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Resumo 

Esta tese de doutorado está composta por quatro ensaios em macroeconometria e finanças 
com aplicações nas áreas de abertura comercial, custo de bem estar do ciclo de negócios e 
taxas de juros. 

No primeiro ensaio analisamos o comportamento da indústria de transformação após 
as reformas implantadas na década de noventa. Verificamos se o processo de abertura 
gerou aumentos da produtividade média da indústria de transformação. Adicionalmente, 
estimamos o mark-up de diferentes setores industriais e testamos se este se modifica após a 
abertura comercial. Os resultados das estimações indicam a existência de um significativo 
aumento na produtividade industrial na maior parte dos setores estudados. O canal para este 
aumento de produtividade, aparentemente, não é o aumento da concorrência, já que não há 
evidência estatística de redução de mark-up. Este é talvez o resultado mais surpreendente 
do artigo, o fato de que o mark-up não se modificar significativamente após a abertura 
comercial. Os setores estimados como não concorrenciais antes da abertura continuaram a 
ser depois dela. Acesso a insumo importados e uso de novas tecnologias podem ser possíveis 
canais de aumento de produtividade. Este resultado está em desacordo com Moreira(1999) 
que constrói diretamente dos dados medidas de mark-up. 

No segundo ensaio testamos a Hipótese das Expectativas Racionais (HER) para a 
estrutura a termo brasileira. Examinamos várias combinações de prazos entre 1 dia e 1 
ano, seguindo a metodologia adotada pelo Banco Central do Brasil, para o período de Julho 
de 1996 a Dezembro de 2001. Mostramos que: (i) os coeficientes estimados dos diferenciais 
de rendimento entre as taxas longa e curta (yield spreads) nas equações de mudança de 
curto prazo da taxa longa e nas equações de mudança de longo prazo da taxa curta são 
imprecisos e incapazes de rejeitarem a HER; e (ii) diferenciais de rendimento altamente 
correlacionados com as previsões de expectativas racionais das futuras mudanças das taxas 
curtas, mas significativamente mais voláteis que estas últimas, sugerem a rejeição da HER. 
A hipótese alternativa de reação exagerada (overreaction) do diferencial de rendimento em 
relação à expectativa das futuras variações da taxa curta parece uma explicação razoável para 
as evidências, com implicações para a política monetária e para a gestão de investimentos. 

No terceiro ensaio estudamos o custo de bem-estar dos ciclos de negócios. Robert Lucas 
(1987) mostrou um resultado surpreendente para a literatura de ciclos de negócios, o custo 
de bem-estar, por ele calculado, é muito pequeno (US$ 8,50 por ano). Modelamos as 
preferências por funções com elasticidade de substituição constante e uma forma reduzida 
para o consumo razoável. Construímos dados seculares para a economia americana e 
computamos o custo de bem-estar para dois períodos distintos, pré e pós-segunda guerra 
mundial, usando três formas alternativas de decomposição tendência-ciclo, com foco na 
decomposição de Beveridge-Nelson. O período pós-guerra foi calmo, com um custo de 
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bem-estar que raramente ultrapassa 1% do consumo per-capita (US$ 200,00 por ano). Para 
o período pré-guerra há uma alteração drástica nos resultados, se utilizamos a decomposição 
de Beveridge-Nelson encontramos uma compensação de 5% do consumo per-capita (US$ 
1.000,00 por ano) com parâmetros de preferências e desconto intertemporal razoáveis. Mesmo 
para métodos alternativos, como o modelo com tendência linear, encontramos um custo de 
bem estar de 2% do consumo per-capita (US$ 400,00 por ano). Deste estudo podemos 
concluir: (i) olhando para dados pós-guerra, o custo de bem-estar dos ciclos de negócios 
marginal é pequeno, o que depõe contra a intensificação de políticas anticíclicas, sendo que 
do ponto de vista do consumidor pré-segunda guerra este custo é considerável; e (ii) o custo 
de bem-estar dos ciclos de negócios caiu de 5% para 0.3% do consumo per-capita, do período 
pré para o período pós-guerra, se esta redução é resultado de políticas anticíclicas, estas 
políticas foram muito bem sucedidas. 

Por último, no quarto ensaio analisamos o comportamento da taxa de juros livre de risco 
- cupom cambial - na economia brasileira para o período de 20 de janeiro de 1999 a 30 de 
julho de 2003. Identificamos os componentes de curto e longo prazo de três medidas de 
taxa de retorno, as quais foram submetidas aos tratamentos econométricos propostos em 
Vahid e Engle (1993) e Proietti (1997). Os resultados sugerem a convergência das taxas 
de retorno para um equilíbrio de longo prazo. Identificamos a dominância do componente 
de longo prazo na determinação da trajetória do Prêmio do C-BOND e do componente de 
curto prazo no caso do Prêmio do Swap Cambial. Já para o Prêmio Descoberto de Juros 
não conseguimos identificar o domínio de qualquer componente. Associando o componente 
de longo prazo aos fundamentos da economia e os componentes de curto prazo a choques 
nominais, poderíamos dizer que, em termos relativos, o Prêmio do C-BOND estaria mais 
fortemente ligado aos fundamentos e o Prêmio do Swap Cambial a choques nominais. 
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Capítulo 1 

Estrutura Competitiva, Produtividade Industrial e 
Liberalização Comercial no Brasil. 

Osmani Teixeira de Carvalho Guillén*t 

Resumo 

O objetivo deste artigo é analisar o comportamento da indústria de transformação 
após as reformas implantadas na década de noventa. Verificamos se o processo de 
abertura gerou aumentos da produtividade média da indústria de transformação. 
Adicionalmente, estimamos o mark-up de diferentes setores industriais e testamos se 
este se modifica após a abertura comercial. Os resultados das estimações indicam 
a existência de um significativo aumento na produtividade industrial na maior parte 
dos setores estudados. O canal para este aumento de produtividade, aparentemente, 
não é o aumento da concorrência, já que não há evidência estatística de redução de 
mark-up. Este talvez o resultado mais surpreendente do artigo, o fato de que o mark-up 
não se modificar significativamente após a abertura comercial. Os setores estimados 
como não concorrencial antes da abertura continuaram a ser depois dela. Acesso a 
insumo importados e uso de novas tecnologias podem ser possíveis canais de aumento 
de produtividade. Este resultado está em desacordo com Moreira(1999) que constrói 
diretamente dos dados medidas de mark-up. 

Palavras chave: produtividade; abertura comercial; mark-up 
Código de classificação do JEL: D24 

* Artigo em co-autoria com Pedro Cavalcanti Ferreira (EPGE/FGV-RJ). Este autor agradece financia
mento do 1linistério da Fazenda e do CNPq. 

tBanco Central do Brasil e EPGE/FGV-RJ. Este autor agradece o financiamento da CAPES através do 
processo 093-1/02-0. As opiniões expressas neste trabalho não refletem necessariamente a visão do Banco 
Central do Brasil. 
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1.1 Introdução 

o objetivo desta pesquisa é analisar o comportamento da indústria de transformação perante 
a mudança de ambiente gerada pelas reformas comerciais implantadas no nosso país na 
década de noventa. A preocupação inicial é a de verificar se o processo de abertura 
gerou, como apontado pela literatura, aumento da produtividade média da indústria de 
transformação. Em segundo lugar, investiga-se a existência de um deslocamento do nível 
de produtividade causado unicamente por estas reformas. Em terceiro lugar, estimamos 
o mark-up de diferentes setores industriais e testamos se este se modifica após a abertura 
comercial. Por último, verificamos a importância de considerar a escala do setor industrial 
na estimação da produtividade dos diferentes setores industriais. 

Para levar a frente esta análise utilizamos dados de produção, mão de obra e capital 
de dezesseis setores da indústria de transformação brasileira no período 1985-1997. O valor 
da participação da mão de obra no produto total utilizado é estimado para cada setor da 
indústria a partir de dados da matriz insumo-produto. Alternativamente, também utilizamos 
em nossas estimações valores da participação da mão de obra no produto frequentemente 
utilizados na literatura internacional. 

O modelo econométrico empregado segue aquele proposto por Harrison(1994), onde 
é permitido especificar parâmetros associados com a produtividade média, saltos de 
produtividade relacionados somente com o processo de abertura comercial, o poder de 
mercado dos diferentes setores industriais, variações no mark-up causados pela nova política 
comercial e a escala de cada setor da indústria. Exercícios de contabilidade de crescimento 
que buscam analisar variações da produtividade industrial via de regra assumem concorrência 
perfeita e retornos constantes de escala. Entretanto, se o mercado for de fato não 
concorrencial antes da abertura comercial e se após esta as margens de lucro se reduzirem, 
os resultados neste exercício podem estar enviesados, como mostra Harrison(1994). Assim, 
ao levarmos em conta a estrutura concorrencial e a escala - de fato nós as estimamos -
estamos adotando não só uma estrutura mais flexível mas também técnicas econométricas 
mais consistentes. 

Referências básicas adicionais para o presente estudo são Hall(1988) e Domowitz, 
Hubbard e Petersen(1988). O primeiro artigo documenta a disparidade entre preço e custo 
marginal na indústria americana, encontrando que as variações cíclicas do fator mão-de-obra 
são menores que as variações do produto, o que revela comportamento de concorrência 
imperfeita. Em fases de alto crescimento as firmas produzem consideravelmente mais 
vendendo por um preço que excede o custo marginal dos insumos. 

Domowitz, Hubbard e Petersen(1988) estudam a relevância da competição imperfeita 
em modelos com flutuações econômicas. Os autores propõem uma nova metodologia para a 
estimação de mark-ups do preço sobre o custo marginal. Para explicar o mark-up em alguns 
setores são importantes medidas como concentração industrial, competição com produtos 
importados e sindicalização dos setores estudados. Os autores mostram que as margens 
estimadas flutuam consideravelmente sobre o ciclo e que existem diferenças substanciais 
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entre as flutuações das margens de indústrias de bens duráveis e não duráveis. 
O artigo já citado de Harrison usa um painel de firmas do setor manufatureiro da Costa do 

Marfim, e mede as alterações das margens de lucro e a variação de produtividade que resultam 
das reformas comerciais de 1985. Este estudo também explora as diferenças de proteção entre 
os diversos setores e o fato de que podem ser encontradas estimativas enviesadas se não se 
leva em conta o impacto da liberalização comercial sobre a competição. 

Tybout, Melo e Corbo(1991) e Tybout e WestBrook(1995) analisam os impactos da 
reforma comercial sobre as variações de desempenho da indústria das economias chilena e 
mexicana, respectivamente. Uma evidência interessante é que condições macroeconômicas 
adversas podem mascarar os efeitos positivos das reformas comerciais. Para a economia 
mexicana os autores encontram que os custos médios caem, especialmente para bens 
comercializados com o exterior. 

Existem relativamente poucos artigos que estudam os efeitos da abertura comercial 
sobre a produtividade da indústria brasileira. Rossi e Ferreira(1999) analisam um painel 
da indústria de transformação brasileira, mostrando que o processo de abertura pode 
ser considerado um marco para a produtividade, enquanto que Carvalho(2000) analisa as 
causas do aumento de produtividade da indústria. Lisboa, Menezes-Filho e Schor(2003) 
investigam a influência da variação dos preços relativos, devida as reformas comerciais 
implantadas, sobre a adoção de novas tecnologias por parte das firmas, resultando em 
aumento de produtividade. Outras importantes referências a cerca dos impactos da abertura 
comercial brasileira sobre desempenho industrial são Ferreira e Rossi (2003) , Hay(1997), 
Muendler(200l) e Moreira(1999), que entre outros tópicos estuda o comportamento dos 
mark-ups setoriais no período. 

Este artigo inova em relação a literatura anterior por levar em conta a estrutura 
competitiva da indústria, já que não assumimos a priori competição perfeita. A flexibilidade 
do modelo nos permite também estimações assumindo ou não retornos constantes de escala, 
bem como verificar mudanças no padrão de competição industrial do país. Outra contribuição 
original do estudo é a construção de medidas de participação da mão de obra no produto. 
Hidalgo(2002) examina a relação existente entre o incremento da produtividade industrial e 
o processo de abertura comercial brasileiro utilizando arcabouço teórico semelhante ao nosso. 
Entre outros resultados, encontra um alto nível de mark-up para a indústria de transformação 
e aumento de produtividade após a liberalização comercial. Entretanto, este estudo investiga 
somente três sub-setores, além do comportamento da indústria de transformação como um 
todo e ignora mudanças de mark-up. Outra diferença marcante em relação ao nosso trabalho 
é que utiliza-se de forma ad hoc participações da mão de obra no produto iguais para todos 
os setores. Ao impor um valor para as participações (e um valor comum), ao invés de 
construí-las como no presente trabalho, pode-se estar incorrendo em erro de medida, o que 
viesaria os resultados. 

O artigo encontra-se dividido em seis seções, incluindo esta introdução. A segunda 
seção apresenta o modelo teórico proposto. Na terceira seção descreve-se os dados a serem 
utilizados. A quarta descreve algumas técnicas de estimação para levar em conta problemas 
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de escala e na quinta seção são apresentados os resultados das estimações dos diferentes 
modelos. A sexta seção conclui. 

1.2 O modelo 

Seguindo a metodologia proposta em Hall(1988), Domowitz, Hubbard e Petersen(1988) e 
Harrison(1994), consideramos que a função de produção da firma i na indústria j no tempo 
t é dado por: 

(1) 

Yijt é o produto da firma i na indústria j no tempo t, que utiliza como insumos trabalho, 
Lijt , e capital, K ijt . Aijt é um índice de progresso tecnológico neutro no sentido de Hicks, 
específico da indústria, enquanto que fit é um parâmetro específico da firma que permite 
diferenças de tecnologia entre elas. G é uma função de classe C2 • Diferenciando totalmente 
(1) e dividindo pelo produto da i-ésima firma Yijt, 

(2) 

os elementos 8Yijt!8Lijt e 8Yijt!8Kijt fazem parte da equação (2) porque consideramos que 
as empresas que detém poder de mercado não igualam o produto marginal ao preço do fator 
de produção. Se assumimos que as firmas do ambiente a ser modelado comportam-se segundo 
o modelo proposto por Cournot, o problema de maximização de lucro da i-ésima firma do 
setor j deverá levar em conta o preço do produto do setor j, que é função da soma do produto 
de todas as firmas participantes deste setor, e o custo que a firma incorre no mercado de 
fatores. Em linguagem matemática, podemos escrever o problema de maximização de lucro 
da i-ésima firma como, 

lvfaximizarIl j (Y1jt, Y2jt , .. , Ynjd = P (Yjt) Yijt - C i (Yijt) 
Yijt 

n 

;=1 

Cj (Yijt) = WjtLijt + rjtKijt, 

(3) 

onde os preços dos fatores de produção são representados por wjt(salário) e rjt (custo de 
aluguel do capital), Lijt é a quantidade de mão de obra utilizada, K jjt é a quantidade do 
fator capital utilizado, Cj (Yijt) é o custo da firma i com insumos para produzir Yijt e P (Yjt) 
é o preço de mercado associado ao produto Yjt (função demanda inversa). Das condições de 
primeira ordem do problema da firma (3), podemos escrever, 

Wjt 1 

P (Yjt) [1 + ~] 
(4) 
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e 
rjt 1 

-
P(Yjt) [1 +~]' 

eJ , 

(5) 

onde Sijt = ~jt!Yjt é a participação da i-ésima firma no produto total do setor, e ej é a 
elasticidade preço da demanda do setor j (({)~jt!{)P (Yjd)(P (Yjt) /Yjd). Obviamente, se 
Sijt = 1 temos o caso de monopólio e se Sijt ----+ 0, cada firma tem uma parcela infinitesimal 
do mercado e o equilíbrio de Cournot aproxima-se do equilíbrio competitivo. Fazendo 

1 
!-lijt = -;:---~ 

[1 + S'J'] , 
eJ , 

(6) 

onde !-lijt pode ser interpretado como o fator de mark-up da i-ésima firma, e substituindo os 
resultados (4) e (5) em (2) obtemos, 

(7) 

Sabemos que WjtLijt! P (Yjt) ~jt é a participação do fator trabalho no produto total, que 
será denotada de aL, e rjtKijt! P (Yjt) ~jt é a participação do fator capital no produto total, 
que aqui será denotada de a K, temos l

: 

(8) 

É relativamente simples mostrar que p(aL + aK) é o fator de escala da tecnologia. Se 
utilizamos uma função de produção do tipo Cobb-Douglas Y = Af La K b

, com a + b = ;3, 
onde f3 é o parâmetro de escala, podemos obter as seguintes relações: 

dY L _ dY K _ => dY L dY K _ a b _ 
dL Y - a e dK Y - b dL Y + dK Y - + - (3, 

I Esta fórmula poderia ser derivada também a partir do modelo de Domovitz, Hubbard e Peterson (1988) 
que ao contrário de Harrison(1994) não trabalham competição de Cournot. Os primeiros autores chegam a 
uma fórmula exatamente igual à nossa equação 8. com Jl = 1/(1-,6), onde ,6 é o índice de Lermer e, portanto, 
(1- (3) é igual a razão custo marginal/preço. A interpretação de Jl como mark-up neste caso talvez seja mais 
imediata. entretanto. não haveria qualquer diferença nas equações posteriores, e portanto nos resultados, se 
utilizássemos esta derivação no lugar daquela que trabalhamos no texto, que consideramos mais completa e 
geral. 
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mas das condições de primeira ordem do problema da firma (3), obtemos: 

dY L dY K 
dL Y + dK Y = /1O:L + /1O:K 

então temos /10: L + /10: K = í3 ou o: L + o: K = i3 I /1. 
Se consideramos uma tecnologia com retornos constantes de escala (í3 = 1), a participação 

dos fatores deverá somar 1 1/1, mas aqui consideramos o caso em que a soma das participações 
é igual a í3 I /1, onde í3 pode ser menor, igualou maior que um. Subtraindo a taxa de variação 
do capital, dKijt! K ijt , de cada lado da equação (8) e reescrevendo esta equação de maneira 
conveniente, com í3 = /1ijt (o: L + o: K ), obtemos, 

(9) 

Fazendo Y = Ln(YIK) e I = Ln(LIK), podemos reescrever (9), 

(10) 

Para entender o possível viés na estimação da medida de produtividade tradicional baseada 
em Solow, considere por um momento o termo dfit! fit = O. Sob retornos constantes 
de escala (í3 = 1) e concorrência perfeita (/1 = 1), pode-se verificar em (10) que a 
medida de Solow de produtividade, dAI A, será igual a medida de produtividade estimada 
(dYijcO:Ldlijt=dAjt!Ajt). Entretanto, ainda sob retornos constantes de escala (í3 = 1) mas 
concorrência imperfeita (/1j > 1), obtemos de (10), dYiWO:Ldlijt=(/1 - I)O:Ldlijt+dAjt!Ajt. 
Neste caso variações em I implicam em uma estimação viesada da medida de Solow de 
produtividade, dAI A. Finalmente, se í3 i= 1 teremos mais um termo - [í3 - 1] ijt dKijt I K ijt -
enviesando a estimativa de produtividade tradicional 

1.3 Dados 

Para investigar os efeitos gerados nos diversos setores da indústria pela queda de barreiras e 
reforma tarifária utilizamos um painel com observações do período de 1985 a 1997 de dezesseis 
setores da indústria de transformação brasileira2 • Em seguida descreveremos brevemente os 
dados utilizados. 

2Quais sejam: Transformação de Produtos l\Iinerais Não-l\Ietálicos. Metalurgia, l\Iecânica, l\Iaterial 
Elétrico e de Comunicações, l\Iaterial de Transportes, Papel e Papelão, Borracha, Química, Produtos 
Farmacêuticos e Veterinários, Perfumaria, Sabões e Velas, Produtos de l\Iateriais Plásticos, Têxtil, Vestuário, 
Calçados e Artefatos de Tecidos, Alimentícia. Bebidas e Fumo. 
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• Produção 

Da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) extraímos dados agregados 
de produção de cada setor. Dos dados pode ser verificado o crescimento da produção a partir 
de 1991 dos diversos setores, com exceção da indústria Têxtil e a de Vestuário, Calçado e 
Artefatos de Tecidos. 

• Mão de obra 

Da Pesquisa Industrial Mensal- Dados Gerais (PIM-DG) obtivemos o pessoal ocupado na 
produção e o número de horas trabalhadas na produção. É notória a queda destas séries em 
todos os setores estudados e cabe observar que as indústrias Têxtil e de Vestuário, Calçado e 
Artefatos de Tecidos apresentam a maior taxa de decaimento para o período estudado. São 
utilizados dados de pessoal e total de horas empregadas na produção porque estes dados são 
menos sensíveis ao processo de terceirização observado neste período o que não levaria a uma 
superestimação da produtividade, ou pelo menos minimizaria o problema. 

• Capital 

Tabulações especiais da Pesquisa Industrial Anual podem nos fornecer informação sobre 
ativos imobilizados (KP), compras de máquinas e equipamentos (MT) e investimentos (INV). 
As duas últimas podem ser utilizadas como proxy de investimentos (para a construção de 
séries de capital) e a primeira pode ser utilizada diretamente como proxy do estoque de 
capital. 

A série MT é a razão entre o total de compras de máquinas e equipamentos feitas pelo 
setor e a receita líquida de vendas (RLV) do setor. O valor total da compra de máquinas se 
refere ao valor total dos gastos em máquinas nacionais e estrangeiras. Já a RLV corresponde 
à receita bruta deduzida dos impostos incidentes sobre as vendas, das vendas canceladas, 
descontos e fretes pagos a terceiros para a entrega dos produtos, quando considerados nas 
vendas brutas. 

A série INV é a razão entre as aquisições feitas pelo setor em questão e a RLV. As 
aquisições compreendem os recursos aplicados em bens associados comumente aos chamados 
"custos fixos de produção" de permanência duradoura e os gastos necessários para colocar 
esses bens em local e condições de uso no processo operacional da empresa, incluindo o custo 
de melhoramentos e benfeitorias que tenham aumentado a vida útil dos bens. A série exclui 
os encargos financeiros decorrentes de financiamentos. 

A construção de séries de capital a partir destas duas séries ( 1l\"V e MT) requer 
inicialmente a multiplicação da variável em questão por RLV, para se obter uma série de 
investimento usual, I. Em seguida, aplica-se o método do estoque perpétuo ("Perpetuai 
lnventory Method"). Basicamente, utiliza-se recursivamente a lei do movimento do capital: 

Kjt+l = llt + (1 - 8) K/t, (11) 
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onde K jt é o estoque de capital em no período t do setor j, e a Ó taxa de depreciação. 
Obviamente necessita-se de uma estimação do estoque de capital inicial e da taxa de 
depreciação. Em Ferreira, Issler e Pessôa(2000) mostrou-se ser de pouco relevância da escolha 
de uma taxa de depreciação entre 3% e 12%. Por isso, será computado aqui somente a série de 
capital que utiliza a taxa de 9% ao ano, seguindo aquele artigo. O valor inicial do estoque de 
capital Ko, será calculado segundo a técnica de Young(1995) e de Hall and Jones(1999), pela 
aproximação Ko = Io/(gj + ó), onde gj é a taxa de crescimento do investimento no período. 
O problema óbvio aqui é a pequena extensão da série, o que faz com que imprecisões no 
cálculo do capital inicial se propaguem para toda série de capital. 

Como medida de capital utilizamos estimativas do "capital efetivamente utilizado" que é 
obtido mediante o produto da medida de utilização da capacidade em cada setor, calculada 
pelo IBRE-EPGE, pelo estoque de capital de cada setor, Kjt. Este procedimento minimiza 
a influência de flutuações cíclicas sobre a medida de produtividade. Os dados foram 
deflacionados utilizando séries do IPA-OG. Como resultado final, passamos a dispor de 3 
séries de capital: as construídas a partir de 1IT e INV e a que usa KP diretamente. Como 
os resultados pouco diferiram entre si, reportaremos aqueles obtidos com a série de capital 
construida a partir da variável MT3 . 

• Participação da mão de obra no produto total 

Propomos uma metodologia onde se busca calcular diretamente a participação da mão 
de obra em cada setor da indústria de transformação. Para isto utilizamos dados de 
remunerações totais, rendimentos de autônomos e valor adicionado a custo fatores disponíveis 
na matriz insumo-produto, disponibilizada pelo IBGE para o ano 1985 e para o período 
1990-1996. Para cada ano em que existe a informação, calcula-se a participação da 
mão-de-obra em cada setor como a razão da soma das remunerações totais mais rendimentos 
de autônomos e o valor adicionado a custo fatores de cada setor. A média aritmética dos 
resultados anuais obtidos para cada setor, cujos valores encontram-se na tabela 1.1 a seguir, 
será a participação do trabalho no produto. 

