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Capítulo V: Estimação e comportamento do modelo dinâmico 

híbrido simples aumentado pelos preços dos activos 

 

 

 

V.1. Introdução 

 

 

 Após a apresentação e fundamentação do modelo realizada no capítulo anterior, 

vamos começar por apresentar o conjunto de dados que será utilizado, e proceder à 

estimação e, posteriormente, simulação do modelo. 

Um objectivo fundamental deste capítulo (sub-secção V.3.3.), é o de contribuir para 

a resposta à questão colocada na sub-secção I.3.3.2. do Capítulo I, quando realizámos a 

revisão da literatura mais relevante: “têm os bancos centrais, na definição da política 

monetária, sido sensíveis à evolução dos preços dos activos?”. Em concreto, 

procuraremos responder à questão imediatamente colocada a seguir naquela sub-secção: 

“é a política monetária sensível ao comportamento do preço dos activos?”. 

Posteriormente, na sub-secção V.3.4., procuraremos contribuir para responder à questão 

também colocada no capítulo I (sub-secção I.3.3.1.): “deverão os bancos centrais, na 

definição da política monetária, considerar os preços dos activos?”. Portanto, na 

investigação empreendida neste capítulo, procuraremos obter respostas para as três 

questões colocadas na introdução, aquando da descrição dos objectivos do capítulo: (1) 

se nas últimas duas décadas, a política monetária da autoridade monetária europeia tem 

sido sensível à evolução dos preços dos activos; (2) qual a influência de diferentes 

calibragens de um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral em termos do 

comportamento dinâmico das suas variáveis endógenas; (3) qual a influência de 

diferentes calibragens do modelo sobre os níveis de bem estar da sociedade.  
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V.2. Dados agregados para a zona euro 

 

 

Esta secção apresenta o conjunto de dados que irá ser utilizado na estimação do 

modelo, aproveitando-se igualmente para descrever alguns factos estilizados para a 

economia da zona euro, em termos de evolução, desvios padrão e autocorrelações para o 

hiato do produto, taxa de inflação, taxa de juro a três meses, preços das acções e preços 

da habitação.  

São utilizados dados trimestrais para o período 1987-2003. Esta amostra exclui o 

período desinflacionista do início dos anos oitenta do século passado e caracteriza-se 

por um regime relativamente estável de política monetária. Tal regime estava associado 

à liderança do Mecanismo de Taxas de Câmbio (MTC) do Sistema Monetário Europeu 

(SME) pela política monetária alemã
1
. 

O Bundesbank iniciou um novo regime de política monetária em 1986, estabilizando 

o objectivo de inflação nos dois por cento anuais, após ter diminuído gradualmente esse 

objectivo desde o início daquela década. Os acontecimentos cambiais e a convergência 

nominal na zona euro servem de motivação para o argumento de que, sensivelmente em 

1986, se verificou o surgimento de um novo regime de política monetária. De facto, 

após Abril de 1986, praticamente deixaram de se verificar realinhamentos nas paridades 

cambiais no seio do MTC. Mesmo a crise cambial de 1992/ 93 acabou por não ter 

consequências estruturais significativas [veja-se Doménech et al. (2001b) e Aguiar e 

Martins (2003)]. A estabilidade cambial, aliada à liberalização dos movimentos de 

capitais – os controlos de capitais foram praticamente ineficazes após 1986 - explica 

porque é que a política monetária dos países individuais perdeu significativamente a sua 

autonomia após os anos de 1986/ 87. Além disso, a convergência nominal em direcção à 

Alemanha – especialmente em termos das taxas de inflação – já tinha em larga medida 

sido alcançada nos finais dos anos oitenta. Para além do recente registo histórico, a 

hipótese de um novo regime monetário informal desde 1986 – antecipando o início da 

terceira fase da União Económica e Monetária (UEM) em 1999 – é também compatível 

com os argumentos previamente avançados em diferentes contextos. McCallum (1997b) 

fez notar que em muitos episódios da história monetária as alterações institucionais 

                                                
1 A colocação de um marco de referência em meados dos anos 80, para uma alteração do regime de 

política monetária é comum na literatura [por exemplo, veja-se Aguiar e Martins (2003, pp. 4-5), autores 

que, aliás, seguimos aqui].  
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seguem-se às alterações de política, o que se teria verificado na Europa no âmbito do 

período preparatório da UEM. Muscatelli e Trecroci (2000) recolheram evidência 

empírica daquela hipótese, à qual Muscatelli et al. (2000) adicionaram novos resultados. 

Também Doménech et al. (2001b) apresentam evidência que conduziu os mesmos 

autores (Doménech et al., 2001a), ao estudo de um modelo para a área da UEM com os 

dados a iniciarem-se em 1986 (Aguiar e Martins, 2003, p. 5).         

Estas considerações justificam o tratamento dos países constituintes da UEM, pré- 

1999, como estando sob a alçada de uma autoridade monetária única, que designaremos 

por “virtual”. 

Na nossa análise vamos utilizar fundamentalmente os dados da Area Wide Model 

Database (AWMD), publicada em Fagan et al. (2001), e ampliada com dados mais 

recentes publicados nos Boletins Mensais do Banco Central Europeu (BCE). Serão 

consideradas as seguintes variáveis: hiato do produto, taxa de inflação, taxa de juro de 

curto prazo, preços das acções e preços da habitação. Os dados são trimestrais, 

compreendendo a análise o período 1988:1-2003:2. 

Começando pelo hiato do produto, este será dado pelo desvio percentual do PIB real 

relativamente ao seu valor potencial. Uma primeira questão prende-se com a 

determinação do PIB potencial. Para tal, utilizamos três métodos distintos (ajustamento 

linear, ajustamento quadrático e o filtro de Hodrick-Prescott, com  = 1600
2
). Os 

valores obtidos para o hiato do produto pelos três métodos são apresentados na figura 

seguinte: 

 

Figura V.1. Hiato do produto (output gap) na zona euro. 

 

Fonte: Banco Central Europeu, Boletim Mensal. Cálculos do autor. 

                                                
2 Hodrick e Prescott (1997) desenvolvem um modelo que, aplicado às séries temporais macroeconómicas, 

faz uma separação entre a sua tendência e os seus movimentos cíclicos. 
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Tal como podemos observar pela Figura V.1., obtemos três conjuntos de resultados 

muito similares, sendo os dados obtidos pelo filtro de Hodrick-Prescott (HP) menos 

voláteis. Após o segundo choque petrolífero verificou-se uma recessão, seguida por 

diversos anos de estagnação, até ao final de 1988, ano em que a actual zona euro iniciou 

um período de crescimento que terminou no final de 1992. Ao mesmo tempo da crise do 

MTC em 1992/ 93, que se seguiu à reunificação alemã, o hiato do produto regista 

novamente uma quebra que só termina em 1994. Daí até ao final de 1999, a economia 

entra novamente num período de hiato do produto negativo, que findou no ano 2000, 

registando-se uma componente cíclica do PIB acima dos dois por cento em 2001. A 

partir daí temos uma vez mais um hiato do produto negativo. 

Smets (2000) e Coenen e Wieland (2000) medem o hiato do produto pelos desvios 

de uma tendência linear e Camba-Méndez e Palenzuela (2001), Fagan et al. (2001) e Mc 

Morrow e Roeger (2001) oferecem diferentes estimativas para o hiato do produto na 

zona euro. Na eventualidade de escolher uma das formas de medição do hiato do 

produto, e após uma comparação das diferentes metodologias utilizadas para a medição 

do hiato do produto, escolheríamos o filtro de Hodrick-Prescott, o qual, para além de ser 

judgement free, parece adequar-se relativamente bem às diferentes fases da actividade 

económica europeias, identificadas por indicadores económicos alternativos [Mc 

Morrow e Roeger (2001) chegam a essa conclusão]. 

A taxa de inflação é dada pela taxa de crescimento anualizada do Índice de Preços 

no Consumidor Harmonizado (IPCH). A taxa de juro é dada por uma taxa anualizada a 

três meses do mercado monetário. A evolução destas duas variáveis, conjuntamente 

com a sua diferença (medida da taxa de juro real), é apresentada na figura seguinte: 

 

Figura V.2. Taxas de juro e taxa de inflação na zona euro. 

Fonte: Banco Central Europeu, Boletim Mensal. 
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A taxa de inflação aumentou ligeiramente no final dos anos oitenta do século 

passado, diminuindo continuamente de 1990 a 1998 e aumentando novamente de 1999 a 

2001, antes de cair uma vez mais. Esta tendência de diminuição da taxa de inflação na 

última década do século passado, resultado, fundamentalmente, da convergência 

nominal na Europa, reflecte-se igualmente no comportamento da taxa de juro de curto 

prazo. Nesta, note-se apenas a ocorrência de um pico em 1994/ 95, que se seguiu a uma 

contracção da política monetária norte americana na Primavera de 1994.  

Para descrever a evolução dos preços das acções na zona euro utilizamos o índice 

Dow Jones Stoxx Broad (Europa), retirado da base de dados do Eurostat (NewCronos). 

Os dados relativos aos preços da habitação são agregados a partir de dados nacionais 

publicados pelo Bank for International Settlements (BIS)
3
. Estes índices e os seus 

respectivos desvios percentuais face a uma tendência dada pelo filtro de Hodrick-

Prescott, são apresentados na figura seguinte: 

 
Figura V.3. Preços das acções e da habitação na zona euro e desvios face a uma tendência (HP). 
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Fonte: Eurostat (Base NewCronos) e Bank for International Settlements. Cálculos do autor. 

                                                
3 Os dados do BIS terminam em 2003:2 (determinando o fim do período amostral) e apenas 

compreendem, para o período considerado, seis países da zona euro (Bélgica, Espanha, Finlândia, 

Holanda, Irlanda e Itália). Perante isto, construímos um índice dos preços da habitação na zona euro para 

esses seis países, ponderando os seus valores pela sua importância relativa média no PIB dos seis (Bélgica 

= 9,1%; Espanha = 23,9%; Finlândia = 3,9%; Holanda = 13%; Irlanda = 2,6%; Itália: 47,5%). A escolha 

recaíu sobre os dados do BIS, apesar do BCE compilar e publicar dados semi-anuais dos preços da 

habitação na zona euro, baseado em dados nacionais não harmonizados, embora apenas para os anos mais 

recentes [veja-se ECB (2006)]. 
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Na evolução histórica destes dois preços de activos, não obstante a análise por país 

já realizada no capítulo II (sub-secção II.2.4.), destacamos: por um lado, o crescimento 

nos preços da habitação no início dos anos noventa do século vinte, e também o 

movimento ascendente no final dessa década, que se prolonga até à actualidade; por 

outro lado, o ciclo ascendente dos preços das acções, e a sua subsequente queda, 

registado ao longo dos últimos sete anos da amostra. 

O quadro seguinte apresenta alguns dados sobre o co-movimento das duas séries 

(correlações cruzadas), procurando constatar se o mercado accionista funciona ou não 

como indicador avançado do comportamento do mercado habitacional. 

 

Quadro V.1. Dados sobre o co-movimento das séries dos preços das acções (a) e habitação (b) 

correlação cruzada: a com b(i). 

I -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Níveis 0,252 0,325 0,401 0,481 0,565 0,575 0,592 0,596 0,609 

Desvios -0,254 -0,149 -0,007 0,125 0,227 0,284 0,304 0,258 0,255 

Fonte: Bank for International Settlements. Cálculos do autor. 

