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1 - lntrodu~ao 

Usando dados de expectativas de inflac;:ao observadas directamente e 
resultantes da transformac;:ao quantitativa dos dados categ6ricos obtidos atraves 
dos inqueritos de conjuntura do INE, a validade da «hip6tese das expectativas 
economicamente racionais» e testada para o caso portugues, sabre o perfodo 
1978-1989. 

Os procedimentos empregues baseiam-se na comparac;:ao do valor 
preditivo das expectativas com o de conjuntos de previs6es padrao, geradas 
por mecanismos extrapolativos, sendo equivalentes a testes «fracas» de 
«racionalidade». Entre esses mecanismos considera-se um previsor baseado 
no metoda de alisamento exponencial simples, com parametro variavel ao Iongo 
do tempo. Sao apresentados argumentos que suportam o emprego desse 
metoda e que, inclusivamente, em analises deste tipo, tornam a sua utilizac;:ao 
mais plausfvel que a tradicional modelizac;:ao ARIMA. 

Os resultados obtidos nao suportam a validade da hip6tese, tal como ela 
e usualmente entendida: previs6es baseadas unicamente na informac;:ao contida 
na hist6ria passada da inflac;:ao acarretam erros de previsao inferiores aos 
implicados pela serie de expectativas considerada. Ou seja, na formulac;:ao das 
expectativas, nem sequer esse subconjunto da informac;:ao disponfvel foi usado 
de forma eficiente. · 

2 - A «hip6tese das expectativas economicamente racionais» 

Como e frequentemente notado na literatura, mesmo a chamada forma 
fraca da «hip6tese das expectativas racionais» (HER) - segundo a qual as 
expectativas subjectivas dos agentes econ6micos coincidem com os valores 
esperados (matematicos) condicionados, baseados no «verdadeiro>> modelo 
probabilfstico da economia -, pode ser considerada muito exigente ou forte, 
no sentido em que coloca sabre os agentes econ6micos uma enorme carga 
ao nfvel informative, nao susceptfvel de ser satisfeita na generalidade dos casas 
[veja-se, por exemplo, Shiller (1978), Friedman (1979), Grossman (1980), ou 

(") Grande parte do trabalho aqui apresentado foi realizado enquanto o autor preparava a 
dissertagao de doutoramento, beneficiando de uma balsa do INIC. Agradecem-se os comentarios 
e sugest6es de Carlos Silva Ribeiro, de Antonio Costa e de Maximiano Pinheiro, aos quais, 
obviamente, nao cabe qualquer responsabilidade pelos erros e omiss6es que possam subsistir. 

(**) ISEG- UTL. 
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Pesaran (1989)]. Por outras palavras, a HER incorpora duas componentes bem 
distintas. A primeira corresponde ao postulado maximizador: os agentes 
econ6micos usam eficientemente toda a informac;:ao de que disp6em. Esta seria 
a parte da hip6tese menos contestavel, dada a aceitac;:ao generalizada do 
postulado, e seria apenas neste sentido que a HER poderia ser vista como 
uma extensao do conceito de «homem econ6mico•• a actividade informativa. 
Pelo contrario, a segunda componente ou ••hip6tese de disponibilidade de 
informac;:ao» [Friedman (1979)] pode ser confortavelmente refutada: nao e 
plausfvel supor que os agentes econ6micos conhec;:am toda a estrutura do 
modele (incluindo a forma funcional, as restric;:6es, as regras de polftica gover
namentais, os processes de gerac;:ao das variaveis ex6genas, etc.) bem como 
os valores passados de todas as variaveis relevantes. 

Vista sob esta perspectiva, a HER pode ate ser acusada de insuficiente
mente ••racional••: para formarem expectativas, indivfduos optimizadores, 
baseados em considerac;:oes de custos-beneffcios, poderao abster-se de 
recolher toda a informac;:ao que e usada pelos economistas nas esRecificac;:6es 
empfricas dos seus modelos. Mais concretamente: ••an economic agent is 
economically rational only if he considers both the costs of misestimating fu
ture inflation and the costs of making his forecasts of future inflation» [Feige e 
Pearce (1976, p. 502)]. Ou seja, fazendo intervir os custos de aquisic;:ao (e, 
eventualmente, de processamento) da informac;:ao, implicitamente supos
tos nulos por Muth, a HER foi restringida a sua primeira componente, trans
formando-se na ••hip6tese das expectativas economicamente racionais» 
(HEER) (1). 

Para ser empiricamente operacionalizada a ideia requeria ainda uma 
hip6tese adicional: a de que tanto os custos de aquisic;:ao da informac;:ao 
respeitante a evoluc;:ao passada da variavel a prever como os decorrentes do 
processamento 6ptimo dessa informac;:ao (com base em metodos extrapolativos) 
seriam compensados pelos respectivos beneffcios preditivos. Assim, a partir 
do trabalho de Feige e Pearce (1976), expectativas ••economicamente 
racionais» (EERs) passaram a ser geralmente identificadas com previs6es 
baseadas em metodos extrapolativos e, em particular, com previs6es de 
modelos ARIMA. 

Para alem da crftica formulada em Pesaran (1989, p. 45), e sobretudo a 
hip6tese de operacionalizac;:ao que nos merece alguns comentarios. Em primeiro 
Iugar, sera que a (mica informac;:ao rapidamente disponfvel e barata se limita 
ao conjunto dos valores passados da variavel a prever? Ou, por outro lado, 
nao sera que nalguns casos nem sequer o conhecimento desse conjunto e 

(1) Cuja paternidade e geralrnente atribufda a Feige e Pearce (1976). Todavia, a ideia 
tambem ja podia ser encontrada, par exemplo, em Mills (1961), Walters (1971) (que lhes chama 
«expectativas maximizadoras do Iuera•• ), Pesando (1975) ou Darby (1976) e nao diferia 
substancialmente do conceito de «racionalidade parcial••, anteriormente exposto por Sargent. 
Nerlove (1983) chama-lhes «expectativas quase-racionais•• mas, par outro lado, a ideia de 
«racionalidade econ6mica•• presente em Aiginger (1987) e no sentido de a func;:ao perca usada 
pelos agentes econ6micos nao ser simetrica. A Feige e Pearce (1976) pode atribuir-se ci merito 
da primeira operacionalizac;:ao empfrica do conceito sustentada par uma forte (mas excessivamente 
sofisticada) argumentac;:ao tecnica. 

140 



suficientemente compensador? Finalmente, porque supor negligenciaveis os 
custos de processamento dessa informa~tao quando, por exemplo, a identi
fica~tao de um modelo ARIMA adequado para previsao raramente pode ser 
considerada uma tarefa facil? Ou seja, sem conhecer de forma (pelo menos) 
razoavel a fun~tao perca adoptada pelos agentes econ6micos nao sera possfvel 
dar um conteudo empfrico satisfat6rio ao conceito de EERs, delimitando o 
subconjunto de informa~tao «econ6mico» e colocando restri96es sabre os 
procedimentos de previsao «economicamente» admissfveis. 

3 - Aspectos metodol6gicos 

Apesar das crfticas anteriores, e sob a forma tradicional de prev1soes 
extrapolativas 6ptimas que a HEER sera considerada neste trabalho. Assim, 
os procedimentos a empregar baseiam-se na compara~tao do valor preditivo 
das expectativas com o de conjuntos de previsoes padrao, geradas par 
mecanismos extrapolativos, economicamente ingenuos, sendo equivalentes a 
testes «fracas» de «racionalidade». lsto e, uma vez que s6 e exigido que as 
expectativas incorporem a informa~tao contida na hist6ria passada da variavel 
a prever, uma compara~tao deste tipo equivale somente a um teste (directo) 
da validade da propriedade de eficiencia (2). 