Para testar a robustez dos valores descritos na tabela a seguir, consideramos valores 
para D:L iguais a 0,50 e O, 55, valores próximos das estimativas do IBGE para o Brasil. 
Testaremos também estimativas utilizadas freqüentemente na literatura internacional, em 
que a participação do capital no produto total é igual a um terço e a participação do trabalho 
no produto total é igual a dois terços. Assumimos nestes três casos que a participação do 
trabalho no produto total de cada setor, D:L, é a mesma para todos os setores. 

Este procedimento, entretanto, possui problemas. Ao assumirmos que a participação 
do trabalho no produto é a mesma em todos setores estamos desconsiderando diferenças 
tecnológicas e distintas intensidades relativas de fatores. Este foi o procedimento utilizado 
por Hidalgo (2002). Entretanto, como pode-se ver pela tabela 1.1, há grande variabilidade 

:IEntre outras razões porque esta foi a série utilizada em Rossi e Ferreira(1999) e assim pode-se comparar 
resultados. 
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deste parâmetro entre os setores, e a deconsideração deste fato implica em erro de 
mensuração e nos usuais problemas econométricos associados a isto. 

Tabela 1.1 

Participação da mão de obra calculada a partir da matriz insumo-produto 

Setores Industriais 

Transformação de Produtos Minerais Não-Metálicos 
Metalurgia 
Mecânica 
Material Elétrico e de Comunicações 
Material de Transporte 
Papel e Papelão 
Borracha 
Química 
Produtos Farmacêuticos e Veterinários 
Perfumaria, Sabões e Velas 
Produtos de Materiais Plásticos 
Têxtil 
Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos 
Alimentícia 
Bebidas 
Fumo 

Participação da 
mão de obra 

0,315 
0,409 
0,491 
0,318 
0,296 
0,554 
0,269 
0,218 
0,338 
0,492 
0,367 
0,296 
0,734 
0,335 
0,425 
0,492 

Na tabela 1.1 pode ser observado que as aproximações usuais da participação do trabalho 
no produto total agregado (aL iguais a 0,50, 0, 55 e 0,65), tendem a superestimar a 
participação do trabalho na maioria dos setores, o que pode ter grande influência nos 
resultados finais das estimações de produtividade e de comportamento não concorrencial4

. 

Pode ser notado também, como esperado, que setores mais intensivos em capital como 
Transformação de Produtos Minerais Não-Metálicos, Material Elétrico e de Comunicações, 
Material de Transportes, Borracha, Química e Produtos Farmacêuticos possuem uma baixa 
participação da mão de obra no produto total. 

Um problema potencial do artigo é que não há dados disponíveis para insumos 
intermediários. Neste sentido nossas estimações se distanciam daquelas de Harrison(1994). 
Este seria um problema menor se nossa série de produto fosse uma série de valor adicionado, 

IObviamente este trabalho não é o primeiro a apontar que medidas da participação da mão-de-obra no 
produto industrial são em geral inferiores que medidas agregadas. Isto é esperado quando se leva em conta 
que o setor industrial é, comparado com o setor de serviços e com a agricultura, relativamente intenso em 
capital. Nossa contribuição maior aqui é construir medidas específicas para cada setor, como ressaltado 
anteriormente. Entretanto, como citado acima, alguns trabalhos anteriores utilizam a mesma participação 
para todos os setores, sendo esta próxima da medida calculada para o país como um todo. 
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mas esta também não está disponível na PIM e há somente uma proxy na PIA, a série Valor 
da Transformação Industrial, de qualidade questionável. Isto porque esta série não exclui 
várias despesas (por exemplo, gastos com publicidade, aluguéis, transportes, comunicação e 
serviços em geral) e sendo uma série anual sofre efeito maior da inflação pré 1994. Assim, 
trabalhamos com a hipótese forte que variações do valor da produção estão correlacionadas 
com variações do valor agregado. A violação desta hipótese implicaria em provável viés 
de nossas estimações. Em Ferreira e Rossi Jr. (2003) há uma discussão mais longa desta 
questão. Estes autores mostram que estimações da TFP e os resultados de regressões de 
taxa efetiva de proteção na TFP não mudam muito se a série de produção for substituída 
pela de Valor da Transformação Industrial. 

1.4 Estimação 

1.4.1 Modelo com retornos constantes de escala 

A partir da equação (9), iremos assumir, em primeiro lugar, retornos constantes de escala 
((3 = 1), de forma que obtemos, 

dYijt dKijt [dLijt dKijt] dAjt dfit 
-- - -- =11"O:L -- - -- +--+-
Yijt K ijt I) L ijt K ijt A jt fit 

(12) 

Chamando de z o logaritmo da razão entre o produto e o fator capital, o incremento 
infinitesimal desta nova variável pode ser representado por dZijt = [dYijt/Yijt - dKijt/ K ijt ] , 
enquanto que se x representa o logaritmo da razão entre os insumos trabalho e capital, seu 
incremento infinitesimal será dXijt = [dLijt/ L ijl - dKijt/ K ijt ], a equação (12) poderá ser 
expressa como 

(13) 

o termo da produtividade, dAjt/ A jt , pode ser visto como uma média do crescimento de 
produtividade da indústria j, que pode ser capturado por um coeficiente COj. 

Como utilizamos dados agregados por setores industriais, o fator de mark-up será I1jt = 
l1ijt para todo i. Para estimar o mark-up de cada setor, substituímos o termo que representa 
o mark-up da indústria, I1j' por um coeficiente CIj que captará a diferença entre o preço e 
o custo marginal para o setor j. Para verificar se houve mudança de comportamento das 
firmas , como por exemplo redução da margem de lucro, com a implantação do processo 
de abertura, incluímos um coeficiente C2j que estará associado a uma variável dummy que 
marcará o ponto do tempo em que as medidas foram implantadas. A variável dummy de 
implantação da abertura comercial, aqui chamada de D, é igual a zero no período 1985-1990 e 
igual a um no período restante, quando assumimos que grande parte das medidas de redução 
e remoção de barreiras comerciais já estavam implementadas. 
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Para captar possíveis deslocamentos de produtividade induzidos nos diferentes setores 
pela reforma comercial incluímos um coeficiente C3j que estará associado a dummy D. O 
termo específico da firma, dfit/ fih pode ser decomposto em um termo específico de planta, gi, 
e um termo aleatório, Uit. Neste trabalho utilizamos dados agregados de setores industriais, 
logo o termo específico de planta não aparece (gi = O). Com as modificações introduzidas 
em (13), chegamos ao modelo a ser estimado, 

(14) 

Esperamos que, se a redução de barreiras não-comerciais e a redução de tarifas implicam 
em crescimento da produtividade média da indústria no período estimado, o coeficiente 
Co deva ser positivo. Se existe comportamento não competitivo, o coeficiente que mede 
poder de mercado, C I , indicará o mark-up praticado no setor. A indicação de validade do 
poder de mercado pode ser verificada testando para quais setores o coeficiente estimado 
é significativamente diferente de um. Para isto utilizamos um teste de hipótese linear 
fazendo ê i = 1 como hipótese nula5 . Esperamos que a estimativa do coeficiente C2 seja 
negativa refletindo um comportamento mais competitivo, isto é, queda do mark-up praticado 
em virtude da maior exposição a competição internacional. Finalmente, se as reformas 
introduzidas implicam em um salto de produtividade dos diferentes setores, o coeficiente C3 

deve ser positivo. 

1.4.2 Modelo sem restrição sobre a economia de escala 

A partir da equação (9), utilizamos a mesma metodologia aplicada na seção 4.1, chamamos de 
z o logaritmo da razão entre o produto e o fator capital, o incremento infinitesimal que é igual 
a diferença desta nova variável pode ser representado por dZijt = [dY;jt!Y;jt - dKijt! K ijt ], 
enquanto que se x representa o logaritmo da razão entre os insumos trabalho e capital, seu 
incremento infinitesimal será dXijt = [dLijt! Lijt - dKijt! K ijt ] e a taxa de variação do capital 
dkijt = dKijt! K ijt a equação (12) será, 

(15) 

aproveitando a mesma notação da seção 4.2 e chamando de C4j = f3 - 1 o coeficiente que 
capta a escala do setor, chegamos ao modelo a ser estimado, 

(16) 

" (RÊl-rj,r R( x' x) -I R'] (RÊl-r)/q 
.) e'e/(n-k) V' F(q, n - k), onde a hipótese linear é R6 = T. R é uma matriz qxk onde 

especificamos as hipóteses a serem testadas, e T é um vetor de dimensão q ao que se atribui o valor a ser 
testado. O procedimento do teste é rejeitar a hipótese se valor calculado de F ultrapassa o valor crítico. 
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1.5 Resultados 

1.5.1 Modelo com retornos constantes de escala 

o modelo sugerido na seção 4.1 (14) pode ser estimado de duas maneiras diferentes; 
em primeiro lugar, podemos considerar que o processo de abertura gera um salto de 
produtividade igual para todos os setores industriais, o que é equivalente a impor a restrição 
de igualdade para os coeficientes que medem este deslocamento (C3j = C3 , para todo j); em 
segundo lugar, consideramos que este coeficiente é diferente para cada setor da indústria. 

1.5.1.1 Modelo com deslocamento de produtividade igual para todos os setores 

O modelo (14) foi estimado por mínimos quadrados ordinários e variáveis instrumentais6 . 

O teste de Hausman, realizado equação por equação, é utilizado neste exercício para 
verificar se as estimativas por mínimos quadrados ordinários e variáveis instrumentais diferem 
significativamente. O resultado do teste, tabela A.l do apêndice A, não rejeita a hipótese 
de igualdade de coeficientes em todas as equações estimadas, e a maioria dos coeficientes 
estimados pelos dois métodos apresentam um comportamento bastante semelhante. Diante 
dos resultados obtidos, usaremos a estimação por mínimos quadrados ordinários para análise 
do comportamento dos diferentes setores. Nesta primeira estimação impusemos a restrição 
de igualdade do coeficiente que mede o salto de produtividade, o que equivale a dizer que 
a produtividade comporta-se da mesma maneira para todos os setores após a abertura. 
Como estamos utilizando dados agregados por setores, a constante específica de planta é 
considerada igual a zero. 

Os resultados das estimações do modelo com participações do trabalho no produto total, 
aL, calculadas a partir da matriz insumo-produto, encontram-se descritos na tabela 1.2. 

O coeficiente estimado de crescimento da produtividade média, Co, é significativo em 
treze das dezesseis industrias analisadas. As exceções são as indústrias de Material de 
Transporte, Papel e Papelão e Produtos Farmacêuticos e Veterinários. Como se poderia 
esperar os coeficientes estimados são todos positivos, mas há uma relativa dispersão nestes 
valores indicando diferentes padrões de produtividade por setor: a razão entre o maior e o 
menor coeficientes estimados ( da indústria de Fumo e da de Transformação de Minerais 
Não-Metálicos, respectivamente) é de quase 90%7. 

60s intrumentos utilizados foram a taxa de câmbio real, horas trabalhadas, razão capital horas 
trabalhadas, razão capital mão-de-obra empregada e respectivas defasagens. Embora a escolha de 
instrumentos adequados seja um problema recorrente a todas estimações deste tipo, parece-nos que 
a utilização das variáveis independentes defasadas não envoh·e sérios problemas. Isto porque estão 
correlacionadas com as variáveis dependentes contemporâneas mas, com toda probabilidade, não com o 
resíduo. 

7 Como sugerido por Harrison[8] , este valor pode não ser exatamente a verdadeira variação de 
produtividade, pois ao impor retornos constantes de escala estamos omitindo possíveis ganhos de 
produtividade oriundos do uso de retornos crescentes de escala se, por exemplo, a tecnologia apresentar 
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o mark-up do preço sobre o custo marginal, estimado pelo coeficiente GI , é 
significativo para todos os setores da indústria de transformação. O coeficiente estimado 
é significativamente diferente de um, calculado da forma indicada na nota de rodapé 
(5), para sete setores (Borracha, QlÚmica, Perfumaria, Sabões e Velas, Produtos de 
Materiais Plásticos, Têxtil, Alimentícia e Fumo) ao nível de significância de cinco por cento, 
podend~se incluir mais dois setores (Produtos Farmacêuticos e Veterinários, Vestuário, 
Calçados e Artefatos de Tecidos) ao nível de nove por cento. Verifica-se altos níveis e grande 
variação (34% a 350%) da margem de mark-up entre setoresll . 

Tabela \.2 
Estimação do modelo (14) com participação do trabalho (aJ variável e 

deslocamento de Erodutividade (C3) i~al Eara todos os setores. 

Setores CO CI C2 C3 
Significância 

do Mark-UI! 
Transfonnação de Produtos 0.046 1.897 -0.785 0.057 0,20 
Minerais Não-Metálicos (0,023) (0,690) (1.071 ) (0,010) 

Metalurgia 
0,066 2,016 0.481 0,057 

0,11 
(0,020) (0,628) (0,876) (0,010) 

Mecânica 
0,055 0,859 -0,098 0,057 

0,71 
(0,020) (0,378) (0,670) (0,010) 

Material Elétrico e de 0,058 1.681 -0,040 0,057 
0.40 

Comunicações (0,024) (0,805) (2,510) (0,010) 

Material de Transpone 
0,024 1,783 -0,248 0,057 

0,17 
(0,023) (0,563) (0,706) (0,010) 

Papel e Papelão 
0,042 1.022 -0,235 0,057 

0,96 
(0,023) (0.450) (0,594) (0,010) 

Borracha 
0,055 2,849 0,171 0,057 

0,00 
(0,020) (0,581) (1,401) (0,010) 

Química 
0,066 4,552 0,036 0,057 

0,05 
(0,023) (1,757) (1,908) (0,010) 

Produtos Fannacêuticos e 0,019 1,896 -2,050 0,057 
0,08 

Veterinários (0,018) (0,506) (1,020) (0,010) 

Perfumaria, Sabões e Velas 
0,058 1.968 0,054 0,057 

0,00 
(0,019) (0,245) (0,837) (0,010) 

Produtos de Materiais 0,048 2,335 0,831 0,057 
0,01 

Plásticos (0,021) (0,477) (0,683) (0,010) 

Têxtil 
0,067 3,385 2,783 0,057 

0,00 
(0,022) (0,685) (1,730) (0,010) 

Vestuário, Calçados e 0,051 1.341 0,238 0,057 
0,09 

Anefatos de Tecidos (0,021) (0,197) (0,357) (0,010) 

Alímentícia 
0,057 2,615 1.701 0,057 

0,01 
(0,019) (0,583) (1.281) (0,010) 

Bebidas 
0,062 1.257 -0,376 0,057 

0,37 
(0,018) (0,284) (0.473) (0.010) 

Fumo 
0.087 1.920 0.042 0,057 

0,00 
10.019) 10.251 ) 10.301 ) (0.0 lO! 

Desvio Padrão entre parêntesls. 

Neste estágio pode-se notar a relevância do cálculo correto da participação da mão de 

retornos crescentes de escala. 
S A estimação pontual para a indústria química, por ser exageradamente alta e muito acima das demais 

estimativas, exige alguma cautela em sua interpretação. Talvez mais do que alto poder de monopólio ou 
baixa elasticidade da demanda, este resultado pode estar indicando que os dados deste setor seriam de pior 
qualidade. O problema é ainda pior na Tabela 3. 
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obra no produto total. Quando utilizamos o valor 0,65, encontramos somente três setores 
(Perfumaria, Sabões e Velas, Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos e Fumo) com 
mark-up diferente de um a cinco por cento de significância. Com participação da mão 
de obra no produto total igual a 0,55 encontramos quatro setores (os três anteriores e o setor 
Têxtil) com mark-up diferente de um ao nível de significância de cinco por cento, e finalmente 
com participação da mão de obra no produto total igual a 0,50 encontramos cinco setores (os 
quatro anteriores e Produtos de Materiais Plásticos) com mark-up diferente de um ao nível 
de significância de cinco por cento. Acreditamos, entretanto que os resultados da tabela 1.2 
sejam os mais confiáveis, por não imporem a mesma participação do trabalho em todos os 
setores e por utilizarem dados de boa qualidade para construir este parâmetro. Os resultados 
com D:L ad hoc e constante por setor, seja ele 0,65 ou 0,50, servem principalmente para 
chamar a atenção para necessidade de sua estimação ou construção criteriosa em exercícios 
de medição de produtividade. 

O coeficiente que revela alteração no tipo de comportamento de mercado das 
empresas, C2 , só é significativo para o setor de Produtos Farmacêuticos e Veterinários ao 
nível de significância de oito por cento. O valor negativo da estimativa indica um decréscimo 
da margem de mark-up para este setor após a abertura. Nos setores restantes não há 
indicação de alteração significativa no padrão de competição após a liberalização comercial, 
ao contrário do que se podia esperar. 

O deslocamento de produtividade, estimado pelo coeficiente C3 , para o qual é imposto 
o mesmo valor entre todos os setores, indica que houve um deslocamento positivo da 
produtividade de todos os setores. Em outras palavras, este resultado estaria nos dizendo 
que há um salto na produtividade industrial após a liberalização comercial. 

Em resumo, considerando o nível de signicância de nove por cento encontramos nove 
setores com mark-up significativamente diferente de um, com decréscimo da margem de 
mark-up somente no setor de produtos Farmacêuticos e Veterinários, e variação positiva de 
produtividade em todos os setores já que o coeficiente estimado da dummy de 0,057 indica que 
a produtividade total dos fatores é maior após a abertura. Neste último caso convém lembrar 
que imputamos valor zero para os anos pré-abertura comercial. Os resultados obtidos nesta 
seção indicam que o poder de mercado é muito sensível ao valor imposto para a participação 
da mão de obra no produto total. 

1.5.1.2 Modelo com deslocamento de produtividade diferente para cada setor 

Neste segundo exercício estimamos o modelo (14) por mínimos quadrados ordinários e 
variáveis instrumentais, permitindo que cada setor tenha seu próprio salto de produtividade, 
i.e., o coeficiente C3 será diferente entre os setores. Novamente, o teste de Hausman, tabela 
A.2 do apêndice A, não indica a existência de diferença entre os coeficientes estimados 
por mínimos quadrados ordinários e variáveis instrumentais, quando aplicado para cada 
equação. As estimações apresentam um padrão semelhante quando comparamos a interseção 
dos coeficientes significativos estimados, embora nas estimações por variáveis instrumentais 
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tenha se observado uma ligeira redução dos coeficientes estatisticamente significativos. Os 
resultados da estimação deste modelo, com participações do trabalho no produto total, (XL, 

calculadas a partir da matriz insumo-produto, encontram-se descritos na tabela 1.3 a seguir. 
Tabela 1.3 

Estimação do modelo (14) com participação do trabalho variável (aJ e 

deslocamento de produtividade (C3) diferente para cada setor. 

Setores CO Cl C2 C3 
Significància 
do Mark,UI! 

Transformação de Produtos 0,037 1,727 -0,921 0,043 
0,40 

Minerais Não-Metálicos (0,036) (0,855) (1,127) (0,044) 

Metalurgia 
0,063 1.985 0,480 0.051 0,05 

(0,020) (0.508) (0,670) (O,031) 

Mecânica 
0,031 0,671 -0,053 0,001 

0,35 
(O,OH) (0.351 ) (0,591) (O,034) 

Material Elétrico e de 0,044 1.356 -0,547 0,036 
0,73 

Comunicações (O,039) (1,035) (2,570) (O,047) 

Material de Transpone 
0,068 2,473 0,480 0.124 

0,03 
(0,033) (0,653) (0,771) (O,04I) 

Papel e Papelão 
0,042 1.026 -0,229 0,058 

0,93 
(0,017) (O,275) (0,396) (O,024) 

Borracha 
0,062 2,951 0,296 0,070 

0.00 
(0,027) (O,613) (1,371) (0,037) 

Química 
0,083 5,287 1,460 0,098 

0,00 
(0,017) (1,090) (1,387) (0,026) 

Produtos Farmacêuticos e 0,011 1,845 -2,015 0,036 
0,32 

Veterinários (0,039) (O,855) (l,702) (O,059) 

Perfumaria, Sabões e Velas 
0,049 1.952 0,435 0,026 

0,00 
(O,030) (0.325) (l,293) (0,056) 

Produtos de Materiais 0,086 2,811 1.300 0,123 
0,02 

Plásticos (0,042) (0,745) (0,990) (0,055) 

Têxtil 
0,081 3,599 2,276 0,094 

0,00 
(O,O28) (O,768) (1.926) (0,046) 

Vestuário, Calçados e 0,066 1,412 0,363 0,085 
0,04 

Anefatos de Tecidos (0,026) (0,194) (0,350) (0,036) 

Alimentícia 
0,061 2,656 1.740 0,066 

0,00 
(O,OII) (O,281) (0,600) (O,OI7) 

Bebidas 
0,045 1.185 -0,514 0,019 

0,60 
(0,029) (O,350) (0,588) (O,043) 

Fumo 
0,071 1,857 -0,067 0,021 

0,00 
(0,024) 10,259) (0,320) (O,037) 

Des .... io Padrão entre parênlcslS. 

O mark-up do preço sobre o custo marginal, estimado pelo coeficiente GI , não é 
significativo em duas indústrias (Mecânica e Material Elétrico e de Comunicações). Dos 
setores restantes, este coeficiente é significativamente diferente de um em dez setores 
(Metalurgia, Material de Transporte, Borracha, Química, Perfumaria, Sabões e Velas, 
Produtos de Materiais Plásticos, Têxtil, Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecido, 
Alimentícia e Fumo). 

A variação do mark-up do preço sobre o custo marginal, estimada pelo coeficiente G2 , é 
significativa somente para a indústria Alimentícia. O coeficiente positivo neste caso revela 
um acréscimo do poder de mercado, o que indica, de maneira contrária a esperada, um 
comportamento menos competitivo desta indústria. Da mesma forma, a inexistência de 
evidências significativas de aumento da concorrência nas outras 15 indústrias é um resultado 
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inesperado, mas semelhante ao anterior. 
O deslocamento de produtividade, C3 , indica aumento da taxa de crescimento da 

produtividade em todos os 16 setores após a abertura comercial, embora o coeficiente 
estimado somente seja é significativo em sete destes setores (Material de Transporte, Papel e 
Papelão, Química, Produtos de Materiais Plásticos, Têxtil, Vestuário, Calçados e Artefatos 
de Tecidos e Alimentícia) a cinco por cento. Com seis por cento de significância pode ser 
incluída a indústria de Borracha e a dez por cento a indústria de Metalurgia. 

Finalmente, o resultado para os coeficiente Co não é significativo para seis setores 
(Transformação de Produtos Minerais Não-Metálicos, Mecânica, Material Elétrico e de 
Comunicações, Produtos Farmacêuticos e Veterinários, Perfumaria Sabões e Velas e Bebidas). 
Como esperado, os coeficientes estimados significativos são todos maiores que zero indicando 
aumento da produtividade média nestes setores. 

Sintetizando, os resultados obtidos nesta seção indicam um crescimento da produtividade 
média em grande parte dos setores incluídos neste exercício, mostram que existe o indício 
de poder de mercado em dez setores industriais, que a variação de mark-up só é significativa 
para uma indústria e, por último, que existe evidência de um deslocamento de produtividade 
induzido pela abertura em nove setores industriais. 

1.5.2 Modelo sem impor restrição de retornos constantes de escala 

O modelo (16) foi estimado pelo método de mínimos quadrados ordinários e variáveis 
instrumentais. O resultado do teste de Hausman, tabela A.3 do apêndice A, aplicado equação 
por equação, não rejeita a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as estimativas de 
todas as equações. Novamente, como nos casos anteriores, as estimações apresentam um 
padrão bastante semelhante. Diante destes resultados, usaremos para análise a estimação 
por mínimos quadrados ordinários cujo resultados encontram-se na tabela 1.4 a seguir. 

Nesta estimação não impusemos a restrição de igualdade do coeficiente que mede o salto 
de produtividade. Novamente, a constante específica de planta é igual a zero porque estamos 
utilizando dados agregados por setores. 

O coeficiente de produtividade média estimado, Co, é significativo em cinco setores 
industriais (Metalurgia, Papel e Papelão, Química, Alimentícia e Fumo) enquanto que o 
coeficiente de poder de mercado estimado, C I , é significativo em seis setores industriais 
(Metalurgia, Papel e Papelão, Química, Têxtil, Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos 
e Fumo), porém não é significativamente diferente de um em nenhum destes setores. 

A variação do mark-up do preço sobre o custo marginal, estimada pelo coeficiente C2 , 

é significativa somente para o setor de Borracha, revelando um acréscimo do poder de 
mercado, o que pode indicar como no caso anterior, e de maneira contrária a esperada, 
um comportamento menos competitivo desta indústria. Moreira(1999), a partir de dados da 
matriz insumo-produto, também encontra alguns (poucos) setores com elevação de mark-up. 