 

Como se pode observar, para além de alguma correlação positiva entre as duas 

séries, cuja existência aliás já se tinha detectado ao nível da maior parte dos países 

(veja-se, no capítulo II, o Quadro II.8.), verifica-se uma tendência para os preços das 

acções liderarem (lead) os preços da habitação, funcionando como que um indicador 

avançado destes. Aliás, a mesma forma de relação entre os ciclos evolutivos destas 

séries foi documentada por outros autores [e.g., Detken e Smets (2004)]. Dado que os 

custos de transacção no mercado accionista são muito inferiores aos verificados no 

mercado da habitação, os preços da habitação apenas respondem com algum 

desfasamento às alterações nas condições macroeconómicas. 

O Quadro VA.1 do Apêndice VA. apresenta os desvios padrão e as autocorrelações 

para cada série. Aparte a forte volatilidade dos preços das acções, a taxa de juro e o 

hiato do produto (excepto o obtido pelo filtro de HP), apresentam uma maior 

volatilidade, ao passo que nas séries da inflação e da taxa de juro se observa uma forte 

persistência. 

Dado que as propriedades estatísticas destes dados irão ter seguidamente 

implicações importantes, vamos verificar o seu grau de estacionariedade. Tal como 

podemos ver no Apêndice VA.
 
(Quadros VA.2 e VA.3), com excepção da taxa de 

inflação e da taxa de juro, os testes ADF e de Phillips-Perron sugerem que todas as 



 267 

séries são estacionárias, na medida em que a hipótese de raiz unitária é rejeitada para as 

variáveis em níveis. Note-se que, esta conclusão vai contra os resultados de Gerlach-

Kristen (2003), embora para uma amostra mais curta.  
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V.3. Estimação e resultados 

 

 

Nesta secção vamos estimar individualmente cada uma das equações constituintes 

do modelo apresentado no capítulo IV. A secção termina com, mediante os resultados 

obtidos, a recuperação dos valores para os parâmetros estruturais do modelo e algumas 

conclusões. 

Começamos por reescrever as equações a estimar: 

 

yt = - r  (it - Et t+1) + y  Etyt+1 + pa  pat + t       (V.1) 

t = y  yt +   Et t+1 + (1 - )  t-1 + t         (V.2) 

  pat = pa  Etpat+1 - r  (it - Et t+1) + (1 - pa)  Etyt+1 + t     (V.3) 

it = c +   it-1 +   Et t+1 + y  Etyt+1 + pa  pat-1 + t     (V.4) 

 

A equação (V.1) é uma equação da procura agregada que determina o hiato do 

produto como uma função da taxa de juro real de curto prazo (um efeito negativo), do 

hiato do produto esperado (um efeito positivo), dos preços dos activos (em consideração 

dos efeitos riqueza e balanço dos preços dos activos sobre a procura agregada, tal como 

foram descritos no capítulo I), e de um choque da procura.      

A equação (V.2) é uma curva de Phillips “novo Keynesiana” híbrida ou curva de 

ajustamento dos preços, onde a inflação depende da inflação esperada e desfasada (   

[0, 1] representa o grau de forwardness), do hiato do produto corrente e de um choque 

do tipo cost push t.  

A equação (V.3) descreve a dinâmica prospectiva do preço dos activos e tem as suas 

raízes num modelo simples de avaliação da activos: os desvios do preço do activo face à 

sua tendência são uma função dos dividendos esperados no futuro (incorporados nos 

desvios esperados), da taxa de juro real de curto prazo, do hiato do produto do próximo 

período (também uma medida dos dividendos futuros esperados) e de um termo de 

perturbação. 

A Equação (V.4) representa a função de reacção do banco central; o banco central 

ajusta o seu instrumento de política de acordo com a evolução dos desvios da inflação 

face ao objectivo, da existência de um hiato do produto e da ocorrência de desvios dos 
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preços dos activos face à sua tendência. Além disso, o banco central procura não 

provocar movimentos acentuados na taxa de juro. 

Para realizar uma análise ou simulação do desempenho deste modelo, temos de 

estimar ou calibrar os parâmetros do mesmo. A partir daí, poderá resolver-se o modelo 

analiticamente e, desse modo, contar com uma solução analítica que servirá para obter 

funções impulso-resposta ou realizar simulações estocásticas. 

Sendo o nosso modelo um modelo híbrido, que inclui comportamentos do tipo 

prospectivo (forward looking) e retrospectivo (backward looking) e com elementos de 

expectativas racionais, torna-se impossível utilizar o método ordinário dos mínimos 

quadrados (OLS), de modo que vamos utilizar o método dos momentos generalizado 

(GMM)
4
.  

Tal como afirmam Johnston e DiNardo (2001, p. 359), ao longo das última duas 

décadas, intensificou-se a utilização do GMM, especialmente desde a publicação do 

artigo de Hansen (1982). Constitui um método extremamente popular dado que: 1) 

abriga muitos estimadores comuns e fornece um enquadramento útil para a sua 

comparação e avaliação; 2) fornece uma alternativa simples a outros estimadores, 

especialmente quando é dífícil deduzir o estimador da máxima verosimilhança. O ponto 

de partida da estimação pelo GMM é a existência de uma relação teórica que os 

parâmetros deverão satisfazer, sendo que, a ideia é a de escolher as estimativas dos 

parâmetros de modo que essa relação teórica seja o mais adequadamente possível 

satisfeita. A relação teórica é substituída pela sua contrapartida amostral e as estimativas 

são escolhidas de modo a minimizar a distância ponderada entre os valores teóricos e 

reais. O GMM é um estimador robusto, na medida em que, ao contrário da estimação 

por máxima verosimilhança, não requer informação acerca da distribuição exacta das 

perturbações. De facto, muitos estimadores comuns na econometria podem ser 

considerados como casos específicos do GMM. A relação teórica que os parâmetros 

deverão respeitar constitui um conjunto de condições de ortogonalidade entre uma 

                                                
4 Refira-se que Guay e Pelgrin (2004), identificam três problemas inerentes a esta estratégia de estimação. 

Em primeiro lugar, o estimador GMM usual em dois passos tem propriedades assimptóticas 
questionáveis, sendo raramente eficientes em amostras finitas; em segundo lugar, o estimador GMM em 

dois passos sofre de falta de invariância das transformações das condições originais de momentos; em 

terceiro lugar, as propriedades em amostras pequenas do GMM dependem, de modo crucial, do número 

de desfasamentos utilizados na estimação da matriz de variâncias e covariâncias. Maddala (2001) também 

argumenta que o método GMM cria inconsistências significativas nos estimadores de variáveis 

instrumentais, se a correlação entre uma variável endógena e a sua correspondente variável instrumental 

fôr baixa, ou se uma variável instrumental é fracamente correlacionada com o termo de perturbação. Por 

exemplo, no nosso modelo, é difícil encontrar variáveis instrumentais válidas que não sejam de algum 

modo correlacionadas com a trajectória dos preços dos activos. 
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função dos parâmetros e um conjunto de variáveis instrumentais (zt). Este vector zt de 

instrumentos compreende o conjunto de informação do banco central no momento em 

que a taxa de juro é determinada. As equações a estimar implicam um conjunto de 

condições de ortogonalidade porque os elementos de zt incluem variáveis desfasadas 

que ajudam a prever os valores para a inflação e hiato do produto, bem como variáveis 

contemporâneas que são não correlacionadas com os choques
5
. Utilizando o GMM, este 

conjunto de condições de ortogonalidade constitui a base da estimação dos diferentes 

vectores de parâmetros, com uma matriz de ponderações óptima que considera a 

possível autocorrelação nos termos de erro. Na medida em que a dimensão do vector zt, 

ou seja, o número de instrumentos, excede o número de parâmetros a serem estimados, 

o modelo está sobre-identificado. Nesse caso, será necessária a utilização da estatística J 

de modo a testar as restrições de sobre-identificação e validar a nossa especificação bem 

como o conjunto de instrumentos utilizado
6
. Tal como é referido por Clarida et al. 

(1998), a não rejeição das condições de ortogonalidade implica que a autoridade 

monetária considera variáveis desfasadas na sua função de reacção, apenas na medida 

em que tal é útil para prever a inflação futura. 

Portanto, as Equações (V.1) a (V.4) são estimadas individualmente através do 

GMM, em que as variáveis esperadas no futuro (desconhecidas), são substituídas pelos 

seus valores realizados ex post e são utilizadas variáveis desfasadas como instrumentos. 

Posteriormente, os valores estimados serão utilizados na calibragem do modelo
7
. 

Finalmente, note-se que, nas estimações utilizaremos fundamentalmente o conjunto de 

dados agregados trimestrais, relativos ao período 1988:1-2003:2, apresentados e 

descritos na secção anterior.  

                                                
5
 Note-se que, o hiato do produto é medido com erros e a taxa de inflação é uma determinante 

fundamental quer da inflação quer do produto. Tal possivelmente poderá implicar que cov( t, erro)  0 e / 

ou cov(xt, erro)  0, o que resulta em estimativas OLS enviesadas e inconsistentes (enviesamento de 
simultaneidade). O GMM fornece um procedimento de estimação consistente, sendo os estimadores 

GMM fortemente consistentes e assimptoticamente normais (Hansen, 1982).        
6 Sob a hipótese nula de que as restrições de sobre-identificação são satisfeitas, a estatística J vezes o 

número de observações da regressão segue assimptoticamente uma distribuição 2 com um número de 
graus de liberdade igual ao número de restrições de sobre-identificação. Utilizamos este teste para validar 
o nosso conjunto de instrumentos, uma vez que uma rejeição dessas restrições indicaria que algumas 

variáveis do conjunto de informação não satisfazem as condições de ortogonalidade, o que implicaria a 

rejeição do modelo [veja-se Hansen e Singleton (1982)]. Note-se que, e relativamente à função de reacção 

do banco central, a não rejeição da ortogonalidade implica que a autoridade monetária considera as 

variáveis desfasadas naquela função apenas na medida em que são úteis para prever a inflação ou o 

produto futuros. Finalmente, refira-se que o teste J tem um poder fraco na medida em que não é aplicado 

contra uma hipótese alternativa específica. 
7 Tal como sugere Favero (2001a), existe uma relação muito estreita entre o método GMM e a perspectiva 

de optimização inter-temporal da macroeconomia moderna.   
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V.3.1. Estimação da curva IS 

 

 

Eliminando as expectativas não observadas e baseadas na informação em t, 

podemos reescrever do seguinte modo a equação (V.1) em termos das variáveis 

realizadas: 

 

yt = - r  (it - t+1) + y  yt+1 + pa  pat + 
y
t        (V.5) 

 

onde, 
y
t = t – [ r  ( t+1 - Et t+1) + y  (yt+1 - Etyt+1)], ou seja, o termo de perturbação 

na equação (V.5) é uma combinação linear dos erros de previsão da inflação e do hiato 

do produto e do choque exógeno na procura agregada. Refira-se que o conjunto de 

condições de ortogonalidade implícitas na equação (V.5) é: 

 

Et [ yt + r  (it - t+1) - y  yt+1 - pa  pat zt ] = 0       (V.6) 

 

Sendo zt um vector de variáveis ortogonais em relação a 
y

t, que constitui a base da 

estimação do vector de parâmetros, através do GMM.   

O Apêndice VB. (Quadro VB.1) apresenta os resultados para as diferentes 

especificações estimadas. Começamos por observar que, baseados no teste J de sobre-

identificação de Hansen, não podemos rejeitar as condições de ortogonalidade em todas 

as nossas estimações. Os p-values para a hipótese nula de que os termos de erro estão 

não correlacionados com os instrumentos são sempre relativamente elevados em todas 

as regressões efectuadas, sendo apresentado nos quadros o valor do teste J.  