Relativamente a HER, os possfveis resultados da compara~tao sao 
assimetricos: pode concluir-se pela nao «racionalidade» («econ6mica, e, 
portanto, tambem «Muthiana»), mas nao e admissfvel a inferencia oposta. Com 
efeito, se o nfvel de precisao das expectativas for inferior a do(s) previsor(es} 
alternativo(s), que apenas usam a informa9ao hist6rica sabre o passado da 
variavel, a implica~tao de ineficiencia preditiva e imediata pais nem sequer essa 
informa~tao foi usada eficientemente. Pelo contrario, a situa9ao oposta s6 
permite inferir que, ao formularem as suas expectativas, as agentes econ6micos 
usaram informa~tao que ultrapassa a fronteira desse conjunto informative. Se 
essa informa~tao adicional foi usada de forma eficiente e uma questao a que 
este tipo de procedimentos nao pode responder. A possibilidade de os 
indivfduos terem incorrido em erros sistematicos, significativamente 
correlacionados com variaveis do conjunto de informa~tao disponfvel, nao pode 
ser exclufda apenas com base numa compara~tao tavoravel com um conjunto 
de previsoes extrapolativas (3). 

A analise comparativa pode basear-se num pequeno numero de 
instrumentos de avalia9ao pois a simples presen9a de previsoes alternativas 
permite dispensar o emprego de medidas de precisao relativa. Contudo, como 
notaram Fair e Shiller (FS) (1989 e 1990), compara96es de valor preditivo 
baseadas apenas na analise dos erros de previsao podem ser bastante falfveis: 

(2) Por outro lado, a comparac;:ao com as previsoes de urn modelo VAR, como em Baghestani 
(1992b), e equivalente a urn teste de ortogonalidade. 

(3) Todavia, em Baghestani e Noori (1988) encontra-se urn exemplo de uma conclusao 
apressada de «racionalidade,, suportada somente pela comparac;:ao com urn previsor ARIMA. 

141 
2 



par urn lado, quando os erros quadraticos medias dos diversos previsores se 
encontram muito pr6ximos, pouco se pode inferir sabre os meritos relatives 
de cada urn; par outro, mesmo que urn previsor origine erros bastante supe
riores a outro, pode acontecer que ele contenha informac;ao relevante, nao 
existente nesse outro. Com base nestas constatac;oes, e tendo par fontes de 
inspirac;ao metodos tao distintos como os de combinac;ao de previsoes ou os 
dos testes para modelos «nao encadeados» (non nested), FS propuseram urn 
procedimento de analise do conteudo informative de previsores alternatives, 
que se enuncia em seguida de forma sum8.ria. 

Representando com Yr (t= 1 ,2, ... , T) os valores da variavel a prever e com 
P1 t e P2r as respectivas previsoes dadas par dais metod as distintos, efectue
-se a reg ressao 

(1) 

onde t:1 e um termo aleat6rio residual. Nesta regressao [3 e r devem ser ambos 
nulos se nenhum dos metodos contiver informac;ao relevante para a previsao 
de y; pelo contrario, se ambos os metodos contiverem informac;ao inde
pendente, util para a previsao, os dais coeficientes deverao ser nao nulos; 
finalmente, se ambos os previsores incorporam informac;ao relevante mas se, 
par exemplo, a informac;ao de P21 estiver completamente contida na de P 11 e 
se este previsor contem ainda informac;ao relevante adicional, entao [3 deve 
ser significative mas o mesmo nao deve acontecer com y. Como e entao 
evidente, o metoda baseia-se em testes-t de H01 : f3 = 0 e de H02: r = 0, com 
esta ultima hip6tese, par exemplo, a corresponder ao ultimo caso referido. 

Na realidade, para situac;oes de previsao a urn passo em que a variavel 
a prever exibe uma tendencia temporal nftida, FS sugerem o emprego das 
primeiras diferenc;as e nao dos nfveis de todas as variaveis. Todavia, se essa 
recomendac;ao resulta apenas da preocupac;ao com a validade das inferencias 
produzidas em contextos nao estacionarios, os resultados de Sims et a/. {1990) 
[veja-se, tambem, Stock e Watson {1988)] permitem dispensa"la. Com efeito, 
para invocar a normalidade assint6tica dos racios-t dos coeficientes de variaveis 
integradas de ordem um [1(1)], basta provar que esses coeficientes podem ser 
escritos como coeficientes de variaveis estacionarias de media nula; ora, e 
facil provar que essa condic;ao e satisfeita desde que a equac;ao contenha um 
termo independente e desde que os regressores, apesar de seguirem 
processes 1(1 ), se encontram cointegrados. 

ldeias semelhantes a usada nos testes de FS podem ser encontradas 
na literatura anterior, com designac;oes e procedimentos distintos mas 
equivalentes e tendo par origem os metodos de combinac;ao de previsoes. 
A ideia original parece poder atribuir-se a Nelson (1972), mas tambem Granger 
e Newbold {1973), como seu conceito de previsor «condicionalmente eficiente», 
ou Hendry {1986) e Chong e Hendry (1986), com os testes de «envolvencia 
em previsao», propoem metodos de avaliac;ao de previsores (modelos) al
ternatives equivalentes ao de FS. A relac;ao com o trabalho de Nelson e de 
Chong e Hendry pode ser considerada nos termos que se seguem. Suponha-

142 



-se que os con juntos de previs6es P1 1 e P21 foram gerados par do is mode los 
explicativos rivais, M1 e M2, respectivamente. lmpondo em (1) a restri9ao li
near (baseada nos metodos de combinayao de previs6es) f3 + y = 1 tem-se 

(2) 

Entao, o modelo M1 «envolve em previsao>> (4) M2 se f3 = 1. Ou seja, o 
teste pode basear-se simplesmente na estatfstica-t de H0: f3 = 1 da regressao 

(3) 

que e tambem o procedimento sugerido em Nelson (1972) (5). 

4-0s dados 

Os dados aqui utilizados (6) provem dos antigos lnqueritos Trimestrais de 
Conjuntura ao Comercio (a Retalho), lan9ados pelo INE em meados de 1973 
mas substitufdos pelos actuais inqueritos mensais em Janeiro de 1990. Com 
um questionario do tipo «pergunta fechada>>, muito curta e simples, os 
comerciantes retalhistas eram inquiridos sabre as tendencias (passadas e 
futuras) de variaveis respeitantes unicamente a sua actividade, como o vo
lume de vendas, o emprego, as encomendas aos fornecedores, os pre9os de 
venda, etc. 