O deslocamento de produtividade, estimado pelo coeficiente C3 , indica um deslocamento 
positivo de produtividade em dois setores (Material de Transportes e Química). 
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Tabela 1.4 
Estimação do modelo (16) com participação do trabalho (UL) variável e deslocamento de 

Erodutividade {C3} diferente Eara cada setor. 

Setores CO CI C2 C3 C4 
Significância 
do Mark-UI! 

Transformação de Produtos 0,022 0,718 -0,035 0,013 -0,409 
0,84 

Minerais Não-Metálicos (0,039) ( 1.382) (1,479) (0.055) (0,437) 

Metalurgia 
0,061 1.874 0,575 0,048 -0.078 

0.21 
(0.023) (0.690) (0.803) (0.036) (0.303) 

Mecânica 
0.048 1.170 -0.241 0.023 0,234 

0.79 
(0.029) (0.627) (0,625) (0.041) (0.243) 

Material Elétrico e de 0,032 0.847 0.232 0,026 -0,117 
0,93 

Comunicações (0,050) (1.639) (3.295) (0,055) (0.280) 

Material de Transporte 
0,063 1.660 0,804 0,112 -0.292 

0.48 
(0,033) (0.931) (0,798) (0.041) (0.244) 

Papel e Papelão 
0,041 0.958 -0,246 0.054 -0.051 

0.93 
(0,020) (0,489) (0.433) (0,034) (0,296) 

Borracha 
0,023 0,485 1,569 0.011 -0,715 

0.43 
(0.017) (0.646) (0.800) (0.024) (0.160) 

Química 
0,074 4.625 2,147 0.097 -0,204 

0,11 
(0,033) (2.282) (2,518) (0,028) (0.607) 

Produtos Farmacêuticos e 0.014 4.099 -1,305 0,053 0,763 
0,24 

Veterinários (0,039) (2.650) (1,895) (0,063) (0,848) 

Perfumaria. Sabões e Velas 
0.045 1.135 0.272 0,009 -0,420 

0.84 
(0.029) (0.687) (1,241) (0,055) (0,315) 

Produtos de Materiais 0,023 0.207 1,305 0,031 -0,685 
0,50 

Plásticos (0.041) (1.175) (0,763) (0.056) (0,270) 

Têxtil 
0.039 2.251 2,204 0.041 -0.441 

0.17 
(0,031) (0.916) (1,620) (0.047) (0,213) 

Vestuário. Calçados e 0.033 0.998 0,364 0.064 -0.263 
1.00 

Artefatos de Tecidos (0.033) (0.337) (0,327) (0.037) (0,180) 

Alimentícia 
0,046 1,460 1,226 0.042 -0,414 

0,58 
(0.015) (0.831) (0,652) (0,022) (0.273) 

Bebidas 
0,049 1,417 -0,518 0,027 0.099 

0,73 
(0,036) (1.194) (0,627) (0.058) (0,485) 

Fumo 
0,070 1,569 0,038 0,022 -0.212 

0.18 
(0,025) (0.421) (0,347) (0.038) (0,243) 

Desvio Padrào entre parêntcsis. 

o coeficiente de escala, C4 , apesar de significativo em três setores industriais (Borracha, 
Produtos de Materiais Plásticos e Têxtil), indica um resultado não esperado e pouco intuitivo 
pois os coeficientes estimados são menores que um, o que indicaria rendimentos decrescentes 
de escala. Em Harrison(1994) foram obtidos coeficientes menores que um, implicando em 
tecnologia caracterizada por retornos de escala decrescente. 

O fato dos coeficientes de escala estimados não serem significativos em 13 das 16 indústrias 
estudadas pode indicar má especificação do modelo, o que explicaria a dissemelhança entre 
os resultados deste modelo e do anterior, com retornos constantes de escala, em relação aos 
outros coeficientes estimados (e.g., C1 diferente de um somente em uma indústria, e mesmo 
assim a oito por cento). As estimativas do coeficiente de escala, menores que um, merecem 
um estudo mais detalhado, mas este resultado pode ser causado por políticas especiais do 
governo para estes setores ou pode ser reflexo da agregação dos dados, ou, de novo, má 
especificação do modelo. De uma forma geral, estes resultados acabam por nos dar mais 
confiança no modelo anterior. 
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1.6 Conclusão 

Contrariamente à pesquisa existente, que visa concentrar-se nas implicações da abertura 
comercial sobre variações de produtividade da indústria, esta pesquisa amplia o leque de 
efeitos estudados. Além de estimarmos o poder de mercado, o que possui interesse em 
si mesmo, estudamos os possíveis efeitos das reformas sobre este poder de mercado, o 
deslocamento de produtividade induzido e a escala dos diferentes setores da indústria de 
transformação brasileira. 

Os resultados das estimações indicam a existência de um significativo aumento na 
produtividade industrial na maior parte dos setores estudados. O canal para este aumento 
de produtividade, aparentemente, não é o aumento da concorrência, já que não há evidência 
estatística de redução de mark-up. Este talvez o resultado mais surpreendente do artigo, 
o fato de que o mark-up não se modificar significativamente após a abertura comercial. 
Os setores estimados como não concorrencial antes da abertura continuaram a ser depois 
dela. Acesso a insumos importados e uso de novas tecnologias podem ser possíveis canais 
de aumento de produtividade. Este resultado está em desacordo com Moreira(1999) que 
constrói diretamente dos dados medidas de mark-up. 

Especificações alternativas foram testadas sem muito sucesso. Incluímos diretamente no 
modelo medidas de proteção comercial tais como tarifa nominal média e taxa de proteção 
efetiva. A primeira mediria competição no mercado de produto e a segunda, por conter em 
sua construção tarifa dos insumos utilizados, poderia ser vista com uma proxy do custo dos 
insumos importados (supostamente de melhor qualidade e mais eficientes). Entretanto, a 
inclusão destas variáveis no modelo não alteram os resultados das estimações, seja qual for a 
especificação do modelo. Mais ainda, na grande maioria dos modelos os coeficientes estimados 
das medidas de proteção não são estatisticamente significativos aos níveis de significância 
usuais. Se por um lado este resultado está em desacordo com resultados anteriores da 
literatura, por outro lado a inclusão ad hoc de variáveis de controle não nos dá muitas pistas 
sobre o efeito esperado destas. 
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Tabela A.I > 
Estimações por mini mos quadrados ordinários e variáveis instrumentais do modelo (14) com deslocamento de produtividade (C3) igual para todos os setores, e resultado do teste ~ (1» 
de Hausman para estas estimações. ~ 

Estimação OLS Estimação IV &. 
Setores CO CI C2 C3 CO CI C2 C3 T Hausman b n 

Transformação de Produtos 0,046 0,919 0,380 -0,057 0,040 0,809 0,542 -0,059 C'D 
Minerais Não-Metálicos (0,0228) (0,3346) (0,5188) (0,0102) (0,0292) (0,4\00) (0,7031) (0,0183) 

0,26 > 
Metalurgia 

0,066 1,269 -0,302 -0,057 0,068 1,317 -0,387 -0,059 
0,02 

(0,0203) (0,3952) (0,5515) (0,0102) (0,0259) (0,5171) (0,8667) (0,0183) 

S3 Mecânica 
0,055 0,649 0,074 -0,057 0,035 0,436 0,987 -0,059 

1,26 
(0,0197) (0,2852) (0,5058) (0,0\02) (0,0320) (0,4802) (1,2148) (0,0183) tr 

Material Elétrico e de 0,058 0,823 0,019 -0,057 0,052 0,758 4,294 -0,059 
0,38 ~ 

Comunicações (0,0244) (0,3940) (1,2278) (0,0102) (0,0313) (0,5033) (7,0733) (0,0183) 
~ 0,024 0,812 0,113 -0,057 0,046 1,015 -0,349 -0,059 

Material de Transporte 
(0,0226) (0,2563) (0,3216) (0,0102) (0,0275) (0,3112) (0,4365) (0,0183) 

2,94 
O-

0,042 0,871 0,201 -0,057 0,042 0,921 0,042 -0,059 O 
Papel e Papelão 

(0,0229) (0,3832) (0,5066) (0,0\02) (0,0276) (0,5628) (0,8439) (0,0183) 
0,18 c-t-

Borracha 
0,055 1,179 -0,071 -0,057 0,041 0,935 0,972 -0,059 

0,98 ~ 
(0,0202) (0,2403) (0,0102) (0,0292) (0,3784) (1,8790) (0,0183) c-t-

I:'-' 
(0,5798) C'D 

~ 
Química 

0,066 1,527 -0,012 -0,057 0,ü70 1,777 -0,517 -0,059 
0,29 ~ (0,0231) (0,5894) (0,6398) (0,0102) (0,0257) (0,8436) (1,1967) (0,0183) 

Produtos Fannacêuticos e 0,019 0,986 1,066 -0,057 0,007 0,812 0,734 -0,059 
5,37 ~ Veterinários (0,0181) (0,2633) (0,5303) (0,0102) (0,0205) (0,3136) (0,8290) (0,0183) 

Perfumaria, Sabões e Velas 
0,058 1,489 -0,041 -0,057 0,061 1,440 -0,533 -0,059 

2,99 ~ (0,0194) (0,1852) (0,6337) (0,0102) (0,0215) (0,2067) (0,7464) (0,0183) 

Produtos de Materiais 0,048 1,319 -0,469 -0,057 0,059 1,278 -0,874 -0,059 
5,14 ~ Plásticos (0,0210) (0,2693) (0,3859) (0,0102) (0,0411) (0,6283) (1,2561 ) (0,0183) 

Têxtil 
0,067 1,542 -1,267 -0,057 0,080 1,610 -2,115 -0,059 

1,83 
(0,0216) (0,3119) (0,7877) (0,0\02) (0,0277) (0,3859) (1,1660) (0,0183) 

Vestuário, Calçados e 0,051 1,514 -0,269 -0,057 0,055 1,547 -0,323 -0,059 
0,08 

Artefatos de Tecidos (0,0209) (0,2221) (0,4033) (0,0\02) (0,0249) (0,3215) (0,7528) (0,0183) 

Alimentícia 
0,057 1,348 -0,877 -0,057 0,059 1,347 -0,783 -0,059 

0,04 
(0,0186) (0,3006) (0,6603) (0,0102) (0,0214) (0,3258) (0,8690) (0,0183) 

Bebidas 
0,062 0,822 0,246 -0,057 0,054 0,819 0,388 -0,059 

1,39 
(0,0185) (0,1855) (0,3095) (0,0102) (0,0208) (0,2003) (0,3568) (0,0183) 

Fumo 
0,087 1,453 -0,032 -0,057 0,077 1,112 0,510 -0,059 

2,35 
(0,0188) (0,1898) (0,2275) (0,0102) (0,0213) (0,2950) (0,4268) (0,0183) 

a Instrumentos: Taxa de câmbio real externa, horas trabalhadas, razão capital/horas trabalhadas, razão capital/mão de obra empregada e suas respectivas defasagens. 

b O valor do teste é 7,81. Um valor maior indica a rejeição da hipótese nula de igualdade de estimativa pelos dois métodos. 



Tabela A.2 

Estimações por mínimos quadrados ordinários e variáveis instrumentais do modelo (14) com deslocamento de produtividade (C3) diferente para cada setor, e resultado do teste 
de Hausman para estas estimações. 

Estimação OLS Estimação IV 

Setores CO CI C2 C3 CO CI C2 C3 T Hausman b 

Transformação de Produtos 0,037 0,837 0,446 -0,043 0,030 0,712 0,589 -0,041 
0,40 

Minerais Não-Metálicos (0,0355) (0,4145) (0,5460) (0,0444) (0,0414) (0,4990) (0,7165) (0,0556) 

Metalurgia 
0,063 1,249 -0,302 -0,051 0,091 1,551 -0,608 -0,109 

0,80 
(0,0200) (0,3198) (0,4218) (0,0307) (0,0403) (0,5889) (0,8781 ) (0,0721) 

Mecânica 
0,031 0,507 0,040 -0,001 0,001 0,123 1,165 0,017 

0,68 
(0,0227) (0,2653) (0,4465) (0,0341 ) (0,0610) (0,7242) (1,4796) (0,1090) 

Material Elétrico e de 0,044 0,663 0,268 -0,036 0,049 0,718 4,047 -0,054 
0,27 

Comunicações (0,0392) (0,5064) ( 1,2573) (0,0469) (0,0595) (0,8265) (8,1095) (0,0771 ) 

Material de Transporte 
0,068 1,126 -0,219 -0,124 0,075 1,186 -0,459 -0,113 

4,91 
(0,0333) (0,2974) (0,3509) (0,0410) (0,0403) (0,3163) (0,3671) (0,0651) 

Papel e Papelão 
0,042 0,874 0,195 -0,058 0,046 0,965 -0,039 -0,067 

0,40 
(0,0169) (0,2342) (0,3374) (0,0237) (0,0278) (0,4134) (0,6880) (0,0499) 

Borracha 
0,062 1,221 -0,123 -0,070 0,049 0,955 1,370 -0,082 

0,54 

~ 
(0,0271) (0,2539) (0,5673) (0,0369) (0,0506) (0,4597) (3,0000) (0,1194) 

~ 
Química 

0,083 1,773 -0,490 -0,098 0,083 1,940 -0,865 -0,094 
0,62 

(0,0167) (0,3655) (0,4652) (0,0260) (0,0197) (0,5323) (0,7913) (0,0334) 

I'rodutos Farmacêuticos e 0,011 0,960 1,048 -0,036 0,037 0,982 0,302 -0,135 

Veterinários (0,0385) (0,4446) (0,8850) (0,0594) (0,0500) (0,5548) (1,4594) (0,0986) 
3,45 

Perfumaria, Sabões e Velas 
0,049 1,477 -0,329 -0,026 0,041 1,384 -0,803 0,003 

1,50 
(0,0299) (0,2458) (0,9791 ) (0,0562) (0,0409) (0,2977) (1,1051) (0,0934) 

Produtos de Matcriais 0,086 1,587 -0,734 -0,123 0,054 1,222 -0,789 -0,054 

Plásticos (0,0417) (0,4204) (0,5589) (0,0547) (0,0973) (1,2829) (2,2559) (0,0916) 
2,60 

Têxtil 
0,081 1,639 -1,036 -0,094 0,093 1,739 -2,052 -0,091 

1,19 
(0,0284) (0,3496) (0,8770) (0,0462) (0,0565) (0,6442) (1,3954) (0,1152) 

Vestuário, Calçados e 0,066 1,594 -0,410 -0,085 0,047 1,528 -0,361 -0,040 
0,37 

Artefàtos de Tecidos (0,0257) (0,2190) (0,3950) (0,0357) (0,0487) (0,3302) (0,7651) (0,1004) 

Alimentícia 
0,061 1,369 -0,897 -0,066 0,063 1,363 -0,863 -0,070 

0,15 
(0,0114) (0,1451) (0,3095) (0,0168) (0,0148) (0,1611) (0,4658) (0,0310) 

Bebidas 
0,045 0,775 0,336 -0,019 0,018 0,717 0,590 0,033 

0,88 
(0,0287) (0,2286) (0,3847) (0,0433) (0,0603) (0,2976) (0,5464) (0,1401) 

Fumo 
0,071 1,406 0,051 -0,021 0,052 1,126 0,461 0,010 

1,42 
(0,0242) (0,1962) (0,2425) (0,0371) (0,0361) (0,3506) (0,5090) (0,0737) 

a Instrumentos: Taxa de câmbio real externa, horas trabalhadas, razão capital/horas trabalhadas, razão capital/mão de obra empregada e suas respectivas dcfàsagens. 

b O valor do teste é 9,49. Um valor maior indica a rejeição da hipótese nula de igualdade de estimativa pelos dois métodos. 



Tabela A.3 

Estimações por mínimos quadrados ordinários e variáveis instrumentais do modelo (16) eom deslocamento de produtividade (C3) igual para todos os setores, e rcsultado do teste 
de Hausman para estas estimações. 

Estimação OLS Estimação IV 

Setores CO CI C2 C3 C4 CO CI C2 C3 C4 T Hausman h 

Transformação de Produtos 0,040 0,620 0,066 -0,042 -0,276 0,046 1,524 1,270 -0,055 O,X31 
1,65 

Minerais Não-Metálicos (0,0216) (0,4153) (0,6737) (0,0109) (0,3420) (0,0318) (1,0535) (1,3559) (0,0190) (1,1235) 

Metalurgia 
0,058 1,146 -0,376 -0,042 -0,097 0,064 1,325 0,310 -0,055 0,309 

1,49 
(0,0193) (0,4383) (0,5707) (0,0109) (0,3204) (0,0302) (0,7915) (1,2373) (0,0190) (0,8844) 

Meeâniea 
0,058 1,016 0,227 -0,042 0,295 0,045 0,745 1,111 -0,055 0,290 

0,55 
(0,0200) (0,4006) (0,4861 ) (0,0109) (0,2152) (0,0412) (0,7964) (0,9297) (0,0190) (0,4806) 

Material Elétrico e de 0,045 0,595 -0,147 -0,042 -0,079 0,056 0,766 -1,784 -0,055 -0,029 

Comunicações (0,0252) (0,5129) (1,5418) (0,0\09) (0,2409) (0,0337) (0,6522) (4,4855) (0,0190) (0,3957) 
1,74 

Material de Transporte 
0,018 0,321 -0,096 -0,042 -0,394 0,043 1,118 -0,292 -0,055 0,112 

0,31 
(0,0214) (0,3630) (0,3488) (0,0109) (0,2514) (0,0292) (0,7650) (0,5434) (0,0190) (0,6609) 

Papel e Papelão 
0,035 0,708 0,286 -0,042 -0,118 0,042 1,262 0,203 -0,055 0,419 

2,42 
(0,0216) (0,4599) (0,4908) (0,0109) (0,3724) (0,0291) (0,9269) (1,0106) (0,0190) (1,0559) 

Borracha 
0,041 0,430 -0,650 -0,042 -0,602 0,040 0,271 -0,507 -0,055 -0,787 

2,63 
t-.:) 

(0,0193) (0,3675) (0,5962) (0,0109) (0,2442) (0,0286) (0,5905) (1,6712) (0,0190) (0,5266) 

C;1 
Química 

0,043 1,006 -0,352 -0,042 -0,416 0,094 2,400 0,262 -0,055 0,643 

(0,0450) (1,1136) (1,2827) (0,0109) (0,9297) (0,0990) (2,4202) (2,9159) (0,0190) (2,3413) 
0,64 

Produtos Farmacêuticos e 0,010 2,048 0,691 -0,042 0,717 0,006 0,469 0,510 -0,055 -0,278 

Veterinários (0,0171) (0,7216) (0,5431) (0,0109) (0,4490) (0,0216) (2,2898) (0,8524) (0,0190) (1,5234) 
0,40 

Perfumaria, Sabões e Velas 
0,054 0,938 0,075 -0,042 -0,375 0,057 0,887 -0,344 -0,055 -0,425 

1,07 
(0,0181) (0,3726) (0,6105) (0,0\09) (0,2268) (0,0229) (0,6174) (0,8071) (0,0190) (0,4302) 

Produtos de Materiais 0,030 0,223 -0,763 -0,042 -0,648 0,027 0,810 0,362 -0,055 0,074 

Plásticos (0,0201) (0,3977) (0,3723) (0,0109) (0,1876) (0,0319) (0,6966) (0,8364) (0,0190) (0,4468) 
1,51 

Têxtil 
0,040 1,031 -0,999 -0,042 -0,439 0,022 0,776 -0,628 -0,055 -0,642 

2,33 
(0,0225) (0,3570) (0,7488) (0,0109) (0,1883) (0,0385) (0,5641) (1,1670) (0,0190) (0,3699) 

Vestuário, Calçados e 0,019 1,000 -0,322 -0,042 -0,306 -0,015 0,364 -0,088 -0,055 -0,795 
0,77 

Artefatos de Tecidos (0,0253) (0,3588) (0,3834) (0,0109) (0,1876) (0,0429) (0,6640) (0,6200) (0,0190) (0,3994) 

Alimentícia 
0,046 0,757 -0,634 -0,042 -0,411 0,049 0,718 -0,757 -0,055 -0,474 

3,80 
(0,0183) (0,6446) (0,6539) (0,0\09) (0,4251 ) (0,0263) (1,0356) (0,9164) (0,0190) (0,7230) 

Bebidas 
0,056 1,059 0,318 -0,042 0,178 0,053 0,974 0,361 -0,055 0,108 

4,22 
(0,0175) (0,4471) (0,2935) (0,0109) (0,2849) (0,0237) (0,9878) (0,3753) (0,0190) (0,6729) 

Fumo 
0,079 1,210 -0,077 -0,042 -0,217 0,081 1,319 -0,090 -0,055 -0,135 

1,35 
(0,0178) (0,2895) (0,2272) (0,0109) (0,2218) (0,0225) (0,3811) (0,2940) (0,0190) (0,3102) 

a Instrumentos: Taxa de câmbio real externa, horas trabalhadas, razão capital/horas trabalhadas, razão capital/mão de obra empregada e suas respectivas defasagens. 

b O valor do teste é 9,49. Um valor maior indica a rejeição da hipótese nula de igualdade de estimativa pelos dois métodos. 



Capítulo 2 

Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e 
Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras 

Osmani Teixeira de Carvalho Guillén*tt 

Resumo 
Este artigo testa a Hipótese das Expectativas Racionais (HER) para o Brasil, 

examinando várias combinações de prazos entre 1 dia e 1 ano durante o período de 
Julho de 1996 a Dezembro de 2001. l\Iostra-se que (i) os coeficientes estimados dos 
diferenciais de rendimento entre as taxas longa e curta (yield spreads) nas equações de 
mudança de curto prazo da taxa longa e nas equações de mudança de longo prazo 
da taxa curta são imprecisos e incapazes de rejeitarem a HER. Por sua vez, (ii) 
diferenciais de rendimento altamente correlacionados com as previsões de expectativas 
racionais das futuras mudanças das taxas curtas, mas significativamente mais voláteis 
que estas últimas, sugerem a rejeição da HER. A hipótese alternativa de reação 
exagerada (overreaction) do diferencial de rendimento em relação à expectativa das 
futuras variações da taxa curta parece uma explicação razoável para as evidências, 
com implicações para a política monetária e para a gestão de investimentos. 

Palavras Chave: estrutura a termo das taxas de juros; hipótese das expectativas; expec
tativas racionais; reação exagerada. 

Códigos de classificação do JEL: E43; G13. 

* Artigo em co-autoria com Ricardo D. Brito (Ibmec) e Angelo Jose Mont' Alverne Duarte (BCB e 
EPGE/FGV-RJ). 

tBanco Central do Brasil e EPGE/FGV-RJ. Este autor agradece o financiamento da CAPES através do 
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2.1 Introdução 

A relação entre as taxas de juros de curto e longo prazos, ou o processo de formação da 
estrutura a termo das taxas de juros, interessa tanto aos participantes do mercado financeiro 
preocupados em inferir o valor das oportunidades de investimento, quanto às autoridades 
monetárias preocupadas em monitorar as expectativas dos agentes. 

A mais conhecida teoria sobre estrutura a termo das taxas de juros, a Hipótese das 
Expectativas (HE), afirma que uma taxa de juros à vista de longo prazo é a média de longo 
prazo das expectativas das futuras taxas à vista de curto prazo mais um "prêmio pelo prazo" 
( term premium) invariante no tempo: 

(n) 1 ""k-l (m) 
R't = k L....i=o EtRt+mi + 'l/Jkl (1) 

onde: R~n) é a taxa de juros de longo prazo com n períodos, ~m) é a taxa de juros de 
curto prazo de m períodos, ambas tomadas em nível, k = n/m é um inteiro maior que a 
unidade, Et é a esperança condicionada a informação conhecida na data t, e a constante 
'l/Jk é o prêmio pelo prazo. Se HE vale, o prêmio pelo prazo é constante e é fácil entender 
a relação entre as expectativas das futuras taxas e as taxas correntes. A taxa à vista de 
longo prazo é detenninada pela expectativa do mercado quanto aos futuros valores dos juros 
à vista de curto prazo e mudanças desta expectativa refletem-se em movimentos da taxa 
longa. Ou seja, a menos de um prêmio constante, a taxa de longo prazo é um previsor 
não-viesado das futuras taxas curtas. Se, por outro lado, o prêmio pelo prazo varia ao longo 
do tempo, torna-se difícil discernir entre mudanças das taxas à vista causadas por revisões 
de expectativa das futuras taxas ou mudanças das taxas à vista causadas por variações dos 
prêmios pelo prazo 1. 