Os coeficientes estimados para a curva IS [equação (V.5)] são significativos e 

possuem os sinais esperados, com excepção dos preços dos activos. Em geral, um 

aumento de um ponto percentual na taxa de juro real irá, dependendo da medida 

utilizada para o hiato do produto, diminuí-lo entre 0,018 e 0,067 pontos percentuais. Tal 

como afirmam Djoudad e Gauthier (2003, p. 12), estes fracos efeitos da taxa de juro real 

sobre o hiato do produto parecem ser comuns na literatura
8
. O hiato do produto do 

período seguinte apresenta-se como bastante significativo, sendo aceite na maioria dos 

                                                
8 “The traditional interest rate channel seems controversial, as Bernanke and Gertler (1995) point out: 

empirical studies have great difficulty in identifying significant interest rate effects on output, perhaps 
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casos a hipótese de que o seu coeficiente é igual a um, tal como é sugerido pelo nosso 

modelo. Relativamente aos efeitos dos preços dos activos sobre o hiato do produto, 

realça-se o aspecto de que os preços das acções e da habitação apresentam geralmente 

coeficientes não significativos e negativos, o que é contrário ao esperado. Portanto, com 

os dados para o hiato do produto, não podemos confirmar uma das conclusões a que 

chegámos após a estimação efectuada no capítulo II, embora os resultados não sejam 

passíveis de uma comparação directa. Naquele capítulo evidenciámos a existência de 

uma influência significativa do comportamento nos preços dos activos sobre a despesa 

agregada (consumo) e, para além disso, que os preços da habitação exerciam uma 

influência relativamente mais importante do que os preços das acções sobre a despesa. 

Finalmente, de entre as estimações apresentadas no Quadro VB.1, destacamos as 

estimações obtidas com o hiato do produto calculado linearmente, na medida em que se 

apresentam mais robustas. 

 

 

 

V.3.2. Estimação da curva de ajustamento de preços 

 

 

Tal como na estimação da curva IS, na estimação da curva de ajustamento de preços 

começamos por eliminar as expectativas não observadas e baseadas na informação em t, 

e reescrevemos a equação (V.2) em termos das variáveis realizadas. Note-se que, alguns 

modelos utilizam horizontes de previsão de quatro trimestres [e.g., Orphanides (2001a) 

e Boivin e Giannoni (2003)]. Aqui vamos admitir o pressuposto simplificador de que a 

política envolve horizontes de previsão para a inflação não superiores a um trimestre: 

 

t = y  yt +   t+1 + (1 - )  t-1 + t         (V.7) 

 

onde, t = t –   ( t+1 - Et t+1), ou seja, o termo de perturbação na equação (V.7) é 

uma combinação linear do erro de previsão da inflação e do choque cost push. 

Os resultados da estimação da curva de Phillips são apresentados no Apêndice VB. 

(Quadro VB.2), sendo utilizados os três métodos de cálculo do hiato do produto. Como 

                                                                                                                                          
because monetary policy operates through other channels (e.g., asset prices, exchange rate, credit, 
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se nota, as restrições de sobre-identificação não podem ser rejeitadas, pelo que o teste de 

Hansen suporta a validade do conjunto de instrumentos utilizado. Note-se igualmente 

que não surge o efeito contra-intuitivo (negativo) do hiato do produto sobre a inflação, 

tal como é evidenciado por alguma literatura [e.g., Gali e Gertler (1999) e Gali et al. 

(2001)]. A componente prospectiva da inflação assume um valor em torno dos 0,45, 

sendo sempre claramente aceite, através de um teste de Wald, a hipótese nula de que  

+ (1- ) = 1. Portanto, esta distribuição algo equitativa entre as componentes forward e 

backward looking, está mais próxima dos resultados de Fuhrer e Moore (1995) e 

McAdam e Willman (2003b) do que daqueles trabalhos que ressaltam a componente 

forward looking [Gali e Gertler (1999) e Gali et al. (2001 e 2003)]. 

 

 

 

V.3.3. Estimação da curva para os desvios dos preços dos activos 

 

 

Começando por eliminar as expectativas não observadas e baseadas na informação 

em t, podemos reescrever a equação (V.3) em termos das variáveis realizadas: 

 

pat = pa  pat+1 - r  (it - t+1) + (1 - pa)  yt+1 + 
pa

t      (V.8) 

 

onde, 
pa

t = t – [ pa  (pat+1 - Etpat+1) + r  ( t+1 - Et t+1) + (1 - pa)  (yt+1 - Etyt+1)],  ou 

seja, o termo de perturbação na equação (V.8) é uma combinação linear dos erros de 

previsão dos desvios dos preços dos activos, da inflação, do hiato do produto e do 

choque sobre o equity premium. 

Na estimação da equação (V.8) iremos distinguir entre os preços das acções (ps) e 

os preços da habitação (ph), sendo ambos os resultados apresentados no Apêndice VB. 

(Quadro VB.3, linhas A a C e D a F, respectivamente). Tal como nas estimações 

anteriores, o teste J da correlação entre o conjunto de instrumentos utilizados e o erro 

estimado suporta decididamente a validade dos instrumentos utilizados. 

Relativamente aos preços das acções, os resultados encontrados são na generalidade 

fracos, na medida em que, apesar de pa < 1, rejeitamos sempre a hipótese nula implícita 

                                                                                                                                          
wealth effect) than the short-term interest rate” (Djoudad e Gauthier, 2003, p. 12). 
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no modelo de que pa + (1- pa) = 1. De qualquer modo, encontramos o efeito esperado, 

negativo e fortemente significativo, da taxa de juro sobre o comportamento dos preços 

das acções (com hiato do produto quadrático). Igualmente, expectativas de um hiato do 

produto positivo parecem exercer uma influência positiva sobre os preços das acções, 

desviando-os da sua tendência.  

Os resultados da estimação da especificação para os desvios dos preços da habitação 

respeitam de um modo geral a condição implícita no modelo de que pa + (1- pa) = 1, na 

medida em que, com excepção da especificação E, aceitamos sempre essa hipótese nula, 

apesar de pa ser maior do que um. No entanto, apenas os resultados em que é utilizado 

o hiato do produto obtido por um método linear é que são mais aceitáveis, apesar de 

surgir um efeito contra-intuitivo do hiato do produto esperado sobre os desvios dos 

preços da habitação. Finalmente, registe-se o facto do efeito negativo da taxa de juro 

sobre o comportamento dos preços da habitação (não significativo em dois dos casos), 

ser relativamente mais fraco do que o encontrado para o caso dos preços das acções.  

      

 

 

V.3.4. Estimação da função de reacção da política monetária 

 

 

Tendo evidenciado que os movimentos nos preços dos activos dificilmente irão 

afectar a procura agregada futura e, consequentemente, a inflação futura, vamos nesta 

sub-secção verificar empiricamente qual a resposta do instrumento de política monetária 

aos movimentos nos preços dos activos. Até ao momento, os resultados parecem indicar 

que, mesmo que encontremos evidência estatística significativa de uma ligação dos 

preços dos activos para a taxa de juro, o significado económico de tal ligação será 

reduzido. Os preços dos activos, caso apareçam com resultados significativos no 

Apêndice VB. (Quadro VB.4), podem fazê-lo devido, por um lado, a uma influência 

directa sobre a taxa de juro ou, por outro lado, ao facto de agirem apenas como 

instrumentos úteis na previsão dos valores futuros do hiato do produto ou da inflação, 

aos quais as autoridades monetárias irão responder. De modo a distinguir entre essas 

duas explicações, vamos agora proceder à estimação da função de reacção continuando 

a utilizar variáveis instrumentais. Com este método das variáveis instrumentais procura-
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se testar o seguinte: se os preços dos activos surgirem como significativos no Quadro 

VB.4 apenas porque funcionam como instrumentos de variáveis prospectivas às quais as 

autoridades monetárias respondem, então os coeficientes associados agora aos preços 

dos activos não deverão ser significativamente diferentes de zero. Tal resultado seria 

consistente com a hipótese de que o banco central responde aos preços dos activos, 

apenas na medida em que esses preços fornecem informação útil para a previsão de 

variáveis que surgem na sua função de perda
9
.  

Antes de mais, vamos começar por considerar a equação (V.4) de um modo mais 

simples, retirando-lhe as variáveis de expectativas [equação (IV.41), apresentada no 

capítulo IV]. Logo, podemos realizar a sua estimação recorrendo ao método dos 

mínimos quadrados (OLS), na medida em que não estão presentes variáveis 

prospectivas. Os resultados desta primeira especificação são apresentados no Apêndice 

VB. (Quadro VB.4 – linhas A a M). Neste conjunto de resultados destacamos as linhas 

H, L e M. Note-se que, surge sempre um efeito contra-intuitivo (negativo) dos preços da 

habitação sobre a taxa de juro, embora não significativo. Já o coeficiente dos desvios 

dos preços das acções apresenta valores de muito fraca magnitude, nunca surgindo 

como significativos. O coeficiente de alisamento da taxa de juro ronda os 0,87 e o 

coeficiente associado à inflação é largamente maior do que um e estatisticamente 

significativo, mostrando que a autoridade monetária virtual aumenta suficientemente a 

taxa de juro nominal de modo a aumentar a taxa de juro real, quando a inflação se 

desvia do seu objectivo. Portanto, um aumento de um por cento na inflação leva a 

autoridade monetária a aumentar a taxa de juro real em cerca de 0,5 por cento, o que 

constitui um valor sensivelmente idêntico aos encontrados por Clarida et al. (1998), 

Gerlach e Schnabel (2000) e Djoudad e Gauthier (2003).  

Verificamos igualmente que a autoridade monetária aparentemente não responde às 

pressões de excesso da procura ou da oferta: um aumento de um por cento no hiato do 

produto leva a que a autoridade monetária aumente a taxa de juro em cerca de 0,1 por 

cento, embora os resultados sejam geralmente não significativos. Os mesmos autores 

acima encontram, respectivamente, os seguintes valores: 0,25; 0,23 e 0,32. Portanto, 

verifica-se uma relativa maior preocupação com a estabilização da inflação do que do 

produto. Através da expressão (IV.42), podemos calcular o objectivo de inflação 

                                                
9 Veja-se Fuhrer e Tootell (2004, p. 8): “Such a result would be consistent with the hypothesis that the 

Fed responds to equity prices only insofar as they provide useful information for forecasting variables 

that appear in the Fed’s loss function”. 



 276 

implícito do banco central ( *), utilizando o valor médio amostral da taxa de juro real. 

Nas especificações mais apropriadas, o valor de * rondará os 2,15 por cento, o que nos 

parece perfeitamente plausível
10

.   

Note-se que, a linha M do Quadro VB.4 corresponde à regra de Taylor unicamente 

preocupada com os desvios da inflação (regime de strict inflation targeting), ou seja, 

um regime puro de objectivos de inflação. Neste caso, o coeficiente de alisamento da 

taxa de juro é idêntico e as autoridades monetárias respondem ainda mais 

agressivamente à inflação. Como observação final, o poder explicativo de todas as 

especificações é bastante elevado, sendo que a literatura usualmente atribui tal à 

inclusão de um parâmetro de alisamento da taxa de juro
11

. 

Logo, fazendo um primeiro resumo, numa perspectiva histórica não encontramos 

suporte para a inclusão dos preços dos activos na função de reacção das autoridades 

monetárias. Em termos das variáveis tradicionais, o coeficiente da inflação está bem 

acima da unidade e o coeficiente para o hiato do produto é positivo, mas geralmente não 

significativo. Os nossos resultados mostram uma resposta agressiva à inflação, que pode 

ser parcialmente explicada pelo compromisso por parte das autoridades monetárias em 

estabelecer uma moeda única, o que promoveu o processo de convergência nominal. 

