
Esruoos DE EcoNDMIA, VOL. XIX, N. 0 2, PRIMAVERA. 1999 

RAfZES UNITARIAS E QUEBRAS DE ESTRUTURA: EVIDENCIA 
EMPfRICA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA (*) 

Patricia A. M. Va/adas Moura Cruz (**) 
Artur C. B. da Silva Lopes (***) 

1 - lntrodu~ao 

Como e sabido, o estudo de Nelson e Plosser (1982) constituiu urn im
portante ponto de viragem na analise econometrica. Da aplicac;:ao dos tes
tes de Dickey-Fuller (DF e ADF) a series macroecon6micas dos E. U. A. 
emergiu como hip6tese dominante a de raiz unitaria (RU) autoregressiva ou 
modelo estacionario por diferenciac;:ao (DSP), em detrimento do modelo ate 
entao mais popular, de estacionaridade em tendencia (TSP). De resto, mesmo 
testes mais recentes de RUs, como os de Phillips e Perron (1988) (PP) e 
de Kwiatkowski et a/. {1992, KPSS), por exemplo, pouco tern beliscado a 
hip6tese de RU. 

No entanto, os testes de raizes unitarias (TRUs) sao muito sensiveis ao 
modo como a func;:ao de tendencia e especificada e, nos casas em que esta 
tenha sofrido uma quebra, a especificac;:ao usual de uma simples func;:ao linear 
no tempo e claramente inadequada, enviesando os testes a favor da hip6tese 
de RU. De facto, como Perron {1989) notou, a. potencia dos testes de Dickey
-Fuller diminui dramaticamente se o nivel e ou o declive da tendencia da serie 
sofrerem uma alterac;:ao em qualquer momenta durante o periodo da amostra e 
esta nao for considerada na especificac;:ao da hip6tese alternativa (1). Nestes 
casas, apesar de a serie ser de facto estacionaria (em tendencia) em cada uma 
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(1) Recorrendo a estudos de simulaifaO, Perron (1989, 1994a) constatou que a medida que 

aumentava a alteraifaO no nfvel e ou declive da tendencia maior era perda de potencia dos 
testes DF. 
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das duas partes da amostra, em amostras finitas pode ser quase impossfvel 
rejeitar a hip6tese de uma RU (2). 

Assim, Perron (1989) desenvolveu testes estatfsticos formais de RUs que 
permitem distinguir essa hip6tese da de uma serie estacionaria em torno de 
uma tendencia determinfstica com uma (mica quebra (no declive e ou na orde
nada na origem). Contrariamente a opiniao ate entao dominante, Perron defen
deu que a maioria das series macroecon6micas analisadas por Nelson e Plosser 
nao seriam caracterizadas pela presen9a de uma RU e que, portanto, as flutua-
96es em redor da tendencia determinfstica seriam, afinal, transit6rias. Mais re
centemente, surgiram algumas crfticas aos testes propostos por Perron e, em 
consequencia, desenvolveram-se alguns procedimentos de teste alternatives. 

Um dos aspectos que tem merecido mais crfticas e o do pressuposto da 
exogeneidade da escolha da data de quebra. Assim, Zivot e Andrews (1992) 
desenvolveram um procedimento sequencia! para testar a existencia de uma 
RU, no qual a data de quebra e estimada [e nao suposta conhecida, como em 
Perron (1989)] e, ao fazer isto, encontraram menos evidencia do que Perron 
contra a hip6tese de uma RU. 

Outro ponto importante e que as quebras de estrutura podem ocorrer tan
to sob a hip6tese alternativa como sob a nula (de uma RU), sendo conveniente 
analisar qual o efeito que a considera9ao da ocorrencia de uma quebra sob H0 
tera nas distribui96es limite (e em amostras finitas) das diversas estatfsticas. 

Finalmente, tambem e possfvel argumentar que, no caso de algumas va
riaveis macroecon6micas observadas sabre perfodos temporais longos, os TRUs 
que permitem apenas uma quebra na fun9ao tendencia sao algo restritivos. Nesta 
perspectiva, Lumsdaine e Papell (1997) voltam a examinar as series de Nelson 
e Plosser, considerando a possibilidade de duas quebras (determinadas 
endogenamente) terem ocorrido ao Iongo do perfodo em analise. 

E este debate que se pretende agora transpor para a analise da realidade 
macroecon6mica portuguesa, avaliando a robustez da evidencia de suporte a 
hip6se de RU a acomoda9ao de quebras de estrutura nas fun96es de tenden
cia das series, isto e, empregando os testes que permitem essa possibilidade. 
Nesse sentido, a literatura sabre estes testes e revista, mas assume-se que o 
leitor se encontra familiarizado com a metodologia usual dos testes standard 
de RUs. Para robustecer a analise e na ausencia de criterios de selec9ao de
finitivos, optou-se por submeter CC3:da serie a todos os procedimentos disponf
veis, s6 depois qualificando a evidencia empfrica obtida com base em informa-
98.0 adicional. Daqui resulta uma limita9ao da analise: ao inves de se gerarem 
valores crfticos apropriados para cada serie e para cada modelo, por bootstrap, 
como em Zivot e Andrews (1992) e em Nunes eta/. (1997), empregaram-se as 

(2) Na realidade, como mostram Montanes e Reyes (1997), pelo menos nalguns casos, o 
comportamento assimpt6tico das estatistica DF pode nao ser afectado pela presenc;:a de quebras. 
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tabelas disponfveis na literatura. Dado o numero de procedimentos empregues, 
essa tarefa seria bastante ardua. Desta forma, tambem se ilustram as dificulda
des praticas com que o analista empfrico e confrontado, com muitas das con
clus6es a revestirem-se de um caracter ainda menos definitivo (ou mais preli
minar) do que e usual quando se empregam metodos de inferencia. 

0 plano deste trabalho e o que se segue. Em primeiro Iugar, reve-se 
sumariamente a literatura sobre os testes de RUs que, na hip6tese alternativa, 
acomodam a possibilidade de uma tendencia determinfstica caracterizada por 
diferentes segmentos delimitados por quebras. Na secc;:ao 3 aplicam-se todos 
os procedimentos disponfveis a 15 series macroecon6micas portuguesas e ana
lisa-se com algum detalhe a evidencia empfrica obtida. Na ultima secc;:ao su
mariam-se as principais conclus6es e formulam-se algumas pistas de inves
tigac;:ao a desenvolver no futuro. 

2 -Testes de ralzes unitarias e quebras de estrutura 

Como Perron (1994a) refere, as quebras de estrutura na func;:ao de ten
dencia podem ser vistas como uma especies de «grandes choques>> ou acon
tecimentos pouco frequentes que tem um efeito permanents no nfvel da serie. 
Um aspecto a tomar em considerac;:ao e, entao, o do modo como estes «gran
des choques>> afectam o nfvel da variavel, ou seja, como se processa a transi
c;:ao para a nova traject6ria da tendencia. Perron (1989) considerou dois tipos 
de modelos que tem diferentes consequencias no que respeita a esta transic;:ao 
e que conduzem a diferentes procedimentos estatfsticos para testar a presenc;:a 
de uma RU: a) no modelo de outlier aditivo (additive outlier, AO) a transic;:ao 
para a nova func;:ao de tendencia processa-se instantaneamente; b) no de outlier 
inovacional (innovational outlier, 10) a transic;:ao efectua-se de forma lenta e 
gradual. Em ambos os casos e tal como na abordagem de Dickey e Fuller, a 
hip6tese de RU e tomada para hip6tese nula. 0 que diferencia OS testes de 
Perron dos testes OF (ou ADF) e o facto de se permitir uma quebra de estru
tura na func;:ao de tendencia num dado momenta, seja Tb (com 1 < Tb < T- 1, 
com T a representar a dimensao da amostra). Perron (1989) considerou que
bras de tres tipos: uma alterac;:ao na ordenada na origem (i.e., no nfvel da serie), 
uma alterac;:ao do declive (i.e., na taxa de crescimento) ou ambas. Estas tres 
situac;:oes conduzem, por seu lado, a considerac;:ao de tres modelos diferentes 
sob a hip6tese nula. 

2.1 - Modelos de outlier aditivo (AO) 

Os modelos AO aplicam-se, entao, aos casos em que se assume que a 
quebra ocorre instantaneamente e nao e afectada pela dinamica da serie. Es-

235 



ESTUDOS DE ECONOMIA, VOL. XIX, N. 0 2, PRIMAVERA 1999 

tes modelos podem ser especificados de tres formas distintas, dependendo do 
tipo de alterac;:ao ocorrida na data da quebra, Tb: 

Modelo 1: 
Modelo 2: 

Modelo 3: 

xt= J..lt + {3t+ (j..L2- J..lt) Oft+ Zr 

xt = J..lt + f3tt + (J..l2- J..lt) Oft + ({32 - f3t) OSt + Zr 

Xt = J..l + f3tt + ({32- {31) 0St + Zr 

(1) 
(2) 
(3) 

com Oft= 1{t> Tb) e OSt= 1(f> Tb) (t- Tb), em que 1(.) representa a func;:ao 

indicatriz e onde zt e um processo ARMA (p- 1 ,q) definido como A(L)zt = 8 (L)Et, 
com Et- iid(O,if). A(L) e B(L) sao polin6mios no operador de desfasamento, L, 
de ordem p + 1 e q, respectivamente, em que A(L) pode ser factorizado como 
A(L) = (1 - pL) A *(L) e A*(L) e um polin6mio de ordem p em L. Assume-sa que 

A *(L) e B(L) tem todas as rafzes fora do cfrculo unitario. A hip6tese nula pos
tula a existencia de um RU no polin6mio autoregressive, isto e, p = 1, donde 

resulta que zt = zt_1 + lji*(L)Er com lji*(L) = A*(L}-1 B(L). Sob a hip6tese alternativa 
de estacionaridade em tendencia, p < 1 e zt e um processo estacionario tal 

que zt = llf(L)Et, onde llf(L) = A(L}-1 B(L). Note-se que o/*(L) = (1 - pL)1J1(L) e que 