Na obtenyao da serie de expectativas de inflayao foram observados 
cuidados especiais, par forma a minimizar os erros de medi9ao e a maximizar 
o valor preditivo da informayao contida nos dados qualitativos (sem, contudo, 
incorrer em erros de assun9ao de hip6teses de «racionalidade>>, facto tornado 
possfvel pela existencia de dados respeitantes as percep96es sabre a evoluyao 
passada). Assim, os erros de agrega9ao foram evitados pela restri9ao as 
respostas (tricot6micas) dos comerciantes retalhistas de alimentayao, bebidas, 
vestuario e cal9ado (CRABVCs), facto que implicou identica restri9ao as classes 
de bens considerados para efeitos de calculo da taxa de inflavao (aqui notada 
com II1). Par outro !ado, como se pretendeu minimizar os erros de aprecia9ao 
eventualmente decorrentes da forma como os CRABVCs erani inquiridos, 

(4) Sobre o «principia da envolvencia» veja-se, por exemplo, Mizon e Richard (1986). 
Sumariamente, o modelo M1 envolve o modelo M2 se conseguir explicar os resultados obtidos 
com esse modelo rival. Como a envolvencia completa de urn modelo por outro e muito ambiciosa, 
pode estudar-se apenas a envolvencia dos coeficientes, da variancia residual, das previsoes, etc. 

(5) Alternativamente, tambem se pode testar a significancia do coeficiente da regressao dos 
erros de previsao de urn dos modelos sobre as previsoes do outro; se nao existir informagao 
adicional nas previsoes deste ultimo esse coeficiente sera nulo. Este procedimento e usado, por 
exemplo, por Artis (1988) e por Batchelor e Dua (1989). 

(6) A descrigao que se segue e bastante sumaria. 0 leitor interessado podera encontrar em 
Lopes (1993, capitulos 2, 3 e 4) todosos detalhes necessaries. 

143 



procedeu-se a dessazonalizayao previa de todas as series envolvidas. A limita9ao 
do infcio da serie a 1978 e a escolha da serie de referencia foram efectuadas 
com base em considera96es de optimizayao do desempenho preditivo das 
antecipa96es. Em particular, saliente-se que a taxa de inflayao tomada para 
referencia e a taxa de varia9ao percentual trimestralizada da media dos Indices 
de pre9os de cada trimestre sabre a media hom61oga do ano anterior. 

Finalmente, refira-se que a serie estimada de expectativas (1_ 1ne1) foi 
obtida por combinayao linear (nao optima) de duas series obtidas previamente, 
uma por aplicayao do filtro de Kalman a estimayao dos «limiares de 
indiferenya» do metoda das probabilidades e a outra com base numa nova 
especificayao do metoda da regressao proposta em Lopes (1991 ). Ou seja, a 
serie sob aprecia9ao sintetiza a informayao preditiva existente nessas series 
preliminares sem, contudo, corrigir os seus erros. Saliente-se, ainda, que o 
valor preditivo global da medida de expectativas assim obtida e bastante 
elevado, situando-se mesmo a um nfvel de precisao superior ao da 
generalidade das series de expectativas que tem sido objecto de aten9ao na 
literatura. Todavia, refira-se tambem que uma analise preliminar permitiu 
detectar alguns sintomas de ineficiencia, sobretudo quando o ritmo inflacionista 
sofre altera96es mais significativas. Nessas circunstancias, o «apanhar•• da 
inflayao e manifestamente Iento e demorado, parecendo que os CRABVCs 
terao sobrestimado a componente transit6ria das varia96es dos pre9os (ou sub
estimado a componente permanente). 

5 - Os previsores extrapolativos alternativos 

Em termos hist6ricos, os padr6es de comparayao usados para avaliar a 
precisao preditiva das series de expectativas tem acompanhado a evoluyao 
dos padr6es a que usualmente se tem recorrido para avaliar a qualidade de 
um qualquer conjunto de previs6es. Com efeito, se numa fase inicial eram 
usados apenas previsores ingenues, de obtenyao rapida e com pouco esforyo, 
com a atribuiyao aos agentes econ6micos de melhores conhecimentos e perfcia 
na recolha e processamento da informayao, a fasquia foi sendo 
progressivamente colocada a um nfvel mais alto. Assim, as regras ingenuas 
sucederam-se os previsores auto-regressivos puros, a estes os previsores 
ARIMA univariados e, mais recentemente, previsores baseados no filtro de 
Kalman tem sido usados como padr6es de comparayao. 

Nesta analise comparativa, contudo, nao sera usado nenhum previsor 
baseado no filtro de Kalman. As principais raz6es para esse facto sao as 
seguintes: a) a comparayao com um previsor baseado num modele (estrutural, 
por exemplo) estimado com um filtro de Kalman corresponderia a exigir aos 
agentes econ6micos uma capacidade de aprendizagem muito elevada, isto e, 
decorrendo a uma velocidade dificilmente alcan9avel por agentes econ6micos 
comuns (?); b) os previsores comparatives a que recorremos, embora relati-

(7) Veja-se, por exemplo, Struth (1984) e Mayer e Mors (1990), onde os previsores padrao 
se superiorizam de forma esmagadora as series de expectativas. 
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vamente simples, revelaram-se (como veremos) suficientes para mostrar a 
ineficiencia preditiva das antecipar;;oes dos CRABVCs, pelo que a utilizar;;ao 
de urn previsor mais sofisticado se tornou dispensavel. 

Alias, tambem nao se reclama a «optimalidade local» de nenhum dos 
previsores alternatives, isto e, mesmo em cada classe considerada de 
previsores nao foi efectuado urn grande esforr;;o de pesquisa do melhor. A prin
cipal crftica de Carlson (1977) a este tipo de avaliar;;ao -segundo a qual os 
previsores comparatives se baseiam numa especie de «minagem de dados» 
(data mining) na pesquisa do padrao de «racionalidade», o que conduz a 
enviesar a comparar;;ao em detrimento da serie de expectativas- nao tern, 
assim, neste caso, qualquer fundamento. Onde o grau de exigencia impasto 
foi relativamente elevado foi na reespecificar;;ao dos modelos de previsao ao 
Iongo do tempo que, ainda assim, s6 foi efectuada mediante a observar;;ao de 
sintomas claros e repetidos de ineficiencia ou de erros de especificar;;ao. 

Uma outra crftica dificilmente sustentavel aqui, mas pertinente em muitas 
analises comparativas, e a que se refere ao conjunto de informar;;ao em que 
se basearam as previsoes padrao. Com efeito, para formular a previsao para 
cada trimestre s6 a informa9ao relativa a evofu9ao dos pre9os ate ao trimestre 
anterior foi usada. Assim, cada conjunto de previsoes padrao foi gerado com 
base em 48 modelos distintos, estimados com a informar;;ao referente a 
evolur;;ao hist6rica decorrida ate ao momenta (8). Embora essa informar;;ao 
pudesse nao estar ainda disponfvel em termos oficiais no momenta em que 
os inqueritos foram realizados, a posir;;ao privilegiada dos agentes econ6micos 
em causa permitia-lhes efectuar a observar;;ao directa dessa evolur;;ao. 

5.1 - Um previsor auto-regressivo 

A utilizar;;ao de previsores auto-regressivos puros tern desempenhado urn 
papel muito importante na avaliar;;ao preditiva de conjuntos de previsoes em 
geral e na de series de expectativas em particular. Como exemplos deste ultimo 
caso refiram-se Visco (1984), Pesaran (1985 e 1989), Englander e Stone (1989) 
ou Jung (1990) (9). A justificar;;ao te6rica para essa utilizar;;ao e bern conhecida 
mas, neste caso, e como veremos posteriormente, nao pode ser invocada, 
uma vez que II1 nao parece ser estacionaria. Ou seja, neste caso, a apro
ximar;;ao auto-regressiva deve ser vista como muito grosseira. A importancia 
hist6rica do papel dos modelos auto-regressivos na gerar;;ao de medidas 
indirectas de expectativas tambem e bern conhecida, tendo comer;;ado a 
declinar apenas a partir de meados da decada de 70 (com a irrupr;;ao e rapida 
generalizar;;ao dos modelos incorporando a HER) (1°). 