Adicionalmente, os resultados parecem também indicar que o regime monetário na zona 

euro, em vez de procurar deflacionar os desvios significativos dos preços dos activos 

face à sua tendência de longo prazo, simplesmente os ignorou. No entanto, admitimos 

que estes resultados se poderiam inverter com a utilização de dados de maior 

frequência
12

.  

Seguidamente, vamos estimar as diferentes regras de Taylor considerando as 

expectativas. Tal como anteriormente, de modo a estimarmos o modelo, as variáveis 

esperadas no futuro (desconhecidas), são substituídas pelos seus valores realizados ex 

post. Portanto, eliminando as expectativas não observadas e baseadas na informação em 

t, podemos reescrever a equação (V.4) em termos das variáveis realizadas do seguinte 

modo: 

                                                
10 Apenas para razões indicativas, refira-se que o valor médio amostral para a inflação é de 2,02 por 

cento. 
11 De facto, não considerando a possibilidade de alisamento da taxa de jruro, o poder explicativo das 

diferentes especificações cai fortemente. Portanto, o elevado grau de alisamento na taxa de juro poderá 

reflectir um possível erro de especificação do modelo (e.g., variáveis omitidas que são 

autocorrelacionadas ou choques autocorrelacionados).  
12 Recorde-se que, no capítulo I (sub-secção I.4.4.), evidenciámos a existência duma causalidade dos 

preços das acções sobre a taxa de juro. Apesar de, aparentemente, termos aqui resultados contraditórios, 

eles não são comparáveis (e.g., diferente período da amostra e frequência dos dados).  
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it = c +   it-1 +   t+1 + y  yt+1 + pa  pat-1 + 
i
t      (V.9) 

 

onde, 
i
t = t – (1 - )  [   ( t+1 - Et t+1) + y  (yt+1 - Etyt+1)], ou seja, o termo de 

perturbação na equação (V.9) é uma combinação linear dos erros de previsão da 

inflação, do hiato do produto e do choque exógeno de política monetária. 

Os resultados desta segunda especificação são apresentados no Apêndice VB. 

(Quadro VB.4 – linhas N a Z), sendo de destacar os resultados apresentados na linha Z. 

Mais uma vez, podemos começar por afirmar que as restrições de sobre-identificação 

não podem ser rejeitadas, pois a estatística J suporta a validade do conjunto de 

instrumentos utilizado, e que o poder explicativo de todas as especificações continua a 

ser bastante elevado.   

Note-se que, continua a surgir o efeito contra-intuitivo (negativo) dos preços da 

habitação sobre a taxa de juro, ao mesmo tempo que os preços das acções contribuem 

com uma fraca magnitude para a regra de taxa de juro, embora continuem a não ser 

significativos
13

. O coeficiente de alisamento da taxa de juro é agora menor e, calculando 

o objectivo de inflação implícito do banco central ( *), obtemos um valor para * em 

torno dos 2 por cento. A linha Z do Quadro VB.4 corresponde à regra de Taylor num 

regime puro de objectivos de inflação. Neste caso, as autoridades monetárias continuam 

a responder agressivamente à inflação. Portanto, dada a ausência de significância dos 

coeficientes associados aos preços dos activos, poderíamos ser tentados a concluir desde 

já que estes dão um contributo negligenciável para a explicação do comportamento da 

taxa de juro. Voltaremos a este ponto já a seguir. 

Utilizando os parâmetros estimados e os valores esperados para todas as variáveis, 

calculamos as séries previstas. Os gráficos comparativos das séries previstas com as 

observadas são apresentados no Apêndice VC., bem como algumas medidas estatísticas 

daquelas séries, que permitem a sua comparação com os dados apresentados no 

Apêndice VA. Começando pela Figura VC.1, refira-se o fraco contributo dado pelos 

preços dos activos para a explicação do hiato do produto, não se distinguindo as duas 

especificações apresentadas em cada painel. Note-se que, o hiato do produto previsto a 

                                                
13 Note-se que, esta relação inversa entre os preços da habitação e a taxa de juro é algo instável, na 

medida em que, retirando alguns dos últimos anos da amostra, passa-se a ter uma relação positiva. Em 

parte tal poderá ser explicado pelo facto de nos três últimos anos da amostra, apesar de se registar uma 

descida da taxa de juro de curto prazo, o índice de preços da habitação registou um forte movimento 

ascendente. 
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partir das diferentes especificações acompanha de perto o verdadeiro hiato do produto, 

sendo relativamente mais volátil. Pela Figura VC.2 podemos constatar que as três 

estimações seguem relativamente bem a série da inflação. Note-se igualmente que a 

inflação prevista é menos volátil do que a histórica, apresentando um grau de 

persistência similar, embora superior. Na Figura VC.3 são comparadas as séries 

previstas para os preços dos activos com as séries históricas respectivas. As séries 

previstas apresentam uma volatilidade ligeiramente superior, no entanto, seguem de 

perto o comportamento dos dados históricos. Finalmente, nos diferentes painéis da 

Figura VC.4 são comparadas as evoluções das séries previstas com o comportamento 

histórico da taxa de juro de curto prazo. Aquelas apresentam a mesma volatilidade e 

persistência do que os dados históricos, seguindo-os igualmente muito de perto, 

registando-se aliás uma relativa sobreposição das diferentes regras estimadas, sendo 

difícil de discernir diferenças entre elas, pelo menos nos resultados da estimação por 

mínimos quadrados. No geral, tais regras captam o aumento da taxa de juro no final dos 

anos oitenta do século passado e a queda subsequente nos anos noventa, bem como as 

subidas e descidas dos últimos três anos da amostra. No entanto, apesar das 

especificações utilizadas parecerem no seu todo satisfatórias, sugerem que a 

contribuição das variáveis adicionais – preços dos activos – não é suficiente para 

distinguir claramente entre elas. Note-se que, comparando as especificações M e Z, 

correspondentes a uma regra de taxa de juro do tipo strict inflation targeting, com 

algumas especificações que incluam os preços da habitação ou apenas o hiato do 

produto, dificilmente se verifica um melhor ajustamento
14

. Tal pode ser comprovado 

recorrendo aos indicadores apresentados no Quadro VC.2, onde se constata a 

superioridade das especificações mais simples. Já perante a comparação entre uma regra 

com ou sem expectativas, os mesmos indicadores presentes no Quadro VC.2 

evidenciam que uma regra simples, sem expectativas, retrata melhor o comportamento 

da taxa de juro. 

Diversos autores argumentam que, para efeitos de comparação, se deverão comparar 

as séries históricas com as taxas de juro objectivo (i*) implícitas na estimação [veja-se 

entre outros, Clarida et al. (1998) e também Kontonikas e Montagnoli (2002) para uma 

aplicação]. Nas Figuras VC.5 do Apêndice VC., comparamos o comportamento das 

                                                
14 Neste aspecto, a literatura apresenta resultados contraditórios. Por exemplo, para o caso do Reino 

Unido, Kuttner e Posen (1999) sugerem que uma especificação unicamente backward looking suplanta 

uma regra forward looking, o que contraria os resultados de Nelson (2000).  
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taxas de juro objectivo com a taxa de juro de curto prazo efectiva, utilizando como 

exemplos, por um lado, as especificações G, I, L e M e, por outro lado, a especificação 

Z. Tal como se pode notar, a consideração dos preços dos activos (especificação I), 

insere uma volatilidade excessiva sobre a taxa de juro, sendo as especificações M e Z as 

que mais se aproximam dos dados históricos. Nestas últimas, nota-se que no período 

1995-1998 (a sombreado), período em que se regista um hiato do produto negativo, a 

taxa de juro corrente esteve cerca de 150 pontos base acima da taxa objectivo. Tal 

provavelmente dever-se-á também à necessidade da autoridade monetária (virtual) 

mostrar o seu compromisso relativamente ao controle da inflação na preparação para a 

moeda única, apesar do hiato do produto negativo. Portanto, esta evidência indica que o 

comportamento passado da taxa de juro na zona euro virtual, será melhor explicado 

através de uma especificação forward looking, sem considerar os preços dos activos, e 

havendo apenas uma preocupação com os desvios da inflação face ao seu valor 

objectivo
15

.      

Algumas contribuições da literatura argumentam que regras de política estimadas 

para períodos amostrais longos poderão ser afectadas pela instabilidade dos seus 

parâmetros [veja-se Oliner et al. (1996) e Rudebusch (1998 e 2001)]. No caso das 

estimações por OLS, realizando um teste simples de Chow de quebra de estrutura, 

verificamos que, considerando 1999:1 como implicando explicitamente um novo 

regime de política monetária, rejeitamos claramente a hipótese nula de ausência de 

alteração estrutural (no caso da linha G)
16

. Além disso, verificámos se a consideração 

dos preços dos activos contemporaneamente na regra de política fazia alguma diferença. 

Os resultados, embora não apresentados, são similares aos já apresentados no Quadro 

VB.4. 

Em Janeiro de 1999 deu-se início à terceira e última fase para a criação da União 

Económica e Monetária (UEM) na Europa. Note-se que tal facto, apesar de constituir o 

passo final de um processo iniciado no início dessa década, poderá de algum modo ter 

alterado a agressividade das autoridades monetárias europeias na resposta a desvios da 

inflação. De modo a testar uma alteração no regime e nas preferências subjacentes, 

permitimos que, na regra de política, o coeficiente da inflação esperada seja diferente 

                                                
15 Refira-se que, Kontonikas e Montagnoli (2002), numa aplicação ao Reino Unido, apresentam uma 

conclusão exactamente inversa. 
16 Note-se que, uma dificuldade na aplicação do teste de Chow prende-se com a natureza arbitrária da 

partição do conjunto de dados. Uma dada partição pode rejeitar a hipótese nula, e uma outra pode não 

rejeitar [veja-se Johnston e DiNardo (2001, p. 130)].  
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nesse período iniciado com a terceira fase da UEM. Portanto, sendo Dt uma variável 

dummy multiplicativa, que assume o valor de 0 antes de Janeiro de 1999 e o valor de 1 

após essa data, a equação (IV.43) do capítulo IV,  transforma-se na equação (V.10): 

 

it =   it-1 + (1 - )  [ r + * + (  + d  Dt) . (Et t+1 - *) + y  Etyt+1 + pa  pat-1 ] + 
d
t 

 

Caso a autoridade monetária se tenha tornado mais avessa à inflação após aquela 

data, o que conduziria a menores expectativas inflacionistas, será de esperar que o 

coeficiente da variável dummy, d, seja positivo e significativo. Apesar dos resultados 

não serem apresentados no Apêndice, constata-se que o coeficiente associado à variável 

dummy é geralmente não significativo e não positivo. Tal indicará que a passagem à 

terceira fase da UEM não constituiu um momento de alteração da agressividade das 

autoridades monetárias europeias face a desvios da inflação, na medida em que tal 

preocupação já se verificava desde o início da década de noventa. 

 

 

 

V.3.5. Recuperação dos parâmetros estruturais do modelo 

 

 

Na medida em que o modelo apresentado repousa em grande parte numa estrutura 

com fundamentos microeconómicos (apesar das suas equações serem tratadas 

individualmente), podemos, utilizando os nossos resultados, averiguar da robustez e 

plausibilidade de tais fundamentos recuperando alguns dos parâmetros relevantes do 

modelo. 