11'(0) = lji*(O) = 1. Definam-se os parametres e = (J-0. - J..l1) e y = ({32 - f3J As
sim, 8 e y medem a dimensao das possfveis quebras na func;:ao tendencia. Por 
exemplo, sob H0 , a ordenada na origem e x0 ate Tb e x0 + e para t > Tb, com 

x0 , a condic;:ao inicial, assumida uma constants fixa. No caso TSP, a ordenada 

na origem e ll (ou l.l.1) ate Tb e ll (ou J1.1) + e para t > Tb. 
0 modele (1) descreve aquila a que Perron refere como o crash model, 

possibilitando uma unica alterac;:ao na ordenada na origem da func;:ao tenden
cia. 0 modelo (2), permite que ocorra, em simultaneo com aquela, uma modi
ficac;:ao no declive da func;:ao tendencia, ou seja, uma alterac;:ao repentina no 

nfvel seguida por uma traject6ria de crescimento diferente. Tal como no mode
le anterior, os segmentos da func;:ao de tendencia nao estao, em geral, ligados 
na data da quebra. 0 modelo (3) permite uma alterac;:ao no declive da func;:ao 
tendencia sem que haja qualquer alterac;:ao no nfvel. lsto implica que, neste caso, 

os dais segmentos da func;:ao de tendencia estejam ligados na data da quebra. 
Por ultimo, no caso de series sem tendencia, considerado por Perron (1990) 

e Perron e Vogelsang (1992), o modelo pode ser especificado como: 

(4) 

2.2- Modelos de outlier inovacional (10) 

Conforme referido, os modelos 10 aplicam-se quando parece ser mais 
razoavel ver a quebra na func;:ao de tendencia como ocorrendo gradualmente 

ao Iongo do tempo. Um processo conveniente para modelizar esta dinamica 
consiste em assumir que os «grandes cheques,, (ou alterac;:6es) na func;:ao de 
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tendencia afectam a serie do mesmo modo que os «choques regulares» (i.e., 
os choques associados com a componente estacionaria da serie). Sob a hip6-
tese nula de uma RU tem-se entao as seguintes representa96es para x1 (3): 

Modelo 1: 
Modelo 2: 

&t = f3 + lf/"(L) (80(Tb)t + t:t), 
&

1 
= f3 + lfi"(L) (80(Tb)t + y0/1 + t:1), 

(5) 
(6) 

onde O(Tb)t = 1 (t= Tb + 1) eo polin6mio lf/"(L) especifica a representa9ao medias 
m6veis das primeiras diferen9as da serie. Sob a hip6tese alternativa, de flu
tua96es estacionarias em torno da fun9ao de tendencia, os modelos sao: 

Modelo 1: 
Modelo 2: 

x1 = ll + {3t + lf/"(L) (80/1 + £~, 
xt = ll + {3t+ lf/"(L) (80/t +yOSt+ t:1), 

(7) 
(8) 

Finalmente, no caso de series sem tendencia, os modelos sob as hip6te
ses nula e alternativa sao, respectivamente: 

e 
&t = lf/"(L) (80(Tb)t + t:t) 
x1 = ll + lfi"(L) (80/1 + £1) 

em que O(T J1 e Oft se definem como anteriormente. 

2.3 - Os procedimentos de teste 

(9) 
(10) 

Os testes podem ser vistas como extensoes dos de Dickey-Fuller, com as 
regressoes de teste adequadamente aumentadas com variaveis dummy. Em 
particular, como e usual, as estatfsticas de teste consistem nos valores das esta
tfsticas-t para testar se a soma dos coeficientes autoregressivos e igual a 1. 

2.3.1- Procedimento de teste nos mode/as AO 

Nos modelos AO, uma estrategia para testar a existencia de uma RU 
baseia-se num procedimento em dois passos: no primeiro, a componente 
determinfstica da serie e estimada e, no segundo, testa-se a presen9a de uma 
RU na componente residual. Assim, em primeiro Iugar, a tun9ao de tendencia 

(") Embora inicialmente Perron (1989) tenha tambem considerado uma versao 10 do mo
delo 3, mais tarde [Perron 1994a)] abandonou-a devido a necessidade de recorrer a metodos 
de estimagao nao linear. Sobre o procedimento de teste para esse caso veja-se a secgao se
guinte. 
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da serie e estimada e removida dos dados originais, usando as seguintes re
gressoes estimadas pelos OLS: 

Modelo 1: 
Modelo 2: 
Modelo 3: 

xt = ~L + {Jt + 80/1 + it\ 
xt = ll + f3t + 80/1 + yOSt+ it2, 

xt = ll + f3t+ yOSt+ x? 

(11) 
(12) 
(13) 

onde i/ (i=1,2,3) sao os resfduos das regress6es (11), (12) e (13), respectiva
mente. No segundo passo, nao e indiferente o facto de no primeiro a regres
sao canter ou nao a variavel dummy associada com a alterac;:ao na ordenada 
na origem, Dlr Assim, para os modelos 1 e 2, testa-se a hip6tese de uma RU 
usando a estatfstica-para p = 1 na regressao: 

(14) 

Como e usual, a inclusao dos k regressores adicionais (ill1_;, i = 1 , .. , k) 

nestas regress6es resulta da considerac;:ao da possibilidade de os erros serem 
autocorrelacionados, e procura garantir que as distribuic;:6es limite das estatfsti
cas de teste nao dependam de parametros perturbados. No entanto, como 
Perron e Vogelsang (1992b) salientam, tambem e necessaria a introduc;:ao dos 
valores corrente e desfasados das variaveis dummy D(Tb)t para assegurar que 
as distribuic;:oes limite das estatfsticas-t em (14) sejam de facto invariantes a 
estrutura de autocorrelac;:ao dos erros. Adicionalmente, a inclusao dessas 
dummies tambem assegura que as distribuic;:6es limite das estatfsticas-t de (14) 
sejam as mesmas que as dos modelos 10 abaixo indicados. 

No caso de series sem tendemcia, a (mica diferenc;:a relativamente ao caso 
anterior reside no facto de a remoc;:ao da components determinfstica ser efec
tuada estimando a regressao: 

Modelo 1.A: (15) 

Relativamente ao modelo 3 (em que nao existe uma alterac;:ao no nfvel e 
os dois segmentos da tendencia estao ligados na data da quebra), nao e ne
cessaria introduzir as variaveis dummy na regressao do segundo passo para 
obter um teste invariants. Tem-se, entao, uma regressao do tipo: 

(16) 

Este procedimento em dois passos permite obter um teste que e assimpto
ticamente invariants ao valor da alterac;:ao no declive (/1 sob a hip6tese nula. 

Seguindo de perto a notac;:ao de Vogelsang e Perron (1994), as estatfsti
cas-t para testar p = 1 usando as regress6es (14) e (16) serao designados por 
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tfj (i, AO, Tb, k), em que i indica o modelo (i = 1 ,2,3), Tb indica a data de quebra 
utilizada e k a ordem da auto-regressao. No caso de series sem tendencia, a 
estatfstica-t para testar p= 1 em (14) sera denominada t" (AO, Tb, k). Nos ca-

P - -
sos em que se assume que Tb e conhecido e k e fixo usar-se-a Tb= Tb e k=k. 
Pelo contrario, quando Tb e k sao desconhecidos, torna-se necessaria adoptar 
algum procedimento para estimar estes dais parametres. Esta questao sera re
tomada mais a frente. 

2.3.2 - Procedimento de teste nos mode/os 10 

Nos modelos 10 os procedimentos de teste sao diferentes. Seguindo Perron 
(1989), os modelos 1 e 2, sob as hip6teses nula e alternativa, podem ser en
caixadas num modelo mais geral. Assim, tem-se: 

Modelo 1: xt = ll +eDit+ f3t+ 8D(TJt+ pxt-1 + 2}i=1 cfixt-i+ Ef' (17) 
Modelo 2: xt = ll + 80/t + f3t +yOSt+ 8D(Tb)t + pxt_1 + I/;=1 Cfut-i + Et, (18) 

onde os coeficientes C; correspondem a representav§.o auto-regressiva do polin6mio 
medias m6veis 1/f{L), dada par C(L) = lfi(Lt1 = c1L + c2U + ... = B(Lt1 A(L). 

0 polin6mio C(L) sera de ordem infinita desde que B(L) * 1; todavia, na pratica 
e como e usual nos testes ADF, este polin6mio infinito e aproximado par um 
polin6mio finito de ordem k de modo a ser possfvel desenvolver testes 
operacionais. 

A hip6tese nula imp6e algumas restrig6es sabre os coeficientes. Assim, 
no modelo 1 estas sao p = 1 e e = f3 = 0. Em relagao ao model a 2, as restri

g6es sao p = 1 e f3 = r= 0. Par outro !ado, sob a hip6tese alternativa de um 
processo estacionario em tendencia, espera-se que p < 1 e f3 * 0 nos dais 
modelos. Todavia, como tambem e usual, na pratica s6 a restrigao p = 1 e tes
tada. Assim, a hip6tese de uma RU e testada estimando pelo OLS as regres
s6es (17) e (18), respectivamente, e utilizando a estatfstica-t para testar p = 1. 
Estas estatfsticas serao denominadas t~(i, 10, TIY k) (i = 1 ,2). Como Perron (1989) 

refere, nos casas em que Tb e conhecido as distribuig6es assimpt6ticas destas 
estatfsticas sao as mesmas, respectivamente, que as distribuig6es assimpt6ticas 
de t;; (i, AO, Tb, k) (i = 1 ,2) (4). 

( 4 ) Note-se ainda que a introdw;:ao da variavel dummy D(Tb), nos modelos 1 e 2 visa per
mitir que, quando Tb e conhecido, a estatfstica de teste seja invariante em amostras finitas ao 
valor da alteragao na ordenada na origem sob a hip6tese nula de uma RU. Nos casas em que Tb 
nao seja conhecido, esta propriedade da invariancia em amostras finitas deixa de se verificar, 
apesar da assimptoticamente as estatfsticas serem invariantes. 
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No que respeita ao modelo 3, em termos praticos utiliza-se a regressao 
de teste considerada por Zivot e Andrews (1992) e Banerjee et a/. (1992): 

(19) 

onde, sob a hip6tese nula de uma RU, p = 1 e f3 = r= 0. A estatfstica-t para 
p = 1 sera representada com tf3(3, 10, Tb, k), podendo utilizar-se os valores crf
ticos de tf3(3, AO,-Tb, k). Saliente-se contudo que o teste baseado em (19) tem 
por hip6tese nula conjunta a presenga de uma RU e a nao alteragao no decli
ve da fungao de tendencia, isto e, nao permite a existencia de uma quebra sob 
a hip6tese nula, o que constitui uma limitagao importante. De facto, como e por 
vezes notado (por exemplo, Nunes et at. (1997), as rejei<;6es proporcionadas 
por este tipo de testes nao podem ser interpretadas como forte evidencia a 
favor do modelo TSP (ou contra a hip6tese DSP), mas apenas como evidencia 
contra a hip6tese de RU sem quebra. lsto e, a presenga de uma RU nao pode 
ser pasta de parte apenas com base nas rejei<;6es produzidas por este tipo de 
testes. De resto, os resultados das simulag6es realizadas por Perron (1994b) 
indicam que os testes que nao permitem uma alteragao da fungao de tenden
cia sob H0 apresentam serias distorg6es de dimensao, podendo levar a rejei
gao espuria da presenga de uma RU. 