(8) Por outras palavras, simula-se o comportamento de um analista que vai reestimando (e 
eventualmente reespecificando) o modelo de previsao a medida que a nova informac;;ao se torna 
disponfvel. 

(9) Na maior parte destes casos procurava-se um previsor ARIMA que, na pratica, se reduziu 
a um previsor auto-regressivo puro de ordem reduzida. 

(10) Refira-se tambem o papel desempenhado por estes previsores na construc;;ao de testes 
directos de «racionalidade»: o teste de eficiencia, atribufdo a Pesando (1975) mas que teve origem 
no trabalho de Shiller, baseia-se na representac;;ao auto-regressiva da serie de valores observados 
da variavel. 
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Aqui, o modelo auto-regressivo foi escolhido de forma bastante arbitraria, 
sem grandes preocupac;:6es de optimalidade a guiarem a determinac;:ao da 
ordem do processo e sem mesmo considerar a significancia estatfstica dos 
regressores. Comec;:ou-se por ensaiar um processo de ordem quatro (incluindo 
um termo independente) que, no entanto, com a acumulac;:ao de observac;:oes, 
comec;:ou a apresentar sintomas claros de autocorrelac;:ao residual. A sim
plificac;:ao para um AR(3) nao s6 permitiu «branquear» os resfduos como ainda 
proporcionou melhor qualidade dos ajustamentos OLS. A simplificac;:ao adicional 
para um AR(2) permitiria obter ganhos preditivos e ate seria justificavel com 
base na insignificancia estatfstica do coeficiente de rrt_3 , mas optou-se pelo 
processo de ordem tres (que sobrestima sistematicamente ITt a partir de 
meados de 1985). 0 objectivo consistiu simplesmente na obtenc;:ao de um 
previsor baseado na estrutura autoregressiva de III' sem grandes exigencias 
informativas e sem qualquer obsessao com preocupag6es de optimalidade. 

Como no processo de estimac;:ao sequencia! s6 foi usada a evoluc;:ao 
hist6rica de ITt (a partir de 1974.1) ate ao momenta da realizac;:ao de cada 
inquerito, o que deu origem a uma amostra de dimensao crescente, a serie 
de previs6es gerada (designada por t-1 P/uT e apresentada no anexo 
estatfstico) e equivalente a de um modelo estimado pelo metoda OLS recursive 
(que pode ser vista como caso particular simples do filtro de Kalman). 

5.2 - Previsoes baseadas no metodo do alisamento exponencial simples 

0 recurso aos metodos de alisamento exponencial (AE) como mecanismos 
geradores de previs6es padrao para series de expectativas tem sido inexistente. 
A justificac;:ao desse facto talvez resida no caracter bastante ad hoc dos 
metodos, no sentido «em que sao implementados sem referencia a um modelo 
estatfstico correctamente definido» [Harvey (1989, p. 25)] (1 1). E, no entanto, 
e bem sabido que a sua justificac;:ao intuitiva e aceitavel e que a efectividade 
dos metodos na previsao a um passo e reconhecida, sobretudo em termos 
da relac;:ao beneffcios preditivos vs custos. De facto, alguns estudos 
empfricos (1 2) evidericiam que os metodos gozam de uma capacidade preditiva 
notavel quando comparada com o pequeno esforc;:o de armazenamento de 
informa9ao, de identificac;:ao do modelo e de calculo que requerem, com a 
actualizac;:ao das previs6es a ser feita de forma muito facil quando fica 
disponfvel uma nova observac;:ao. 

A utilizac;:ao de um mecanismo de AE simples (AES) para gerar um 
conjunto de previs6es alternativas a uma serie de expectativas pode apoiar
-se em justificac;:oes ainda mais fortes. Em primeiro Iugar, o metoda e bastante 

(11) Relativamente ao metoda de AE simples, Muth (1960) foi o primeiro a racionalizar a 
sua utilizac;:ao, explicitando as condic;:oes da sua optimalidade, isto e, mostrando que o metoda 
fornecia previsoes 6ptimas para um modele de passeio aleatoric com rufdo ou modele de nfvel 
local. Como a forma reduzida desse modele e um ARIMA(O, 1, 1), o metoda tambem e 6ptimo 
para um processo estocastico desse tipo [Harvey (1989, pp. 68 e 77)]. 

(12) Veja-se Holden eta/. (1990, pp. 100-7), que fornecem um resume dos resultados do 
famoso «Concurso-M». 
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ingenuo mesmo sob o ponto de vista estatfstico, nao necessitando de 
conhecimentos ou de perfcia especiais, pelo que a sua utilizavao par agentes 
econ6micos comuns nao deve suscitar grandes reservas (1 3). Tambem e 
razoavel admitir que, em geral, os agentes econ6micos atribuam mais 
importancia as observavoes recentes e que descontem mais ou menos 
intensamente 0 passado distante, que e a filosofia basica dos metodos de 
alisamento. Par outro lado, neste caso, pode considerar-se que a comparavao 
e «.guiada par uma teoria do comportamento ou de formavao de expectativas» 
-Carlson (1977, p. 49}, que nota que, em geral, nao e isso que acontece 
com os padroes comparatives - uma vez que, para alem do argumento an
terior, o mecanisme de actualizavao das previsoes (no AES) e identico ao dado 
pelo esquema de formavao adaptativo (ou mecanisme de correcvao de erros) 
de primeira ordem (14). Finalmente, tambem e plausfvel que, pelo menos numa 
fase inicial, os respondentes tenham usado urn mecanisme gerador de 
previsoes semelhante a urn AES, que e bastante adequado para a previsao a 
urn passo de series com muito rufdo, uma vez que a evoluvao de fit entre 
197 4 e 1977 pode ser considerada muito "ruidosa», reflectindo os efeitos de 
inumeros choques que os empresarios poderao ter considerado como 
transit6rios. 

Como ja se referiu, utilizou-se urn processo de AES, adequado para series 
cujo nfvel e assumido como localmente constante, podendo variar lentamente 
ao Iongo do tempo (15). Assim, as previsoes alternativas foram geradas com 
base na bern conhecida formula (sob a forma de correcvao de erros): 

tfit+1 =,_)It+ a (fit- Hft:t), (4) 

onde a e a constante de alisamento. Como e sabido, o domfnio mais 
frequentemente usado para este parametro situa-se entre 0.05 ou 0.1 e 0.3. 
Todavia, esse intervale e arbitrario e tanto consideravoes te6ricas (1 6) como a 
evidencia empfrica [veja-se Gardner (1985}] sugerem o recurso a urn domfnio 
mais amplo, tradicionalmente o intervale [0, 1 ]. Uma pesquisa de grelha 
permitiria determinar como valor 6ptimo a =1, isto e, mesmo usando apenas 
a informavao relativa a evoluvao anterior a 1978 seria possfvel concluir que 
urn simples passeio aleat6rio permitiria obter previsoes aceitaveis. No entanto, 
alga arbitrariamente tambem, fixou-se em 0.8 o valor inicial de a, ainda urn 
pouco Ionge do valor 6ptimo mas que ja implica urn forte desconto das 

(13) 0 mesmo nao se podera afirmar dos previsores ARIMA, estatisticamente muito mais 
sofisticados, tao usados como padrao de comparagao. 