Começando pela curva IS, recorde-se que o coeficiente r é dado por 1/ , onde  

regula a curvatura da função utilidade relativamente ao consumo. Um valor de 0,05 para 

r implica que  seja igual a 20, o que, comparativamente aos resultados da literatura, 

com ausência de hábitos no consumo, se afigura algo elevado. Já o coeficiente y é 

próximo da unidade, tal como preconizado pelo modelo, ao passo que aos coeficientes 

ps e ph não é dada qualquer interpretação estrutural. Relativamente à estimação da 

curva de Phillips, note-se que o coeficiente associado à inflação futura ( ) é dado por 

/(1+ ). Considerando um factor de desconto próximo da unidade (  = 0,99) e dado 
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que o valor estimado para  é sensivelmente igual a 0,5, obtemos que  é igual a 0,98. 

Ou seja, na definição dos preços para o período corrente, as empresas atribuem uma 

ponderação de 0,98 à taxa de inflação verificada no período anterior. Já o coeficiente y 

é dado pela expressão (IV.25), apresentada no capítulo IV, onde entram os parâmetros 

, , , ,  e . Considerando  = 0,75 (valor plausível para um modelo com dados 

trimestrais, significando que os preços se mantêm fixos um ano em média)
17

 e com  = 

0,99, podemos, dados os valores já encontrados para  e , encontrar uma relação entre 

 e . Por exemplo, à semelhança de Amato e Laubach (2004), admitindo como um 

valor plausível para [ /( -1)] o valor de 1,15, o que implica um markup estacionário de 

15 por cento, obteríamos uma elasticidade de substituição entre bens de 7,68 e uma 

elasticidade da função de desutilidade v igual a 0,447. Este valor é obtido considerando 

y igual a um valor mais plausível de 0,2. Note-se que, Amato e Laubach (2004) 

consideram um valor de 0,6 para .   

 

 

 

V.3.6. Algumas conclusões 

 

 

Numa primeira análise, os nossos resultados não parecem sugerir que o banco 

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

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

ou eliminar o hiato do produto. De facto, e tal como já foi amplamente discutido neste 

nosso trabalho, os banqueiros centrais são muito claros quanto à exclusão dos preços 

dos activos como seu objectivo. Ter como objectivo os preços dos activos será algo de 

difícil na prática, dada a dupla dificuldade de definir os seus valores de equilíbrio e 

definir aquilo que é uma “bolha” nos seus preços. Pelos nossos resultados, os preços dos 

activos considerados dão um contributo negligenciável para a explicação do 

comportamento da taxa de juro (embora a taxa de juro influencie os preços dos activos, 

o que se compreende numa óptica de avaliação dos activos). 

                                                
17 Dennis (2005a) estima que  = 0,75 e Gali e Gertler (1999) encontram valores para  entre 0,83 e 0,92, 

enquanto que para Sbordone (2002),  se situará entre 0,63 e 0,72. Por outro lado, Rotemberg e 

Woodford (1998) argumentam que uma duração média dos preços de três trimestres (  = 0,66), será 
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Num trabalho semelhante, Chadha et al. (2004, pp. 546-548), avançam com 

algumas explicações heurísticas para justificar os seus resultados, explicações essas que 

se podem aplicar em alguns casos ao nosso trabalho. Em primeiro lugar, aqueles autores 

referem a possibilidade dos bancos centrais poderem mentir, dado que existem ganhos 

implícitos no secretismo. Ou seja, em ligação àquilo que foi já referido no capítulo I, 

sub-seccão I.3.2.2., os bancos centrais poderão ter os preços dos activos como 

objectivo, mas não o admitem, de modo a evitar problemas de risco moral. No entanto, 

esta conclusão é discutível, na medida em que os nossos resultados indicam que as 

autoridades monetárias não mentem quando afirmam que não respondem aos preços dos 

activos. Em segundo lugar, sob uma perspectiva diferente, os nossos resultados podem 

ser justificados pelo facto que aquilo que estamos a representar na nossa estimação 

como uma regra sistemática possa ser motivado por uma política discricionária 

ocasional, com objectivos, por exemplo, de combate a bolhas ou desvios acentuados nos 

preços dos activos. Ou seja, os desequilíbrios nos preços dos activos serão 

particularmente importantes na determinação do objectivo de taxa de juro em alturas em 

que sejam perfeitamente visíveis desvios significativos naqueles preços (por exemplo, a 

queda bolsista de 1987 e o rebentar da bolha das dot com em 2000). Portanto, tal como 

afirmam Chadha et al. (2004, pp. 548), também aqui se poderá estabelecer a conclusão 

de que, para além dos desequilíbrios nos preços dos activos não serem estatisticamente 

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

sugere que não sendo essas variáveis fundamentais para uma política monetária 

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

desvios relativamente grandes.         

Os nossos resultados mostram claramente que, para explicar o comportamento da 

taxa de juro (e, portanto, da política monetária), necessitamos não só de um elevado 

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

elevado de comportamento forward looking na determinação do hiato do produto e na 

fixação dos preços. Um peso relativamente grande do alisamento da taxa de juro denota 

de algum modo uma forma algo grosseira de modelizar o comportamento do banco 

central. Além disso, os bancos centrais não parecem comportar-se do modo linear que é 

assumido no nosso modelo e na grande maioria das análises de política monetária. Em 

lugar disso, os bancos centrais ajustam a taxa por meio de pequenos passos, sendo a 

                                                                                                                                          
consistente com os dados microeconómicos relativos ao comportamento das empresas em termos de 

fixação de preços.  
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decisão mais comum de política monetária a de deixar a taxa inalterada. As razões por 

detrás de uma tal política que, de facto, implica um elevado grau de alisamento da taxa 

de juro, terão ainda de ser totalmente descortinadas.  

Note-se que, se bem que os nossos resultados mostrem ser robustos à utilização de 

diferentes especificações e variáveis, são de destacar diversas fragilidades [também 

evidenciadas em Chadha et al. (2004, p. 549)]. A estimação das equações foi levada a 

cabo pelo método dos momentos generalizado. Contudo, apesar da clara não rejeição da 

hipótese nula de um conjunto de instrumentos válido em todas as nossas estimações, 

não é de colocar de parte a possibilidade das equações estarem mal especificadas. Em 

particular, poderá dar-se o caso dos pesos associados a diferentes objectivos estarem 

relacionados de um modo não linear aos argumentos da função de reacção, o que 

entraria em contradição com o pressuposto implícito de linearidade que é aqui mantido. 

De facto, na nossa interpretação, caso os preços dos activos fossem importantes na 

função de reacção do banco central apenas quando estivessem substancialmente 

afastados dos seus valores fundamentais ou de “equilíbrio”, uma extensão lógica desta 

investigação seria a de utilizar funções de reacção não lineares, que procurassem captar 

explicitamente esse comportamento. No entanto, esta interpretação de que a reacção das 

autoridades monetárias aos desvios nos preços dos activos poderá depender da 

magnitude desses mesmos desvios, gerando-se uma função de reacção não linear, não 

será algo fácil de admitir, na medida em que a função de reacção passaria a ser em parte 

linear – na inflação e no hiato do produto – e em parte não linear, nos preços dos 

activos. Tal como afirmam Chadha et al. (2004, p. 548), dá-se o problema de não existir 

um estimador de GMM ou de variáveis instrumentais para modelos desse tipo, o que 

dificulta a estimação dos parâmetros
18

.  

Logo, os nossos resultados sugerem que as recomendações de política e outras 

conclusões baseadas em modelos do tipo “novo Keynesiano”, que actualmente se 

tornaram standard, deverão ser vistas com alguma cautela. 

 

 

                                                
18 Tal como referem ainda Chadha et al. (2004, p. 548): “The possibility of a nonlinear reaction function 

can also be rationalized on the theoretical work of Bordo and Jeanne (2002a) and is indeed suggested by 

the earlier work on escape clauses of Flood and Isard (1989)”. 
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V.4. Calibragem e comportamento dinâmico do modelo 

 

 

V.4.1. Calibragem do modelo 

 

 

Após a estimação efectuada na sub-secção anterior, e seguindo a metodologia 

desenvolvida em Kontonikas e Ioannidis (2003), vamos proceder à calibragem dos 

parâmetros estruturais do modelo, com base na evidência econométrica obtida. 

Começamos por reescrever novamente o nosso modelo: 

 

yt = - r  (it - Et t+1) + y  Etyt+1 + pa  pat-1 + t       (V.1) 

t = y  yt +   Et t+1 + (1 - )  t-1 + t         (V.2) 

  pat = pa  Etpat+1 - r  (it - Et t+1) + (1 - pa)  Etyt+1 + t     (V.3) 

it = c +   it-1 +   Et t+1 + y  Etyt+1 + pa  pat-1 + t     (V.4) 

 

O sistema de equações (V.1)-(V.4) pode ser representado de modo compacto como 

(state space representation): 

  

A  Et [Xt+1] = B  Xt + C  Zt            (V.11) 

 

onde o vector (10x1) de variáveis endógenas: 

  

Xt = [ yt   t   pat   it   Et t+1   Etyt+1   Etpat+1   t-1   it-1   pat-1 ]’    (V.12) 

 

Contém sete variáveis não pré-determinadas no momento t e três variáveis pré-

determinadas (três desfasamentos de variáveis endógenas). Logo, Et [Xt+1] será dado por 

(V.13): 

  

Et [Xt+1] = [ Etyt+1   Et t+1   Etpat+1   Etit+1   Et t+2   Etyt+2   Etpat+2   t   it   pat ]’  

 

O vector Zt consiste num vector (5x1) que contém os quatro termos de perturbação e 

uma constante ( t, t, t, t e 1).  
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Finalmente, A, B e C representam matrizes (10x10), (10x10) e (10x5), 

respectivamente, tal como são apresentadas a seguir: 
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Sendo o vector dos erros dado por: 
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Antes de procedermos às simulações estocásticas, temos de calibrar os parâmetros 

comportamentais do modelo e realizar uma análise das suas funções impulso-resposta. 

Tal análise permitirá que nos asseguremos da fiabilidade do sistema escolhido. 

Relativamente aos parâmetros, os valores apresentados no quadro seguinte 

correspondem sensivelmente aos coeficientes estimados na secção V.3., com excepção 

de y e dos coeficientes da função IS associados aos preços dos activos ( pa)
19

. 

 

Quadro V.2. Parâmetros (base) 

r 0,050 r 0,200 

y 1 c - 0,004 

pa 0,100  0,850 

y 0,200  0,500 

 0,500 y 0,100 

pa 0,500 pa 0,050 

 

Recorde-se que c = (1 - )  [ r + (1 - )  *]. Como  = 0,50, com  = 0,85,  

será igual a 3,33. Admitindo que a taxa de juro real de longo prazo (r) é igual a 2 por 

cento
20

 e que o objectivo de inflação também é de 2 por cento, obtemos o valor de          

-0,004 para c. Finalmente, os desvios padrão dos choques aleatórios: d, s, i são, 

respectivamente, 0,1, 0,03 e 0,1. Relativamente ao choque aleatório sobre os preços dos 

activos, pa, poderíamos considerar diferentes valores para os preços das acções ou para 

os preços da habitação. No entanto, iremos considerar um valor conjunto de 0,15. Esta 

configuração para os desvios padrão permite que a volatilidade dos preços dos activos 

exceda a volatilidade do hiato do produto, sendo aliás a variável mais volátil. Pelo 

contrário, a volatilidade da inflação é substancialmente inferior às restantes, o que está 

de acordo com o ambiente de estabilidade de preços presente nas economias mais 

                                                
19 Para estes dois parâmetros, adoptamos uma calibragem mais realista e de acordo com a literatura. Para 

pa utiliza-se um coeficiente de 0,100, consentâneo com a existência de uma influência dos preços dos 

activos na despesa (tal como vimos no capítulo II). Para y considera-se um valor de 0,200, que implica 
um impacto mais forte do hiato do produto sobre a inflação. 
20 A taxa de juro real média na zona euro, de 1997:1 a 2005, foi de cerca de 2 por cento. Refira-se aqui o 

artigo recente de Garnier e Wilhelmsen (2005), onde se lê: “The natural rate of interest is a central 

concept in the monetary policy literature since it provides policymakers with a benchmark for monetary 

policy. In theory, it is important for evaluating the policy stance since rates above (below) the natural 

rate are expected to lower (raise) inflation.”  e “(…) the estimate of the natural real interest rate is time-

varying and related to long-term developments in the real characteristics of the economy, consistent with 

economic theory” (op.cit., p. 1). Aqueles mesmos autores afirmam que “(...) our baseline estimate 

suggests that the natural real interest rate has declined from around 4% in the 1960s to less than 2% in 

2004” (op. cit., p. 14).  
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desenvolvidas. Finalmente, considera-se que esses choques são ortogonais e que d = s 

= pa = 0,5.   