No caso de series sem tendencia, tambem e possfvel encaixar os mode
los (9) e (1 0) num modele mais geral: 

k 
Modelo 1.A: xt = 11 + ()0/t + 80( Tb)t + pxH + .L CPt-i + £t 

I= 1 
(20) 

onde, sob a hip6tese nula de uma RU, p = 1 (o que implica () = 0). Mais uma 
vez, a estrategia de teste baseia-se na utilizagao da estatfstica-t para testar p = 1 
quando a regressao (20) e estimada pelo OLS. Esta estatfstica sera denomina

da tf3 (10, Tb, k). 

2.4 - Metodos para seleccionar Tb e K 

Nas regress6es de teste anteriores, os parametres k e Tb sao geralmente 
desconhecidos, Em seguida apresentam-se varios metodos para estimar esses 
parametres e os efeitos que deles decorrem na construgao dos testes e nas 
suas distribuig6es limite. 

2.4. 1 - 0 problema da escolha de Tb 

Em algumas situag6es, a data de quebra, Tb, pode ser tratada como co
nhecida a priori, ou pode querer-se condicionar a inferencia num dado valor 
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particular. Perron (1989) considerou que apenas dais acontecimentos tiveram 
um efeito permanente nas series macroecon6micas dos EUA: o grande crash 
de 1929 e o choque petrolifero de 1973. Adicionalmente, considerou esses 
choques como ex6genos a economia norte-americana. Assim, toda a teoria de 
distribuigao assimpt6tica subjacente aos valores crfticos obtidos por Perron 
(1989), sob os diferentes modelos, parte do princfpio de que as datas de que
bra de estrutura sao conhecidas a priori, isto e, que a escolha da data nao 
esta correlacionada com os dados. 

Este postulado da exogeneidade da escolha de Tb tem sido muito criticada, 
sob o argumento de que a escolha daquelas datas tem de ser vista, em larga 
medida, como correlacionada com os dados e que, portanto, os problemas 
associados com o data-mining sao aplicaveis a metodologia adoptada por Perron 
(1989). Esta questao e bastante importante, uma vez que tanto as distribuig6es 
em amostras finitas como as distribuig6es assimpt6ticas das varias estatfsticas 
dependem da medida dessa correlagao. Nesse sentido, Christiano (1992) argu
menta que o conjunto de valores crfticos calculados por Perron (1989) para as 
estatfsticas tfJ(i, j, Tb, k) (i = 1 ,2,3, j = AO, 10) esta distorcido quando tb e esco
lhida em fungao dos dados. Em particular, o efeito de endogeneizar a data de 
quebra consiste em aumentar a probabilidade de a versao de Perron da re
gressao ADF conduzir a rejeigao espuria de uma RU, em favor da especificagao 
alternativa de os dados serem estacionarios em redor de uma tendencia com 
uma quebra. E de facto, ao tratar a escolha de Tb como correlacionada com os 
dados, Zivot e Andrews (1992) e Banerjee et a/. (1992) encontraram menos 
evidencia do que Perron (1989) contra a hip6tese nula de uma RU. 

Num artigo recente, apesar de fornecer alguns argumentos em defesa da 
sua abordagem inicial, Perron (1997) reconhece a importancia do problema e 
emprega metodos em que a selecgao de Tb e explicitamente endogeneizada. 
Sao esses metodos que se apresentam em seguida. 

2.4.2 - Metodos para endogeneizar a esco/ha de Tb 

Considere-se entao agora o caso em que a escolha de Tb e perfeitamente 
correlacionada com os dados. Esta situagao pode ser bastante esclarecedora, 
uma vez que, se a hip6tese de uma RU continuar a ser rejeitada neste cena
rio, entao, par certo, sera rejeitada sob um postulado mais fraco. 

0 facto de se tratar Tb como desconhecido implica que sejam feitas algu
mas modificag6es ao procedimento de teste. Tal como em Zivot e Andrews 
(1992) e em Banerjee et a/. (1992), considera-se em primeiro Iugar o procedi
mento no qual Tb · e seleccionado, entre todas as possfveis datas de quebra, 
como o valor que minimiza a estatfstica-t para testar p = 1 na auto-regressao 
apropriada. Esta escolha de Tb corresponde, assim, a data de quebra que tem 
maior probabilidade de levar a rejeigao da hip6tese nula de uma RU. Seja Tb(tfj) 
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o valor de Tb escolhido por este procedimento. As estatfsticas-t resultantes serao 
representadas com t1p, j, Titp),k) = MinTbEn tP(i, j, Tb, k) (i = 1, 2, 3; j = AO, 10), 
em que Q representa o conjunto de possfveis datas de quebra. 

Urn procedimento alternativo consiste em escolher Tb de modo a maximizar 
(ou minimizar) uma estatfstica (habitualmente uma estatfstica-t ou F) que testa 
a significancia de um ou mais dos parametros associados as variaveis dummy 
de quebra (e, }1. Este procedimento esta mais perto do seguido por Christiano 
{1992). 

No caso em que se sup6e conhecido o sinal da quebra verificada na serie 
e possfvel impor a restric;:ao a priori de uma alterac;:ao unilateral. Assim, quando 
se restringe a analise aos casas de um crash ou ao de abrandamento do cres
cimento, Tb e escolhido de forma a minimizar t0, a estatfstica-t do parametro 
associado com a alterac;:ao na ordenada na origem nas regress6es (11) e (17) 
(modelo 1) ou t't a estatfstica-t associada com a alterac;:ao no declive nas re
gress6es (12) e (18) (modelo 2) e (13) e (19) (modelo 3), respectivamente. Pelo 
contrario, quando se sabe a priori que a quebra tem um sentido positivo, Tb e 
escolhido de modo que as referidas estatfsticas sejam maximizadas. Os valo
res de Tb resultantes deste procedimento serao referidos como Tb(t0), para o 
modelo 1, e Tb{t~, para os modelos 2 e 3. Contudo, e possfvel evitar esta 
suposic;:ao a priori quanta ao sinal da alterac;:ao. Neste contexto, a data de que
bra e seleccionada usando o maximo do valor absoluto de t& ou ty e os valores 
de Tb resultantes serao denominadas Tb {t1i)1), para o modelo 1, e Tb {t1:y1), para 
os modelos 2 e 3, respectivamente. 

Para o modelo 2, e ainda possfvel considerar urn terceiro metoda que 
consiste em seleccionar Tb usando o maximo de F&.1 a estatfstica F para testar 
a hip6tese con junta e = r= 0 nas regress6es (12) e (18). 0 valor de Tb assim 
escolhido sera representado com Tb(F0). 

0 valor da estatfstica-t para testar a hip6tese nula p = 1 correspondente a 
cada uma destas escolhas de Tb sera referido como tP(i, j, I, k) (I= Tb{t0), Tb(t:). 

Tb(t101), Tb(t1~) e Tb(F"e.~). 

2.4.3- Procedimentos para a escolha de k 

Um aspecto nao menos importante na implementac;:ao destes testes e o 
da escolha do parametro de truncatura do desfasamento, k. Tal como nos tes
tes ADF, por exemplo, tambem aqui frequentemente o resultado do teste de
pende da particular opc;:ao feita [v. Perron {1997) para alguns exemplos]. 

Atraves de estudos de simulac;:ao, Ng e Perron (1995) mostraram que a 
utilizac;:ao de metodos dependentes dos dados para a escolha de k leva a es
tatfsticas de teste com melhores propriedades {dimensao estavel e potencia 
elevada) do que se for escolhido, a priori, um k fixo (ou se k for escolhido como 
uma func;:ao fixa da dimensao da amostra, T). lsto s6 nao seria assim na situa-
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9ao, bastante improvavel, de se ter fixado aquela ordem k que e a melhor entre 

todas. 0 valor de k que assegura uma dimensao nominal perto da dimensao 
real e que tambem produz uma potencia elevada e muito dependente do par
ticular processo de gera9ao dos dados (PGD), ou seja, dos valores dos 

parametros MA e AR. Ora, ao definir k como uma fun9ao determinfstica de T, 

aquela informa9ao dada pela amostra e ignorada; esta e a principal razao por 

que se deve evitar fixar o parametro k. 

Existem varios metodos dependentes dos dados, dando-se especial aten-

9ao ao que foi originalmente implementado por Perron (1989). Trata-se de um 
procedimento do geral para o particular, baseado no valor da estatfstica-t do 

coeficiente associado ao ultimo desfasamento presente na auto-regressao esti

mada. Assim, come9a-se com um limite superior para k, seja kmax• escolhido a 
priori, e estima-se a uma autogressao de ordem kmax- Se o ultimo desfasamento 
inclufdo e significative (utilizando a distribui9ao normal standard), selecciona-se 

k = kmax· Se o nao for, reduz-se a ordem da auto-regressao estimada de forma 
sequencia! ate que o coeficiente do ultimo desfasamento inclufdo seja significa

tive. Par fim, se nenhum for significative, selecciona-se k = 0. Seguindo a nota

<;ao de Perron (1997), a este procedimento da-se o nome de t-sig. Simulta

neamente, e conveniente analisar se os erros de cada uma das equa96es de 
regressao (para cada k) sao autocorrelaccionados [utilizando, por exemplo, o 

teste dos multiplicadores de Lagrange de Breush e Godfrey (5)]. 

2.5- Testes permitindo duas quebras 

Na medida em que permitem apenas uma unica quebra na tendencia 
determinfstica, os testes anteriores podem ser considerados alga restritivos para 

series temporais longas. Assim, recentemente surgiram extens6es a esses pro

cedimentos que acomodam a possibilidade de duas quebras. Neste domfnio, 

os trabalhos relevantes sao os de Lumsdaine e Papell (1997) (LP) e de Cle
mente et a/. (1996), respectivamente para series com e sem tendencia. A tftulo 

exemplificativo s6 descrevemos os procedimentos dos primeiros. 