(14) Alternativamente, a relagao pode estabelecer-se de forma indirecta, notando que esse 
processo de formagao e 6ptimo para uma variavel que evolui segundo urn ARIMA(O, 1,1) [por 
exemplo, Pesaran (1989, pp. 19-20)], para o qual o AES tambem e 6ptimo. 

( 15} No entanto, a identificagao automatica, efectuada como programa AUTOCAST, permitiria 
seleccionar urn modelo de tendencia atenuada, bastante mais sofisticado, com tres parametros 
de alisamento [veja-se Gardner (1985)]. 

(16) A equivalencia ao ARIMA(O, 1,1) justifica 0 < a < 2, dominio de invertibilidade do 
processo. 
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observa<;:5es passadas (ou seja, uma pondera<;:ao muito pesada da informa<;:a<> 
recente) (17), e que e suficiente para que os resfduos do alisamento nao 
mostrem sinais de autocorrela<;:ao de primeira ordem. Com esse valor, tambem 
apenas 1 das 16 observa<;:6es da amostra inicial surge como outlier. 

Tal como anteriormente, tambem aqui a dimensao da amostra foi cres
cendo a medida que ficavam disponfveis novas observa<;:oes. Para controlar o 
mecanisme de previsao, usaram-se sinais de alerta simples, baseados na 
observa<;:ao dos erros de previsao e no coeficiente de autocorrela<;:ao de 
primeira ordem dos resfduos. Assim, tentando imitar um processo de apren
dizagem alga grosseiro, de cada vez que esse coeficiente se tornava 
significante ou que as previsoes sub ou sobrestimavam sistematicamente III' 
com sequencias de quatro erros positives ou negatives, o valor de a era 
incrementado em 0.02 (ou na magnitude necessaria), de forma a atribuir ainda 
maier peso as observa<;:6es recentes [seguindo a sugestao de Granger e 
Newbold (1986, p. 177)]. Assim, ap6s varios saltos de 0.02 (excepto no infcio 
de 82.1, em que se tornou necessaria passar de 0.84 para 0.90 para 
••branquear» os resfduos), no infcio de 83.4 o valor de a atingiu o limite su
perior do intervale. Desse ponte em diante teve que se admitir a utiliza<;:ao de 
mecanismos um pouco mais sofisticados para remediar os problemas surgidos, 
passando a recorrer-se a processes de previsao em dais passes. Assim, a 
partir do infcio de 86.2, passou a usar-se um ajustamento de regressao sabre 
as previsoes, dado que nos quatro trimestres anteriores estas se revelaram 
fortemente enviesadas por excesso. Finalmente, as previsoes formuladas a 
partir de 87.1 passaram a ser ajustadas de acordo com um esquema auto
-regressive de primeira ordem nos erros (uma vez que o respective coeficiente 
de autocorrela<;:ao se mostrou sistematicamente significative). 0 conjunto de 
preViSOeS padraO Obtido desta forma e representado par 1_ 1P1AES e e tambem 
apresentado no anexo estatfstico. 

5.3- Urn previsor baseado em informa~rao men sal 

No caso deste previsor alternative, a restri<;:ao de que o conjunto de 
informa<;:ao usado pelos empresarios provem de amostras recolhidas com 
frequencia trimestral e levantada. Na deriva<;:ao deste conjunto de previsoes e 
usada a informa<;:ao contida na evolu<;:ao do fndice mensa! de pre<;:os 
(dessazonalizado). Por conseguinte, as previsoes passam a ser formuladas 
tambem numa base mensa!, para os tres meses que se seguem ao momenta 
do inquerito, pelo que II1 e prevista de forma indirecta. 

Tambem se usa agora uma amostra rolante ou deslizante, de dimensao 
fixa, com 60 observa<;:6es, tantas quantas dispunhamos inicialmente, ate 77M12. 
Ou seja, de cada vez que ficam disponfveis tres novas observa<;:6es, as 3 
observa<;:6es iniciais da amostra usada para previsao no trimestre anterior sao 

(1?) No contexto do modelo passeio aleat6rio com rufdo, um valor elevado para a significa 
que a variancia da componente permanente e grande relativamente a da transit6ria [veja-se Muth 
(1960)]. 
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deixadas cair, donde resulta que o estimador siga um processo adaptativo (e 
que possa ser calculado recursivamente). Sob o ponto de vista da aproxima<;:ao 
ao comportamento dos agentes econ6micos, um mecanisme deste tipo tambem 
e plausfvel, pois e natural que estes atribuam maior importancia a informa<;:ao 
mais recente (1 8). Tambem se tenta reflectir o facto de as mem6rias dos 
agentes econ6micos serem «finitas e imperfeitas» [Friedman (1979), que 
fornece varios argumentos adicionais de suporte ao emprego de uma amostra 
rolante]. · 

Com a informa<;:ao disponfvel ate 1982.3, Black e Murteira (1983) con
clufam que um modelo de tendencia exponencial era o mais adequado para 
modelizar a evolu<;:ao do IPC global desde 1972. Na realidade, mesmo 
utilizando apenas a evolu<;:ao do nosso fndice de pre<;:os ate 1977M12, a 
compara<;:ao desse modelo com um de tendencia linear favorece o primeiro 
ligeiramente (1 9). Assim, embora os problemas resultantes da adop<;:ao de um 
modelo de tendencia global sejam conhecidos, dado o horizonte de previsao 
ser relativamente curto ajustou-se o modelo exponencial [atraves do metoda 
da maxima verosimilhan<;:a e incorporando um AR(1) nas variaveis residuais]. 

Todavia, a utiliza<;:ao de uma amostra rolante revelou-se insuficiente para 
aproximar a altera<;:ao de estrutura ocorrida em 1984: a partir de 1985M4 o 
modelo exponencial come<;:a a sobrestimar sistematicamente a evolu<;:ao do 
fndice de pre<;:os, facto que tambem se reflecte, obviamente, na previsao de 
nr Assim, a partir de 1986.2 (inclusive) e ap6s quatro trimestres consecutivos 
de forte sobreprevisao de n 1 (com quatro erros crescentes), o modelo 
exponencial foi abandonado e foi adoptado um modelo de tendencia linear 
para o crescimento do fndice mensa!. As previs6es assim obtidas sao notadas 
com 1_ 1PfAR (previs6es de base mensa! com amostra rolante) e sao apre
sentadas no anexo estatistico. 

5.4- Um con junto de previsoes baseado em modelos ARIMA 

Se ha um previsor cuja utiliza<;:ao para gerar um padrao comparative pode 
ser considerada praticamente obrigat6ria, esse previsor baseia-se nos modelos 
ARIMA. Com efeito, quando formularam o conceito de EERs, Feige e Pearce 
(1976) consideraram a metodologia de Box e Jenkins como particularmente 
adequada a pesquisa de um modelo extrapolative que permitisse explorar de 
forma optima toda a informa<;:ao preditiva contida na evolu<;:ao passada da 
variavel em causa. Assim, seguindo o exemplo de Pearce (1979), a compa
ra<;:ao com previsores ARIMA tem sido largamente utilizada como forma 

(18) Mas note-se que, agora, a informa<;:ii.o com idade superior a cinco anos e atribufdo urn 
peso nulo e que toda a informa<;:ao contida na amostra tern a mesma pondera<;:ao (nao sendo 
descontada de forma exponencial como em 1_ 1P1AES). 