 

 

 

V.4.2. Funções impulso-resposta 

 

 

O nosso modelo linear de expectativas racionais é resolvido numericamente dado 

não ser possível encontrar soluções analíticas simples. Para que o sistema possua uma 

única solução estável é necessário que os valores próprios da matriz A se situem dentro 

do círculo unitário. Iremos aplicar uma versão modificada do algoritmo proposto por 

Klein (2000) e descrito em McCallum (1998 e 2001b), utilizando-se algumas rotinas de 

Matlab disponibilizadas na internet e transcritas no Apêndice VD. O ficheiro principal é 

o solvek.m, algoritmo para resolver modelos com expectativas racionais através da 

forma generalizada de Schur que, em muitos casos, fornece a mesma solução do que a 

obtida pelo critério de estabilidade de Blanchard e Khan (1980). Utilizam-se ainda, 

fundamentalmente, os ficheiros impo.m e sim33p.m para, respectivamente, a geração de 

funções impulso-resposta e as simulações estocásticas do modelo. Tais procedimentos 

permitirão a avaliação do desempenho de diferentes regras monetárias. Note-se que, por 

desempenho entende-se a variabilidade que uma determinada regra gera, 

fundamentalmente, em termos de inflação e hiato do produto, com diferentes 

especificações ou valores para determinados parâmetros.  

Os resultados das funções impulso-resposta teóricas, respeitantes ao modelo base, 

são apresentados no Apêndice VE. (Figuras VE.1 a VE.3). A Figura VE.1 apresenta as 

respostas do hiato do produto, da inflação, dos preços dos activos e da taxa de juro a um 

choque na inflação (choque negativo da oferta). Um choque na inflação leva a 

autoridade monetária a aumentar a taxa de juro, conduzindo a uma diminuição do hiato 

do produto e dos preços dos activos. No caso de um choque no hiato do produto 

(choque sobre a procura), a resposta inicial das quatro variáveis é positiva (Figura 

VE.2), na medida em que aquele choque provoca um aumento da inflação e dos preços 

dos activos e, portanto, leva a uma subida da taxa de juro por parte da autoridade 

monetária. Com um choque da política monetária (Figura VE.3), verifica-se que, após 

um aumento na taxa de juro da responsabilidade da autoridade monetária, o hiato do 
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produto diminui e, portanto, a inflação e os preços dos activos também diminuem, o que 

constitui um resultado consistente com numerosos estudos baseados em Vectores Auto-

Regressivos (VAR)
21

. Em suma, o sistema económico que estamos a utilizar parece 

estar bem especificado, na medida em que estabelecemos um mecanismo de transmissão 

da política monetária que vai da taxa de juro para o hiato do produto, inflação e preços 

dos activos, sem ocorrer o “puzzle nos preços” na resposta da inflação, nem um efeito 

negativo da inflação sobre os preços dos activos.    

Podemos comparar agora aquelas funções impulso-resposta com os resultados 

obtidos através de calibragens alternativas ao modelo base. Iremos considerar quatro 

hipóteses alternativas, organizadas do seguinte modo: 

(1) influência mais forte dos preços dos activos sobre o hiato do produto e não-

consideração daqueles na regra de política. Ou seja, pa = 0,5 e pa = 0 

(Figuras VE.4 a VE.6); 

(2) ausência de influência dos preços dos activos sobre o hiato do produto e 

forte importância daqueles na regra de política. Ou seja, pa = 0 e pa = 0,2 

(Figuras VE.7 a VE.9); 

(3) ausência dos preços dos activos nas duas equações. Ou seja, pa = 0 e pa = 0 

(Figuras VE.10 a VE.12); 

(4) influência mais forte dos preços dos activos sobre o hiato do produto e forte 

influência daqueles na regra de política. Ou seja, pa = 0,5 e pa = 0,2 

(Figuras VE.13 a VE.15).  

Comparando as Figuras VE.1 a VE.3 com as Figuras VE.4 a VE.15, e considerando 

a possibilidade de ocorrência de choques na inflação, no hiato do produto e na taxa de 

juro, podemos constatar o seguinte: 

(1) a ocorrência de um choque na inflação, e no caso dos preços dos activos 

terem um maior impacto no hiato do produto mas não serem considerados na 

regra de política [hipótese (1)], provocará uma maior quebra do hiato do 

produto e dos preços dos activos sendo menor a resposta da inflação (Figura 

VE.4). Dado aquele mesmo tipo de choque, mas se agora os preços dos 

activos não influenciam o hiato do produto, apesar de entrarem na regra de 

política [hipótese (2)], observamos respostas similares às do modelo base, 

com excepção de uma resposta substancialmente mais forte da taxa de juro, 

                                                
21 Os resultados de alguns estudos, para o caso europeu, baseados em modelos VAR foram revistos no 
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verificando-se também um maior período de tempo no regresso aos valores 

do estado estacionário (Figura VE.7). Considerando a inexistência de uma 

influência dos preços dos activos sobre o hiato do produto e a taxa de juro 

[hipótese (3)], observamos uma resposta extremamente similar à anterior 

[Figura VE.10], o que vem indicar que sendo fraca a influência dos preços 

dos activos sobre o hiato do produto, dificilmente se justificará a sua 

inclusão numa regra para a política monetária. Finalmente, considerando 

uma presença forte dos preços dos activos na equação da procura e na regra 

de política [hipótese (4)], observamos oscilações relativamente mais fortes 

no hiato do produto e nos preços dos activos, sendo necessária uma menor 

resposta da taxa de juro (Figura VE.13); 

(2) analisando agora os efeitos de um choque no hiato do produto, vemos que, 

na hipótese (1), é provocado um muito maior efeito sobre o hiato do produto 

e a inflação, o que gera uma resposta mais forte por parte da taxa de juro 

(Figura VE.5). Com um choque da procura, mas na hipótese (2), observamos 

uma resposta totalmente contrária, embora de pequena magnitude, por parte 

do hiato do produto e da inflação (Figura VE.8). Tal gera igualmente alguma 

volatilidade sobre a taxa de juro, na medida em que esta inicialmente 

diminui, para logo aumentar como forma de controlar a evolução dos preços 

dos activos. Portanto, a imposição da necessidade desta resposta surge como 

desestabilizadora. Ora, comparando esta situação com a da Figura VE.11, 

onde se verifica a hipótese (3), constata-se que a não inclusão dos preços dos 

activos na regra será desejável quando os preços dos activos não influenciam 

o hiato do produto. Neste caso, com excepção dos preços dos activos, as 

respostas têm uma amplitude extremamente reduzida. Na Figura VE.14 

vemos os resultados da consideração da hipótese (4). Sendo forte o efeito 

dos preços dos activos sobre o hiato do produto e agindo a política monetária 

em conformidade, ao se colocar um peso relativamente maior daquela 

variável na regra de política notam-se respostas mais fortes de todas as 

variáveis, nomeadamente, da taxa de juro; 

(3) finalmente, comparando os efeitos de um choque na taxa de juro, vemos que, 

na hipótese (1), em que os preços dos activos têm um maior impacto no hiato 

                                                                                                                                          
capítulo I, sub-secção I.2.3.3..   
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do produto mas não são considerados na regra de política (Figura VE.6), são 

provocadas respostas mais pronunciadas do hiato do produto e da inflação, 

enquanto que, na hipótese (2), observamos respostas mais fracas para 

aquelas duas variáveis (Figura VE.9). Analisando a Figura VE.12, onde se 

considera a hipótese (3), obtêm-se resultados similares. Ou seja, constata-se 

que, se os preços dos activos não influenciam o hiato do produto parece não 

haver qualquer vantagem em que a taxa de juro responda aos desvios 

daqueles face a uma determinada tendência de longo prazo. Finalmente, 

considerando a hipótese (4), cujos resultados surgem na Figura VE.15, 

vemos que surge uma resposta mais forte do hiato do produto e da inflação 

relativamente à hipótese de base. No entanto, comparando a Figura VE.6 

com a Figura VE.15, cujas respostas são similares, conclui-se que, mesmo 

que os preços dos activos influenciem significativamente o hiato do produto, 

tal não criará diferenças substanciais no padrão de respostas e respectivas 

volatilidades das variáveis relevantes.   

Refira-se que, os mecanismos de transmissão aqui presentes são similares aos que se 

verificavam no modelo base, surgindo as diferenças fundamentalmente na volatilidade 

das respostas.  

Concluindo, parece ser desejável a não inclusão dos preços dos activos na regra de 

política monetária na medida em que – e dados os resultados da secção V.3.3. que 

apontam para efeitos pouco significativos ou inexistentes dos preços dos activos sobre a 

procura – tal medida iria provocar uma maior instabilidade das diversas variáveis 

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

regressarem aos seus valores de base, com excepção dos próprios preços dos activos, 

cujo controle não deverá constituir uma preocupação das autoridades monetárias. Além 

disso, como se nota pela análise das diversas funções impulso-resposta, 

independentemente dos choques ocorridos na economia, no caso dos preços dos activos 

influenciarem decisivamente o hiato do produto, o facto da autoridade monetária 

responder ou não aos desvios dos preços dos activos será praticamente irrelevante em 

termos do padrão de respostas e volatilidade das diversas variáveis endógenas 

consideradas. Finalmente, recorde-se que o padrão de respostas aqui encontrado está 

muito próximo daquele que encontrámos no capítulo anterior do nosso trabalho onde, 

num modelo backward looking de política monetária óptima, se analisaram as respostas 

das variáveis relevantes a um conjunto de choques (veja-se o Apêndice IIIA.).  
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Na sub-secção seguinte, procuraremos de algum modo quantificar os “custos” 

associados às diferentes estratégias, definindo diversas funções de perda para a 

sociedade.    

 

 

 

V.4.3. Escolhas de política alternativas 

 

 

Nesta sub-secção começamos por mostrar alguns dos resultados das diversas 

simulações estocásticas do modelo resolvido que foram empreendidas. As simulações 

estocásticas são realizadas utilizando a rotina sim3p.m, partindo-se de um caso base e 

fazendo-se variar os parâmetros na função de reacção e/ ou alguns dos parâmetros das 

outras equações calibradas. A rotina sim33p.m examina as propriedades estocásticas do 

modelo a partir da realização de simulações de Monte Carlo. Ou seja, partindo de um 

conjunto de números gerados aleatoriamente, irá desenhar-se uma sequência finita de 

inovações correspondentes a 100 simulações estocásticas por 253 períodos, 

considerando-se os choques i.i.d.. Portanto, são derivadas as séries simuladas para todas 

as variáveis exógenas e endógenas, permitindo o cálculo de estatísticas como o desvio 

padrão de cada variável. Estes resultados vão sendo guardados, pelo que, no final, se 

pode resumir a distribuição empírica dessas estatísticas, apresentando os desvios padrão 

médios.  