{5) Urn procedimento alternativo bastante popularizado recorre a utiliza<;:ao de criterios de 
inforrnagao, em particular aos de Akaike (AIC) e de Schwarz (BIC). Todavia, Perron (1997) pre
coniza a utilizagao da estatistica-t recursiva na determinagao de k, pais, em pequenas amostras, 
e quando o PGD contem uma componente MA, os metodos baseados em criterios de informagao 
tandem a seleccionar modelos excessivamente parcimoniosos, levando, por vezes, a testes com 
grandes distorgoes de dimensao. Pelo contnirio, o procedimento t-sig tende a seleccionar valores 
de k mais elevados, produzindo testes com propriedades de dimensao mais robustas. 
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0 teste considerado em LP esta na mesma linha dos testes sequenciais 

para altera96es nos coeficientes de Banerjee el a/. (1992), no caso em que 

apenas existe uma quebra de estrutura. Todavia, permitem-se duas altera96es 

na tendencia determinfstica em dadas distintas desconhecidas, Tb1 e Tb2• Os 

modelos considerados sao (note-se que estes autores apenas desenvolveram 

testes no quadro dos modelos 10): 

012: x1 = Jl + {3t + 8pt11 + 820/21 + pxt-1 + Lk 1=1 cpx1_; + £1 (21) 
01082: x1 = Jl + f3t + 810/11 + y1 OS11 + 820/21 + y2 OS21 + px1_1 

+ Lki=1 cpxl-i + £1 (22) 
01208: XI= Jl + f3t+ 8pt11+ yOS1t + e20/21+ pxl-1 

+ I:ki=1 cp.xl-i + £1 (23) 

em que 0/it = 1(t> Tb;) e OSit= 1(f> Tb;) (t- Tb) para i= 1,2. Note-se que no 
modelo (23) permite-se que haja uma primeira quebra na ordenada na origem 

e no declive e que a segunda quebra afecte apenas a ordenada na origem. 
Esse facto deriva de se considerar que nao existe grande justifica9ao para a 

suposi9ao de as duas quebras serem do mesmo tipo. 

As estatfsticas de teste sao calculadas usando as T observa96es da amos

tra para pares distintos de valores de (Tw T b2), com Tb1 = k0 , k0 + 1, ... , T- k0 

e T b2 = k0 , f<o + 1, ... , T- f<o, k0 , = [TA0], onde A-0 representa uma frac9ao da 

amostra, Tb1 *' T b2 e Tb1 *' Tb2 ± 1 (em LP considera-se A-a= 0,01 ). Fa9a-se, ain
da A-1 = Tb11f e A-2 = Tb21f. Naturalmente, a estatfstica de interesse e a estatfs

tica-t para testar p = 1 na regressao do modelo que se estiver a considerar. 

Uma limita9ao importante destes testes reside no facto de nao permitirem 
a ocorrencia de quebras sob a hip6tese nula. Assim, como ja foi referido ante

riormente, as rejei96es obtidas nao poderao ser interpretadas como implicando 

forte evidencia contra a hip6tese de RU. Por outro lado, os resultados assimpt6-

ticos excluem a possibilidade de as duas quebras ocorrerem em datas conse
cutivas e exigem que A-0 ::; A-1, A-2 ::; (1 - A-0) < 1 (pelo que se condiciona as alte

ray6es nos coeficientes a nao ocorrerem nos extremos da amostra). Nas suas 

aplica96es empfricas, Lumsdaine e Papell estimam a equa9ao de teste para 

valores de Tb1 e Tb2 no intervalo (k + 2, T -1 ). 

3 - Evidencia emplrica 

Nesta secyao apresenta-se e analisa-se a evidencia empfrica para o caso 
da economia portuguesa. Mais concretamente, o conjunto de dados consiste 
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em observa96es anuais para 15 series, com infcio entre 1940 e 1953 e final 
em 1996 (6), e que sao: 

• fndice de produyao industrial (IPI), emprego (EMP), populayao 
residente (POP), peso das remunera96es do trabalho no PIB 
(RTPIB), indice de pre9os no consumidor (fPC) e taxa de de
semprego (TXD); 

• Variaveis em termos reais: PIB, PIB per capita (PIBPC), consu
me privado (CPRIV), exporta96es (EXP), importa96es (IMP), for
mayao bruta de capital fixo (FBCF), stock de moeda (SMR) e 
taxa de juro (TXJ); 

• Variaveis em termos nominais: stock nominal de moeda (SMN). 

Todas as series, com excep9ao das de TXJ e de RTPIB, foram previa
mente logaritmizadas e efectuou-se uma analise grafica preliminar. Uma primei
ra caracterfstica, bastante evidente, e a de uma tendencia de crescimento ao 
Iongo do tempo da maioria das series, ficando exclufdas deste padrao de com
portamento apenas TXJ, RTPIB e TXD. Assim, doravante, estes dois grupos 
de variaveis, com e sem tendencia de crescimento, serao referidos, respectiva
mente, por grupo 1 e grupo 2. Por outre lado, a analise grafica nao permite 
excluir a possibilidade de quebras para a generalidade das series. Assim, a 
maioria das series do grupo 1 parece apresentar pelo menos uma das seguin
tes caracteristicas: 1) uma maier ou menor alterayao no nfvel; h) uma alterayao 
na taxa de crescimento (ou declive). Por outre lado, tambem o nfvel das varia
veis do grupo 2 parece nao ser constante ao Iongo do perfodo amostral. 

0 primeiro passe para analisar a ordem de integrayao das series baseou
-se nos testes standard a uma AU, tendo sido escolhidos para esse efeito os 
testes ADF, PP e KPSS. 86 em seguida serao apresentados os resultados dos 
testes que contemplam a possibilidade de ter ocorrido apenas uma quebra de 
estrutura no perfodo da amostra, tanto no quadro dos modelos 10 como no 
dos AO. Finalmente, serao apresentados os resultados dos testes efectuados 
no pressuposto de poderem ter ocorrido duas quebras (recorde-se que, neste 
caso, para as variaveis do grupo 1 apenas se considera o procedimento de 
teste nos modelos 10). 

Para os testes nao standard, fez-se Q = [k+ 2, T -1] [como em Zivot e 
Andrews (1992) e em Perron e Vogelsang (1992a)] e, sempre que existiam dis-

(6 ) Para alem dos dados, os autores poderao disponibilizar uma descric;;ao detalhada de cada 
serie. 0 leitor interessado podera ainda obter dos autores um quadro resumo com os valores 
crfticos empregues para todos os testes permitindo quebra(s), compilado das tabelas publicadas 
em Perron e Vogelsang (1992a), Zivot e Andrews (1992), Vogelsang e Perron (1994), Perron 
(1994b), Clemente eta/. (1996) e Lumsdaine e Papell (1997). 
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ponfveis, utilizaram-se os valores crfticos para T = 50. Por outro lado, empre
gam-se as letras a, b e c para indicar que a estatfstica e significativa a um 

nfvel de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Final mente, T representa a dimen
sao da amostra disponfvel e nao o numero de observagoes efectivas utilizadas 
nas regressoes de teste. 

3.1 -Testes standard: ADF, PP e KPSS 

0 primeiro passo consistiu na realizagao do teste de Dickey e Pantula, de 
modo a testar a existencia de duas RUs nas variaveis series em estudo. Os 
testes conduziram a nao rejeigao da hip6tese nula apenas para as series IPC 
e SMN. Relativamente a primeira, e uma vez que todos os testes que conside
raram a possibilidade de uma ou duas quebras conduziram sempre a aceitagao 
da existencia de uma RU, optou-se por estudar as primeiras diferengas dos 
logaritmos (TXI). Estas constituem uma aproximagao a taxa de inflagao e a sua 
analise tem bastante interesse para a analise multivariada. 

No que respeita a segunda serie, a maioria dos testes sabre as primeiras 
diferengas dos logaritmos apontaram para a rejeigao da hip6tese nula e, par
tanto, considerou-se como hip6tese de trabalho a existencia de apenas uma 
RU na serie original. Decidiu-se, entao, apresentar apenas as resultados para 
a serie SMN, uma vez que esta parece revestir-se de maior interesse econ6mico. 

QUADRO N.Q 1 

Testes standard a uma RU: ADF, PP e KPSS 

ADF pp KPSS 

Series T 
f5oF r~t T~ k 1\ 

Ppp z*ct Z'c m ry, !Jp m 

PIB .................. 44 0.93 -0.76 4 0.93 -3.66 4 1.928 4 
PIBPC ............. 44 0.85 -2.29 1 0.92 -4.96 4 1.188 4 
CPRIV ............. 44 0.68 -2.76 1 0.78 -11.51 4 4.068 4 
EXP ................. 44 0.81 -1.97 0 0.81 -7.34 0 5.01 a 0 
IMP ............... : .. 44 0.78 -2.17 0 0.78 -8.52 0 4.178 0 
FBCF ............... 44 0.81 -2.08 0 0.81 -7.61 0 2.25 8 0 
IPI .................... 42 1.27 1.60 6 0.96 -1.34 0 5.09• 0 
EMP ................ 44 0.61 -4.05b 1 0.76 -10.65 5 0.978 5 
POP ................. 57 0.86 -3.36° 3 0.94 -7.77 10 0.19b 10 
SMR ................ 44 0.90 -1.81 1 0.91 -4.79 8 0.21 8 8 
SMN ................ 50 0.92 -3.08 0 0.92 -4.06 8 0.328 8 
RTPIB .............. 44 0.85 -2.19 1 0.90 -5.61 1 0.36° 1 
TXI ................... 48 0.91 -1.17 4 0.89 -4.01 5 0.49b 5 
TXJ .................. 32 0.83 -1.22 1 0.72 -7.79 3 0.51 b 3 
TXD ................. 44 0.91 -1.47 1 0.93 -3.37 1 1.528 1 
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No quadro n.Q 1 apresentam-se os resultados dos testes ADF, PP e KPSS 
para as series em estudo. Comegando pela estatistica ADF, utilizou-se a sua 
versao r' (racio-~ uma vez que esta parece ter melhores propriedades de di
mensao do que a estatfstica z' (1). Os resultados para as series do grupo 1 
foram obtidos com a estatfstica r'01 e para as series do grupo 2 com a estatfs
tica r~. A ordem dos desfasamentos (k) foi determinada atraves do procedi
mento t-sig, com kmax = 6 dada a dimensao das amostras disponfveis. Como se 
pode verificar, apenas se rejeita a hip6tese nula da existencia de uma RU para 
as series EMP (para um nfvel de 5%) e POP (mas neste caso apenas a um 
nfvel de 1 0%). 