Em acordo com o paradigma de Mercados Eficientes, a literatura empírica para os EUA e 
Europa testa a HE sob Expectativas Racionais (HER). Shiller (1979) rejeita HER ao mostrar 
que a taxa de longo prazo americana foi relativamente mais volátil que o justificável pelo 
modelo de valor presente das taxas curtas para o período 1966-77. Mankiw e Summers 
(1984) estudam o comportamento de dois conjuntos de títulos do mercado americano: (i) 
seis meses e vinte anos; e (ii) três meses e seis meses para o período 1963-1983. Rejeitam a 
HER e rejeitam também a hipótese alternativa de reação exagerada (overreaction) da taxa 
longa à taxa curta contemporânea. Fama (1984) e Fama e Bliss (1987) rejeitam a HER 
após examinarem se as taxas a termo implícitas na estrutura a termo americana prevêem 
as futuras taxas à vista, respectivamente para os prazos de um mês a seis meses ou de um 
ano a cinco anos e períodos 1959-82 ou 1964-84. Mankiw e Miron (1986) utilizam títulos 
do tesouro americano de três e seis meses para testar a validade de HER para o período 

I Embora não tenha sido concebida como o resultado de um modelo de equilíbrio, mostra-se que HE vale 
em qualquer economia onde os momentos condicionais mais altos do fator de desconto estocástico (pricing 
kernel) são invariantes no tempo, independentemente do grau de aversão ao risco. Veja Bekaert et alo 
(1997.b), entre outros. 
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de 1890 a 1979. Rejeitam a HER para todos os subperíodos, exceto 1890-1914, anterior 
a organização do FED. Mankiw (1986), utilizando dados dos EUA, Canadá, Reino Unido 
e Alemanha, rejeita a HER ao testar várias implicações derivadas desta mesma. O autor 
reforça suas conclusões mostrando que variações no risco não-diversificável, ou variações 
na oferta de ativos não podem explicar satisfatoriamente as grandes flutuações observadas 
das taxas de juros. Campbell e Shiller (1987) estendem o modelo de valor presente para 
séries não-estacionárias e, apesar de rejeitarem a HER para os prazos de 20 anos e um mês 
durante o período 1959-78 nos EUA, mostram que o diferencial teórico de HER é bastante 
correlacionado com o diferencial observado. Campbell e Shiller (1991) examinam dados do 
pós-guerra da estrutura a termo americana e encontram um comportamento inconsistente 
com a HER. Para qualquer prazo entre um mês e dez anos, eles concluem que um diferencial 
de rendimento (yield spread) elevado entre as taxas longa e curta prevê um crescimento de 
longo prazo da taxa curta conforme a HER, mas uma redução de curto prazo da taxa longa 
contrária a HER. Hardouvelis (1994) estuda o comportamento das taxas de juros dos países 
do G7 e, utilizando variáveis instrumentais, consegue reverter a correlação negativa entre o 
diferencial de rendimento e a variação de curto prazo da taxa longa para todos os países exceto 
os EUA, onde o diferencial de rendimento parece reagir exageradamente à expectativa de 
mudança das taxas curtas. Mais recentemente, trabalhando com séries de REPO-agreement 
(operações de venda com compromisso de recompra) como proxies para as taxas sem risco de 
curto prazo americanas, Longstaff (2000) não rejeita a HER para vencimentos até 3 meses. 
Em suma, HER é quase sempre rejeitada para os EUA e freqüentemente não-rejeitada para 
outros países do G7 2. 

A freqüente rejeição de HER fez crescer o interesse pelas formulações de prêmio pelo prazo 
variável. Mankiw (1986) sugere que a taxa longa é observada com ruído, Modigliani e Sutch 
(1966) apontam para as variações na oferta de títulos longos motivadas pela política de gestão 
da dívida pública, e Engle et aI. (1987) elaboram um modelo com risco variável no tempo. 
Uma alternativa ao prêmio pelo prazo variável é que a falha de HER seja devida a persistentes 
erros de expectativa. Froot (1989) utiliza pesquisas sobre expectativas de taxas de juros para 
mostrar a relavância dos erros de expectativas sistemáticos em horizontes longos. Campbell 
e Shiller (1991) sugerem uma reação exagerada do diferencial de rendimento à expectativa 
das futuras variações das taxas curtas. 

No Brasil, a literatura sobre o tema é incipiente, assim como é recente a formação de 
uma estrutura a termo passível de teste. Tabak e Andrade (2001) estudam a HER para a 
estrutura a termo brasileira com dados diários e prazos entre dois meses e doze meses durante 
o período entre Janeiro de 1995 e Abril de 2001. Utilizando o diferencial de rendimento 
defasado como instrumento para o diferencial contemporâneo, capturam uma dependência 
temporal do prêmio pelo prazo e concluem pela rejeição de HER. Lima e Issler (2002) testam 
HER no contexto do modelo de valor presente desenvolvido em Campbell e Shiller (1987) 
para dados de freqüência mensal e prazos de um mês, 180 dias e 360 dias durante o período 

2Ver Anderson et aI. (1996) Capo 9 para um resumo da evidência empírica internacional sobre a HER. 
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entre Janeiro de 1995 e Dezembro de 2001. Após testarem as implicações do modelo de valor 
presente concluem que as evidências são apenas parcialmente favoráveis a HER. 

No presente artigo constrói-se a estrutura a termo brasileira de um dia a um ano e 
examina-se a HER como em Campbell e Shiller (1991) e Hardouvelis (1994) para quinze pares 
de prazos. Estima-se por Mínimos Quadrados Ordinários o coeficiente angular do diferencial 
de rendimento na equação de mudança de curto prazo da taxa de longo prazo e o coeficiente 
angular do diferencial de rendimento na equação de mudança de longo prazo da taxa de 
curto prazo. Utilizando um modelo VAR, calcula-se a previsão de expectativas racionais 
da mudança de longo prazo da taxa de curto prazo e compara-se seu comportamento com o 
diferencial de rendimento observado. Mostra-se que os coeficientes estimados dos diferenciais 
de rendimento (yield spreads) nas equações de mudança de curto prazo da taxa longa e nas 
equações de mudança de longo prazo da taxa curta são imprecisos e incapazes de rejeitarem a 
HER. Por sua vez, diferenciais de rendimento altamente correlacionados com as previsões de 
expectativas racionais dos diferenciais de antecipação perfeita, mas significativamente mais 
voláteis que estes últimos, sugerem a rejeição da HER. Uma vez documentada a possibilidade 
de desvio da HER, tenta-se racionalizar os resultados em termos: da presença de ruído branco 
nas taxas observadas, ou de reação exagerada do diferencial de rendimento à expectativa 
das futuras variações das taxas curtas. A hipótese alternativa de reação exagerada do 
diferencial de rendimento parece uma explicação razoável para as regressões das previsões de 
expectativas racionais nos diferenciais de rendimento resultarem em coeficientes angulares 
significativamente menores que a unidade e em resíduos ortogonais ao conjunto de informação 
dos agentes. 

A evidência de reação exagerada tem significado econômico e conseqüências tanto para os 
participantes do mercado financeiro quanto para as autoridades monetárias. Para as últimas, 
tem-se a maior eficiência da política monetária via controle da expectativa das futuras taxas 
curtas e a menor eficiência da política monetária via controle da taxa curta contemporânea. 
Para os primeiros, um diferencial positivo (negativo) mais que compensa a perda (o ganho) 
de capital esperada pelo(a) aumento (diminuição) futuro do rendimento do título longo e 
espera-se um excesso de retorno positivo (negativo) pelo carregamento do mesmo. 

O presente artigo encontra-se divido em cinco seções, incluindo esta introdução. A 
segunda seção indica os procedimentos adotados na construção da curva de juros brasileira e 
faz uma análise descritiva da mesma. O suporte teórico utilizado é brevemente discutido na 
terceira seção. Na quarta seção testa-se a HER para o Brasil. Finalmente, na quinta seção, 
as conclusões são elencadas. 

2.2 Análise dos Dados e Teste Preliminar 

A estrutura a termo das taxas de juros brasileira em freqüência diária para o período 
compreendido entre 01/07/1996 e 31/12/2001 foi construída seguindo o procedimento 
descrito no Apêndice A. As taxas à vista com prazos constantes (constant maturity) , 

29 



expressas em termos anuais e capitalização contínua 3, estão apresentadas na figura 2.1. 
Podem ser visualizados três pontos importantes: as crises da Ásia em outubro de 1997, da 
Rússia em agosto de 1998 e por último, em janeiro de 1999, a mudança de regime cambial 
no Brasil. 

.. .. .. 

Figura 2.1 Taxas Spot (n dias úteis) 
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A Tabela 2.1 apresenta algumas estatísticas descritivas do nível e da variação diária das 
taxas de juros à vista. Semelhantemente à evidência internacional, observa-se que a estrutura 
a termo foi em média positivamente inclinada, com maior volatilidade das taxas mais curtas. 
Ao contrário dos EUA, não se observam efeitos dia da semana, como dias específicos nos quais 
as taxas são significativamente mais altas ou mais voláteis. A autocorrelação elevada adverte 
que a informação disponível na amostra é efetivamente menor do que pode indicar o seu 
tamanho (1380 observações). A não-estacionariedade das séries foi testada pelo procedimento 
Phillips e Perron (1988) (PP) cuja hipótese nula é nào-estacionariedade e pelo procedimento 
de Kwiatkowski et aI. (1992) (KPSS) que assume série estacionária sob a hipótese nula. 
Ambos os testes oferecem evidências de séries nào-estacionárias no nível e estacionárias na 
diferença. 

Embora a não-estacionariedade das séries pareça questionável à luz da teoria econômica 
e a baixa potência dos testes de raiz unitária seja conhecida, muitos trabalhos assumem 
não-estacionariedade do nível das taxas e optam pela modelagem da variação das taxas 

a Rt = In (1 + rd, onde Rt representa a taxa anual de capitalização contínua e rt a taxa anual de 
capitalização discreta. 
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ou de alguma diferença entre prazos, como o diferencial de rendimento ou o retorno 
pelo carregamento (holding return). Dada a evidência de não-estacionariedade das 
brasileiras, esta será a abordagem deste estudo. 

Tabela 2.1 

Estatisticas Descritivas das Taxas á Vista Anualizadas Brasileiras de 01/07/1996 até 3111212001 

Taxas em nível Difere~a diária das taxas 
Estatiticas 21 42 63 126 252 21 42 63 126 

Média ,2055 .2086 .2092 .2108 .2143 .2208 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 
Méd.Segunda ,2052 ,2079 ,2085 ,2102 ,2137 ,2202 -,0009 -,0002 ,0000 ,0001 ,0000 

Méd.Terça ,2064 ,2081 ,2086 ,2102 ,2137 .2201 -,0001 ,0002 ,0002 ,0002 ,0001 

Méd.Quana ,2050 ,2082 .2087 .2103 ,2140 .2206 -,0001 ,0000 -,0001 -,0001 ,0000 

Méd.Quinta ,2049 ,2096 ,2103 ,2119 ,2153 ,2219 .0002 ,0001 ,0001 ,0000 ,0000 

Méd.Sexta ,2059 ,2093 ,2098 ,2112 ,2145 ,2212 .0001 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

Desvio Padrão ,0590 .0591 ,0567 ,0540 ,Q505 ,0498 ,0074 .0082 ,0079 .0075 ,0068 

D.P.Segunda .0586 .0580 ,0555 ,0528 ,0492 ,0485 ,0155 ,0146 ,0140 ,0135 ,0127 

D.P.Terça ,0596 ,0569 ,0544 ,0519 ,0490 .0484 ,0164 ,0131 ,0135 ,0134 ,0133 
D.P.Quarta ,0588 ,0587 ,0565 ,0537 ,0504 ,0496 ,0161 ,0148 ,0151 ,0148 ,0150 

D.P.Quinta ,0582 ,0612 ,0589 ,0560 .0522 ,0514 ,0162 ,0201 ,0196 ,0190 ,0171 

D.P.Sexta ,0603 ,0612 .0587 ,0559 ,0522 ,0515 ,0191 ,0169 ,0158 .0153 ,0147 

p, ,9920 ,9900 ,9900 ,9900 ,9910 .9910 -.0250 -,0230 ,0110 .0430 ,1100 

p, ,9850 ,9810 ,9800 ,9800 ,9800 ,9800 .0200 -,0580 -,0680 -.0880 -,1130 

p, ,9580 ,9620 ,9600 ,9590 ,9570 .9580 ,0030 ,1530 ,1450 ,mo ,0630 

p, ,9070 ,9130 ,9140 ,9130 ,9100 ,9140 .0140 ,0320 ,0470 ,0410 ,0330 

p, ,7880 ,7930 ,7910 ,7850 ,7740 .7810 -,0200 ,0330 ,0400 ,0300 ,0280 

Teste PP -2,67 -2,68 -2.69 -2,72 -2,76 -2.71 -38.36·· -38.00·· -36.72·· -35.53·· -33.18·· 

Teste KPSS 1.89·· 1.68*- 1.59·· 1.53" 1.44·· 1.30·· 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 

Notas: 
(i) Tamanho das amostras em nível: 1380 observações para Média, 275 para Segunda. 276 para Terça, 283 para Quarta, 271 para Quinta e 275 para Sexta; 

(ii) Tamanho das amostras em diferença: 1379 observações para Média, 263 para Segunda, 266 para Terça, 280 para Quarta, 256 para Quinta e 264 para Sexta; 
(iii) PP testa 110: série não-estacionária. Para nível diário inclui intercepto e utiliza janela de 20 defasagens. Para diferença diária utiliza 19 defasagens; 

(iv) KPSS testa fIo: serie estacionária. Para nível diário utiliza janela de 21 defasagens. Para diferença diária utiliza 20 defasagens; 

(v) P. é a autocorrelação de ordem i; 

séries 

252 

.0000 
,0000 

.0001 
,0000 
.0000 
,0000 

,0065 
,0121 

,0131 
,0147 

,0165 

.0140 

,1190 

-,1200 

,0520 

.0260 

.0260 

-32.86·· 

0,04 

(vi) *( •• ) indica rejeição de 110 ao nível de significância de 5% (I %). Para o PP. valor critico a 5% (1%) igual a -2.86 (-3.43). Para o KPSS. valor critico a 5% (1%) 

igual a 0.46 (0.74). 

A próxima seção deriva algumas implicações de HER a serem testadas na seção 4, para 
onde pode se dirigir o leitor familiarizado com a literatura de teste da HER. 

2.3 Discussão Teórica 

Em economias sem oportunidades de arbitragem, a estrutura a termo das taxas de juros 
obedece a relação: 

(n) 1 ~k-l (m) 
~ = k ~i=O EtRt+mi + 'l/Jk,t, k = n/m, (2) 

onde um prêmio pelo prazo longo (term premium) dependente do tempo, 'l/Jk,t, é a média dos 
próximos k valores esperados dos prêmios pelo carregamento por prazo curto do título longo 

(m-period holding premia), {Et<Pk,t+mi} :,:-;: 

1 ~k-l 
'l/Jk,t = k ~i=O Et<Pk,t+mi' (3) 
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Observa-se que a taxa de longo prazo é a soma do prêmio pelo prazo com a média das k 
taxas de curto prazo esperadas entre a data t e t + n. De forma alternativa, a diferença entre 
n vezes (2) e (n - m) vezes (2) adiantada m períodos permite obter o retorno realizado pelo 
carregamento por prazo curto do título longo (m-period holding return): 

R (n) ( ) R(n-m) - Q(m) (E ) n t - n - m t+m - m~"t + m t'Pk,t - çt+m , (4) 

onde çt+m = L7~11 [( Et+mR~':~i - EtR~':~i) + (Et+m'Pk,t+mi - Et'Pk,t+mi)] representa as 

perdas (ganhos) oriundas das revisões de expectativas das futuras taxas de curto prazo e 
dos futuros prêmios de carregamento. 

Na equação (4), m (Et'Pk,t - çt+m) representa o excesso de retorno entre duas estratégias 
de investimento: na primeira compra-se um título de longo prazo para revendê-Io ao final 
do prazo curto, e na segunda compra-se um título de curto prazo para carregá-lo até o 
vencimento 4. 

A equação (4) pode ainda expressar a variação de curto prazo do rendimento do título 

de longo prazo, ~:-;;,m) - ~n). Subtraindo mR~n) de ambos os lados e multiplicando por 
-l/(n - m) obtemos: 

(n-m) (n) (n,m) m m 
Rt+m - ~ = St - ---Et'Pk t + ---çt+m' 

n-m ' n-m 
(5) 

onde: 

(n,m) _ ~S(n,m) _ ~ (Q(n) _ R(m)) 
St - t - ~"t t 

n-m n-m 

é um múltiplo do diferencial de rendimento entre os títulos longo e curto S;n,m) (yield spread). 
A equação (5) permite testar a HER. Sendo o prêmio esperado pelo carregamento 

constante sob HE, Et'Pk t = 'Pkl e as futuras revisões de expectativas imprevisíveis sob 
expectativas racionais, Et [çt+m] = 0, a variação esperada de curto prazo do rendimento 
do título de longo prazo é dado por: 

E 
Q(n-m) _ Q(n) _ (n,m) _ ~ 

P"t+m ~"t - St 'Pk' n-m 
(6) 

Ou seja, segundo a HER, o diferencial de rendimento, S;n,m), prevê a mudança de curto prazo 

da taxa longa, (R~:-;;,m) - ~n)). A intuição é que um aumento de curto prazo do rendimento 

do título longo provoca perda de capital e o prêmio ( S~n,m) - 'Pk) é a compensação pela perda 

esperada. 

40U o excesso de retorno entre outras duas estratégias: numa compra-se um título de longo prazo para 
carregá-lo até o vencimento; e noutra compra-se um título de curto prazo e outro título de prazo (n - m) 
após o vencimento do primeiro. 
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Se a equação (6) é verdadeira, a regressão de ~:~m) - ~n) em s~n,m): 

R(n-m) _ R(n) _ + (3. (n,m) + 
~'i+m ~'i - Q: St Ut+m, (7) 

onde Ut+m é um termo de erro M A( m - 1), deve resultar num coeficiente angular igual 

a unidade, Ho : (3 = 1. Além disso, como S;n,m) reflete otimamente toda a informação 
disponível sobre a variação de curto prazo da taxa longa e os erros de expectativas não são 
previsíveis pelo conjunto de informação presente, a regressão: 

( 
R(n-m) _ R(n») _ (n,m) _ + \ . li + 
~'i+m t St - Q: '" lGt Ut+m, (8) 

onde nt é algum elemento do conjunto de informação do agente na data t, deve resultar 
numa estimativa de À não-significativamente diferente de zero. Como observado por Mankiw 
(1986), o nt em (8) permite uma infinidade de testes e rejeições de Ho : À = O após 
o exame de muitos candidatos devem ser interpretadas com cautela (data mining). O 
procedimento indicado é limitar os canditatos a nt àqueles que seriam previsores razoáveis 
do prêmio pelo carregamento variável (Et'Pk t) se a HER fosse falsa. O próprio diferencial de 

rendimento, s~n,m), ou a última variação co~ecida em t da taxa longa, (R~n-m) - ~~~) , 
são possibilidades plausíveis. 

Uma outra implicação da HER sobre (2) é que subtraindo R~m) de ambos os lados e 
rearranjando: 

ou 

onde, 

(n) (m) _ [1 ~k-l [~i ((m) (m) )]] . 
~ - ~ - Et k L.,.,i=l L.,.,j=l Rt+mj - Rt+m(j-l) + 'l/Jk , 

S (n,m) - E S(n,m)* + .1, 
t - t t 'f/k> 

1 ~k-l [~i ((m) (m) )] k L.,.,i=l L.,.,j=l Rt+mj - Rt+m(j-l) 

~k-l . ((m) (m) ) 
L.,.,i=l (1 - 'l/k) Rt+mi - Rt+m(i-l) , 

(9) 

(10) 

é uma média pondera das próximas (k - 1) mudanças de curto prazo da taxa curta. De 
fato, se é esperada uma alta de longo prazo das taxas curtas, o rendimento atual do título 
longo deve ser superior ao rendimento atual do título curto, como forma de equalizar o 
retorno até o vencimento do primeiro com o rendimento da seqüência de k investimentos em 
títulos de curto prazo entre as datas t e t + n. A variável S;n,m)* é denominada diferencial 
de antecipação perfeita (perfect foresight spread) , pois, a menos da constante 'l/Jk , seria o 
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diferencial de rendimento entre os títulos longos e curtos caso a previsão das futuras taxas 
curtas fosse perfeita. 

Se a equação (9) é verdadeira, a regressão de S~n,m)* em S~n,m): 

S (n,m)* _ + () . S(n,m) + 
t - '"Y t Vt+n-m, (11) 

onde'"Y = -'Ih é o negativo de prêmio pelo prazo longo e Vt+n-m é um termo de erro MA(n
m - 1), deve resultar num coeficiente angular igual a unidade, Ho : () = 1. Adicionalmente, 
como S~n,m) reflete otimamente toda a informação disponível sobre a variação de longo prazo 
da taxa curta, a regressão: 

S
(n,m)* S(n,m) \ n 
t - t = '"Y + /\ . Ht + Vt+n-m, (12) 

onde Ot é algum elemento do conjunto de informação do agente na data t, deve resultar 
numa estimativa À de não-significativamente diferente de zero. 

Apesar de simples, os testes da HER baseados em (6) e (9) têm alguns problemas: (i) 
possuem erros justapostos difíceis de corrigir quando n é grande relativamente ao tamanho 
da amostra (Richardson e Stock (1989)) e (ii) as distribuições das suas estatísticas de testes 
apresentam viés em pequenas amostras (Bekaert et aI. (1997.a)). Além disso, (iii) não 

permitem comparar os movimentos do diferencial de rendimento observado (S~n,m)) com o 
diferencial implicado pela HER (EtS~n,m)*). 

Para avaliar a capacidade da HER explicar o formato observado da estrutura a termo, 
Campbell e Shiller (1987, 1991) propõe uma abordagem VAR, projetando st,m)* num 
subconjunto de informação dos agentes. A abordagem VAR (i) contorna o problema de 
estimação com erros justapostos, (ii) minora o problema de viés da distribuição de teste 
(Bekaert et aI. (1997.a)), e (iii) produz uma medida do diferencial teórico de expectativas 
racionais. 

Resumidamente, assume-se a história do vetor de componentes estacionários Xt == 
[~R~m), S~n,m)] como o conjunto de informação dos agentes e uma representação V AR(p) 

para Xt. Reescrevendo o V AR(p) na forma de V AR(1): 

[ 
(m) (m) (m) (n,m) (n,m) ]' 

onde Zt ~R't, ~Rt-l' ... , ~Rt-P+l' St , ... , St-p+l , definem-se os vetores 

canônicos 9 e h tais que g' Zt = S~n,m) e h' Zt = ~~m) = (~m) - ~~i) , e computa-se 

a previsão VAR do diferencial de antecipação perfeita: 

(13) 

que é o diferencial teórico sob expectativas racionais. Como sob expectativas racionais, os 
erros de expectativas não são previsíveis pelo conjunto de informação e o diferencial teórico, 
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s~n,m) I, é a melhor estimativa de EtS;n,m)*, a regressão: 

S
(n,m)* _ S(n,m) 1 _ + \ . 11 + 
t t - I "~Gt Vt+n-m, (14) 

onde Ot é algum elemento do conjunto de informação do agente na data t, deve resultar numa 
estimativa de À não-significativamente diferente de zero para um S~n,m) 1 bem construído. 

Se a HER vale e, sem perda de generalidade, 'l/Jk = 0, a projeção de (9) no conjunto de 
informação Zt implica: 

S
(n,m) _ , _ S(n,m), 
t - 9 Zt - t , (15) 

significando que o diferencial observado coincide com o diferencial teórico. A intuição é 
que, se o prêmio pelo prazo é constante, toda a informação relevante sobre o diferencial de 
antecipação perfeita está eficientemente incorporada em S~n,m). 

O conjunto de restrições não-lineares sobre os coeficientes do VAR: 

(16) 

é uma implicação testável de (15) que foge ao escopo deste trabalho 5. Como alternativa, 
utilizar-se-ão testes de objetivo equivalente. Uma implicação prática de (15) é que, a não 
ser por uma constante, toda divergência entre S~n,m) e S~n,m), decorre tão somente de erro 
amostraI. Isso significa que estas séries devem apresentar alta correlação, volatilidades 
semelhantes e diferenças de movimentos imprevisíveis. Ou, de outra forma, a regressão: 

S (n,m)/_ S(n,m) _ + \ .11 + 
t t - I "Ht Wt, (17) 

onde Ot é algum elemento do conjunto de informação do agente na data t e Wt é um termo 
de erro, deve resultar numa estimativa de À não-significativamente diferente de zero. 