Os gráficos constantes do Apêndice VF. (Figuras VF.1 a VF.9), apresentam a 

evolução da volatilidade (desvio padrão) de quatro variáveis endógenas – taxa de 

inflação, hiato do produto, desvio dos preços dos activos e taxa de juro – considerando 

variações face à calibragem de base em determinados parâmetros do modelo
22

. 

As Figuras VF.1 a VF.3 começam por apresentar, considerando o modelo base, a 

evolução da volatilidade das diferentes variáveis à medida que aumenta o parâmetro . 

Como se pode ver pelos diferentes gráficos, à medida que aumenta a preocupação com a 

inflação na regra de política, consegue-se uma redução substancial da volatilidade 

                                                
22 Note-se que, poderíamos igualmente apresentar uma evolução das autocorrelações das diferentes 

variáveis à medida que se verificavam alterações nos parâmetros do modelo. Refira-se que, caso 

optássemos por realizar a simulação com um valor para y de 0,02, ou seja, mais próximo do valor 
estimado na secção V.3., obteríamos trade offs idênticos para a volatilidade das diversas variáveis, 

acompanhado de um aumento generalizado (à excepção da própria inflação) dos desvios padrão.  
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daquela variável, à custa de aumentos pouco significativos na volatilidade das restantes 

variáveis. Comparando esta situação de partida com a hipótese de não inclusão dos 

preços dos activos na regra de política, ou seja pa = 0, não se registam efeitos visíveis 

sobre a volatilidade das diferentes variáveis, tendendo, aliás, os valores para o desvio 

padrão da inflação a ser ligeiramente inferiores. Nos gráficos surge igualmente uma 

hipótese alternativa: os preços dos activos não influenciam o hiato do produto mas 

surgem na função de reacção ( pa = 0). Ora, tal situação iria contribuir para aumentar a 

volatilidade de todas as variáveis consideradas, com excepção do hiato do produto. 

Finalmente, no contexto deste modelo base, refiram-se dois aspectos que não são 

apresentados graficamente: em primeiro lugar, caso o parâmetro  apresentasse um 

menor valor, o que significaria uma menor preocupação da autoridade monetária com o 

alisamento da taxa de juro, esta variável apresentaria, tal como esperado, uma muito 

maior volatilidade, embora regressasse mais depressa ao seu valor de base; em segundo 

lugar, poderíamos simular o modelo com uma equação para o ajustamento de preços 

totalmente backward looking ou totalmente forward looking. No primeiro caso, o 

regresso à situação de equilíbrio estável dar-se-ia de um modo geralmente mais lento, 

observando-se uma menor resposta por parte da inflação. No segundo caso, o regresso 

seria mais rápido, verificando-se menores respostas por parte da inflação e do hiato do 

produto.   

As Figuras VF.4 a VF.6 apresentam a evolução da volatilidade das diferentes 

variáveis à medida que aumenta o parâmetro y, considerando o modelo base. À medida 

que se aumenta o peso do hiato do produto na função de reacção consegue-se uma 

redução da sua volatilidade, embora aumente significativamente a volatilidade da 

inflação. Note-se igualmente que o aumento de y  vai contribuir para uma menor 

volatilidade dos preços dos activos, não afectando a volatilidade da taxa de juro. 

Comparando esta situação com a hipótese de não inclusão dos preços dos activos na 

regra de política, regista-se uma quebra significativa na volatilidade das diferentes 

variáveis, com excepção do hiato do produto. Finalmente, comparando com a hipótese 

alternativa dos preços dos activos não influenciarem o hiato do produto mas surgirem na 

função de reacção, vemos que tal não iria gerar grandes diferenças face ao caso base. 

Finalmente, as Figuras VF.7 a VF.9 apresentam a evolução da volatilidade das 

diferentes variáveis à medida que aumenta o parâmetro pa, considerando o modelo 

base. À medida que se aumenta o peso dos desvios dos preços dos activos na função de 
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reacção consegue-se uma redução da sua volatilidade, embora aumente 

significativamente a volatilidade da inflação e da taxa de juro, acompanhada de uma 

redução da volatilidade do hiato do produto. Comparando esta situação com a hipótese 

alternativa dos preços dos activos não influenciarem o hiato do produto mas surgirem na 

função de reacção, vemos que à medida que pa aumenta, iria aumentar a volatilidade 

das variáveis consideradas, principalmente da taxa de juro e da inflação, com excepção 

dos preços dos activos e do hiato do produto. Finalmente, caso os preços dos activos 

exercessem uma forte influência sobre o hiato do produto, poderia justificar-se a sua 

inclusão na regra de política, na medida em que, apesar de um aumento da volatilidade 

da inflação (embora com valores inferiores ao caso base), tal contribuiria para reduzir a 

volatilidade do hiato do produto e dos próprios preços dos activos.  

Portanto, a inclusão de uma reacção aos desvios nos preços dos activos na função de 

reacção contribui para um aumento generalizado da volatilidade da inflação e da taxa de 

juro, dificilmente afigurando-se como uma solução desejável. Por outro lado, a presença 

dos desvios dos preços dos activos na função de reacção contribui para reduzir a 

volatilidade no hiato do produto. Note-se que, e em última análise, a escolha da política 

“óptima” ficará sempre dependente da importância ou grau de gravidade, conferida na 

economia à volatilidade registada pelas diferentes variáveis. Ou seja, identifica-se aqui a 

presença de um trade off entre as diversas alternativas. 

Como forma de melhor percebermos as implicações desse trade off e apesar de não 

estarmos aqui a calcular uma regra óptima de política, podemos considerar que as 

autoridades monetárias pretendem que os efeitos da sua política monetária minimizem 

as perdas da sociedade em termos de bem estar. Assim, consideramos a existência de 

uma determinada função de perda (L), cujo valor é determinado pela volatilidade 

registada nas variáveis endógenas, sendo que se assume que a sociedade prefere manter 

reduzida essa volatilidade. Note-se que, tal como salientam Kontonikas e Ioannidis 

(2003, p. 10), não é prática dos Bancos Centrais revelarem funções de perda ou 

objectivo deste tipo, nem tão pouco as ponderações atribuídas a cada variável. 

Deste modo, a perda total poderá ser calculada como uma combinação linear dos 

desvios padrão (d.p.) de determinadas variáveis: 

 

 L = a  (d.p. ) + b  (d.p.y) + c  (d.p.pa) + d  (d.p.i)        (V.14) 
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sendo a, b, c e d os respectivos pesos que o banco central associa às volatilidades da 

inflação, do hiato do produto, dos desvios dos preços dos activos e da taxa de juro.  

Vamos considerar sete conjuntos alternativos de ponderadores, os quais, aplicados 

aos resultados da simulação estocástica do modelo base (e do modelo base, mas com y 

= 0 e/ ou pa = 0) e às quatro especificações alternativas já consideradas na sub-secção 

anterior [as hipóteses (1) a (4): respectivamente, pa = 0,5 e pa = 0; pa = 0 e pa = 0,2; 

pa = 0 e pa = 0; pa = 0,5 e pa = 0,2], permitem construir o seguinte quadro. 

 

Quadro V.3. Valores da função de perda 

 L(1) L(2) L(3) L(4) L(5) L(6) L(7) 

Modelo base 1,187 1,114 1,429 1,120 1,168 1,313 1,371 

     com y = 0 1,525 1,224 1,681 1,380 1,450 1,539 1,610 

     com pa = 0 1,199 1,126 1,444 1,109 1,171 1,321 1,383 

     com y = 0 e pa = 0 1,199 1,088 1,415 1,063 1,128 1,286 1,350 

Hipótese (1) 0,913 1,101 1,283 0,817 0,872 1,172 1,227 

Hipótese (2) 1,581 1,325 1,784 1,515 1,578 1,659 1,722 

Hipótese (3) 1,510 1,231 1,678 1,379 1,450 1,538 1,608 

Hipótese (4) 0,893 1,091 1,265 0,855 0,903 1,169 1,217 

Nota: sendo L(i) = (a; b; c; d), então L(1) = (1; 1; 1; 1); L(2) = (2; 2; 0; 0); L(3) = (2; 2; 0,5; 0,5); 
L(4) = (2; 1; 0; 0,5); L(5) = (2; 1; 0,25; 0,5); L(6) = (2; 2; 0; 0,5); L(7) = (2; 2; 0,25; 0,5). 

   

Desde já se faz notar que, a análise estará dependente da importância relativa dos 

diversos ponderadores. O facto de L(1) a L(7) conferirem sempre uma maior 

importância relativa à inflação e ao hiato do produto reflecte apenas o facto dessas duas 

variáveis tenderem a ser as mais importantes numa qualquer função de perda
23

. 

Como se pode constatar, e relativamente ao caso base, nota-se que, desde que os 

preços dos activos tenham um efeito forte sobre o hiato do produto, será de algum modo 

desejável que a política monetária responda de forma contra-cíclica à sua evolução 

[note-se, em geral, a ligeira quebra nos valores das perdas quando se compara a hipótese 

(1) com a hipótese (4)]. De qualquer modo, as reduções nos valores da função de perda 

são pequenas, pelo que os ganhos daí derivados dificilmente compensarão os potenciais 

custos associados ao acompanhamento explícito da evolução dos preços dos activos por 

                                                
23 Refira-se igualmente que, nas diferentes ponderações, a importância conferida à inflação é sempre igual 

ou superior à importância dada ao hiato do produto. Tal pretende reflectir, por um lado, aquilo que é 

comum na literatura e, por outro lado, a estratégia do Banco Central Europeu, onde não existe uma 

preocupação explícita com o desemprego. De qualquer modo, ponderações alternativas que conferissem 

um maior peso relativo ao hiato do produto, dariam lugar a conclusões similares.  
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parte da autoridade monetária (nomeadamente, a eclosão de situações de risco moral), 

tal como foram enunciados no capítulo I deste nosso trabalho. No entanto, perante um 

impacto pouco significativo ou nulo dos preços dos activos sobre a procura, a 

consideração daqueles na regra de política monetária irá ser fortemente 

desestabilizadora, conduzindo a um aumento significativo dos valores da função de 

perda. Ou seja, não havendo influência dos preços dos activos sobre o hiato do produto, 

dificilmente se justificará algum tipo de resposta por parte da autoridade monetária 