Em relagao aos testes PP, apresentam-se os resultados para a estatfstica 
:z:" (em particular, :z:" ct para as series do grupo 1 e z* c para as series do grupo 
2}, considerando que esta parece ter melhores propriedades de potencia do que 
a estatfstica r*. Note-se que em todos os casas os testes levam a nao rejeigao 
da hip6tese nula de uma RU. · 

Resultados semelhantes obtem-se com os testes KPSS, com a hip6tese 
TSP (8) a ser rejeitada em todos casas, mas com a ressalva de, para o caso 
RTPIB, ser necessaria recorrer ao nfvel de 10% (9). 

3.2 -Testes permitindo uma quebra de estrutura 

Como acabamos de constatar, a aplicagao dos testes standard conduz, 
na quase totalidade dos casas, a nao rejeigao da hip6tese DSP. No entanto, 
quando o PGD nao e estavel ao Iongo de todo o perfodo amostral, a potencia 
dos testes ADF e PP pode ser bastante reduzida e a dimensao real dos testes 
KPSS pode ser bastante superior a nominal [v. Lee et at. (1997)]. Assim, trata
se agora de apresentar e analisar a evideneia empfrica obtida com a aplicagao 
dos testes que permitem uma quebra de estrutura e em que a data de quebra 
e determinada exclusivamente pelos dados. 

Uma dificuldade que surge na realizagao destes testes reside na selecgao 
do modelo mais apropriado para cada serie, questao que e bastante importante 
pois todos eles sao condicionais num determinado modele. Uma vez que nao 
existe qualquer tipo de procedimento formal para a selecgao do modele, optou
-se pela sujeigao de cada serie a bateria de todos os testes. 86 posteriormente 

(
7

) Para representar as estatfsticas de teste seguem-se as notag6es de Davidson e 
MacKinnon (1993). 

(8) Recorde-se que nestes testes os papeis das hip6teses nula e alternativa se encontram 
invertidos. 

( 9) Nos testes PP e KPSS o parametro de truncatura da autocorrelagao (m) foi determinado 
recorrendo a FAC e a FACP dos resfduos da equar;:ao de teste. Em particular, foi escolhido um 
valor para m igual ao maier lag significative (entre as autocorrelag6es e as autocorrelag6es par· 
ciais). 
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a evidencia empfrica sera qualificada com informac;:ao adicional, designadamente 
com aquela que se baseia em analises graficas. 

Como seria de esperar, o emprego de varios testes produziu, nalguns 
casas, resultados bastante dfspares, nomeadamente no que respeita a data de 
quebra seleccionada e ao valor de k (mais uma vez utilizou-se o procedimento 
t-sig com kmax = 6 e um nfvel de significancia de 5%). Par outre lado, para as 
series em que as testes conduzem a rejeic;:ao da hip6tese nula, utilizou-se o 
facto das estatfsticas-t associadas aos parametres das variaveis dummy segui
rem, assimptoticamente, a distribuic;:ao N(O, 1) para aferir da significancia das 
alterac;:oes na ordenada na origem e au no declive. Como e evidente, o volume 
de informac;:ao assim produzido e bastahte extenso. Assim, optou-se par apre
sentar apenas alguns dos resultados obtidos (1°). Note-se ainda que, na anali
se que se segue, nao sao somente as estatfsticas-t que sao objecto de aten
c;:ao. Pelo contrario, toda a informac;:ao produzida pelos procedimentos de teste 
e usada para discutir e qualificar a evidencia proporcionada pelas pri
meiras. 

Nos quadros n.05 2 a 5 apresentam-se alguns dos resultados obtidos 
para as series do grupo 1. Da totalidade dos resultados (e nao apenas 
dos apresentados) realc;:a-se o facto de para as series IMP, FBCF, POP, 
SMR e SMN nenhum dos testes ter proporcionado a rejeic;:ao da "hip6tese 
de uma RU. 

QUADRO N.2 2 

Testes a series com tendencia: modelo 10-1 

Series T T0 (1p} lA k To(tfi) lA k Toft,~) lA k p p p 

PIS ...................... 44 1966 -3.160 1 1981 -2.946 1 1968 -3.136 1 
PIBPC ................. 44 1963 -3.895 1 1973 -0.092 4 1963 -3.895 1 
CPRIV ................. 44 1980 -5.404b 3 1980 -5.404b 3 1980 -5.404b 3 
EXP ..................... 44 1972 -5.Q48C 1 1972 -5.048b 1 1972 -5.Q48C 1 
IMP ...................... 44 1973 -4.459 0 1973 -4.459 0 1973 -4.459 0 
FBCF ................... 44 1967 -3.829 1 1973 -2.245 0 1967 -3.829 1 
IPI ........................ 42 1990 -3.575 1 1990 -3.575 1 1990 -3.575 1 
EMP .................... 44 1985 -5.311 b 2 1973 -1.428 6 1973 -1.428 6 
POP .................... 57 1977 -4.913 3 1972 -3.895 1 1972 -3.895 1 
SMR .................... 44 1979 -3.558 1 1973 -1.735 0 1973 -1.735 0 
SMN .................... 50 1977 -3.874 0 1971 -3.742 0 1991 -1.042 5 

(1°) Naturalmente, todos os resultados cuja apresenta<;:ao e omitida poderao ser disponibi
lizados pelos autores. 
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OUADAO N.Q 3 

Testes a series com tendencia: modele 10-2 

Series T,(lp} /A k T,{l')) /A k T,(t1 ~) /A k Tb(F8~ /A k p p p p 

PIB .............. 1968 -5.94b 2 1970 -5.60b 2 1970 -5.60b 2 1968 -5.94b 2 
PIBPC ......... 1968 -5.48C 1 1973 -4.77C 1 1973 -4.77 1 1968 -5,48C 1 
CPAIV ......... 1980 -5.68b 3 1973 -5.17b 2 1973 -5.17b 2 1980 -5.68b 3 
EXP ............. 1973 -6.05b 2 1974 -3.32 0 1974 -3.32 0 1973 -6.05b 2 
IMP .............. 1973 -4.36 0 1961 -2.54 1 1973 -2.54 1 1981 -2.76 0 
FBCF ........... 1969 -4.38 1 1976 -4.37 2 1976 -4.37 2 1973 -3.58 0 
IPI ................ 1986 -4.34 1 1984 -4.33 1 1984 -4.33 1 1984 -4.33 1 
EMP ............ 1972 -5.27 2 1973 -5.22b 2 1973 -5.22C 2 1973 -5.22C 2 
POP ............. 1977 -4.97 3 1974 -2.81 3 1972 -3.26 2 1972 -3.26 2 
SMA ............ 1979 -3.06 1 1966 -2.31 1 1966 -2.31 1 1974 -2.42 0 
SMN ............ 1956 -3.04 0 1966 -3.00 6 1984 -0.98 5 1991 -1.03 5 

QUADAO N.Q 4 

Testes a series com tendencia: modele A0-1 

Series Tb(lp} tfi k T,(tr) tfi k T,(t
1
r;,) tfi k 

PI B ............... 1961 -3.792 1 1983 -2.765 1 1964 -3.601 1 
PIBPC .......... 1961 -4.082 1 1982 -3.002 1 1964 -3.986 1 
CPAIV ......... 1976 -5.466b 3 1982 -4.135 3 1982 -4.135 3 
EXP ............. 1971 -4.589 1 1974 -2.611 0 1974 -2.611 0 
IMP .............. 1973 -4.444 0 1974 -2.841 0 1974 -2.841 0 
FBCF ........... 1979 -3.882 1 1982 -2.828 0 1982 -2.828 0 
IPI ................ 1989 -3.526 1 1989 -3.526 1 1989 -3.526 1 
EMP ............. 1970 -5.362b 2 1974 -4.377C 2 1974 -4.377c 2 
POP ............. 1959 -3.712 3 1965 -2.951 3 1974 -2.172 6 
SMA ............ 1977 -3.525 1 1980 -2.924 1 1980 -2.924 1 
SMN ............ 1976 -2.603 6 1984 -1.464 1 1957 -1.896 6 

QUADAO N.Q 5 

Testes a series com tendencia: modele A0-3 

Series T Tilp) /A k Tb(t~ /A k T,(t1~) /A k p p p 

PIB ...................... 44 1974 -5.308b 2 1973 -5.288a 2 1973 -5.288b 2 
PIBPC ................. 44 1971 -4.578C 1 1973 -4.388C 1 1973 -4.388C 1 
CPAIV ................. 44 1972 -4.915b 3 1973 -4.843C 3 1973 -4.843b 3 
EXP ..................... 44 1980 -3.134 1 1995 -2.147 0 1980 -3.134 1 
IMP ...................... 44 1987 -2.384 0 1968 -2.274 0 1986 -2.379 0 
FBCF ................... 44 1974 -3.734 1 1973 -3.153 0 1973 -3.153 0 
IPI ........................ 42 1986 -4.7Q2C 1 1983 -4.3Q8C 1 1983 -4.308 1 
EMP .................... 44 1969 -4.868C 2 1993 -4.048 1 1993 -4.048 1 
POP .................... 57 1994 -3.643 3 1949 -3.364 3 1949 -3.364 3 
SMA .................... 44 1964 -2.897 6 1971 -2.171 6 1971 -2.171 6 
SMN .................... 50 1967 -3.473 6 1967 -3.473 6 1967 -3.473 6 
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Para a serie do IPI s6 os testes tP (3,AO, Tb(t;)) e tp(3,AO, Tb(ty)) conduzi
ram a rejeivao de H0. No entanto, e importante salientar tres aspectos; a) a 
hip6tese nula e rejeitada apenas para um nfvel de 1 0%; b) os valores crfticos 
utilizados sao para T = 1 00 e a amostra contem apenas 42 observa96es; e 
c) apesar de as datas de quebra estimadas serem plausfveis (nomeadamente, 
1983 e 1986, podendo estar ligadas a forte recessao econ6mica sentida em 
1983-1984) e de as estatfsticas-t associadas a DS1 serem significativas, o mo
dele AO nao parece ser o mais adequado. De facto, a analise grafica sugere 
que e mais razoavel admitir que a alteravao no declive foi gradual (como acon
tece no modele 10) e nao subita. 

