26.10 72.79 1.02 25.17 31.28 66.67 2.04 29.24 

1990 1 nd nd nd nd 52.28 44.40 3.82 48.96 

Fonte: INE, Inqueritos Trimestrais de Conjuntura ao Comercio a Retalho. 
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