(19) Na verdade, ambos os modelos apresentam varios problemas de especifica<;:ao e, em 
particular, de autocorrela<;:ao, de heterocedasticidade e de instabilidade de estrutura; todavia, o 
modelo linear falha tambem urn teste RESET e urn teste aumentado de Dickey-Fuller sabre os 
resfduos (que o modelo exponencial passa); a capacidade explicativa do modelo exponencial 
tambem e urn pouco superior. 
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alternativa de proceder a testes de <<racionalidade» (fraca) das expectativas; 
veja-se, par exemplo, Batchelor (1981 e 1982), Visco (1984), Pesaran (1985 e 
1989), Pearce (1987), Baghestani e Noori (1988) e Baghestani (1992a). 0 re
curso a esse tipo de modelos para gerar medidas indirectas de expectativas 
tambem conheceu uma rapida expansao ao Iongo da decada de 80. 

Dais tipos bastante distintos de objec96es podem, todavia, ser erigidas 
contra o recurso a previsores ARIMA. Recentemente, autores como Harvey 
(1989) tern contestado a optimalidade dessa modeliza9ao, com base no 
argumento de que a selec9ao de um modelo ARIMA adequado para previsao 
pode ser uma tarefa bastante complexa, com o processo de identifica9ao a 
conduzir frequentemente a previsores inapropriados. Par outro lado, tem-se 
tornado evidente que a identifica9ao e estima9ao desses modelos nao e uma 
materia simples, o que poe em duvida que os custos marginais associados a 
essas tarefas sejam compensados pelos respectivos ganhos preditivos. 

Noutros termos, como a analise estatfstica exigida se situa a um nfvel 
bastante sofisticado, um previsor ARIMA pode constituir um padrao de com
para9ao excessivamente exigente para series de expectativas. Para ter em 
considera9ao este tipo de crfticas, seguiu-se um criteria de selec9ao orientado 
pelo princfpio da parcim6nia, sem ter como objectivo a escolha do modelo 
que permitisse minimizar a variancia dos erros de previsao. Ou seja, tal como 
em Nelson (1972, p. 904), os parametros inclufdos nos modelos sao sim
plesmente «aqueles para os quais as estimativas sao significantes ou que sao 
requeridos para eliminar a autocorrela9ao nos resfduos». Com um objectivo 
tao pouco ambicioso, nao se experimentaram grandes dificuldades na 
modeliza9ao a Ia Box e Jenkins de Dr 

Apesar de escassas, as 16 observa96es do perfodo 74.1 a 77.4 revelaram
-se suficientes para rejeitar a estacionaridade de D~ em particular, um teste 
aumentado de Dickey-Fuller (ADF) indica a presen9a de uma raiz unitaria na 
representa9ao auto-regressiva de Dr· Uma unica diferencia9ao mostra-se 
suficiente para conseguir a estacionariedade, isto e, nao se rejeita que Dr seja 
1(1) (2°). Um simples IMA (2) com 01 restringido em zero mostrou-se suficiente 
para «branquear» os resfduos pelo que foi esse o modelo usado inicialmente. 
Note-se, contudo, que facilmente se conseguiria especificar um modelo com 
capacidade explicativa muito superior a do adoptado. 

Como, a partir de meados de 1980, come9aram a surgir indfcios 
preocupantes de autocorrela9ao residual, com base na informa9ao respeitante 
a evolu9ao ocorrida ate 80.4 o modelo foi reespecificado com a introdu9ao de 
01 (que entao se revelou significative). Embora a adi9ao desse parametro tenha 
atenuado os indfcios de autocorrela9ao de forma substancial, o modelo IMA (2) 
pouco mais tempo durou dado que a previsao formulada para 81.4 atribufa a 
Dr um valor negativo altamente irrealista, facto que pode indicar a presen9a 
de graves erros de especifica9ao, exigindo altera96es imediatas. Assim, com 

A 
(20) Mais precisamente, tem-se t.n1 = -0.0260,-_1 + 0.132801_ 1 com o racio-t do primeiro 

coeficiente a ficar-se por -Q.42, e e.1'n1 = -Q.990 t.n1 + 0.038 t.201-1 com o racio-t relevante a 
atingir -2.47, o que permite estabelecer n1 - /(1). Tambem testes de Sargan-Bhargava permitem 
atingir a mesma conclusao. 
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base na hist6ria decorrida ate 81.3, procedeu-se a nova reespecificac;:ao do 
modelo, mais uma vez nao orientada por qualquer criterio de optimalidade, 
que conduziu a adopc;:ao de um IMA (4), com 81, 82 e 83 restringidos em 
zero (21 ). Este modelo foi o que vigorou porum perfodo de tempo mais Iongo, 
com sinais de autocorrelac;:ao residual a surgirem no infcio de 1987 e a 
avolumarem-se ao Iongo desse ano, durante o qual a qualidade do ajustamento 
tambem se foi deteriorando (mas note-se que s6 este facto nunca constituiu 
motivo para reespecificac;:ao). Assim, finalmente, a previsao formulada para 88.1 
ja se baseou num ARIMA (1, 1 ,4), com a restric;:ao 81 = e2 = 83 = 0 a manter
-se, e com a introduc;:ao de um (mico termo auto-regressivo a mostrar-se 
suficiente para remover a autocorrelac;:ao. 

Para terminar, saliente-se de novo que o conjunto de previs6es obtido 
da forma descrita (representadas com t-1 ptARI e apresentadas no anexo 
estatfstico) nao exigiu um esforc;:o substancial nem requereu conhecimentos 
muito profundos, o que torna mais plausfvel a sua utilizac;:ao como instrumento 
de aferic;:ao das expectativas. Contudo, tambem se assinala que, dada a relativa 
simplicidade dos modelos, a precisao preditiva conseguida e notavel, sendo 
bastante superior a esperada (com uma (mica observac;:ao a situar-se no ex
terior dos intervalos de previsao a 95%). 

6 - Resultados da analise comparativa 

Os resultados publicados na literatura raramente sao comparaveis, nao 
apenas por dizerem respeito a diferentes series de expectativas formuladas 
em contextos bastante dissemelhantes, mas, sobretudo, porque a quantidade 
de esforc;:o e a qualidade dos conhecimentos empregues na derivac;:ao dos 
padr6es de comparac;:ao sao as mais diversas. Se, como nota Carlson (1977), 
com base num processo de «minagem de dados», e possfvel enviesar os 
resultados no sentido da nao «racionalidade», por outro lado, nao usando toda 
a informac;:ao disponfvel a data dos inqueritos e com um previsor muito distante 
da optimalidade, tambem nao e diffcil atingir o resultado oposto. De resto, foi 
para robustecer a inferencia que nos propusemos basear esta analise num 
numero anormalmente alto de previsores alternativos (cuja derivac;:ao assentou 
em metodos bastante distintos). 