Tambem a analise grafica de EXP sugere, como mais adequados para 
descrever o comportamento da tendencia determinfstica, os modelos 10. No 
quadro destes modelos, entre os varies procedimentos de teste utilizados, cin
co [em particular, t/)(1 ,10, Tb(.)), tP(2,10, Tb(tp)) e tP(2,10, Tb(Fey))] (1 1) levam a re
jeivao da hip6tese de uma RU, mas em dois dos casas (no modele 1) apenas 
para um nfvel de 10%. As datas de que bra escolhidas foram 1972 e 1973 para 
os modelos 1 e 2, respectivamente, verificando-se que as dummies sao sem
pre significativas. Estas datas parecem ser plausfveis, pois, a partir de 197 4, as 
exporta96es foram bastante afectadas pela quebra de competitividade, pela 
recessao econ6mica internacional e pela perda dos mercados das ex-col6nias. 

Pelo contrario, para PIBPC a analise grafica nao permite privilegiar nenhum 
dos modelos. Constata-se que, apesar de oito dos testes levarem a rejeivao da 
hip6tese DSP, em seis dos casas isso apenas se verificou para um nfvel de 
1 0%. Adicionalmente, nas duas restantes situav6es, uma das rejei96es foi no 
contexte do modele 3 de outlier inovacional, para o qual apenas existem vale
res crfticos assimpt6ticos e, recorde-se, nao e permitida a existencia de uma 
quebra sob a hip6tese nula. Fica, entao, a restar a estatfstica tp(2,AO, Tb(t~. 
Neste caso, a data de quebra escolhida foi 1967, a qual nao nos parece plau
sfvel, apesar ·das dummies de quebra serem significativas. Note-se ainda que 
das varias datas de quebra estimadas a de 1973 e a que parece mais susten
tavel (pela conjugayao do abrandamento do crescimento do PIS com o aumen
to da populavao resultants do repatriamento dos ex-colones, em 1974). No 
entanto, os testes que seleccionaram Tb = 1973 (notando-se que as estatfsti
cas-t associadas as variaveis de quebra neste ano sao sempre significativas) 
foram f!J(1 ,IO,(Tb(t9)), tp{3,AO, Tb(t9)) e t/)(3,AO, Tb(t191)), para os quais a rejei9ao 
s6 e possfvel a um nfvel de 10 %. Acresce que, no caso do modele A0-3, os 
valores crfticos disponfveis sao para T = 100. 

No caso da serie EMP, constata-se que 10 dos procedimentos de teste 
conduziram a rejeivao da hip6tese de uma RU, mas mais uma vez em seis 
situa96es isso apenas se verificou para um nfvel de 10 % e, noutra, utilizando 

( 11 } Mas note-se que os valores criticos sao para T=60 e T=70, nos modelos 1 e 2, respec
tivamente. 
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a estatfstica t~{3,10, Tb{t[J)) (a qual tem as defici€mcias ja referidas). A analise 
gr<Hica sugere o modelo AO como o mais adequado. Para alem disto, apesar 
de terem sido seleccionadas varias datas para a quebra, apenas as variaveis 
dummy associadas ao anode 1974 sao significativas, tendo sido estimadas pelos 
procedimentos Tb(te) e Tb(lj01 ) precisamente no contexto do modelo A0-1. Tam
bern a escolha deste ano parece bastante plausfvel: a reduc;ao do emprego 
resultou da propagac;ao dos efeitos da crise econ6mica internacional a Portugal 
e da instabilidade que se seguiu ao 25 de Abril de 1974. Todavia, deve referir
-se que, apesar de aqueles dais testes levarem a rejeic;ao de H0, verifica-se 
que tal facto se observa apenas para um nfvel de 10%. 

Passando a analise dos resultados para a serie do PIB, verifica-se que estes 
parecem ser menos sensfveis ao modelo escolhido, uma vez que 12 dos 
testes efectuados conduzem a rejeic;ao do modelo DSP. No entanto, a impor
tancia econ6mica desta serie requer uma focagem mais detalhada dos resulta
dos. Em primeiro Iugar, o grafico da serie parece sugerir os modelos 10 como 
os mais adequados. No quadro destes modelos, verifica-se que cinco estatfsti
cas conduziram a rejeic;ao da hip6tese de uma RU, mas note-se que uma delas 
e a estatfstica f[J(3,10, Tb{t,8)). As restantes quatro, no modelo 10-2, seleccionam 
datas de quebra pouco plausfveis (1968 e 1970), com um coeficiente positivo 
associado a Oft e negativo associado a OSt. Todavia, constata-se que estes 
regressores sao sempre significativos. 

Por outro lado, no contexto dos modelos AO, observam-se 7 rejeic;oes da 
hip6tese de RU. No caso particular do modelo 3 (em que apenas se considera 
uma alteragao no declive), todos os procedimentos de teste levaram a rejeic;ao 
da hip6tese DSP (salientando-se o facto de ser para um nfvel de 1 % no caso 
da estatfstica f[J(3,AO, Tb(fty)). No quadro deste modelo, constata-se ainda que 
sao seleccionados os anos de 1973 e 1974 (este ultimo apenas pelo procedi
mento Tb(f[J)) e que as estatfsticas-t associadas a variavel OSt sao sempre sig
nificativas, resultados bastante plausfveis. De facto, neste perfodo, o 
relanc;amento do consumo (resultante do aumento dos salarios reais) nao en
controu resposta adequada na produc;ao interna, afectada por perturbac;:oes nas 
empresas e pela relutancia dos investidores em aumentarem a capacidade pro
dutiva. Esta diminuigao na FBCF, aliada a ja referida baixa nas exportac;:oes, 
fez que o crescimento do PIB abrandasse bastante em 1974 e sofresse mes
mo uma quebra em 1975. No modelo A0-2, dais dos procedimentos para es
colher Tb tambem seleccionaram o anode 1974, verificando-se, no entanto, que 
a variavel dummy associada a alterac;ao na ordenada na origem, Oft, nao e 
significativa. Acresce ainda que, no caso deste modelo, duas das rejeigoes sao 
obtidas apenas a um nfvel de 10 %. 

Finalmente, quando se observam os resultados dos varios testes aplica
dos a CPRIV, constata-se que mais uma vez estes sao consideravelmente in
sensfveis ao particular modelo escolhido: entre os 18 procedimentos de teste 
aqui considerados, 14 conduziram a rejeic;ao da hip6tese DSP. Uma vez que, 
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ao analisar o respectivo g rafico, se observa que a alterac;:ao na func;:ao de ten
dencia parece ser gradual, os modelos 10 poderao ser os mais adequados. No 
contexto destes modelos, constata-se que todos os procedimentos levaram a 
rejeic;:ao de H0 para urn nfvel de 5% [excepto a estatfstica t/)(3,10, Tb(tp)), que 
levou a rejeic;:ao para urn nfvel de 1 %, situac;:ao a desvalorizar pelas raz6es ja 
apontadas]. Todavia, no modelo 10-2 verifica-se que as dummies 011 e 081 

nunca sao as duas individual mente significativas. No modelo 10-1, por seu lado, 
a data de quebra seleccionada foi sempre 1980 para o qual nao e diffcil en
contrar argumentos de suporte. De facto em 1981 deu-se uma derrapagem da 
inflac;:ao, em resultado da grande expansao do credito bancario no ano prece
dente e do encarecimento das importac;:6es (agravado pelo facto de a seca exis
tente neste ano ter provocado importac;:6es adicionais de combustfveis, de elec
tricidade e de produtos alimentares), conduzindo a uma descida dos salarios 
reais e consequente quebra do consumo privado. Observa-se ainda que, neste 
caso, a variavel de quebra e sempre significativa. Por outro lado, no contexto 
dos modelos AO, constata-se que seis dos testes levaram a rejeic;:ao de H0 , 

dois deles apenas para urn nfvel de 10 %. Em relac;:ao as datas de quebra es
colhidas pelos varios procedimentos, o ano de 1976 parece ser o mais plausf
vel e o que antecede a quebra mais significativa. De facto, em 1977 a subida 
dos prec;:os, aliada ao controlo salarial (provocando a quebra acentuada dos 
salarios reais), levou a quase estagnac;:ao do consumo privado. Verifica-se que 
Tb= 1976 foi a escolha do procedimento Tb(tp) nos modelos A0-1 e A0-2, ca
sos em que a respectiva estatfstica de teste leva sempre a rejeic;:ao de H0 para 
urn nfvel de 5% (e constatando-se que as dummies sao sempre significativas 
nestes casos). 

QUADRO N.Q 6 

Testes a series sem tend€mcia: modele I0-1.A 

Series To(t[J! p tp 8 ~~ k Tb(t;) p t' p 8 I' • k 

RTPIB ................. 1974 0.83 -2.87 -1.33 -2.2 0 1962 0.85 -2.27 0.9 1.01 1 
TXI ...................... 1969 0.79 -1.55 0.007 0.89 5 1969 0.79 -1.55 0.007 0.89 5 
TXJ ...................... 1979 0.37 -3.69 6.08 2.99 0 1994 0.70 -2.10 0.04 0.009 0 
TXD ..................... 1972 0.64 -5.95a 0.16 5.92 1 1972 0.64 -5.958 0.16 5.92 1 

QUADRO N.Q 7 

Testes a series sem tendencia: modele A0-1.A 

Series Toft[!! p tp 8 ~~ k To(t;) p t' 8 (' k p • 

RTPIB ................. 1968 0.74 -3.44 3.01 1.82 6 1966 0.84 -2.23 3.39 2.00 1 
TXI ...................... 1967 0.78 -2.17 0.04 7.32 0 1970 0.95 -0.33 0.04 7.75 4 
TXJ ...................... 1975 0.57 -3.20 5.64 2.76 0 1973 0.88 -0.76 2.77 1.17 5 
TXD ..................... 1971 0.64 -5.83a 0.32 6.15 1 1975 0.39 -4.598 0.42 15.5 1 
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A focagem passa agora a incidir sobre os quadros n.05 6 e 7, em que se 
apresentam os resultados dos testes f[3(i. Tb(.),t-sig), i = AO, 10, para as varia
veis do grupo 2 (sem tendencia). Verifica-se que para as series RTPIB, TXI e 
TXJ os testes sao unanimes na nao rejeigao da nula de uma RU. Salienta-se 
aqui que o resultado obtido para TXI (aproximagao a taxa de inflagao) vem 
confirmar a ideia (muito comummente aceite na investigagao empfrica) de a serie 
do IPC ser /(2). Por outre lado, os quatro testes levam a rejeigao (ao nfvel 
de 1 %) da hip6tese DSP para TXD. Analisando o respective grafico, constata
se que a alteragao no nfvel da serie foi bastante subita, pelo que o modele AO 
parece ser o mais adequado. Por outre lado, tendo em conta que Perron e 
Vogelsang (1992a) concluem que a estatfstica f!J{i. Tb(t0),k) pode ser bastante 
mais potente que f!J{i, Tb(tf3).k), i = AO, 10, consideraremos apenas os resultados 
a que aqueles testes conduzem. Assim, a data de quebra no nfvel de TXD 
escolhida pelo procedimento Tb(t&) no modele AO e o ano de 1975. Retoman
do a analise grafica, constata-se que a alteragao em 1976 parece ter sido bas
tante significativa. E de facto, neste perfodo, com a independencia das col6nias 
regressaram a Portugal mais de meio milhao de refugiados, verificando-se que 
este aumento subito da populagao activa aliado a redugao dos efectivos milita
res e da emigragao levou a urn consideravel agravamento do fen6meno do 
desemprego. Por' outre lado, este mesmo procedimento, no caso do modele 
10, levou a seleccionar Tb = 1972, data na qual a quebra nao parece ter sido 
tao acentuada e que se afigura como mais dificilmente justificavel. Assim, a haver 
quebra, 1975 parecer ser bastante mais plausfvel. 