Na seção seguinte, efetuamos os testes sugeridos em (7), (8), (11), (12), (15) e (17) além 
de alguns outros motivados na mesma. 

2.4 Testando a Hipótese das Expectativas 

Na Tabela 2.2, as duas primeiras linhas de cada par (n, m) apresentam a estimativa 
de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) do coeficiente f3 da equação (7) e o seu 
erro-padrão assintótico, computado pelo Método Generalizado dos Momentos (MGM) 
com matriz de variância-covariância de Newey e West (1987) para acomodar os erros 

5Para uma aplicação aproximada deste teste para o Brasil, veja Lima e Issler (2002) que estudam a taxa 
curta de um mês contra as taxas longas de 6 meses ou um ano em freqüência mensal. Ao considerarem 
n = 00, os autores testam um conjunto de restrições lineares iguais as em Campbell e Shiller (1987) obtendo 
p-valores próximos de 5%. Aliás, estes últimos, embora rejeitem as restrições implicadas para os EUA, 
reconhecem o a semelhança entre S~n,m) e S~n,m) I. 
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justapostos introduzidos pela observação diária de expectativas multi-período 6 Para 
algumas combinações de nem em que não estão disponíveis as taxas de prazo (n - m) , 
adotou-se a aproximação M;;:: = ~~m' 

n 

21 

42 

63 

126 

252 

Tabela 2.2 
Coeficiente angular da regressão: 
(RrHll

1
+ m - Rn

t
) = a + f3 s(n.m)t + ~-m 

Minimos Quadrados Ordinários (MQO) e Variáveis Instrumentais (VI) 

m 
I 21 42 63 126 

13- -0,02 

(1,45) 

13" 0,03 

(0,39) 

13- -0,06 0.85 

(1,60) (0,50) 

13" -0,16 0.92 

(0,63) (0.31) 

13- 0,22 0,58 0.71 
(1,52) (0.51) (0,53) 

13" -0,12 0.60 0.71 
(0,71) (0.30) (0.20) 

13- 1,21 0.76 0.95 0,68 

(1,51) (0.74) (0,68) (1,06) 

13" 0,28 0.70 0.94 0,68 

(0,83) (0.50) (0,31) (0,26) 

13- 1,37 0,22 0,58 0,46 1,29 

(2,15) (1.23) (0,99) (1,28) (1,22) 

13" -0,28 0,12 0,55 0,41 1,35 

(1,28) (0,87) (0,63) (0,53) (0,50) 

Notas: (i) Erros-padrão. reportados entre parênteses. computados por MGM peta métododc Newey e Wcst 
(1987), supondo que os erros seguem um processo MA(m·(). (li) A estimação por- \-ariá .. 'eis instrumcrHais 

utilim .. inte defasagens do spread «R
n

1·R"\n e .. inte defasagens da ''Driação da tua curta em m períodos 

(R',.,-R',). 

A análise das estimativas de MQO evidencia que (i) vista a magnitude dos erros-padrão, 
não é possível rejeitar a HER de (3 = 1, nem a hipótese de (3 = O; e (ii) o valor pontual do 
(3mqo é negativo para algumas combinações de prazos (n = 21, m = 1) e (n = 42, m = 1). 
Nossos resultados são semelhantes aos de Campbell & Shiller (1991) e Hardouvelis (1994), 
entre outros, que caracterizaram as estimativas de (3s negativos como um enigma (puzzle) 
para a HER 7. 

O baixo poder preditivo do diferencial em relação à variação de curto prazo da taxa longa 
levanta a dúvida se o primeiro contém toda a informação disponível sobre a futura variação 

6Esta forma de computar os erros-padrão equivale à proposta por Hansen e Hodrick (1980) e utilizada 
por Campbell e Shiller (1991). 

7 Rigorosamente, os casos de estimativa negati\'a nos dados brasileiros são menos freqüentes e menos 
significativos que em Campbell e Shiller (1991) ou Hardouvelis (1994). 
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da taxa longa. Para verificar esta suspeita, a Tabela 2.3 apresenta as estimativas da equação 

(8), utilizando (R~n-m) - R~~~) como proxy do conjunto de informação nt. As estimativas 

de >. não depõem convincentemente contra a suficiência de sin,m), pois são significativas em 
apenas três dos quinze pares examinados. 

Tabela 2.3 
Coeficiente angular da regressão: 

(RD-n\_m_RnJ _ S,n.ml, = (l + À(RlH'\_R".-nJ + U,_m 

Minirnos guadrados Ordinários (MQO) 

m 

n 21 42 63 126 
21 À -0,06 

(0,19) 

a 0,000 
(0,000) 

42 À -0,01 0,04 
(0,15) (0,10) 

a 0,000 -0,002 
(0,000) (0,004) 

63 ., 0,03 0.05 -0,16 
(0.12) (0,08) (0,10) 

a 0,000 -0.003 -0,007 
(0,000) (0,004) (0,007) 

126 À 0.10 0.01 -0.32" -0,26 
(0,08) (0.09) (0.13) (0,17) 

a 0,000 -0.002 -0,004 -0,009 
(0,000) (0.004) (0,007) (0,010) 

252 À 0,11 0.02 -0.34" -0.43" -0,27 
(0.08) (0,10) (0,14) (0.16) (0,23) 

a 0,000 -0.002 -0,003 -0,004 -0,017 
(0,000) (0,003) (0,007) (0,008) (0,014) 

Notas" (i) Erros-padrão. rcponados entre parênteses. computados por MGM segundo Newey e West (1987). 

supondo que os erros seguem um processo MA(m-): (ii)· ( •• ) indica rejeição da hipócese l~: ). - n ao 

nivel de significãncia de 5% (1%). 

Pergunta-se também se o diferencial tem alguma capacidade de explicar a variação futura 
da taxa de curto prazo. Indagação que pode ser repondida pela regressão auxiliar: 

R (m) _ R(m) _ + J; • S(n,m) + 
t+m t - X v t Vt+m, (18) 

onde Vt+m é um erro M A( m - 1), que projeta a variação de curto prazo da taxa curta, 

~:~ - ~m), sobre o diferencial, como em Hardouvelis (1994). Observe, contudo, que o 
tamanho de b e sua distância da unidade não informam quão bem o comportamento das 
taxas curtas se adequa à HER, mas apenas se sin,m) tem algum poder preditivo sobre elas 8. 

Na Tabela 2.4, as duas primeiras linhas de cada par (71., m) apresentam as estimativas de 
MQO do coeficiente b da equação (18) e o seu erro-padrão assintótico. Ao contrário do f3 

~Para estudar essa questão é necessário examinar a evolução de longo prazo da taxa curta como em (11), 
o que será efetuado adiante. 
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estimado na equação (7), o MQO produz estimativas de 8 positivas e significativas ao nível 
de 1% para doze dos quinze vértices estudados, mostrando que, em geral, o diferencial tem 
poder preditivo sobre a variação de curto prazo da taxa curta. 

Tabela 2.4 
Coeficiente angular da regressão: 

Rm,_m_Rmt=x+Õ(Rn,_Rm J+V
t

- 1 
Míniroos guadrados ordinários e variáveis instrumentais 

m 
n I 21 42 63 126 

21 li ..,. 0,13 

(0,05) 

5\1 0,09 

(0,01) 

42 Ô..,. 0,10 1,85 

(0,03) (0.50) 

Ô" 0,08 1.92 

(0,01) (0,31) 

63 """", 0,08 1,11 2,57 

(0,03) (0,26) (1,01) 

"" 0,07 1.12 2.59 
(0,01) (0,15) (0,40) 

126 Ô""'" 0,06 0,67 1.13 1,68 

(0,02) (0,16) (0,40) (1.06) 

Ô" 0,05 0,66 1.13 1,68 

(0,00) (0,08) (0,17) (0,26) 

252 " ..,. 0,04 0,45 0.72 0,90 2,29 

(0,01) (0,13) (0,26) (0,50) (1,22) 

"" 0,04 0,45 0,71 0,89 2,35 

(0,00) (0,07) (0.15) (0,20) (0,50) 

Notas: (i) Erros-padrão, reportados entre parênteses. computados por MGM pelo método de Newey e West 

(J 987), supondo que os erros seguem um pnx::csso MA(m-I). (ii) A estimação por wriáveis insnumentais 

utiliza \inte defasagens do sprcad «Rn,_R"',H e "lote defasagens da \'3.riação da ta:u curta em m períodos 

(R·,_.-R·,). 

Um explicação aventada para o desvio do f3mqo em relação à unidade é que as taxas são 
observadas com erro (Mankiw (1986)). Por exemplo, se a taxa longa é observada com um 
ruído branco aditivo: 

~n) = ~n)* + Ct, (19) 

onde ~n) é a taxa longa observada, ~n)* é a verdadeira taxa longa implicada pela HER e 
Ct é o ruído, o f3mqo possui viés negativo igual a (derivado no Apêndice B): 

Viés (f3 ) = _~ . a
2 

(Ct) . 
mqo m a 2 (R~n) _ ~m)) (20) 

Por outro lado, se a taxa curta é observada com um ruído branco aditivo: 

R (m) _ R(m)* + 
t -"'1. Ct, (21) 
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onde R!tm)· é a verdadeira taxa curta e Et é o ruído, o ómqo possui viés igual a (derivado no 
Apêndice B): 

V ·' (i: ) (i:* 1) a
2

(Et) zes U mqo = -u + . ( ) . 
a 2 R!tn) - R!m) 

(22) 

Como as estimativas de MQO das equações (7) e (18) podem ter sido viesadas pela 
presença de ruído branco nas taxas observadas, reestimamos as duas equações por Variáveis 
Instrumentais (VI). 

De (20), espera-se que o f3 estimado por VI cresça se a taxa longa é observada com 
ruído e convirja para a unidade. As duas últimas linhas de cada par (n, m) da Tabela 2.2 
apresentam os resultados da estimação por VI da equação (7). Usamos como instrumentos 

vinte defasagens do diferencial, R!n) - R~m), e vinte defasagens da variação da taxa curta, 

R!tm) - R~:'~. Em geral, as estimativas por VI não crescem como previsto pela hipótese de 
presença de ruído branco. Ao contrário do esperado, em cada linha referente a uma taxa 
longa, observam-se f3vis menores que f3mqoS para todos os prazos, exceto n = 21, que pode 
estar sendo observada com ruído. Portanto, a explicação simples de ruído branco aditivo na 
taxa longa não parece suficiente para conciliar os baixos f3 mqos com a HER. 

Ainda insistindo na hipótese de ruído branco na taxa curta, de (22) espera-se que o Ó 

estimado por VI decresça se ó* < 1 ou cresça se ó* > 1. As duas últimas linhas de cada 
par (n, m) da Tabela 2.4 apresentam os resultados da estimação por VI da equação (18). 
Usamos como instrumentos vinte defasagens do diferencial, R!tn) - R!tm), e vinte defasagens 

da variação da taxa curta, R!m) - R~:'l. Analisando a coluna referente à taxa de um dia 
(m = 1), para a qual Ó parece pequeno, observam-se todos os ÓviS menores ou iguais que 
ómqos, evidência a favor da suspeita de presença de ruído na observação da taxa de um dia. 
Na coluna m = 21, para n = 42 e 63, Ós aparentemente maiores que 1 e ÓviS maiores que 
ómqos também acordam com a suspeita de ruído na taxa de 21 dias. Esta suspeita sobrevive 
para m = 21, quando para ós aparentemente menores que 1, os ÓviS são menores que os ómqos 
para n = 126 e 252. Como o exame das outras taxas curtas é desnecessário !J, conclui-se, das 
reestimações por VI, que a hipótese de ruído branco só é razoável para as taxas mais curtas 
(m = 1 e 21) e, mesmo assim, insuficiente para racionalizar o grande desvio do f3 unitário, 
ao contrário do concluído por Hardouvelis (1994). 

Os baixos f3mqoS obtidos na Tabela 2.2 são a regra na literatura de teste da HER, mas não 
parecem suficientes para rejeitá-la, dados os problemas de amostra finita da equação (7), já 
mencionados na seção anterior. Portanto, assim como na literatura, seguem-se outros testes 
em busca de evidências mais confiáveis. 

Para examinar quão bem o comportamento das taxas curtas se adequa à HER é necessário 
examinar a evolução de longo prazo da taxa curta como em (ll). A Tabela 2.5 exibe 

9pois foram analisadas como taxas longas na Tabela 2.2, onde concluiu-se pela inexistência do ruído 
branco aditivo nas mesmas. 
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coeficientes angulares, Os, positivos e significativos, indicando que o diferencial antecipa a 
variação de longo prazo da taxa curta em acordo com a HER. Confirmando a magnitude 
da reação prevista pela HER, nenhum coeficiente é significativamente diferente de 1 a 1 % 
de significância 10. Embora os Omqos da Tabela 2.5 sejam mais precisos que (3mqos da Tabela 
2.2, ainda possuem variação suficiente para serem considerados insignificantes em dois dos 
quatorze pares ((126, 63) e (252, 126)). Apesar de não-significativos na maioria dos casos, os 
prêmios pelo prazo, -" são positivos como esperado, evidenciando um mercado com agentes 
avessos ao risco. O melhor ajuste de (11) relativamente a (7) foi obtido anteriormente por 
Campbell e Shiller (1991), embora estes rejeitem a HER para maturidades inferiores a 4 
anos. 

Tabela 2.5 
Estimativas de MQO de: 

stn.m'-I = Y + 9 SllLm'l + V1-1I;;iD 

m 
n 21 42 63 126 

21 e 0.60' 
(0.19) 

Y -0,002 
(0,001) 

42 e 0,74 0,92 
(0,18) (0,25) 

Y -0,003 -0,001 
(0,003) (0,002) 

63 e 0,77 0.84 
(0,18) (0.27) 
-0,005 -0.002 
(0,005) (0.004) 

126 e 0,80 0.98 0,94 0,84 
(0,23) (0.29) (0,35) (0,53) 

Y -0,008 -0.006 -0,005 -0,004 
(0,008) (0,008) (0,007) (0,005) 

252 e 0,74 1.02 1,05 1,09 1,14 
(0,19) (0,31) (0,38) (0,46) (0,61) 
-0,014 -0.013 -0,012 -0,011 -0.008 
(0,012) (0.012) (0,011) (0,010) (0,006) 

Notas: (i) Erros-padrão. reportados cntre parênteses. computados por MGM segundo Newey e Wo"t (1987). 

!iupondo que os erros seguem um processo MA(n-m-O; (ii)· ( •• ) indica rejeição da hipótese 11n: (} -=- J ao 

nível de signiflCància de 5~. (1"/0). 

Resta examinar se o diferencial resume otimamente toda a informação disponível sobre as 
mudanças de longo prazo da taxa curta. A Tabela 2.6 apresenta as estimativas de (12), onde 

st::!~ é a proxy do conjunto de informação flt. Observa-se que para nenhum dos quatorze 

pares, s~~-:]~ tem poder preditivo além de S~n,m) a 1% de significância 11 , em acordo com a 

IOOu, 13 dos 14 coeficientes não são significativamente diferentes de 1 a 5%, e nenhum deles o é a 1% de 
significância. 

li Ou, 13 dos 14 coeficientes não são significativamente diferentes de O a 5%, e nenhum deles o é a 1% de 
significância. 
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HER 12. 

Resumindo as evidências das regressões efetuadas até aqui, não é possível rejeitar a HER. 
Contudo, fica a suspeita da não-rejeição ser devida a baixa potência destes procedimentos 
de teste que consistem em analisar coeficientes estimados com elevados erros-padrão. 

Tabela 2.6 
Coeficientes angulares da regressão: 

5ln.mlel _ s,n.ml t = Y + Às,n.ml-1-n_m + V
1
_

JHn 

Minimos Quadrados Ordinários (MQO) 

m 
n 21 42 63 126 

21 À ·0,01 
(0,09) 

y -0,003 
(0,002) 

42 j, -0,02 0,02 
(0,05) (0,09) 

y -0,004 -0,001 
(0,004) (0,002) 

63 I, 0,01 -0,17 
(0,11) (0,12) 

y -0,006 -0,003 
(0,005) (0,004) 

126 À -0.28- -0,13 -0,07 -0,22 
(0,14) (0,16) (0,18) (0,17) 
-0,011 -0,007 -0,006 -0,004 
(0,008) (0,007) (0,006) (0.005) 

252 j, -0,03 -0.05 -0,05 -0,12 -0,31 
(0,10) (0,12) (0,17) (0,19) (0,21) 

y -0,018 -0.014 -0,013 -0,012 -0,007 
(0,014) (0,014) (0,012) (0,010) (0,007) 

Notas: (i) Erros-padrão. reportados entre parênteses. computadas por MGM segundo Newey e Wcst (1987), 

supondo que os erros seguem um processo MA(n-m-l); (ii)· ( •• ) indica rejeição da hipótese f~:;' - () ao 

nivel de significància de 5°/~ (I %). 

Uma alternativa é a abordagem VAR de Campbell e Shiller (1987, 1991). Para S;n.m), 

calculado por um V AR(20) de componentes Xt == [~R~m), S;n.m)] , a Tabela 2.7 apresenta 

as estimativas de T e À da equação (14) e os respectivos erros-padrão assintóticos, utilizando 
S~n.m) como proxy para o conjunto de informação nt 13, Como os Às são não-significativos, 
S;n.m), parece reproduzir adequadamente a expectativa racional do diferencial de antecipação 
perfeita EtS;n.m)*. 

Para um S;n·m), bem construído, a HER implica que S;n.m) e S;n.m), devem apresentar alta 
correlação, volatilidades semelhantes e diferenças de movimentos imprevisíveis. A Tabela 2.8 

12Note ainda que, como os (}mqos não são significativamente diferentes de 1 na Tabela 6, nt = S~n,m) 
também não tem poder preditivo em (12). 

13Estes resultados não se alteram qualitativamente quando S~n.m), ou s1:':2;;, são utilizados como proxy 
de nt. 
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a seguir apresenta as correlações e as razões dos desvios-padrão entre S~n,m) e S~n,m) I com 
os seus respectivos erros-padrão assintóticos computados como em Cambell e Shiller (1991). 
Todas as correlações são altas, embora significativamente diferentes da unidade, devido aos 
pequenos erros-padrão computados. Mais importante na Tabela 2.8, observa-se que todas 
as razões de desvios-padrão são pontualmente inferiores a 1 e que doze das quatorze razões 
são significativamente menores que a unidade 14. Esta é uma indicação que o diferencial 
observado é significativamente mais volátil que o diferencial teórico e portanto uma evidência 
contrária a HER. 

Tabela 2.7 
Coeficientes angulares da regressão: 
S,n.m)'"l _ S,n.m)·1 = Y + ÀS1n.m\ + vl-n-m 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

m 
n I 21 42 63 126 

21 À 0,00 
(0,19) 
·0,002 
(0,001) 

42 ~. 0,01 0,01 
(0,17) (0,25) 
·0,003 ·0,001 
(0,003) (0,002) 

63 I. -0,04 ·0,05 
(0,17) (0,27) 
·0,005 ·0.002 
(0,005) (0,004) 

126 À -0.10 0.08 0,12 -0,07 
(0,23) (0.30) (0,36) (0,55) 
-0,007 -0,006 -0,005 -0,004 
(0,008) (0,007) (0,006) (0,005) 

252 À -0,11 0,17 0,25 0,23 0,42 
(0,23) (0,31) (0,38) (0,47) (0,63) 
-0,014 -0,013 -0,012 -0,011 -0,008 
(0,012) (0.012) (0,011) (0,010) (0,006) 

Notas: (i) Erros-padrio, reportados entre paréntc>es, computados por MGM ><gUndo Ncwey e W." (198n 
supondo que as erros seguem um processo MA(n-m-J): (iH· ( •• ) indica rejeição da hipótese 110:;' - () ao 

nivcl de signiflCància de 5-/0 (I %). 

Para testar conjuntamente a semelhança entre S~n,m) e S~n,m) I e a imprevisibilidade das 
suas diferenças de movimento, a Tabela 2.9 apresenta as estimativas de (17) que, segundo 
a equação (15), devem resultar em >.s não-significativos se HER é válida. Ao contrário do 
previsto por HER, mostra-se que os >.s estimados são significativamente diferentes de zero 
para todos os pares examinados, indicando que as diferenças de movimentos entre S~n,m) e 
S~n,m) I podem ser previstas pelo conjunto de informação dos agentes 15, 

14A razão dos desvios-padrão não é significativamente diferente de 1 para os pares (42, 21) e (126, 63). 
15Note a significância de À na Tabela 2.9 pode ser devida à restrição de coeficiente angular unitário 
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Tabela 2.8 

Correlação p (S,~m) ',;S'~m),) e razão cr(S,~m) ',)/cr(S'~m),) 

m 

n 21 42 63 126 
21 CorreI. 0,944 

(0,015) 
Razão 0,632 

(0,029) 

42 CorreI. 0,975 0.925 
(0.005) (0.029) 

Razão 0.750 0,993 
(0,018) (0.019) 

63 CorreI. 0,982 0.958 
(0,004) (0,018) 

Razão 0,828 0,934 
(0,016) (0.022) 

126 CorreI. 0,987 0,967 0.959 0,947 
(0,003) (0,012) (0.013) (0,017) 

Razão 0,904 0,930 0,854 0,954 
(0,019) (0.028) (0.032) (0.042) 

252 CorreI. 0,986 0,971 0,965 0.954 0,893 
(0,003) (0,010) (0,011) (0.016) (0,040) 

Razão 0,887 0,876 0,830 0,897 0,813 
(0,020) (0,025) (0,024) (0,029) (0,029) 

Nela: Erros-padrão assintóticos (entre parenteses) calculados pelo método Detta. como em Campbell c 
Shiller(I99I). 

Para interpretar economicamente a rejeição de HER para o Brasil, como sugerem as 
Tabelas 2.8 e 2.9, faz-se necessário cogitar uma hipótese alternativa de significado econômico. 
Uma possível explicação para o desvio da HER, proposta por Campbell e Shiller (1991) entre 
outros, é a hipótese de reação exagerada (overreaction) do diferencial observado em relação 
à expectativa das futuras variações da taxa curta. Simplificadamente, a reação exagerada 
pode ser incorporada na forma: 

(23) 

onde d representa o grau de reação exagerada. O diferencial observado reage 
exageradamente se a expectativa do mercardo sobre uma futura mudança da taxa curta 

EfI (R~:~i - R~:~(i-l)) é igual a (1 + d) vezes a mudança racional Et ( ~:~i - R~:~(i_l)) 
V i = 1, .. " (k - 1), Portanto, da hipótese de reação exagerada (23) tem-se que o diferencial 

entre S~n,m) e S~n,m), parecer falsa pela Tabela 2,8 ((J = p (sIn,m),; S~n,m»), :((;::'''::J} '11), De qualquer 

forma, seja apenas pela restrição falsa de coeficiente angular unitário, seja em parte pela previsibilidade dos 
erros, a significância dos Às depõem contra HER que assume ambas, Ainda, os resultados não se alteram 
qualitativamente quando sIn,m), ou St.:1;;, são utilizados como proxy de nt , 
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observado continua com um poder preditivo exclusivo, mas: 

E S(n,m)* 1 S(n,m) 1 ./. 
t t = (1 + d) t - (1 + d) 'f/ kl 

ao invés de (9) e a regressão (11) implica um coeficiente () = 1/ (1 + d) ao invés de () = 1. A 
hipótese de reação exagerada também modifica (15) que passa a admitir maior volatilidade 
do diferencial observado: 

apesar de continuar supondo alta correlação entre sin,m) I e sin,m) e que os erros Wt da 
regressao: 

S (n,m) I _ + () . S(n,m) + 
t -, t Wt, 

devem ser ortogonais ao conjunto de informação dos agentes. 

Tabela 2.9 
Coeficientes da regressão: 

S'I1.",I', _ sln.m~1 = y + Àstn.m\ + W 1 
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

m 

n 21 42 63 126 

21 À ·0.40" 
(0.04) 
0,000 

(0.000) 

42 I. -0.27·· -O.OS' 
(0,02) (0,04) 

Y 0,000 0,000 
(0,000) (0,000) 

63 À -0.19" -0.11" 
(0,01) (0.03) 

Y 0,000 0,000 
(0,000) (0,000) 

126 À -0.11" -0.10" -O.IS" -0.10' 
(0,01) (0,03) (0,03) (0,04) 

Y -0,001 0,000 0,000 0,000 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

252 À -0.13" -0.15" -0.20" -0.14" -0.27" 
(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,04) 

Y -0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

NQl3s: (i) Erros-padrão, reportados enrre parênteses. computados por MGM segundo NC""cy e WesI (1987), 

supondo que 05 erros ~guem um processo MA(n-m-l): (ii) ... ( •• ) indica rejeição da hipótese fio:;. ~ () ao 

nh'e! de signiflCància de 5% (I~ó). 