[comparem-se igualmente os resultados entre as hipóteses (2) e (3)]. Refira-se que, este 

tipo de resultado surge em alguns dos artigos revistos na sub-secção I.3.3.1. [e.g., Batini 

e Nelson (2000)], contrariando, por exemplo, os resultados de Cecchetti et al. (2000), 

que evidenciavam que uma pequena reacção das taxas de juro aos desvios nos preços 

dos activos contribuía para uma redução da volatilidade macroeconómica. Os valores 

apresentados na segunda linha do Quadro V.3. indicam que, face ao modelo base, a 

ausência de resposta por parte da autoridade monetária ao hiato do produto origina 

valores ligeiramente superiores para as diferentes funções de perda. Portanto, apesar da 

maior ponderação dada à inflação na regra de política, a autoridade monetária deverá 

manter alguma preocupação com o comportamento do hiato do produto, adoptando um 

regime flexível de objectivos de inflação
24

. Já os valores apresentados nas terceira e 

quarta linhas do Quadro V.3. indicam que, independentemente da influência dos desvios 

nos preços dos activos sobre o hiato do produto, uma resposta ou não por parte da 

autoridade monetária àqueles gera, comparativamente ao modelo de base, valores 

sensivelmente idênticos para as funções de perda. Finalmente, e de acordo com a 

ressalva feita na página anterior, note-se que, caso as autoridades confiram uma maior 

importância aos desvios nos preços dos activos na sua função de perda, a sua política 

monetária “óptima” tenderá a reagir aos preços dos activos, procurando reduzir a sua 

volatilidade
25

. Apesar de não apresentarmos aqui esses resultados poderíamos ver o que 

acontecia aos valores das diferentes funções de perda para o caso em que a política 

monetária não fosse sensível ao hiato do produto, apesar de poder considerar na sua 

função de reacção os desvios dos preços dos activos. O que se nota é que no caso dos 

                                                
24 Outros autores [e.g., Bernanke e Gertler (2001) e Kontonikas e Ioannidis (2003)], também concluem 

que o hiato do produto desempenhará um papel independente na função de reacção. Tal papel é 

independente do facto de ser dada uma maior ou menor importância relativa ao hiato do produto na 

função de perda.  
25 Numa publicação recente do BCE (ECB, 2005, p. 58), podemos ler a seguinte frase elucidativa: “A 

policy of ‘leaning against the wind’ would appear more attractive the higher the costs that the central 

bank ascribes to large, fundamentally unjustified swings in the valuation of assets (…)”. 
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preços dos activos terem alguma influência sobre o hiato do produto será recomendável 

a sua consideração na função de reacção, no entanto, um peso excessivo nesta função irá 

contribuir para uma maior volatilidade das diferentes variáveis. Já no caso dos preços 

dos activos exercerem uma influência moderada ou nula sobre o hiato do produto, será 

aconselhável, em termos de bem estar para a sociedade, que a autoridade monetária se 

abstenha de, com a sua política monetária, reagir aos desvios dos preços dos activos.    

A evolução dos valores da função de perda também pode ser vista em relação à 

importância dada na regra de política à inflação, ao hiato do produto ou aos desvios nos 

preços dos activos. As Figuras VF.10 a VF.15, apresentadas no Apêndice VF., ilustram 

a evolução dos valores das diferentes funções de perda face a variações nos parâmetros 

 (Figuras VF.10 e VF.11), y (Figuras VF.12 e VF.13) e pa (Figuras VF.14 e VF.15). 

Com excepção das Figuras VF.10 e VF.11, verifica-se um aumento generalizado dos 

valores para as diferentes funções perda consideradas, à medida que se aumentam os 

parâmetros y e pa. Tal significa que a regra de política deverá dar pouca importância 

aos movimentos no hiato do produto e dos preços dos activos, sob pena de gerar uma 

maior volatilidade nas variáveis endógenas relevantes (entre os dois casos extremos é 

gerado um aumento entre 0,2 e 0,3 pontos nos valores das funções de perda). No 

entanto, quando se consideram aumentos do parâmetro associado à inflação na regra de 

política, verifica-se uma queda praticamente generalizada dos valores para as diferentes 

funções perda (Figuras VF.10 e VF.11). Portanto, conclui-se que, como forma de 

maximizar o bem estar, a regra de política deverá conferir uma atenção 

substancialmente superior à inflação, independentemente dos efeitos fracos ou mesmo 

moderados dos desvios nos preços dos activos sobre o hiato do produto. Refira-se que, 

estas conclusões estão particularmente de acordo com o conjunto de Proposições 

enunciadas no capítulo III (secção III.4), aquando da análise teórica do funcionamento 

do modelo aí desenvolvido.  
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V.4.4. Algumas conclusões 

 

 

De modo sintético, podemos resumir aqui as principais conclusões desta sub-secção: 

(1) as funções impulso-resposta revelam um modelo aparentemente bem 

especificado, sendo estabelecido um mecanismo de transmissão, que vai da taxa 

de juro para o hiato do produto, inflação e preços dos activos, consistente com 

os factos estilizados dos efeitos dinâmicos da política monetária; 

(2) pelas funções impulso-resposta revela-se que não será desejável a inclusão dos 

preços dos activos na regra de política monetária, na medida em que tal iria 

provocar uma maior instabilidade das diversas variáveis macroeconómicas e a 

necessidade de um maior número de períodos para as variáveis regressarem aos 

seus valores de estado estacionário; 

(3) a regra de política monetária deverá conter uma ponderação relativamente 

elevada para a inflação deixando, no entanto, espaço para um pequeno papel 

independente do hiato do produto, dado o aspecto daquela variável ser útil na 

previsão da inflação futura; 

(4) a inclusão de uma reacção aos desvios nos preços dos activos na regra de 

política monetária só se justificaria num contexto de uma forte sensibilidade do 

hiato do produto aqueles (o que não foi confirmado pela estimação em V.3.) e, 

mesmo nesse caso, os ganhos em termos de bem estar seriam pouco 

significativos pelo que dificilmente compensariam os problemas derivados de 

um acompanhamento explícito do comportamento dos preços dos activos por 

parte da autoridade monetária.       
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V.5. Conclusões 

 

 

Os modelos dos “novos Keynesianos” são amplamente utilizados para examinar 

temas e questões relacionadas com a política monetária e os efeitos dinâmicos de 

choques. A força desses modelos reside no facto de possuírem fundamentos 

microeconómicos, o que, juntamente com a sua simplicidade, conduz a mecanismos de 

comportamento e de propagação que são facilmente compreendidos. Como os 

mecanismos de propagação são transparentes, os resultados que emergem têm 

geralmente uma intuição clara. Se as implicações de política que emergem desses 

modelos forem consideradas seriamente, então será fundamental que os modelos 

também possuam bons fundamentos empíricos.  

Os regimes de objectivos de inflação tornaram-se actualmente na linguagem comum 

dos decisores de política e investigadores. Na medida em que a estratégia de política 

monetária do Banco Central Europeu (BCE) pode ser descrita como perseguindo um 

objectivo de inflação, tentamos aqui olhar para a função de reacção de um banco central 

europeu virtual que incorpore igualmente os potenciais efeitos do comportamento dos 

preços dos activos sobre a actividade económica. Assim, apresentámos, estimámos e 

resolvemos um modelo estrutural híbrido simples para a zona euro, considerando a 

presença de uma autoridade monetária virtual desde finais dos anos oitenta do século 

passado.    

As diferentes regras do tipo Taylor estimadas parecem descrever bem o 

comportamento passado da taxa de juro na zona euro. No entanto, numa perspectiva 

histórica encontramos um fraco suporte para a inclusão dos preços dos activos na 

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

monetária europeia virtual não teve quaisquer intenções, de provocar algum tipo de 

correcção rápida de fenómenos de sobrevalorização nos mercados de activos, dados os 

seus potenciais efeitos desestabilizadores sobre a economia. Finalmente, a nossa análise 

repousa num conjunto de importantes pressupostos: note-se que, nas estimações 

efectuadas estamos a utilizar dados ex post, que poderão diferir grandemente dos dados 

à disposição da autoridade monetária europeia virtual no momento em que teve de 

tomar as suas decisões de política monetária. Esta questão da indisponibilidade dos 

dados em tempo real, e da sua subsequente revisão e actualização, constitui um ponto 

extremamente importante, obrigando a alguma cautela em quaisquer conclusões daqui 
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retiradas
26

. Em segundo lugar, a análise é realizada de forma ex post, referindo-se na sua 

maioria a um período em que o BCE ainda não tinha sido estabelecido. Pensamos que, à 

medida que o tempo vai proporcionando um maior conjunto de dados relativo ao 

período de actuação do BCE, será interessante estudar a sua atitude. Em terceiro lugar, 

assumimos que a política monetária é formulada e implementada trimestralmente, o que 

constitui obviamente uma simplificação, na medida em que o Conselho de 

Governadores do BCE reúne-se formalmente mais de vinte vezes por ano, podendo 

ainda ocorrer intervenções intercalares. Em último lugar, assume-se que as famílias e as 

empresas compreendem totalmente que ocorreu uma alteração de regime com a União 

Económica e Monetária e que não necessitam de se aperceber dessa alteração de regime 

a partir dos resultados observados e do comportamento das políticas.      

Numa segunda parte deste capítulo realizámos a calibragem e simulação estocástica 

do modelo apresentado. O modelo aparenta estar bem especificado, concluindo-se pela 

análise das funções impulso-resposta que a inclusão dos preços dos activos na regra de 

política monetária iria criar instabilidade nas diversas variáveis macroeconómicas e uma 

maior duração no regresso ao estado estável. Pelas simulações estocásticas, a análise 

dos resultados do modelo em termos de bem estar para a sociedade, definindo diferentes 

especificações para a sua função de perda, implica que deverá ser dado um maior peso à 

inflação na função de reacção, havendo, no entanto, lugar para um papel do hiato do 

produto. Ou seja, afigura-se-nos desejável um papel para o hiato do produto, na medida 

em que este é útil na previsão da inflação futura. A nossa metodologia também permite 

examinar com algum cuidado as consequências de calibragens alternativas. A análise 

mostra como os pressupostos acerca do comportamento dos agentes e a política 

monetária interagem, determinando o comportamento das variáveis relevantes. Por 

exemplo, mostramos como o grau de forward looking na definição dos preços afecta 

não apenas a persistência na inflação, mas também a volatilidade no hiato do produto e 

                                                
26 Vejam-se, por exemplo, os argumentos de Orphanides e van Norden (2002), Orphanides et al. (2000) 

ou Orphanides (2001b) e Croushore e Stark (2002), citados em Fuhrer e Tootell (2004, p. 9). Estes 

mesmos autores (op. cit., pp. 9-10), em relação à evidência empírica que estabelece uma relação entre os 
preços dos activos e as decisões do Federal Open Market Commitee (FOMC), afirmam o seguinte: “This 

conclusion depends critically, however, on the validity of the forecast used in the estimated policy rule. 

(...) estimates using poor proxies for the forecast could omit (include) information that was (was not) 

used in the policy decision, which could in turn be correlated with stock prices. For several reasons, the 

regressors in the policy rules (…) may differ substantially from the forecasts actually considered by the 

FOMC. First, these regressors use ex post data, which in some cases the FOMC dit not have access to at 

the time the decision was made. Second, the implicit forecasting model (…) – a linear projection of 

unemployment or inflation on a limited set of instruments – is far more restrictive than the model 

employed by the Board staff or FOMC members.    
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na taxa de juro. Conclui-se, portanto, que num cenário de fracos efeitos dos preços dos 

activos sobre a economia, não será aconselhável a sua inclusão na regra de política dada 

a instabilidade daí resultante.  

Portanto, os nossos resultados parecem sugerir que os preços dos activos não serão 

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

aspecto importante da formulação dessa política, à semelhança da prática do BCE (tal 

como vimos no capítulo I, secção I.4.). Por outras palavras, vemos os nossos resultados 

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

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

consideração dos riscos que os desvios acentuados nos mercados dos activos poderiam 

colocar sobre a estabilidade macroeconómica e robustez do sector financeiro, aquele 

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

Mais precisamente, os nossos resultados permanecem consistentes com a visão que, 

embora comprometidos com a condução da política monetária e com o controlo da 

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

resposta aos movimentos nos preços dos activos quando exista necessidade de evitar 

uma correcção abrupta nos mercados que possa ter efeitos desestabilizadores sobre a 

economia. Logo, prevalecerá a perspectiva do benign neglect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