3.3 - Testes admitindo duas quebras de estrutura 

Os resultados dos TRUs sao sensfveis ao numero de quebras admitido 
sob a hip6tese alternativa, pois a nao rejeigao da hip6tese de uma RU pode 
ser devida a ma especificagao da fungao de tendencia. Assim, de seguida 

analisam-se os resultados dos testes de Lumsdaine e Papell (1997) para as 
series do grupo 1 e de Clemente et a/. (1996) para as do grupo 2. 

Nos quadros n.05 8, 9 e 10 apresentam-se os resultados dos testes para as 

series do grupo 1. Antes de mais, e importante salientar aqui dois aspectos. 
Por um lado, apenas existem valores crfticos assimpt6ticos para estes testes. 

Por outre, recorde-se que nao e permitida a existencia de qualquer quebra sob 

a hip6tese nula, o que torna ilegftima a interpretagao das rejeigoes como forte 
evidencia a favor de hip6tese TSP. Convem ainda relembrar que agora o unico 

procedimento utilizado para seleccionar a data de quebra e Tb{t!J). 
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QUADRO N.9 8 

Testes a series com tendencia admitindo duas quebras: modelo 10-012 

Series T Tiil p (A 9, tr;, 02 t;;2 k TB2 p 

PIB ............... 44 19M 0.398 -5.693 0.027 3.920 0.029 4.200 2 1969 
PIBPC .......... 44 N6a 0.542 -5.590 0.028 3.968 0.026 3.484 1 1969 
CPRIV ......... 44 ~ 0.048 -6.868b 0.021 3.305 -0.027 -3.627 3 1980 
EXP ............. 44 NM 0.190 -6.984a -0.112 -5.510 0.053 4.070 2 1982 
IMP .............. 44 1974 0.440 -5.306 -0.119 -5.093 -0.042 -2.233 0 1982 
FBCF ........... 44 .191Q -0.126 -4.623 0.114 3.263 -0.103 -3.281 5 1981 
IPI ................ 42 .mM 0.477 -4.186 -0.026 -2.700 -0.054 -3.862 1 1992 
EMP ............. 44 tlQa 0.273 -6.240b 0.006 2.760 -0.008 -2.992 2 1974 
POP ............. 57 ~ 0.845 -5.224 0.003 2.960 0.01 5.939 1 1973 
SMR ............ 44 .1M2 0.645 -4.575 0.039 2.435 -0.066 -3.412 1 1979 
SMN ............ 50 ~ 0.784 -6.416b 0.071 5.433 0.074 4.531 0 1984 

QUADRO N.9 9 

Testes a series com tendencia admitindo duas quebras: modelo 10-01052 

Series Illl fJ tfi 9, (A Y, ~~ iJ2 to, y2 ty2 k TB2 91 

PIB ....... 1W 0.20 -6.817C 0.031 4.07 -0.005 -5.80 0.023 2.61 -0.003 -2.00 2 1989 
PIBPC .. ~ 0.46 -6.725C 0.032 4.12 -0.004 -5.18 0.023 2.58 -0.001 -0.43 1 1988 
CPRIV .. ~ 0.03 -6.829b 0.024 2.91 -0.001 -1.22 -0.022 -2.76 0.001 0.94 3 1980 
EXP ...... 1974 0.30 -6.123 -0.127 -5.46 0.007 4.89 -0.043 -1.68 -0.004 -0.67 0 1981 
IMP ...... NM -0.26 -6.63F -0.098 -3.76 -0.017 -2.71 -0.106 -4.35 0.020 3.05 4 1982 
FBCF ... .1911 -0.83 -6.451 0.173 4.65 -0.022 -5.49 -0.097 -3.32 0.011 3.03 5 1983 
IPI ........ .1911 0.31 -5.598 0.031 3.11 -0.001 -1.70 0.015 1.26 -0.013 -4.01 1 1989 
EMP ..... .ll1QB. 0.32 -5.985 0.005 1.18 0.001 0.67 -0.009 -2.54 -0.001 -0.60 2 

1973 
POP ..... 1.900 0.78 -7.524a 0.001 0.98 -0.001 -5,44 0.016 8.62 0.001 3.25 1 

1973 
SMR ..... 1m2. 0.09 -8.194a 0.058 3.96 -0.029 -7.95 -0.080 -4.68 0.022 7.46 2 

1982 
SMN ..... 1m2. 0.67 -4.481 0.056 3.79 0.008 2.91 0.076 4.29 -0.008 -3.74 0 

1985 

Numa primeira analise, verifica-se que agora apenas para as series FBCF 
e IPI nao se observa nenhuma rejei9ao. No que respeita a serie IMP (para a 
qual nenhum dos testes anteriores tinha rejeitado a presen9a da RU), um dos 
testes, no esquema do modele IO-DIDS2, leva a rejei9ao da hip6tese nula, mas 
apenas para um nfvel de significancia de 10 % (com as variaveis dummy signi
ficativas). Todavia, recordando que os valores crfticos para amostras finitas sao 
maiores em valor absolute do que os correspondentes valores assimpt6ticos, 
este resultado deve ser encarado com muita prudencia. T ambem para a se-
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rie EMP, um dos testes, no modelo 012 (que considera a existencia de duas 
quebras na ordenada na origem), conduz a rejeigao da hip6tese nula. As datas 
escolhidas sao Tb1 = 1968 (alteragao positiva) e Tb2 = 1974 (diminuigao no nfvel 
da serie) e, mais uma vez, as variaveis de quebra sao significativas. Neste caso, 
a analise grafica fornece alguma plausibilidade ao modelo com duas que
bras. 

QUADRO N.Q 10 

Testes a series com tendencia admitindo duas quebras: modele 10-01208 

Series Till p I• 6, tr;1 r, ty, 92 tr;2 k TB2 p 

PIB ....... ~ 0.346 -6.472° 0.019 2.692 -0.002 -2.441 0.033 4.937 2 1969 
PIBPC .. 1.900 0.457 -6.852b 0.033 4.318 -0.004 -5.33 0.020 3.013 1 1988 
CPRIV .. ~ -0.250 -6.900b 0.011 1.450 -0.006 -5.431 0.040 3.937 3 1989 
EXP ..... 1.9.Z1. 0.180 -6.936b -0.114 -5.492 0.001 0.608 0.047 2.717 2 1982 
IMP ...... .til.M 0.406 -6.071 -0.090 -4.323 -0.007 -3.059 0.090 3.525 0 

1986 
FBCF ... .19Z1 -0.682 -6.019 0.129 3.760 -0.014 -4.279 -0.102 -3.559 5 

1981 
IPI ........ ~ 0.303 -5.333 0.015 1.206 -0.016 -4.275 -0.029 -3.104 1 

1989 
EMP ..... ~ 0.232 -6.259 0.008 2.830 -0.001 -1.741 0.009 3.03 2 

1988 
POP ..... ~ 

1973 
0.804 -7.3578 -0.005 -4.809 -0.001 -6.065 0.015 9.715 2 

SMA ..... ~ 
1979 

0.579 -4.625 0.028 1.573 -0.004 -1.852 -0.069 -3.525 1 

SMN ..... ~ 0.823 -4.531 0.079 -1.84 -0.003 -1.84 0.057 3.878 0 
1984 

Para a serie EXP, os testes realizados no quadro dos modelos 012 e 01208 
levam a rejeigao da hip6tese de AU sem qualquer quebra. Enquanto que no 
segundo caso as dummies nao sao todas significativas, no primeiro, para alem 
das variaveis de quebra serem todas significativas, a rejeigao verifica-se para 
um nfvel de 1 %. As datas de quebra escolhidas (Tb1 = 1974 e Tb2 = 1982) afi
guram-se como razoavelmente plausfveis. 

Em relagao ao PIB, verifica-se que os testes realizados tendo por base os 
modelos 01082 e 01208 levam a rejeigao da hip6tese nula, mas apenas para 
um nfvel de 10 %. Acresce que nenhum destes modelos parece adequar-se bem 
ao caso desta serie. De facto, no contexte do primeiro modelo, uma das 
dummies nao e significativa e, no segundo, apesar das variaveis associadas a 
quebra serem todas significativas, as datas seleccionadas nao parecem ser 
plausfveis. 

Para a serie PIBPC, tal como no caso anterior, os testes realizados tendo 
por base os modelos 01082 e 01208 levam a rejeigao da hip6tese nula, em
bora no primeiro caso seja apenas para um nfvel de 1 0 % e as dummies nao 
sejam todas significativas. No contexte do segundo modelo, todas as variaveis 
de quebra sao significativas mas, mais uma vez, nao parece ser possfvel jus
tificar as datas escolhidas com argumentos s61idos. 
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Todos os testes efectuados sabre CPRIV conduzem a rejeigao de H0 para 

um nfvel de 5 %. No entanto, e tal como para o PIB, a analise grafica nao 

parece suportar os modelos com duas quebras. Adicionalmente, apenas no 

modelo 012 as variaveis de quebra sao todas significativas mas as datas esti

madas tambem nao se afiguram plausfveis. 