(24) 

As duas primeiras linhas de cada par da Tabela 2.10 apresentam a estimativa do () da 
equação (24) e o seu respectivo erro-padrão assintótico computado como em Campbell e 
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Shiller (1991). Os resultados da Tabela 2.10 suportam a hipótese de reação exagerada do 
diferencial observado em relação a expectativa das variações das taxas curtas. Nas duas 
últimas linhas de cada par de prazos da Tabela 2.10 apresentam-se os valores d = (l/O) - 1 
implicados por (24) e os seus erros-padrão computados pelo método Delta, reafirmando que 
a reação exagerada é significativa para todos os pares estudados. 

Tabela 2.10 
Estimativas de MQO de: Sln.ml·! == y + 8 Sln.m\ + w

1 

e coeficiente de reação e~erada (d) imelicado 

m 
n 21 42 63 126 

21 9 0.60"" 
(0.03) 

d 0.67"" 
(0.09) 

42 9 0.73"" 0.92" 
(0.02) (0.04) 

d 0.36"" 0.09" 
(0.03) (0.04) 

63 9 0.81"" 0.89"" 
(0.02) (0.03) 

d 0.23"" 0.12·· 
(0.02) (0.04) 

126 9 0.89"" 0.90"" 0.82"" 0.90" 
(0.02) (0.03) (0.04) (0.05) 

d 0.12"" 0.11"" 0.22"" 0.11" 
(0.02) (0.04) (0.05) (0.06) 

252 9 0.87"" 0.85"" 0.80"" 0.86"" 0.73"" 
(0.02) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) 

d 0.14"" 0.18"" 0.25·· 0.17"" 0.38"" 
(0.02) (0.04) (0.04) (0.05) (0.08) 

Notas: (i) Erros-padrão, rcponados entre parênteses. computados por MGM segundo Neweye West (1987): 
(ii)· ( •• ) indica rejeição da hipótese 110: O ~ I aoni"eJ de significância de 5% (1%.), ou de 110: d = O. 

Ainda, ignorando-se o fato dos Os da Tabela 2.10 serem estimativas, a Tabela 2.11 testa 
se os resíduos da regressão (24) são ortogonais ao conjunto de informação Ot, estimando: 

S (n,m), O S(n,m) _ + \ li + 
t - Tab.7 t - 'Y /\ . ~ 't Wt, (25) 

com Si~im) como proxy para Ot 16 17. Um vez que os Às estimados são não-significativos, não 
é possível rejeitar a hipótese de resíduos ortogonais prevista por (23). 

Como as estimativas da equação (24) utilizam a amostra de uma forma diferente de (7) e 
(18), ou de (11), é pertinente examinar se a hipótese de reação exagerada matém a coerência 

16Ignorar a variação amostraI dos Os estimados é um procedimento conservador, na medida que facilita a 
rejeição da hipótese de resíduos ortogonais. 

l7Estes resultados não se alteram qualitativamente quando (R~m) - R~:'O ou st~"J;" são utilizados como 

proxy de nt. 
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entre as três abordagens. De (23) e das equações de variação de curto prazo (7) e (18), 
deriva-se a seguinte relação entre o grau de reação exagerada de e os estimadores de MQO 
!3mqo e ómqo (derivada no Apêndice C): 

de = [1 - !3mqo] 
ómqo 

m 
(26) 

(n - m)' 

e de (23) e da equação de variação de longo prazo (11) deriva-se ainda relação entre o grau 
de reação exagerada di e o estimador de MQO Omqo: 

1 
dl=--l. 

Omqo 

Tabela 2.11 
Coeficientes da regressão: 

s!n.m)·, _ 8
Tab7 

Sln.m\ = y + }..s'n,m\_1 + w, 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

m 

n 21 42 63 126 
21 •• -0,01 

(0,03) 

Y 0,000 
(0,000) 

42 J. 0,00 0.02 
(0,02) (0.03) 

Y 0.000 0,000 
(0,000) (0,000) 

63 À 0,00 0,00 
(0,02) (0,03) 

Y 0,000 0,000 
(0,000) (0,000) 

126 À -0,01 -0,01 0,00 0,01 
(0,02) (0,03) (0,03) (0,05) 

Y -0,001 0,000 0,000 0,000 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

252 À -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,01 
(0,02) (0,03) (0,03) (0,03) (0,04) 

Y -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,000) 

Notas: (i) Erros-padrão. rcpof1ados entre parênteses. computados por MGM segundo Newcy e West (1987). 

supondo que os CTTOS seguem um processo MA(n-m-I): (ii)· ( •• ) indica rejeição da hipótese 110:;. ~ O ao 

nivel de signiftcância de 5% (1 "lo). 

(27) 

As Tabelas 2.12 e 2.13 exibem nas primeiras duas linhas de cada para, respectivamente, 
os valores de de e di resultantes das expressões (26) e (27) com os erros-padrão computados 
pelo método Delta. Embora imprecisamente estimados, devido aos grandes erros-padrão 
herdados de (!3mqo' ómqo ) e Omqo, de e di são majoritariamente positivos. 

Após repetir o d implicado em (24) por comodidade na terceira linha de cada par, a quarta 
linha de cada par da Tabela 2.12 testa se d é significativamente diferente de de, ignorando que 
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o primeiro também foi estimado 18. Observa-se que não é possível rejeitar a igualdade de = d. 
O mesmo exercício é efetuado na quarta linha de cada par da Tabela 2.13, que também não 
consegue rejeitar a hipótese que di = d. Portanto, a hipótese de reação exagerada é coerente 
com as três abordagens e a explicação de reação exagerada parece razóavel para a estrutura 
a termo das taxas de juros brasileira. 

Tabela 2.12 

Grau de reação exagerada (<1.0) implicado por Il." c li.". 

m 
n 21 42 63 126 

21 d, 0,41 

(e.-p.) (0,65) 
d 0,67 

tIdo -d) -0,41 

42 <1.0 0,27 0,08 

(e.-p.) (0,43) (0,29) 
d 0,36 0,09 

t(d,-d) -0,23 -0.03 

63 <1.0 0,15 0,19 

(e.-p.) (0,31) (0.27) 
d 0,23 0,12 

tIdo -d) -0,26 0.25 

126 d, -0,03 0,07 0,02 0.19 
(e.-p.) (0,19) (0.23) (0,31) (0,75) 

d 0,12 0,11 0,22 0,11 

tIdo -d) -0,77 -0.17 -0,64 0,12 

252 <1.0 -0,03 0.16 0,12 0,20 -0,13 

(e.-p.) (0,19) (0.28) (0,32) (0,59) (0,46) 
d 0,14 0,18 0,25 0,17 0,38 

t(d,-d) -0,92 -0.06 -0,41 0,06 -1.08 

Nota: d,; -[( I-P.,..)ló,>I.H(t\I'm)-I) é o grau de ow"eoction necessârio para explicar a diferença entre o 

paràmctro p esrimaoo e a unil.bde: erro-padr.1o assintótico entre parênteses: d implicado pdo V AR: e 

estatística t para li,; -do 

Para entender as implicações da hipótese de reação exagerada para os movimentos da 
estrutura a termo das taxas de juros é necessário analisar o seu impacto no nível da taxa 
de juros de longo prazo. Porque o peso da taxa curta contempôranea no diferencial de 
expectativas racionais é negativo e o peso da expectativa das futuras taxas curtas é positivo 
(ver (10)), a reação exagerada do diferencial observado: 

S(n,m) = _ (1 + d) 1 - - RIm) + (1 + d) - '" E R m) . + ./, ( 1) ( 1 k-1 ( 

t k "'1 k L..."i=l t t+mz o/k' 

equivale à taxa longa colocar menos peso na taxa curta contempôranea e mais peso na 
expectativa das futuras taxas curtas do que o indicado pela HER: 

R(n) = [.! _ d (1 - .!)] R(m) + (1 + d) .! ",k-l E R(m) . + ./ .. 
"'1 k k"'1 k L..."i=1 t t+mz o/k 

l~OU seja, facilita-se a rejeição de Ho : de = d. 
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Ou seja, a reação exagerada do diferencial corresponde à reação insuficiente (underreactíon) 
da taxa longa à taxa curta contemporânea e à reação exagerada da taxa longa à expectativa 
das futuras taxas curtas 19. 

Tabela 2.13 

Grau de reação exagerada (di) implicado por B .... 

m 
n I 21 42 63 126 

21 di 0,68 
(e.-p.) (0,54) 

d 0,67 
t(dl -d) 0,01 

42 di 0,35 0,08 

(e.-p.) (0,32) (0,29) 

d 0,36 0,09 

t(dl-d) -0,05 -0,03 

63 di 0,30 0,19 

(e.-p.) (0,30) (0,39) 

d 0,23 0,12 

t(dl -d) 0,23 0,19 

126 di 0,25 0,02 0,06 0,19 

(e.-p.) (0,36) (0,30) (0,40) (0,76) 
d 0,12 0,11 0,22 0,11 

t(dl-d) 0,36 -0,30 -0.40 0,11 

252 di 0,36 -0,02 -0,04 -0,08 -0,13 
(e.-p.) (0,34) (0.30) (0,34) (0,39) (0,47) 

d 0,14 0,18 0,25 0,17 0,38 

t(dl-d) 0,63 -0,64 -0,85 -0,63 -1.08 

Nota: dt (1/9"'s)-1 é o grau de overreoclion necessário para explicar a diferença entre o parâmetro 9 
estimado e a midade: crro-padrão assintótico entre parênteses: d implicado pelo VAR; e estatística t para 
d,-d. 

Logo, a conseqüência da reação exagerada do diferencial para a política monetária é a 
menor eficiência da taxa curta contemporânea e a maior eficiência da expectativa das futuras 
taxas curtas como forma de controle da taxa longa. Comparativamente à HER, a hipótese da 
reação exagerada indica que a política monetária deve se preocupar mais com as expectativas 
futuras e menos com a taxa contemporânea. 

Por sua vez, a conseqüência da reação exagerada para as gestão de investimentos é que 
um diferencial positivo (negativo) mais que compensa a perda (o ganho) de capital esperada 
pelo(a) aumento (diminuição) do rendimento do título longo. Isso significa que espera-se um 
excesso de retorno positivo (negativo) pelo carregamento do título longo quando o diferencial 
é positivo (negativo). Se este excesso de retorno é uma remuneração por alguma fonte de 
risco sistemático ou apenas ineficiência é um assunto que foge ao escopo deste trabalho. 

19Note que esta previsão teórica é coerente com os resultados da Tabela 2.9, pois se S~n,m) coloca menos 

peso em R~m) que o indicado por HER, a regressão de (S~n,m)/_ sin,m») em S~n,m) = (R~n) - R~m»)deve 
resultar em coeficientes significativamente negativos como lá obtido. 
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2.5 Conel usão 

Este artigo estuda a HER para o Brasil, examinando a estrutura a termo diária das taxas de 
juros durante o período compreendido entre julho de 1996 e dezembro de 2001. Da análise 
de 15 pares de prazos entre um dia e um ano, mostra-se que (i) os coeficientes estimados 
dos diferenciais de rendimento entre as taxas longa e curta nas equações de mudança de 
curto prazo da taxa longa e nas equações de mudança de longo prazo da taxa curta são 
imprecisos e incapazes de rejeitarem a HER. Por sua vez, (ii) diferenciais de rendimento 
altamente correlacionados com as previsões de expectativas racionais das futuras mudanças 
das taxas curtas, mas significativamente mais voláteis que estas últimas, sugerem a rejeição 
da HER. A hipótese alternativa de reação exagerada do diferencial de rendimento em relação 
à expectativa das futuras variações da taxa curta parece uma explicação razoável para as 
regressões das previsões de expectativas racionais nos diferenciais de rendimento resultarem 
(iii) em coeficientes estimados significativamente menores que a unidade e (iv) em resíduos 
ortogonais ao conjunto de informação dos agentes. 

A hipótese alternativa de reação exagerada, na qual o diferencial observado é proporcional 
ao valor implicado pela HER, tem significado econômico e implicações para a política 
monetária e para a gestão de investimentos. Dentre as conseqüências da reação exagerada 
do diferencial, tem-se a maior eficiência da política monetária via controle da expectativa 
das futuras taxas curtas e a menor eficiência da política monetária via controle da taxa 
curta contemporânea. Além disso, para a gestão de investimentos, um diferencial positivo 
(negativo) mais que compensa a perda (o ganho) de capital esperada pelo(a) aumento 
(diminuição) futuro do rendimento do título longo. Isso significa que espera-se um excesso de 
retorno positivo (negativo) pelo carregamento do título longo quando o diferencial é positivo 
(negativo) . 

Se este excesso de reação corresponde a um prêmio por alguma fonte de risco sistemático 
ou a apenas uma ineficiência, é assunto que foge ao escopo deste trabalho, mas tema para 
pesquisas futuras que também devem se aprofundar na documentação do fenômeno. 
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A Construção da Estrutura a Termo 

A construção da estrutura a termo seguiu a metodologia sugerida na Nota Técnica a Circular 
nO. 2972 do Banco Central do Brasil, na qual são adotados os prazos (eixo temporal da 
estrutura a termo) de 21, 42, 63, 126 e 252 dias úteis. Os dados brutos são compostos por 
dados diários, a partir de 04/07/1994, da taxa DI (over), das cotações de ajuste dos PUs dos 
primeiro, segundo e terceiro vencimentos de contratos futuros de DI de um dia da BM&F, e 
das taxas médias de swap pré x DI de 6, 12,24 e 36 meses apuradas pela BM&F. 

Após a correção e atualização da base de dados das cotações dos diferentes instrumentos 
financeiros mencionados na seção 2, calcula-se a taxa a termo implícita anual entre diferentes 
instrumentos financeiros. Esse procedimento tem o objetivo de uniformizar prazos e cotações 
dos diferentes instrumentos. Inicialmente calcula-se a taxa a termo implícita entre o CDI e 
o primeiro vencimento do futuro de DI de um dia mediante a fórmula, 

[ 

2U 1 TDUDI 1 

100.000 1 

TermOCDI,Dh = ( --.L) - 1 
PU . {I + CDI} 252 Dh 100 

·100 (28) 

onde PU Dh é a cotação de ajuste do primeiro vencimento de futuros de DI e T DU DIl é o 
total de dias úteis até o vencimento do contrato futuro. O segundo passo é calcular a taxa a 
termo implícita entre dois vencimentos de futuros de DI de um dia, este cálculo é efetuado 
mediante a fórmula, 

(29) 

onde i é menor que j, PUDIk (k = i,j) são as cotações de ajuste dos vencimentos de futuros 
de DI i e j respectivamente, e TDUDIk (k = i,j) são os totais de dias úteis até o vencimento 
de cada contrato. Em seguida calculamos a taxa a termo implícita entre um contrato futuro 
de DI de um dia e um swap de j dias utilizando a fórmula, 

TDC 252 

(
{I + Tx~;:oaPj } 3~~apj) TDCswapj -TDUDl

i 
_ 1 . 100 

TermoDI Swap· = 100000 ., J . 

PUDli 

(30) 

onde, TxSwapj é a cotação média do swap de j dias, T DCswapj é o total de dias corridos 
deste swap, PU DIi é o preço de ajuste do i-ésimo vencimento de futuro de DI de um dia e 
T DU DIi é o total de dias úteis deste futuro. Por último, para finalizar o cálculo das taxas a 
termo implícitas entre instrumentos financeiros, devemos calcular a taxa implícita entre dois 
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swap, 

Termo Swapi ,Swapj = (31) 

onde onde, TxSwapk (k = i,j) é a cotação média do swap de i e j dias, TDCswapk (k = i,j) 
é o total de dias corridos destes swaps. 

De posse das taxas a termo implícitas entre os vários instrumentos utilizados, construímos 
as taxas spot mediante a composição das taxas a termo para cada prazo escolhido. A taxa 
spot de T dias úteis será construída pela fórmula: 

(32) 

onde: VCDI = (1 + CDI/I00), g(i,j) = max[O, min[T - Tj, Tj+l - Tj]J, g(TN ) = max[O, T
T N] e ~,j é a taxa a termo entre os instrumentos financeiros i e j. 

B Viés dos estimadores de MQO devido ao ruído 
branco aditivo 

o (3 estimado por MQO da equação (7) tem a forma: 

( 
Q(n-m) _ Q(n) Q(n) _ R(m») 

n - m co'/! ~'t+m ~'t , H,t t 

(3mqo = - . ( () (») , m var ~n _~m 
(33) 

que, dado o ruído branco na taxa longa (equação (19)): 

~:~m) _ ~n) = ~:~m)* _ ~n)* + (Ct+m - cd , (34) 

e 

(35) 

implica: 

m 

(R
(n-m)* R(n)* ( ) R(n)* R(m) ) 

COV t+m - t + Ct+m - Ct ,t - t + Ct 

var (~n) _ ~m») (36) (3mqo 
n,-m 

[ 

( 
Q(n-m)* Q(n)* R(n)* Q(m») 1 

co'/! ~'t+m -~'t , t -~'t +coV((ct+m-cd,ct), 

var ( ~n) _ R~m») var ( ~n) _ ~m») 

n,-m 

m 
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ou, 

var (Ct) ) 
var (~n) _ ~m») . 

Como o coeficiente angular da regressão (7) para taxas sem ruído é dada por: 

(R
(n-m)* _ R(n)* R(n)* _ R(m») 

* n - m cov t+m ~ '-t , ~ '-t t 
f3 =--. , 

m var (~n)* _ ~m») 
(37) 

tem-se que: 

( R(n)" R(m») 
* var ~'-t - ~'-t n - m var (cd 

f3mqo = f3 () ») - - . ( ( »)' var ~n _ ~m m var ~n) _ ~m 

Lembrando que: 

Var (R~n) _ ~m») = Var (~n)' _ ~m») + Var (cd, (38) 

então: 

f3* [Var (~n) - ~m») - Var (Ct)]_ n - m . lIar (Ct) 

Var (~n) _ ~m») m var (~n) _ ~m») 

~ {3' - ({3' + n;;, m) . "ar (:i:/~)Rjm») . (39) 

Se de HE espera-se f3* = 1, resulta que: 

(40) 

e: 

( ) = [(1 - f3mqo) 1 0.5. (R(n) _ R(m») 
a Ct (n/m) a t ~'-t , (41) 

diferente do apresentado em Hardouvelis (1994). 
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o 8 estimado por MQO da equação (18) tem a forma: 

( 
R(m) _ R(m) R(n) _ R(m)) cov ~<t+m t ,~<t t 

8
mqo = ( )' var ~n) _ R~m) 

(42) 

que, dado o ruído branco na taxa curta (equação (21)): 

R (m) R(m) R(m)' R(m)" ( ) 
t+m - ~ <t = t+m - t + Ct+m - Ct , (43) 

e 

(44) 

implica: 

(R(m)" R(m)" ( ) R(n)" R(m) ) 
COV t+m - ~<t + Ct+m - Ct , ~<t - ~<t - Ct 

var (~n) _ ~m)) (45) 

COV ~<t+m - ~<t , ~<t - t + COV ((Ct+m - Ct), -Ct) , 

[ 

( 
R(m)' R(m)' R(n)" R(m)) 1 

var (~n) _ ~m)) var (R~n) _ ~m)) 
ou, 

Como o coeficiente angular da regressão (7) para taxas sem ruído é dada por: 

COV (~:;,: _ ~m)' ,~n)' _ R~m)) 
8*=--~----~------~----~ 

var (~n)* _ ~m)) , (46) 

tem-se que: 

( 
(n)' R(m)) 

* var Rt - ~<t var (Ct) 

8mqo = 8 ( ) + ( ) . var ~n) _ ~m) var ~n) _ ~m) 
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Lembrando que: 

Var (R!n) - R!m») = Var (R!n)* - R!m») + Var (Ct) , (47) 

então: 

_ 8* [V ar (R!n) - R!m») - Var (Ct)] + var (Ct) 

Var (R!n) - R!m») var (R!n) - R!m») 

8*+(-8*+1). var(cd . 
var ( R~n) - R!m») 

(48) 

C Derivação da Equação (26) 

Adiantando a equação (23) em m períodos e subtraindo dela mesmo, obtemos: 

aplicando a equação (??) para as taxas teóricas e fazendo Et<Pk,t = O, obtemos: 

R(n-m)* _ R(n)* = ~ (R(n)* _ R(m) + ç ) 
.L'1;+m t n _ m.L'1; .L '1; <"t+m' (50) 

substituindo a equação (50) na equação (49), temos: 

(1: ~)~ m (R!n)* _ R!m) + çt+m) = (R!:~m) - R!n») + d· (R!~~ - R!m»), (51) 

substituindo a equação (23) no lado esquerdo da equação (51), e reescrevendo-a, chegamos 
a: 

(R!:~m) - R!n») = ~ (R!n) - R!m) + (1 + d) . çt+m) - d· (R!~~ - R!m»). (52) 
n-m 

Da equação (7) temos: 

( R(n-m) _ R(n) R(n) _ R(m») 
n - m cov .L'1;+m .L'1; ,.L'1; t 

f3mqo = - . ( () (») , m var ~n _ ~m 
(53) 

substituindo (52) em (53), 

(1 + d) . cov (ç R(n) - R(m») d. cov (R(m) _ R(m) R(n) _ R(m») 
<"t+m'.L'1; .L '1; n - m t+m t ,.L'1; t 

f3mqo = 1 + ( ) - - . ( ( ») , var R!n) - R!m) m var ~n) - R!m 
(54) 
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supondo cov (çt+m' ~n) - R~m)) = O e utilizando o estimador de MQO 8 da equação (18), 

f3mqo = 1 - n - m . d. 8mqo ou d = [1 ~ f3mqo] . ( m ) 
m mqo n - m 

(55) 
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Capítulo 3 

On the Welfare Costs of Business Cyeles in the 20th 
Century 

Osmani Teixeira de Carvalho Guillén*t 

Abstract 

Lucas(1987) has shown a surprising result in business-cycle research, that the 
welfare cost of business cycles are relatively small. Using standard assumptions on 
preferences and a reasonable reduced form for consumption, we computed these welfare 
costs for the pre- and post-WWIl era, using three alternative trend-cycle decomposition 
methods, but focusing on the multivariate Beveridge-Nelson decomposition. The 
post-WWII period is very quiet, with the welfare costs rarely exceeding 1 % of per-capita 
consumption. However, for the pre-WWIl era this basic result is dramatically altered. 
For the Beveridge-Nelson decomposition, with reasonable preference parameter and 
discount values, we get a compensation of about 5% of consumption, which is by all 
means a sizable welfare cost (about US$ 1,000.00 a year). Even for alternative methods, 
such as the linear time-trend model, we found welfare costs of about 2% of consumption 
(about US$ 400.00 a year). 

Keywords: Business cycles, welfare costs, cointegration, Beveridge-Nelson decomposition. 
JEL Codes: E32; C32; C53. 
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3.1 Introd uction 

A main question of economics is whether governments should or should not intervene in 
markets. Although there are several aspects of this issue, a particularly important one in 
macroeconomics is the welfare costs of business cycles. The idea is straightforward. The 
best a macroeconomist can hope to achieve in terms of welfare improvement is eliminating 
completely the cyclical variation of macroeconomic aggregates. In some sense, this is the 
equivalent to eliminating systematic risk, even if idiosyncratic risk is still present. Assuming 
a complete success in this task, Lucas (1987, 3) calculates the amount of extra consumption 
a rational consumer would require in order to be indifferent between an infinite sequence 
of consumption under uncertainty and a certain sequence which is cycle free. For 1983 
figures, using a reasonable parametric utility function (CES or Power utility function), and 
post-WWII data, the extra consumption is about $ 8.50 per person in the U.S., a surprisingly 
lowamount. 

This led to the conclusion that eliminating business cycles is undesirable, since the 
upper-bound of its payoff is extremely low, while the cost of implementing such policy 
may be high. The power of the argument comes from the simplicity of the calculations, 
which basicalIy rely on the assumption that consumption is log-Normally distributed about 
a deterministic trend and that preferences are represented by a CES utility function. 
SpecificalIy, it is not assumed a fulI structural model describing how the economy works, and 
consumption is described using only actual data and a reduced formo The only structure 
imposed is how preferences are represented. 