Os valores das estatfsticas de avaliac;:ao da precisao apresentados no 
quadro n.Q 1 confirmam claramente os sintomas de ineficiencia ja mencionados. 
Em particular, atente-se como o EAM e a RQEQM da serie de expectativas 
sao os mais elevados e que e precisamente essa a serie que se encontra 

(21 ) Um modele deste tipo parece sugerir a presenc;:a de sazonalidade no comportamento 
de rr~ Na realidade, e possfvel que, dada a forma como rr, foi definida, a dessazonalizac;:ao tenha 
pecado por excesso. Todavia, recorde-se que essa definic;:ao permite optimizar o desempenho 
preditivo das expectativas. Por outro lado, esse facto nao afecta minimamente as conclusoes da 
analise, que sao completamente robustas relativamente ao modelo ARIMA adoptado [desde que 
nele se reconhec;:a que I11 - (1 )]; alias, atente-se no valor da estatfstica uv do quadro n.2 1. 
Saliente-se, tambem, que nao se observa qualquer sintoma de autocorrelac;:ao de caracter sazonal 
na serie dos erros de expectativas. 
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menos correlacionada com Dr Parece, entao, ser legftima a conclusao que 
os CRABVCs nao exploraram devidamente a informa9ao contida na hist6ria 
passada da infla9ao. Ate previsoes que se basearam apenas na estrutura auto
-regressiva de TI1 - formalmente incorrectas, como vimos- ou que foram 
geradas por um simples mecanisme de AES permitiriam incorrer em erros 
menores que aqueles que resultaram das antecipa96es formuladas por esses 
agentes. 

A superioridade dos previsores extrapolativos nao e, contudo, esmagadora. 
De facto, a considera9ao de uma fun9ao perca linear nos erros nao permite 
encontrar uma diferen9a muito significativa (o EAM de 1_ 1TI8

1 e superior em 
cerca de 15% ao do melhor previsor alternative), a decomposi<;;ao do EQM 
mostra. que as previsoes com perfil mais proximo do ideal sao as das 
antecipa96es dos CRABVCs e o resultado do emprego do teste-sinal e quase 
um empate com os previsores padrao (22). Refira-se tambem que a restri9ao 
da analise ao subperfodo de infla9ao menos volatil, iniciado em 1984, revela 
que, em termos de EAM a serie de antecipa96es s6 e batida pela das 
previsoes baseadas no metoda de AES. Saliente-se, ainda, a qualidade do 
previsor ingenue implfcito em uv, s6 ultrapassada pela do previsor ARIMA (e 
por uma margem pequena) (23). 

QUADRO N.Q 1 

Compara~ao com previsores extrapolativos: medidas sumarias de precisao 

,_,P('UT ,_,P('ES ,_
1
p

1
MAR ,_,P('RI r-1n,e 

EAM ··································· 0.572 0.577 0.579 0.558 0.642 
RQEQM .............................. 0.699 0.756 0.719 0.676 0.825 
r .......................................... 0.921 0.882 0.889 0.901 0.848 
uv ...................................... 1.001 1.082 1.029 0.968 1.181 
UM ······································ 0.106 0.028 0.010 0.025 0.002 
UR ...................................... 0.164 0.051 0.029 0.005 0.019 
uo ...................................... 0.731 0.921 0.961 0.970 0.979 

Not as 

1) EAM e RQEQM representam, respectivamente, o erro absoluto medio e a raiz quadrada 
do erro quadratico medio. 

2) r e o coeficiente de correlac;:ao com a serie de inflac;:ao (01). 

3) uv e o coeficiente de desigualdade de Theil que compara a RQEQM do previsor com a 
do previsor ingenuo que Se limi!a a tomar a Ultima observac;:ao (iS!O e, 1_ 10 1= HOr). 

4) UM, UR e UD sao, respectivamente, as componentes de enviesamento, de regressao e 
residual do EQM. 

(22) Mais precisamente, os resultados dos «jogos» com os previsores padrao sao os 
seguintes: ,_,n,e 26 - t-1PfUT 22, 1_ 1n,• 21- t-1PfES 27, ,_,n,• 20- 1_ 1P1MAR 28 e 1_ 1n,e 
21 - t-1PfR1 27 (com o numero de «golos» a indicar o numero de vezes que o erro absoluto e 
inferior ao do «adversario» ). 

(23) Para alem de justificar parcialmente o valor de uv para a nossa serie de expectativas, 
esse facto tambem confirma uma constatac;:ao de McNees (1988), segundo o qual e frequente a 
necessidade de recorrer a conhecimentos e perfcia muito especiais e de dispender urn esforc;:o 
substancial para «rapar» apenas algumas centesimas ao valor das estatfsticas sumarias de 
avaliac;:ao da precisao. 
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No entanto, nao parecem subsistir quaisquer duvidas de que nem sequer 
o subconjunto de informa9ao formado pelos valores passados de II1 foi usado 
de forma eficiente. Com efeito, os resultados das regress6es OLS dos testes 
de conteudo informative sao os seguintes: 

1\ 
III= -1.279 + 1.1131-1 piAUT + 0.1 03HIIt. 0(4) = 7.00, HETW = 7.34, 

(- 3.31)** (6.31)** (0.72) 

1\ 
III= -0.351 + 0.8361-1 piAES + 0.0591-1IIt. 0(4) = 23.03**, HETW = 9.91' 

(1.02) (3.45)** (0.23) 
[0.83] [3.41 ]** [0.23] 

1\ 
III= -0.592 + 0.727 HpiMAR + 0.401HIIt. 0(4) = 23.55**, HETW = 11.65*, 

(- 1.73) (5.69)** (3.57)** 
[- 1.77] [5.36]** [3.77]** 

1\ 
II1= -0.098 + 0.7171_ 1P1ARI + 0.290HII1e, 0(4) = 6.69**, HETW = 5.71, 

(- 0.31) (5.45)** (2.18)* 

onde 0(4) e HETW sao as estatfsticas de Ljung-Box (para autocorrelavao ate 
a ordem quatro) e de White (do teste de heterocedasticidade), respectivamente, 
os valores dentro de parentesis curvos sao os racios-t usuais, os valores que 
se apresentam no interior dos parentesis rectos sao racios-t robustos perante 
autocorrelavao de ordem quatro (no caso da segunda equa9ao) e 
heterocedasticidade (no caso da quarta) (24) e os asteriscos denotam 
significancia estatfstica aos nfveis de 5 e 1% («*•• e «**••, respectivamente). 
Note-se, tambem, que os testes de cointegra9ao entre todos os pares de 
regressores permitem rejeitar a hip6tese nula de nao cointegravao, facto que 
parece legitimar o emprego dos valores crfticos usuais para os testes-t (25). 

Embora a serie de expectativas contenha informa9ao independents (util 
para a previsao de II1) da que se encontra incorporada em 1_ 1 P1MAR ou em 
~'-1 pARJI' o que e relevante e que em todos os casas os coeficientes das 
previs6es padrao sao claramente significativos, o que significa que a informa9ao 
contida no subconjunto /H = {II1_ 1, II~'--2 , ... } nao foi usada eticientemente 
na tormulavao das antecipa96es. A exploravao completa dessa informavao teria 
permitido reduzir significativamente a variancia dos erros de expectativas. 
Assim, a serie de antecipa96es subjectivas nao pode ser considerada 
condicionalmente eficiente relativamente a nenhuma das series de previs6es 
extrapolativas, e a informa9ao contida em ~'- 1 IIe1 pode mesmo ser dispensada 
para a previsao de II1 se esta assentar no previsor auto-regressive ou no que 
se baseia no AES. 

(24) Calculados combinando os procedimentos de Hansen e Hodrick (1980) e de White 
(1980); veja-se, Lopes (1993, cap. 5). 