Para a serie POP os resultados sao diferentes dos obtidos no caso em 

que se considera apenas uma quebra, verificando-se que dois dos testes agora 

realizados (utilizando os modelos 01082 e 01208) favorecem o modelo de ten

dencia determinfstica segmentada em detrimento do modelo OSP sem quebras, 

com a rejeigao de H0 a observar-se a um nfvel de 1 %. Adicionalmente, o modelo 
01208 e aquele que parece ajustar-se melhor, uma vez que as dummies sao 
todas claramente significativas, tendo sido escolhidas datas de quebra plausf
veis ( Tb1 = 1964 e Tb2 = 1973). 0 primeiro a no seleccionado pod era justificar-se 
com a forte corrente de emigragao verificada neste perfodo e o segundo com 
as raz6es ja indicadas no caso dos testes que acomodam apenas uma quebra 
de estrutura. 

A analise grafica de SMR sugere que os modelos que consideram duas 

quebras parecem adequar-se melhor que aqueles que permitem apenas uma. 

Assim, o teste realizado no ambito do modelo 01082, em que todas as dummies 

sao significativas (as datas de quebra seleccionadas foram Tb1 = 1972 e 

Tb2 = 1982}, leva a rejeigao (para um nfvel de 1 %) da hip6tese nula. Mais uma 

vez isto contraria os resultados dos testes em que apenas se considera uma 

quebra, mas recorde-se que a maior parte desses testes tambem admitia a 

possibilidade de uma quebra sob H0 . Finalmente, o teste realizado utilizando o 

modelo 012 tambem leva a rejeigao da nula para a serie SMN. As datas de 

quebra escolhidas foram Tb1 = 1972 e Tb2 = 1984 e todas as variaveis dummy 

sao significativas. Neste caso, no entanto, o grafico da serie nao permite 

visualizar tao claramente se um modelo que permite duas quebras e mais 

adequado. 

Passando a analise das serie do grupo 2, constata-se que os resultados 

dos testes coincidem com os obtidos na subsecgao anterior (e, por esse facto, 
nao sao apresentados). lsto e, mais uma vez a hip6tese nula apenas e rejeita

da para a serie TXO. Todavia, no contexto de ambos os modelos (I0-012A e 

A0-012A), uma das datas de quebre estimadas nao se revela plausfvel, pelo 
que a hip6tese de uma unica alteragao na media da serie acaba por sair refer

gada. 

4 - Observa~oes conclusivas 

0 grande interesse que existe relativamente a distingao entre a hip6tese 
de RU e a de estacionariedade em tendencia deriva do facto de elas terem 
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implicav5es bastante diferentes no que respeita a aspectos tao importantes 
quanta a previsao, a persistencia dos cheques ou o metoda adequado de ana
lise multivariada, entre outros. Tambem e agora largamente reconhecido que 
os testes classicos de RUs padecem de graves problemas de potencia (em 
amostras finitas) quando as series sao bem aproximadas por uma tendencia 
determinfstica segmentada. 

Todavia, a discussao tem-se centrado quase exclusivamente sabre as 
series macroecon6micas dos EUA, para as quais existe um largo consenso 
sabre os modelos mais apropriados e sabre a localizavao das eventuais da
tas de quebra. Ora, a realidade econ6mica portuguesa do ultimo meio seculo 
oferece um campo de investiga9ao bastante rico e complexo. Neste perfodo, 
e para alem dos cheques petroliferas e das recessoes internacionais, a eco
nomia portuguesa foi tambem fortemente afectada pela Revoluvao de Abril, 
pelos acordos com o FMI e pela adesao a CEE, por exemplo. Nao surpreen
de, assim, que a evidencia proporcionada pelos testes que acomodam a pos
sibilidade de pelo menos uma quebra de estrutura seja, frequentemente, tao 
pouco clara e forneva estimativas tao dfspares para a(s) data(s) de quebra. 
Foi para tentar clarificar a analise que nos socorremos de informavao comple
mentar a fornecida pelas estatfsticas de teste. Assim, para alem de analises 
graticas, consideramos a plausibilidade das datas de quebra estimadas, a 
significancia das dummies de quebra e as propriedades conhecidas dos tes
tes. Usando todas estas pe9as de informavao, parece poder-se concluir, 
tentativamente, que muitas das rejei96es obtidas da hip6tese de RU parecem 
ser espurias. Ainda assim, globalmente, situados no contexte da literatura, os 
resultados obtidos situam-se numa zona intermedia, embora com algum pre
domfnio da hip6tese de RU. 

Mais precisamente, forte evidencia de suporte a presen9a de uma RU 
parece ser clara apenas para o grupo de variaveis FBCF, RTPIB, TXI e TXJ, 
embora seja tambem bastante forte para as series IMP, IPI e SMN. No extre
ma oposto, surge a serie da taxa de desemprego (TXD), para a qual e muito 
forte a evidencia no sentido de se tratar da realizavao de um TSP. Para as 
restantes variaveis a evidencia obtida e de natureza mista, embora com dife
rentes grada96es. 

Assim, relativamente as series EXP, PIBPC e EMP, os resultados obtidos 
sao pouco claros. De facto, apesar de um consideravel numero de testes ter 
conduzido a rejeivao da nula, muitas vezes isso apenas se verificou para um 
nfvel de 10% e os modelos que produzem as rejei96es nem sempre parece
ram ser adequados. Salienta-se, todavia, que EMP foi a unica serie para a qual 
o teste ADF levou a rejeivao da existencia de uma RU para um nfvel de 5 %. 
Para as variaveis POP e SMR os modelos que permitem a existencia de duas 
quebras parecem ser mais apropriados e os testes efectuados neste contexte 
levam, na maioria das vezes, a rejei9ao de H0. Recorde-se, contudo, que estes 
testes nao admitem a possibilidade de qualquer quebra sob a nula, pelo que 
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estas rejeic;6es nao podem ser interpretadas como forte evidencia contra o 
modelo DSP. 

Finalmente, para as series PIB e CPRIV os resultados parecem ser me
nos sensfveis ao particular modelo subjacente, sendo bastante elevado o nu
mero de testes que levam a rejeic;ao de H0 . Salienta-se o facto de, em geral, 
as rejeig6es serem obtidas para um nfvel de 5% e, ainda, de alguns modelos 
(bem como as respectivas datas de quebra) parecerem bastante plausfveis. 
Confirmar a ideia de os modelos de tendencia determinfstica segmentada se
rem mais adequados para descrever o PIB seria aceitar que os acontecimentos 
que produzem alterac;oes de Iongo prazo ocorrem rara e irregularmente no 
tempo. lsto implicaria, assim, atribuir uma maior proporc;ao da variancia dos che
ques a components cfclica do que no caso dos modelos DSP. Obviamente, 
esta e uma questao que fica em aberto, requerendo investigagao adicional, 
eventualmente baseada em valores crfticos obtidos especificamente para o efeito 
[como em Nunes et a/. (1997)]. 

No domfnio dos testes de RUs que acomodam uma ou varias quebras 
constata-se que existe ainda um vasto campo de investigac;ao par explorar. Em 
primeiro Iugar, uma crftica que se pode fazer a estes procedimentos e que nada 
indica que tenha havido exactamente uma ou duas quebras na economia no 
perfodo amostral. Para mais, os resultados obtidos com estes procedimentos 
nao implicam que modelos com mais quebras sejam mais adequados, sabre
tude quando o objective e a previsao. De facto, como Stock (1994) refere, se 
o modelo com apenas uma quebra e tornado como uma metafora para varias 
quebras irregulares, entao e necessaria olhar com cepticismo para as previs6es 
reais (para Ia do horizonte da amostra), uma vez que poderao ocorrer mais 
quebras. Assim, para esse efeito, o modele de RU podera continuar a ser mais 
util, mesmo quando a evidencia obtida nao lhe e favoravel. 

No futuro, em vez de se optar pelo caminho simplificador de alternati
vas com um numero especffico de quebra~, talvez a investigac;ao deva 
centrar-se na questao da selecc;ao do melhor modelo, isto e, na determina
c;ao tanto do numero como do tipo de quebras. De facto, a ausencia de um 
procedimento formal para determinar o modelo mais adequado a cada serie 
constitui uma forte limitac;ao a aplicac;ao destas metodologias. Salienta-se que 
esta dificuldade foi bastante sentida neste trabalho, uma vez que, na pre
senc;a de um tao elevado numero de procedimentos de teste, um factor 
essencial para a obtengao de resultados mais esclarecedores seria a opc;ao 
fundamentada par um determinado modelo (bern como par um procedimen

to de escolha de Tb)· 

Relativamente a determinac;ao do numero de quebras, Bai e Perron (1998) 
propuseram recentemente um procedimento sequencia! para modelos de regres

sao lineares que, no entanto, exclui a possibilidade de a equac;ao canter 
regressores com tendencia. Assim, para poder ser aplicado aos TAUs, esse 
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procedimento exigiria a estimac;ao do numero de· quebras sob H0 (isto e, em
pregando a serie diferenciada). Dois problemas subsistem entao: a) a inexistencia 
de valores crfticos para os testes que incorporem explicitamente essa metodo
logia; b) o facto de o numero (e as datas) de(as) quebras poderem nao ser as 
relevantes para a alternativa, pelo que o problema inicial subsiste (12). 

Por outro !ado, para series sem tendencia, Vogelsang (1998) propos re
centemente um teste que permite determinar se uma serie tem uma (unica) 
alterac;ao na media, independentemente de ser estacionaria ou I (1 ). A aplica
c;ao deste teste pode, entao, constituir o primeiro passo de um procedimento 
sequencia! em que, numa segunda fase, se empregam os TRUs standard ou 
aqueles que permitem uma quebra, de acordo com o resultado da primeira. E 
entao 6bvio que, nao s6 o problema da determinac;ao do numero de quebras 
nao e resolvido como, ainda, que urn tal procedimento padece tambem do pro
blema referido em a) do paragrafo anterior. 

Em suma, a principal conclusao a extrair deste trabalho e a de que muito 
ha ainda para fazer neste domfnio. Se bem que tenha contribufdo para algum 
avanc;o, a utilizac;ao das series macroecon6micas dos EUA como unico <<rati
nho-de-ensaio>> [v., por exemplo, Maddala e Kim (1998)] tem, tambem, ocultado 
problemas importantes que necessitam ser enfrentados. 

(' 2) Alias, note-se que o problema da coincidencia das datas de quebra sob H0 e sob H, 
tambem e uma das limita96es dos testes que empregamos que nao tem sido objecto de aten9ao. 
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