Several papers have been written since Lucas first presented these results and subsequent 
work have either changed the basic environment of the problem or relaxed the basic 
assumptions made to compute the welfare costs of business cycles. For example, Irnrohoroglu 
(1989) and Atkeson and Phelan (1995) recalculated welfare costs using a structural model in 
an artificial-economy environment, where the hypothesis of complete markets was relaxed. 
Obstfeld(1994), Van Wincoop(1994), Pemberton(1996), Dolmas(1998) and Tallarini(2000) 
have either changed preferences or relaxed expected utility maximization1

. In some of these 
papers, the welfare costs of business cycles can reach up to 25% of per-capita consumption 
in alI dates and states of nature. 

Of course, these extreme results can be criticized on different grounds. Incomplete 
markets are a fact of life in real economies. Even in good times, some people wilI suffer 
from the fact that they cannot insure against undiversifiable risk, and there is not much 
macroeconomic policy can do about that. Regarding preferences, Otrok(200l) notes that "it 
is trivial to make the welfare cost of business cycle as large as one wants by simply choosing 
an appropriate form for preferences." This happens because, when time separability of the 
utility function is lost, consumers treat economic fluctuations as changes in growth, which, 

lObstfeld and Dolmas have also changed the representation of (the log of) consumption to include a unit 
root in the autoregressive polynomial. 
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of course, have large welfare effects. 
In this paper we depart from the original exercise of Lucas in two different ways, while 

keeping the CES specification for the utility function. First, we use Beveridge and Nelson 
(1981) to decompose (the log of) consumption in a trend and a cyclical component. In this 
case, the trend wiIl be stochastic and modeled as a random walk2 • This choice relies on a 
sizable amount of econometric evidence available on consumption, or, alternatively, on the 
amount of authors that have used the unit-root specification, e.g., HaIl(1978), Nelson and 
Plosser(1982), CampbeIl(1987), King et al.(1991), Cochrane(1994), and, recently, Issler and 
Vahid(200l), inter alia. As a curiosity, and to make our results comparable to previous work, 
we also modelled the trend as either a deterministic linear process (with and without a break) 
or following a slowly evolving secular process captured by the Hodrick and Prescott(1997) 
filter. The use of the Beveridge-Nelson decomposition is potentially an interesting departure 
from the benchmark case because the unconditional variance of consumption wiIl be infinite. 
That feature can lead to a high payoff for eliminating consumption variability. Our second 
departure from Lucas is changing the sample from which to compute the moments of 
consumption. The whole of the literature chose to work with post-WWII data. However, for 
this period, actual consumption is already a result of counter-cyclical policies, and potentially 
smoother than what it otherwise have been in their absence. Hence, the previous literature 
measured the benefits of a marginal effort of business-cycle smoothing, and not the welfare 
costs of business cycles observed in economies with no counter-cyclical policy. To compute 
the latter we also use pre-WWII data, being able to discuss "The Welfare Costs of Business 
Cycles in the 20th Century." 

Our paper has two original contributions. First, we take an econometric approach, 
asking the question of how to best model the reduced form for consumption prior to any 
welfare calculations. This, coupled with the CES specification for preferences, is enough to 
compute the welfare cost of business cycles. In this sense, we go back to the idea behind the 
original exercise. Indeed, as noted by Lucas(1987, p. 30): "It is worth re-emphasizing that 
these calculations rest on assumptions about preferences only, and not about any particular 
mechanism - equilibrium and disequilibrium - assumed to generate business cycles." While 
our focus is on the reduced form, other authors have recently focused on structural forms. 
For example, TaIlarini(2000) and Otrok(200l) choose preference parameters respectively to 
match financiaI data and observed fluctuations in a general equilibrium model of business 
cycles, despite the fact that several of those structural models have failed to pass either 
econometric specification tests or being counter-factual; see the evidence against these models 
in Hansen and Singleton(1982, 1984), Epstein and Zin(1991) and Mehra and Prescott(1985). 
Our second original contribution is using pre- and post-WWII data to compute welfare costs. 
As is well known, business cycles in these two periods are very different; see Romer(1986, 
1989, 1990) and Watson(1994). This aIlows making the distinction between welfare costs and 

2Lucas(1987, pp. 22-23, footnote 1) explicitely considers the possibility that the trend in consumption is 
stochastic as in Nelson and Plosser(1982). 
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marginal welfare costs of business cycles. Using long-span data has the additional benefit 
of taking into account the existence of rare recurrent events with a large impact on welfare, 
which may be absent when short-span data is used. 

The paper is divided as follows. Section 2 provides a theoretical and statistical framework 
to evaluate the welfare costs of business cycles. Section 3 provides the estimates that are used 
in calculating them. Section 4 provides the calculations results, and Section 5 concludes. 
There is also an Appendix providing the econometric background necessary to implement 
the calculations carried out in the paper. 

3.2 The Problem 

Lucas (1987) proposed the following way to evaluate the welfare gains of cycle smoothing. 
Suppose that consumption (Ct) is log-Normally distributed about a deterministic trend: 

Ct = ao (1 + aS exp ( -~O";) Zt, (1) 

where In (Zt) '" N (O, 0";). Cycle-free consumption will be the sequence {c;}:o , where 
c; = E(Ct) = ao{1+adexp(-~O";)E(Zt) = ao{1+alr Notice that {c;}:o is the 
resulting sequence when we replace the random variable Ct with its unconditional mean. 
Hence, for any particular time period, Ct represents a mean-preserving spread of c; . 

Another intuitive way of thinking about c; is realizing that, if there is no mean correction 
exp (-~O";) in (1), letting Ct = ao (1 + ad Zt, then, 

Hence, c; is a degenerate random variable with all the mass of its distribution in ao (1 + at}t, 
which is risk free. It then becomes obvious that the term exp (-~O";) in (1) is just the mean 
correction that makes Ct a mean-preserving spread of c;. 

Of course, risk averse consumers prefer {c;}:o to {cd:o. Then, to evaluate the welfare 
gains of cycle smoothing, amounts to calculating À, which solves the following equation3

: 

E ( Eo t, j3'u «1 +.x) c,)) ~ t, j3'u (c;), (2) 

where Et (.) = E (. I Ot) is the conditional expectation operator of a random variable, using 
Ot as the information set. Then, the welfare cost is expressed as the compensation À, that 

3Notice that Lucas (1987) uses the unconditional mean operator instead of the conditional mean operator 
in (2). The same problem can be proposed using the conditional expectation instead. This is exactly how 
we proceed in this paper. 
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consumers would require at all dates and states of nature, which makes them indifferent 
between the uncertain stream {Ct} ~o and the stream {cn ~o. N otice that uncertainty 
here comes in the form of stochastic business cycles, since the trend in consumption is 
deterministic. 

To start the discussion of difference-stationary consumption, we first assume that the 
utility function is in CES class: 

(3) 

where u (Ct) approaches In (Ct) as cf> ----+ 1. As shown in Beveridge and Nelson(1981), every 
linear difference-stationary process can be decomposed as the sum of a deterministic term, 
a random walk trend, and a stationary cycle (ARMA process). This result was generalized 
by Stock and Watson(1988) in a multivariate framework, and can be shown to apply to a 
cointegrated vector autoregression (VAR), or vector error-correction model (VECM). 

The analogue of (1) when consumption is difference stationary is: 

2 t t-l 

In (Ct) = In (ao) + In (1 + OI) . t - ~t + L fi + L 'ljJj/-lt-j 
i=1 j=O 

2 

= In (00· (1 + od) - i + In (Xt ) + In (Yí), (4) 

where In [ao (1 + oS· exp (-wV2)] is the deterministic term, In (Xt ) = L!=1 fi is the 
random walk component, ln(Yí) = L~:~'ljJj/-lt-j is the .MA(oo) representation of the 

t-l t-l 

stationary part (cycle), and w; = 0"11 . t + 2·0"12 L 'ljJj + 0"22 L 'IjJ; is the conditional variance 
j=O j=O 

of In (Ct), included in the mean-correction termo 
The permanent shock ft and the transitory shock /-lt are assumed to have a bi-variate 

Normal distribution as follows: 

( ~t ) ~ IN ( ( ~ ), (~~~ ~~~)), (5) 

i.e., shocks are independent, thus uncorrelated, across time, but may be contemporaneously 
correlated if 0"12 =1= o. 

Under normality, the structure in (5) encompasses several cases of trend-cycle 
decomposition methods existent in the literature, particularly those based on the 
Beveridge-Nelson decomposition. For example, the Unobserved Components method 
discussed by Watson(1986) and the method in King et al.(1991) impose 0"12 = O, which 
is not required in the method proposed by Vahid and Engle(1993). 

Calculating the welfare cost of business cycles for the difference-stationary case requires 
first a discussion on how to deal with the fact that now uncertainty comes both in the trend 
and the cyclical component of In (Ct). Moreover, since the trend component has a unit root, 
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its unconditional mean and variance are not defined. Notice that, in the exercise proposed 
by Lucas, all the cyclical variation in In (Ct) is eliminated, which is equivalent to eliminating 
ali its variability, since the trend is deterministic. Here, this equivalence is lost, because the 
trend is stochastic as well. 

To deal with this issue, we follow Obstfeld(1994) in considering not the unconditional 
expectation operator E (.), but the conditional expectation operator Eo (-) in (2), where 
now c; is redefined as c; = Eo (Ct). Therefore, we are assuming that it is possible to offer 
the consumer an uncertain consumption stream c; (with no trend and cyclical variation) 
based on information available at the outset of the problem. Of course, the alternative for 
the consumer is to face Ct, which has a conditional variance that depends on w~. Because 
consumption has now a unit root, w~ --t 00, as t --t 00 (although w~ < 00 for alI t finite). 
Hence, uncertainty can get relatively large as the horizon increases, which may be balanced 
by the fact that there is discounting in the welfare function; see the interesting discussion in 
Obstfeld. 

As in Obstfeld, the problem we propose solving here is: 

00 00 

(6) 
t=o t=o 

Under (3), (4) and (5), and using the properties of the moments of log-normal distributions, 
we can calculate (6). Apart from an irrelevant constant term, its left-hand side is given by: 

Notice that, (7) converges if (3 (1 + 0:1)1-4> exp [- (l-4>J<P<rll] < 1. 

Calculating the conditional mean of Ct yields c; = Eo (cr) = 0:0 (1 + o:d exp ( - '4) x 

Eo (XtYt) = 0:0 (1 + o:d. Hence, apart from an irrelevant constant term, the right-hand side 
of (6) is: 

(8) 

which converges if (3 (1 + 0:1)1-4> < 1. 
Given the parameters defining the processes {c;} ~o and {cr} ~o' À (</>, (3) is: 

(9) 

63 



t-l t-l 

If in w; in (9), we replace a12 L 'ljJj and a22 L 'IjJ; by their respective unconditional 
j=O j=O 

00 00 

counterparts, ã12 a12 L 'ljJj and ã22 = a22 L 'IjJ; (which may be a reasonable 
j=O J=O 

approximation even for relatively small t, and a very good approximation for intermediate 
and large t), making w; = au . t + 2ã12 + ã22 , and assuming that the conditions for (7) and 
(8) to converge holds, (9) converges to: 

which shows the way we chose to estimate À( 4>,;3) in this paper4 , for 4> =1= 1; a similar formula 
applies for the cases when 4> = 15 • 

We now turn to other possible ways of modelling the trend component. If the trend 
is modelled as a deterministic function of time (with or without a break), as in (1), then 
the analysis is done as originally proposed by Lucas(1987)ti. In spite of the fact that Lucas 
has proposed the analysis as in (2) above, he actually implemented it in a different way 
(see Lucas(1987, footnote 2, p. 23)), removing the trend in consumption using the filtering 
procedure proposed in Hodrick and Prescott(1997). The filter is two sided, i.e., uses past and 
future consumption values to get the slowly-moving trend. In principIe, the trend removed 
using such a procedure should be treated as a random variable. However, for simplicity, Lucas 
treated the trend as deterministic, which we also do here. Hence, when using the Hodrick 
and Prescott trend, our results should be viewed as a lower-bound for the welfare cost of 
business cycles. To implement the calculations in this case, we computed the deterministic 
growth rate present in the Hodrick and Prescott trend, treating the cyclical component as in 
(6) above. Hence, Ct = ao (1 + aDt exp(-a;,j2)z;, ln(z;) rv N (a, a;,), and c; = a~ (1 + a~)t, 
where a~ and a~ are now the deterministic components associated with the Hodrick-Prescott 
trend, and z; is the residual cyclical component associated with it. 

IJumping straight to our results, we have observed that, for ali values of (rjJ,/3) we considered here 

/3(1+01)1-<1> < 1. However, it was not always the case that /3(1 +ol)I-<I>exp [_(I-<I>J<I><T" ] < 1, since 

the term exp [- O-<I>J<I><T " ] was always greater than unity, and sometimes large enough as to prevent the 

convergence condition to hold. 
5When (the log of) consumption is a random walk, as in Obstfeld(1994), (10) collapses to equation (5) 

in his paper; see p. 1474. 
6When the trend has a break, as in Perron (1989), to be consistent with the original idea of one break 

only, where the pre- and post-break periods are kept proportional as t -+ 00, we do not present sub-period 
analyses. The break year is chosen to be 1929 and welfare costs are computed for the 1901-2000 period. 
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3.3 Reduced Form and Long-Run Constraints 

A full discussion of the econometric models employed here can be found in Beveridge 
and Nelson(1981), Stock and Watson(1988), Engle and Granger(1987), Campbell(1987), 
Campbell and Deaton(1989), and Proietti(1997). We start by assuming that Yt = 
(ln (Ct), In (lt))' is is a 2 xl vector containing the logarithms of consumption and disposable 
income. We also assume that both series individually contain a unit-root, and are generated 
by a p-th order vector autoregression (VAR): 

Yt - 7r1Yt-1 - 7r2Yt-2 - ... - 7rpYt-p = ét, 

(In - 7r1L - 7r2L2 - ... - 7rpLP) Yt = ét, or, 

rr (L) Yt = ét· 

and we decompose rr (L) = In - 7r1L - 7r2L2 - ... - 7rpLP as: 

rr (L) = - rr (1) LP + (1 - L) f (L) , 

leading to the vector error-correction model (VECM): 

!:lYt - f 1!:lYt-1 - f 2!:lYt-2 - ... - f p- 1!:lYt-p+1 - rr (1) Yt-p = ét, or, 

!:lYt - f 1!:lYt-1 - f 2!:lYt-2 - ... - f p- 1!:lYt-p+1 - 'Yo:'Yt-p = ét, 

where fi = -In + l:i=1 7ri, j = 1,2,··· , p - l. 
Cointegration between the logarithms of consumption and income arises naturally using 

the theory of permanent-income. There, consumption can be viewed as proportional to the 
expected present discounted value of all income stream. Hence, the expected present value 
of consumption and income are equal, and both series are proportional in the long mn. 
Indeed, using a logarithm approximation to the equations implied by permanent-income 
theory, Campbell(1987) and Campbell and Deaton(1989) show that the logarithm of the 
saving ratio: 

St = In (St/ lt) = In ((lt - Cd / lt) = In (1 - Ct/ lt) 

:::::: - In ( Ct/ lt) = In (lt) - In ( Ct ), (11) 

can be approximated by the present-value of expected future-income growth Et (!:lln lt+s): 

00 

St :::::: - L pS Et (!:lln lt+s) , (12) 
s=1 

where p is the one-period discount factor for future income growth. 
Combining (11) and (12) shows that: 

00 

In (ld -In (Ct ) :::::: - L pS Et (!:lln lt+s) , (13) 
s=1 
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i.e, that the logarithm difference between disposable income and consumption is stationary. 
Hence, the logarithms of consumption and disposable income must cointegrate if In (Id is an 
integrated series. Moreover, the cointegrating vector wiIl be a = (-1, 1)'. Hence, the final 
reduced form to be estimated, after appropriate testing is: 

(14) 

We turn now to the discussion of how to extract trends and cycles from (14). Jumping 
straight to our results, we found that the system (14) is weIl described by a VECM(l), 
which can be put in state-space form, as discussed in Proietti(1997): 

tlYt+l = Z It+l 

It+l = Tlt + Z'êt+l, 

where, 

It+l = [ tlX~:1 1 ' T = [ r 1I; ';' ~ , 1 
a'Yt-l O a' 1 

with the associated VECM being, 

tlYt = r 1tlYt-l + ,a' Yt-2 + êt, and, 

Z = [12 O OJ. 

(15) 

From the work of Beveridge and Nelson(1981), and Stock and Watson(1988), ignoring 
initial conditions and deterministic components, the series in Yt can be decomposed into a 
trend (Ilt) and a cyclical component ('l/Jt), as foIlows: 

where, 

Yt = Ilt + 'l/Jt , 

1 

Ilt = Yt + lim ~ Et [tlYt+iJ, and, 
1--+00 L-

i=1 
1 

'l/Jt = -lim ~ Et [tlYt+i]. 
1--+00 L-

i=1 

It is straightforward to show that Ilt is a multivariate random-walk. Using the state-space 
representation (15), we can compute the limits above. The cyclical and trend components 
wiIl be, respectively: 

'l/Jt = -Z [Im - Tr1 Tlt, 

Ilt = Yt - 'l/Jt · 

66 

(16) 



or, using formulas (6) and (7) in Proietti(1997), 

(17) 

and 

(18) 
i=1 

where K and Pare projection matrices; see the Appendix. 
We can also use (15) to forecast trend and cyclical components at any horizon into the 

future. The forecast of 'ljJt+s' given information up to t, is: 

and the forecast of /-lt+s' given information up to t, is: 

~ 

/-l t+slt = /-lt, 

since the best forecast of a random walk t + s periods ahead is simply its value today. 
To fully characterize the elements in (10), we need to compute the variance and the 

covariance of forecasts of trend and cyclical components. Recall that the conditional 
expectation of a log-Normal random variable is just a function of the mean and variance of the 
normal distribution associated with it. Hence, to compute the variances of these forecasts, 
we have just to apply standard results of state-space representations. It is straightforward 
to show that: 

Et [(/-lt+s - Pt+slt) (/-lt+s - Pt+Slt)'] = s . K Q K', 

where Et [ét+ié~+i] = Q, and that, 

and 

E, [(I"H -j<'HI') (,p'H - ;);'+'I,r] ~ KQV' + K [~QW(i)'] P', 

where V = [P - Kr* (1)], as computed in the Appendix. 
Based on these last three covariance matrices the correlations between trend and cyclical 

components of the data can be fully characterized, recalling that Yt = (In (Cf) , In (lt) )'. Hence, 
to get the corresponding element of means, variances, and covariances associated with In (Cf), 
one has simply to choose the appropriate elements of these vectors and matrices. 
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3.4 Empirical Results 

Data for consumption of non-durables and services were obtained from DRI from 1929 
through 2000. Data for consumption of perishables and services from 1901 to 1929 were 
obtained from Kuznets(1961) in real terms, and then chained with DRI data, resulting in 
a long-span series for consumption of non-durables and services from 1901-2000. Data for 
real GNP were also extracted from DRI from 1929 through 2000 and from Kuznets from 
1929 through 2000. Data on population were extracted from Kuznets and DRI, and then 
chained. Figure 3.1 presents the data on consumption and income per-capita for the whole 
period 1901-2000. The peculiar features are first the magnitude of the great depression in 
both consumption and income behavior, and second the fact that pre-WWII data present 
much more volatility than post-WWII data. 

We fitted a bi-variate vector autoregression for the logs of consumption and income. 
Lag length selection indicated that a VAR(2) with an unrestricted constant term was an 
appropriate description of the dynamic system. This was true not only in terms of minimizing 
information criteria but also because this specification did not fail diagnostic testing. 

Table 3.1 presents results of the cointegration test using Johansen's(1988, 1991) 
technique. The Trace Statistics for the null of no cointegration and of at most one 
cointegrating vector were respectively 16.43 and 0.18. At 5% significance, we concluded that 
there is one cointegrating vector, given by (-1.000,1.005)'. Conditioning on the existence of 
one cointegrating vector, we tested the restriction that it was equal to ( -1, 1)'. Testing this 
hypothesis, using the likelihood-ratio test in Johansen(1991), yielded a p-value of 0.831, not 
rejecting the null at usual leveIs of significance. An interesting by-product of cointegration 
analysis is testing the significance of the error-correction term in each regression of the 
system. The t-statistics associated with this test are -0.07 and 3.16, for the regression 
involving consumption and income respectively. Hence, the error-correction term affects 
income but not consumption, and the latter is long-run weakly exogenous in the sense of 
Engle, Hendry, and Richard(1983) and Johansen(1992). 

Given the restricted VECM found in the empirical analysis, we implemented 
the multivariate Beveridge and Nelson(1981) decomposition in the form suggested by 
Proietti(1997). Figure 3.2 shows the result of this exercise. The consumption series and 
the trend are very close throughout the whole period, reflecting the fact that agents do 
update their beliefs about future income, and that the permanent-income theory is probably 
a reasonable approximation to consumption behavior; see Cochrane(1994) inter alia. It is 
obvious that the cyclical component of consumption varies much more in the pre-WWII 
era than after that period; see also Figures 3.3-3.5 for a similar pattern under alternative 
decompositions. 

Table 3.2 displays the description of the data in terms of the parameters estimates 
associated with the reduced form of (the log of) consumption under alternative models 
for the trend in it. Estimates are obtained for three distinct periods: pre-WWII data -
1901-1941, post-WWII data - 1947-2000, and the whole sample - 1901-2000. It is obvious 
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that uncertainty in the pre-WWII period is much larger than in the post-WWII period. 
For example, using the Beveridge and Nelson decomposition, the variance of the trend 
and cyclical innovations are more than one order of magnitude larger in the pre-WWII 
era than in the post-WWII era. Moreover, growth rates were about 50% larger in the 
post-WWII era compared with the pre-WWII era. These results, of course, wiIl impact the 
final computations of welfare measures. 

The estimates of the welfare cost of business cycles in the 20th Century are presented in 
Table 3.3. We start the discussion using the post-WWII period, keeping at hand the Lucas 
benchmark values for comparison. First, it is comforting to note that, when the HP filter is 
used, we were able to reproduce his benchmark numbers almost exactly for the 1947-2000 
sample, although we use annual data with a larger span and he used quarterly data only 
up to 1983. Second, the linear time trend model produced numbers that are about five 
times higher than those produced using the HP filter. This shows that interchanging these 
procedures is not innocuous in this context, since the variance of the cyclical components 
increases dramaticaIly when the linear time trend is used. Third, using the Beveridge and 
Nelson decomposition for post-WWII data gives qualitatively the same results of using the 
linear time trend model: 0.25% of consumption for the former (associated with li> = 2 and 
(3 = 0.971), and about 0.4% of consumption for the latter (associated with li> = 2). Although 
these numbers are much higher than the 0.04% (US$ 8.50) found by Lucas, they are not a 
sizable amount either. 

We now turn our attention to the analysis of the pre-WWII period (1901-1941). First, 
the linear time trend model produced numbers that are about five times bigger than those 
produced using the HP filter. For a reasonable degree of risk aversion (li> = 2) we get welfare 
costs of about 1% of consumption, which translates into US$ 200.00 a year in current value. 
Second, using the Beveridge and Nelson decomposition for post-WWII now gives completely 
different results than those using the other two methods. For higher degrees of risk aversion 
(li> > 15) there is no compensation that wiIl make the consumer indifferent between the 
uncertain stream {Cf}:o and the stream {c;}:o . This happens because the variance of 
the innovation of the trend component is too high. For reasonable preference parameter 
and discount values ((3 = 0.971, li> = 2) we get a compensation of about 5% of consumption, 
which is by alI means a sizable welfare cost (about US$ 1,000.00 a year). This last estimate 
is about half of the estimates in Dolmas(1998), TaIlarini(2000) and Van Wincoop(1994), 
where preferences exhibit non-separability across time. However, our results are obtained 
with the same preference setup as in Lucas, where the only difference is the way the trend 
in consumption is defined, and the sample period used to compute the moments of the data. 

Results for the whole period 1901-2000 are indeed a convex combination of those 
of pre- and post-WWII eras. For reasonable preference parameter and discount values 
((3 = 0.971, li> = 2) we get a compensation of about 2% of consumption, with the Beveridge 
and Nelson trend, of about 0.6% of consumption, with the linear trend, and of about 0.1% 
of consumption, with the HP trend. 

From the discussion above, focusing on the Beveridge and Nelson decomposition, we can 
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conclude the following. First, the marginal welfare cost of business cycles is small. Hence, 
it makes little sense to deepen current counter-cyclical policies. Second, from the point of 
view of a pre-WWII consumer, the welfare costs of business cycles were sizable. Indeed, 
for reasonable parameter values (;3 = 0.971,4> = 2) they were about 5% of consumption in 
all dates and states of nature. Therefore, from her (his) point of view, it made sense to 
have had counter-cyclical policies implemented. Last, a comparison between the welfare 
costs of business cycles in the pre-WWII and post-WWII period can give some idea of 
the effectiveness of counter-cyclical policies implemented in the latter period. Since welfare 
costs decreased from about 5% to about 0.3% of consumption, if this reduction can be 
credited to the existence of counter-cyclical policies, then the latter have been proven effective 
in increasing the welfare of rational consumers. Moreover, it is hard to find any type of 
implemented economic policy in the name of which it could be claimed such an impressive 
impact on welfare. 