(25) De qualquer forma, refira-se que as regressoes com todas as variaveis sob a forma de 
primeiras diferenc;:as produzem resultados semelhantes aos apresentados. 
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7 - Observa~oes conclusivas 

Os resultados obtidos nao suportam a validade da HEER, tal como ela e 
usualmente entendida: previs6es baseadas unicamente na informa<;ao contida 
na hist6ria passada da infla<;ao acarretam erros de previsao inferiores aos 
implicados pela serie de expectativas considerada. Ou seja, na formula<;ao das 
expectativas de infla<;ao, nem sequer esse subconjunto da informa<;ao 
disponfvel foi usado de forma eficiente pelos CRABVCs. 

Nao e diffcil encontrar explica<;6es para esse facto: par exemplo, os 
agentes inquiridos poderao ter vista frequentemente como transit6rios choques 
de natureza permanente, atribuindo (erradamente) pouca importancia a 
evolu<;ao recente dos pre9os, e a persistencia e volatilidade inflacionistas 
tambem dificultaram substancialmente a tarefa de previsao [sobretudo ate cerca 
de meados do perfodo em analise, em que a superioridade das previs6es 
extrapolativas e praticamente esmagadora; veja-se Lopes (1993, cap. 4)] (26). 

0 principal aspecto a salientar e, contudo, o de que nem mesmo uma 
versao considerada «fraca» da HER e suportada pelos dados, resultado que 
nao pode ser interpretado como a atribui<;ao do tftulo de «irracionais>> aos 
agentes econ6micos em causa. Bem pelo contrario, o que e questionavel e 
que a fun<;ao perca adequada aos problemas de previsao da evolu<;ao dos 
pre<;os enfrentados pelos empresarios retalhistas seja simetrica e quadratica 
- e note-se que, como e mostrado em Lopes (1993, cap. 4), as descidas da 
taxa de infla<;ao foram muito melhor antecipadas que as subidas -, ou que 
requeira a aquisi<;ao e processamento 6ptimo (no sentido habitual) da 
informa<;ao existente. Ate mesmo a operacionaliza<;ao usual do conceito de 
EERs e pasta em causa pelos dados disponfveis. 

Finalmente, saliente-se tambem a robustez dos resultados obtidos perante 
a possibilidade de a serie analisada canter erros de medi<;ao nao negli
genciaveis: a) a presen<;a de autocorrela<;ao e de heterocedasticidade nos erros 
de expectativas, eventualmente induzida(s) par erros de medi<;ao, foi 
devidamente acomodada pela utiliza<;ao de metodos de inferencia robustos; 
b) empregou-se uma serie que sintetiza a informa<;ao contida em duas medidas 
distintas de expectativas (para as quais, obviamente, os resultados sao ainda 
mais nftidos) e c) resultados semelhantes (27) foram obtidos com uma outra 
serie de antecipa<;6es, obtida incorporando hip6teses de ••racionalidade>> na 
aplica<;ao do metoda das probabilidades. 

(26) Outras justifica<;:5es podem ser apontadas: predomfnio de considera<;:5es subjectivas sabre 
a informa<;:ao objectiva e presen<;:a de elementos de «retorno a normalidade» e de «desejo» na 
formula<;:ao das antecipa<;:5es, escassos conhecimentos sabre os mecanismos inflacionistas du
rante grande parte do perfodo, etc. 

(27) Cuja apresenta<;:ao e omitida por razoes de espa<;:o mas que podem ser fornecidos ao 
leiter interessado. 
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ANEXO ESTATfSTICO 

lnfla!fao, expectativas e previsoes extrapolativas 

n, ~1n,9 ,_1P('VT ,_,P('ES ,_,PfAR ,_,P('ARt 

1978.1 ......... 5.40 6.50 5.07 6.95 5.53 7.01 
2 .......... 4.28 6.09 4.43 5.71 3.63 3.66 
3 .......... 5.27 3.96 3.84 4.57 5.09 4.19 
4 .......... 6.09 4.57 5.25 5.13 5.43 5.19 

1979.1 ......... 6.00 5.45 6.31 5.90 5.91 6.39 
2 .......... 6.36 6.24 5.85 5.98 4.95 5.44 
3 .......... 6.63 5.47 5.89 6.29 5.71 6.73 
4 .......... 5.68 6.64 6.16 6.57 5.26 5.64 

1980.1 ......... 5.09 5.18 5.28 5.84 5.83 5.72 
2 .......... 3.17 4.71 4.79 5.22 4.52 5.21 
3 .......... 2.70 3.42 3.55 3.54 4.20 1.90 
4 .......... 2.50 3.14 3.37 2.83 4.16 1.89 

1981.1 ......... 3.14 3.03 3.76 2.55 4.36 3.11 
2 .......... 4.12 4.42 4.36 3.04 4.93 3.26 
3 .......... 5.14 4.12 5.22 3.94 5.49 4.27 
4 .......... 5.90 4.81 5.86 4.95 6.33 5.60 

1982.1 ......... 6.21 5.52 6.15 5.81 6.49 6.12 
2 .......... 6.08 6.05 6.05 6.18 5.82 6.24 
3 .......... 4.87 5.73 5.66 6.09 5.15 5.44 
4 .......... 4.39 4.88 4.46 4.97 4.82 4.69 

1983.1 ......... 4.55 4.18 4.14 4.43 4.53 4.37 
2 .......... 4.59 3.66 4.73 4.54 4.40 4.67 
3 .......... 5.70 4.50 4.91 4.58 4.98 4.89 
4 .......... 6.94 4.94 5.86 5.65 5.67 5.86 

1984.1 ......... 7.04 6.20 6.94 6.91 6.53 6.84 
2 .......... 6.81 6.92 6.55 7.04 6.43 7.11 
3 .......... 6.71 6.33 5.93 6.82 5.64 6.29 
4 .......... 5.33 7.04 5.88 6.71 4.84 5.97 

1985.1 ......... 5.44 5.37 4.66 5.33 4.45 5.13 
2 .......... 4.97 4.39 4.91 5.44 5.17 5.70 
3 .......... 3.74 4.66 4.96 4.97 4.59 4.50 
4 .......... 3.65 3.70 3.80 3.74 4.68 4.14 

1986.1 ......... 2.73 3.70 3.96 3.65 3.98 3.40 
2 .......... 2.73 2.46 3.48 3.24 2.68 3.33 
3 .......... 2.73 2.79 3.49 3.19 2.95 3.32 
4 .......... 2.68 2.66 3.72 3.15 2.78 3.16 

1987.1 ......... 2.62 3.29 3.56 2.67 2.95 3.19 
2 .......... 2.40 2.42 3.42 2.61 2.91 3.18 
3 .......... 2.42 2.52 3.11 2.34 2.89 2.93 
4 .......... 2.32 2.58 3.10 2.42 2.74 2.85 

1988.1 ......... 2.21 2.73 2.99 2.30 2.70 2.64 
2 .......... 2.06 2.32 2.82 2.18 2.67 2.68 
3 .......... 2.66 2.17 2.63 2.02 2.66 2.21 
4 .......... 3.18 2.40 3.31 2.82 2.88 3.17 

1989.1 ......... 3.19 3.46 3.82 3.33 3.05 3.75 
2 .......... 3.43 2.91 3.61 3.20 3.19 3.76 
3 .......... 3.40 3.08 3.76 3.49 2.68 3.16 
4 .......... 2.88 2.96 3.69 3.40 2.46 3.40 
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