3.5 Conclusions 

A major issue in macroeconomics is whether or not governments or central banks should 
pursue counter-cyclical policies. As central banks are nowadays more prone to implement 
inflation targeting policies, and these policies aim to reduce the variance of the cyclical 
component in output, this question is really contemporary. 

Using only standard assumptions on preferences and a reasonable reduced form for 
consumption and income, we computed the welfare cost of business cycles for the 20th 
Century using three alternative trend-cycle decomposition methods, but focusing on the 
results ofthe Beveridge and Nelson(1981) decomposition. We found that the post-WWII era 
was a very quiet one, with the welfare costs rarely exceeding 1% of consumption. Although 
the benchmark values computed by Lucas are relatively modest compared to this value, our 
basic conclusion is that deepening counter-cyclical policies is futile. 

However, if we focus on the pre-WWII era, this basic conclusion is altered. The linear time 
trend model produced numbers that are about five times higher than those produced using 
the HP filter. For a reasonable degree of risk aversion (4) = 3) we get welfare costs of about 
2% of consumption. This translates into US$ 400.00 a year in current value. The Beveridge 
and Nelson decomposition, for pre-WWII, gives completely different results than those using 
the other two methods. For higher degrees of risk aversion (4) > 15) there is no compensation 
that will make the consumer indifferent between the uncertain stream {Cf}:'o and the stream 
{ c;}:'o . This happens because the variance of the innovation of the trend component is too 
high. For reasonable preference parameter and discount values (;3 = 0.971,4> = 2) we get a 
compensation of about 5% of consumption, which is by all means a sizable welfare cost (about 
US$ 1,000.00 a year). This last estimate is about half of the estimates in Dolmas(1998), 
Tallarini(2000) and Van Wincoop(1994), where preferences exhibit non-separability across 
time. However, our results are obtained with the same preference setup as in Lucas, where 
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the only difference is the way the trend in consumption is defined. 
From the discussion above, focusing on the Beveridge and Nelson decomposition, we can 

conclude the following. First, the maryinal welfare cost of business cycles is small, which 
goes against deepening current counter-cyclical policies. However, from the point of view 
of a pre-\V\VII consumer, the welfare costs of business cycles were sizable. Second, since 
welfare costs of business cycles decreased from about 5% to about 0.3% of consumption, from 
the pre-\V\VII to the post-\V\VII era, if this reduction can be credited to counter-cyclical 
policies, then the latter have been proven very effective. 
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A State-Space Representation for Error-Correction 
Models and the Beveridge and Nelson 
Decomposition (Proietti( 1997) ) 

Proietti(1997) discussed in some length how the Beveridge and Nelson(1981) decomposition 
can be put in state-space formo Here we adapt some of this discussion. If the series Yt are 
generated by a vector autoregression (VAR): 

Yt - 7f1Yt-1 - 7f2Yt-2 - ... - 7f pYt-p = Et, 

(In - 7f1L - 7f2L2 - ... - 7fpLP) Yt = Et, or, 

TI (L) Yt = Et· 

TI (L) = - TI (1) LP + (1 - L) r (L) , 

leading to the vector error-correction model (VECM): 

b..Yt - r1b..Yt-1 - r 2b..Yt-2 - ... - rp-1b..Yt-p+1 - TI (1) Yt-p = Et, or, 

b..Yt - r1b..Yt-1 - r 2b..Yt-2 - ... - rp-1b..Yt-p+1 - "Io:'Yt-p = Et, 

where r j = -In + 'L1=1 7fi, j = 1,2,··· ,p - 1, it is straightforward to put the latter into 
state space formo To save space, and jumping straight to the series modelled here, we 
start by assuming that b..Yt is a 2 x 1 vector containing the instantaneous growth rates of 
consumption and income, which can be modelled as VECM(l) (or a VAR(2)), where o:'Yt is 
the error-correction vector and "I is the adjustment coefficient vector. The state-space form 
of the VECM(l) is as follows: 

b..Yt+1 = Z It+1 (19) 

IH1 = Tlt + Z'Et+1' 

where, 

[ 

b..Yt+1 1 [ rI - "10:' - "I 1 
It+1 = ~Yt ,T = 12 ~ o , 

o: Yt-I o o: 1 
and, 

Z = [h o O]. 

A.I Trends and Cycles and State-Space Representation 

The basic idea in Beveridge and Nelson(1981) is that, for unit-root processes with zero drift, 
the random-walk trend in the series and its long-run forecast wiIl both be the same. Hence, 
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for series in Yt can be decomposed into a trend (lLt) and a cyclical component ('l/Jt), as foIlows: 

where, 

1 

ILt = Yt + lim L Et [b.Yt+il, and, 
1---+00 

;=1 

1 

'l/Jt = -lim ~ Et [b.Yt+il· 
1---+00 L 

;=1 

Using (19), we can compute the limits above. The cyclical component wiIl be: 

The trend in Yt can be simply computed as: 

A.2 Computing Mean Squared Errors 

From Proposition 2 in Proietti(1997), 

and, 

or, 
b.lLt+1 = (IN - p)(r (1) + 'Ya')-ICt+l' 

where P = (r (1) + 'Ya,)-I'Y [a'(r (1) + 'Ya,)-I'Yl a', and r (L) 
decomposed as: 

in the present contexto 
From (22) we have, 

r (L) = r (1) + (1 - L) r* (L), where, 

r* (L) = rI, 

s 

ILt+s = ILt + (IN - p)(r (1) + 'Ya ,)-1 LCt+;, 
;=1 

76 

(20) 

(21) 

(22) 



which implies that íLt+slt = Et [J.lt+s] = J.lt. Denoting K = (IN - P)(f (1) + ')'0:')-1, and 

(J.lt+s - íLt+slt) = K E:=1 Et+i we have, 

E [(/"H - íl.+.I,) (/,,+. - íl.+.I')'] ~ K (t, Q) K' (23) 

= s·KQK', 

where E [E+itE~+i] = Qi = Q. On the other hand, from (21), 

'l/Jt+s = -Kf* (L) .6.Yt+s + PYt+s, 

but, .6.Yt+1 = ZT ft + Et+1, which implies that .6.Yt+s = ZT ft+s-1 + Et+s. However, 
Yt+1 Yt + ZTft + Et+1, which implies that Yt+s Yt + Z (E:=1 Ti) ft + 

E:~: (IN + Z {E;:~ Ti} Z') Et+i +Et+s· Hence, :;t;t+slt = Et [1Pt+s] = -Kf* (1) ZTft+s-1 + 

PYt + PZ (E:=1 Ti) fil which implies that (1Pt+s - :;t;t+slt) = [P - Kf* (l)J Et+s + 

PE:~: (IN + Z {E;:~ Ti} Z,) Et+i· Denoting V = [P - Kf* (l)J and lV(i) 

( IN + Z { E;:~ Ti} Z,). Thus, 

and 

It is straightforward to extract the estimates of (T11, (T22, and (T12, in (5) from equations 
(23), (24) and (25). One has simply to evaluate them at sample estimates selecting their 
first diagonal element, which will correspond to consumption moments. 
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B Tables 

Table 3.1: Cointegration test - Johansen(1988, 1991) Technique 

Cointegrating Trace 5% .Àmax 5% 
Vectors under Ho Eigenvalues Stat. Crit. Value Stat. Crit. Value 

None 0.150 16.44 15.41 16.26 14.07 
At most 1 0.0018 0.18 3.76 0.18 3.76 

Estimate of the cointegrating vector is: (-1, 1.005) . 

Ho : (3' = (-1,1), conditional on r = 1, p-value = 0.831. 
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II Table 3.2: Consumption - Parameter Estimates in Equation (10) 

1901-2000 1901-1941 1947-2000 1901-00 
Linear 

BN HP Linear BN HP Linear BN HP Linear Break 

ln (1 + aI) 0.0207 0.0207 0.0207 0.0153 0.015 0.0145 0.02354 0.0234 0.0234 0.02322 
~ 

0.0010 0.0023 0.00014 all 
~ 

-0.0001 -0.0002 0.00001 aI2 
~ 

0.0003 0.0006 0.0051 0.0005 0.001 0.0082 0.00005 0.0002 0.0028 0.0019 a22 
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Table 3.3: Consumption Compensation (À%) for Different ((3,4» Values 
(a) Lucas (1987) Benchmark Values 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 4> = 20 
(3 = 0.950,0.971, 0.985 0.008 0.042 0.08 0.17 

(b) Beveridge-Nelson Decomposition 1901-2000 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 4> = 20 
(3 = 0.950 0.99 1.93 2.26 2.74 
(3 = 0.971 1. 75 2.35 2.54 2.97 
(3 = 0.985 3.45 2.74 2.77 3.14 

(c) Beveridge-Nelson Decomposition 1901-1941 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 4> = 20 
(3 = 0.950 2.21 5.63 10.42 
(3 = 0.971 3.92 7.35 13.28 
(3 = 0.985 7.83 9.15 16.29 

(d) Beveridge-Nelson Decomposition 1947-2000 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 
(3 = 0.950 0.14 0.25 0.27 
(3 = 0.971 0.24 0.29 0.30 
(3 = 0.985 0.47 0.33 0.32 
(e) Hodrick-Prescott Filter for Trend 1901-2000 

00 

00 

00 

4> = 20 
0.30 
0.31 
0.32 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 4> = 20 
(3 = 0.950,0.971,0.985 0.03 0.16 0.32 0.64 

(f) Hodrick-Prescott Filter for Trend 1901-1941 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 4> = 20 
(3 = 0.950 0.06 0.32 0.64 1.29 
(g) Hodrick-Prescott Filter for Trend 1947-2000 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 cb = 10 4> = 20 
(3 = 0.950,0.971,0.985 0.01 0.04 0.08 0.17 

(h) Linear Time Trend 1901-2000 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 4> = 20 
(3 = 0.950,0.971,0.985 0.26 1.29 2.60 5.26 

(i) Linear Time Trend 1901-1941 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 4> = 20 
(3 = 0.950,0.971,0.985 0.41 2.08 4.20 8.58 

(j) Linear Time Trend 1947-2000 

(3 Equivalent in a Yearly Basis 4> = 1 4> = 5 4> = 10 4> = 20 
(3 = 0.950,0.971,0.985 0.14 0.70 1.41 2.84 

80 



(k) Linear Time Trend with break 1901-2000 

f3 Equivalent in a Yearly Basis cp = 1 cp = 5 cp = 10 cp = 20 
f3 = 0.950,0.971,0.985 0.10 0.48 0.96 1.92 
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Consumption, Linear Trend and Cycle 
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Consumption, Linear Trend with break and Cyc1e 
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Capítulo 4 

Taxas de Cupom Cambial no Brasil: Componentes de 
Curto e Longo Prazo 

Osmani Teixeira de Carvalho de Guillén*H 

Resumo 

Este artigo analisa o comportamento da taxa de juros livre de risco cambial -
cupom cambial - na economia brasileira. Nós identificamos os componentes de curto 
e longo prazo de três medidas de taxa de retorno, as quais foram submetidas aos 
tratamentos econométricos propostos em Vahid e Engle (1993) e Proietti (1997). Os 
resultados sugerem a convergência das taxas de retorno para um equilíbrio de longo 
prazo. Identificamos a dominância do componente de longo prazo na determinação 
da trajetória do Prêmio do C-BOND e do componente de curto prazo no caso do 
Prêmio do Swap Cambial. Já para o Prêmio Descoberto de Juros não conseguimos 
identificar o dOllÚnio de qualquer componente. Associando o componente de longo 
prazo aos fundamentos da economia e os componentes de curto prazo a choques 
nominais, poderíamos dizer que, em termos relativos, o Prêmio do C-BOND estaria 
mais fortemente ligado aos fundamentos e o Prêmio do Swap Cambial a choques 
nominais. 

Palavras chave: fator estocástico de desconto, cointegração, decomposição tendência
ciclo, cupom cambial, taxas de juros de longo prazo. 

Código de classificação do JEL: C32, E47 e G18. 
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4.1 Introdução 

A taxa de retorno dos títulos se constitui em um dos preços mais importantes do sistema 
econômico, e talvez por isso mesmo as diversas facetas de sua evolução temporal não 
necessariamente interessam de maneira simétrica aos agentes. Administradores de carteira, 
por exemplo, em geral estão mais interessados em ativos com menores prazos de maturação 
e, por conseguinte, em conhecer o comportamento de curto prazo da taxa de juros. Por sua 
vez, planejadores e banqueiros centrais têm suas preocupações centradas na fixação ou no 
fortalecimento das bases para o crescimento sustentável da economia e, conseqüentemente, 
em conhecer o comportamento de longo prazo das taxas de juros. 

Certamente em resposta às diferenças nos interesses dos agentes, o enfoque dado pela 
literatura ao assunto também se diversifica. Baseada na teoria das expectativas, parcela da 
literatura [por exemplo, Campbell e Shiller (1983, 1991)] enfatiza os movimentos ao longo 
da estrutura a termo da taxa de juros -ETTJ, isto é, as relações entre taxas de curto e 
longo prazo. Esse enfoque busca essencialmente identificar em que nível se encontraria, em 
época futura, a taxa de juros de curto prazo ou em que medida o spread entre as taxas de 
longo e curto prazo seria um estimador não viesado da variação na taxa de curto prazo. 
A abordagem desperta maior interesse da parte de investidores individuais, cujas ações são 
bastante influenciadas pelas oportunidades de arbitragem entre prazos distintas. Seguindo 
em outra direção, parte da literatura [por exemplo, Feldestein e Eckstein (1970), Mehra 
(1994)] estuda os fundamentos, isto é, as variáveis que determinariam deslocamentos da 
curva de juros como um todo. Neste caso, a abordagem desperta mais interesse da parte de 
banqueiros centrais e de formuladores de política, pois busca identificar no comportamento 
de variáveis macroeconômicas - inflação esperada, agregados monetários, renda, balanço em 
conta corrente, dívida pública, taxa de câmbio real - a origem de mudanças na taxa de juros 
de equilíbrio em uma perspectiva de longo prazo. 1 

Em uma visão microeconômica, as escolhas dos indivíduos e firmas estabelecem a 
trajetória da taxa de juros no longo prazo, mas, em termos macroeconômicos, o nível e 
a trajetória da taxa de juros de curto prazo influenciam as ações dos supracitados agentes. 
Visto de outra maneira, as ações de política monetária, cujos efeitos reais se restringem 
ao curto prazo, influenciam as decisões de poupança dos indivíduos e de investimento das 
firmas; mas, as escolhas do banco central (do formulador de políticas) levam em conta tais 
decisões porque é o mercado de poupança e investimento quem define a taxa real de retorno 
do capital. Por fim, ao se analisar o fenômeno em uma terceira dimensão, a econométrica, 
haveria causalidade reversa entre as decisões micro econômicas e macroeconômicas. 

Nos mercados emergentes, haja vista o processo de integração porque passaram essas 
economias ao longo da última década, tem sido bastante difundida a prática da mensuração 
da taxa de retorno em uma moeda externa de referência internacional. No processo de 

1 Claro que isso não excluiria o desejo de conhecer os possíveis desvios da taxa efetiva em relação ao 
equilíbrio de longo prazo, eventos que, dentre outros motivos, poderiam ter origem no fato de a arbitragem 
de juros não acontecer imediatamente. 
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medição desta taxa livre de risco cambial - mais conhecida como "cupom cambial" -
invariavelmente recorre-se a uma variante das equações de paridade descoberta ou coberta 
de juros. A propósito, algumas pesquisas têm se ocupado em fundamentar a existência de 
desvios em relação as condições de paridade ou em utilizar os próprios desvios para estudar 
outros questões [Garcia e Barcinski (1996), Cardoso e Goldfajn (1997), Araújo e Flôres 
(2001)]. Embora neste trabalho tenhamos como pano de fundo as condições de paridade, 
nossa proposta se afasta das anteriormente citadas: vamos utilizar modelagem multivariada 
para decompor três séries de retorno - Prêmio Descoberto de Juros - PDJ, Swap Cambial e 
o Prêmio do Capitalization Bond (C-Bond) - nos respectivos fatores permanente (tendência 
ou de baixa freqüência) e transitório (ciclo ou de alta freqüência). Com isso, o trabalho 
traria uma contribuição no sentido de, simultaneamente, mensurar o componente que mais 
interessa ao formulador de política (o fator permanente) e o que mais interessa ao trader (o 
fator transitório). 

A escolha das séries se justifica porque, em operações de arbitragem de juros entre os 
mercados financeiros brasileiro e norte-americano, a taxa de retorno de um contrato de swap 
cambial seria uma proxy do custo de oportunidade associado à compra de um C-Bond, e 
vice-versa. 2 Alternativamente, em operação de arbitragem de juros dentro do próprio 
mercado financeiro brasileiro, o PDJ seria uma proxy do custo de oportunidade associado à 
compra de um contrato de swap cambial, e vice-versa. 

Afastando-se agora da argumentação de caráter macroeconômico, gostaríamos de 
assinalar que, seguindo Ransen e Jagannathan (1991), em um contexto microfundamentado, 
pode-se estabelecer os contornos de uma economia na qual esteja garantida a existência de um 
fator comum ao retorno de instrumentos financeiros, por eles denominato "fator estocástico 
de desconto". Isso posto, fica evidenciado que as três séries mantém vínculos e estão expostas 
ao mesmo ambiente geral (aos mesmos choques), o que, segundo Proietti (1997), faria com 
que a aplicação de modelagem univariada levasse a resultados inferiores aos oferecidos pela 
modelagem multivariada. 

Em adição a esta introdução, o plano do texto compreende quatro seções. Na 
Seção 2, com base em Ransen e Jagannathan (1991) justificamos a existência do fator 
estocástico de desconto, bem como apresentamos sucintamente a introdução de restrições 
de co-movimentos em modelos dinâmicos. Em um segundo momento, caracterizamos a 
metodologia desenvolvida por Vahid e Engel (1993) e a desenvolvida por Proietti (1997), 
ambas destinadas à decomposição de um vetor de séries de tempo em tendência e ciclo. Na 
Seção 3 são descritas as séries de tempo objeto do trabalho. Na Seção 4 constam os resultados 
encontrados e as respectivas interpretações e análises. Por último, vêm as considerações 
finais. 

2 A título de ilustração, admitindo que um o investidor internacional tenha decidido compor sua carteira 
incluindo títulos de responsabilidade de agentes brasileiros - assumir o "risco Brasil" - poderia fazê-Io por 
intermédio da compra de C-Bonds no mercado norte-americano ou da compra de títulos com cláusula de 
correção cambial no mercado brasileiro. 
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4.2 Resumo Teórico da Metodologia Utilizada 

Sem pretender esgotar o assunto, iniciamos esta seção apresentando uma motivação teórica 
para o trabalho, que se soma aos argumentos listados na introdução. Seguindo Hansen e 
Jagannathan (1991), mostramos em que circunstâncias está garantida a existência de um 
fator comun - o fator estocástico de desconto - entre os retornos dos ativos da economia. 3 

Em um segundo momento, introduzindo um caso particular de função utilidade no arcabouço 
proposto por Hansen e Jagannathan (1991), deixamos indicado que o retorno de um ativo 
qualquer divide-se em um componente estacionário - o fator estocástico de desconto - e 
um componente não-estacionário, denominado na literatura 1(1) - um processo integrado de 
primeira ordem. 

Vencida a etapa de fundamentação microeconômica da existência de vínculos entre as 
séries de tempo analisadas, passaremos então a nos ocupar do tratamento econométrico 
dado a questão. Especificamente, descreveremos uma tecnologia adequada à decomposição 
dos retornos - Prêmio do C-Bond, Prêmio Descoberto de Juros e Swap Cambial - objeto 
de análise na etapa empírica do trabalho. Em seguida fazemos a descrição das restrições de 
co-movimento, para posteriormente nos prendermos à própria decomposição tendência-ciclo.4 

Após apresentar a versão multivariada da decomposição tendência-ciclo de Beveridge-Nelson 
(1981), discutiremos os efeitos da introdução de restrições de cointegração e de ciclos comuns 
em vetores auto-regressivos (VAR). Isso feito, cuidaremos da metodologia de Vahid e Engel 
(1993),5 que sistematiza a operacionalização do processo de decomposição de um vetor de 
séries de tempo em tendência e ciclo. Entretanto, visto que a aplicabilidade desta técnica 
se restringe ao caso particular onde a soma do número de tendências e de ciclos comuns se 
iguala ao número de séries de tempo envolvidas na análise, apresentamos a metodologia de 
Proietti (1997), que tem aplicação mais ampla. 

4.2.1 O Fator Estocástico de Desconto 

Cochrane (2001) sugere que a fórmula básica de apreçamento de ativos pode ser escrita como: 

(1) 

onde: (i) Pt representa o preço no período t, em unidades da moeda corrente, do ativo 
cujo payoff no período t + 1 é Xt+l, medido em unidades de moeda corrente; (ii) Ct e Ct+l 

3Sobre fator estocástico de desconto, ver também Cochrane (2001). 
4 Para uma discussão pormenorizada sobre co-movimentos (tendências e ciclos comuns) ver, por exemplo, 

Engle e Granger(1987), Engel e Kozicki (1993) ou Vahid e Engle (1997). Já sobre a representação dinâmica 
dos dados ver, por exemplo, Stock e Watson (1988), Vahid e Engle(1993) ou Engle e Issler (1995). 

5Essa ferramenta proporciona ganhos de eficiência em relação ao Modelo Padrão de Correção de Erro -
VECM [ver Engle e Granger (1987)], ao qual a literatura tem recorrido para separar componentes de alta e 
baixa freqüência das taxas de longo prazo [Mehra (1994) e Orr et ali (1995)]. 
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representam respectivamente o consumo nos períodos t e t + 1; (iii) /3 representa o fator 
de desconto subjetivo; e (iv) Ilt e Ilt+l representam respectivamente o nível de preços nos 
períodos t e t + 1. Uma vez que Pt e Ilt são mensuráveis: 

l -E [(/3U'(Ct+l)) Ilt Xt+l] _ E [ Ilt R ] - t , ---- - t mt+l-- t+l , 
U (Ct) Ilt+ 1 Pt Ilt+l 

(2) 

onde mt+l = (/3u~,(~:)) representa o "fator estocástico de desconto" e Rt+l = X;;;l o retorno 

bruto do ativo. Como o fator estocástico de desconto pode ser obtido exclusivamente a 
partir de dados de retornos da economia - ver Ransen e Jagannathan (1991) - uma vez 
mais a fórmula geral (1) pode ser refinada, de modo que o apreçamento dos ativos de uma 
economia seria dado por: 

[ 
r;+l]. 1 = Et mt+l-. - ,'/, = 1, ... ,N 
Jt+l 

(3) 

onde: (i) r;+l representa o retorno nominal em t + 1 do i-ésimo ativo da economia; (ii) 
mt+l é o fator estocástico de desconto em t + 1; (iii) jt+l representa a inflação em t + 1, Le, 
jt+l = Ilt+I/Ilt; (iv) Et é a esperança condicional no período t; e (v) N é o número de ativos 
da economia. 

Se utilizamos a hipótese que os componentes da equação (3) são lognormais e tomamos 
o logaritmo de (3) obtemos: 

o = Et [In mt+l -lnjt+l + In r:+d + (4) 

~Et [{In mt+l - Et [In mt+d - (lnjt+l - Et [lnjt+lD + In r:+ 1 - Et [In r:+1]} 2] . 

Se definimos, 

• W;',t+l = Et [In mt+l - Et [In mt+lW, 

• W;'t+l = Et [lnjt+l - Et [lnjt+l]]2, 

• Wmj,t+l = Et [In mt+l - Et [In mt+lll [lnjt+l - Et [lnjt+lll, 

• Wmr,t+l = Et [In mt+l - Et [In mt+lll [In r;+l - Et [In r~+d] e 

• Wjr,t+l = Et [lnjt+l - Et [lnjt+dl [In r;+l - Et [In r;+l]] , 

podemos re-escrever a equação (4) como: 

O = Et [In mt+l -lnjt+l + In r;+d + 
1 ( 2 2 2 ) 2 Wm,t+l + Wj,t+l + Wr,t+l + 2 (-Wmj,t+l + Wmr,t+l - Wjr,t+l) 
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ou se fazemos ln8~+1 = ~ (W~,t+l + W;,t+l + W;,t+1 + 2 (-Wmj,t+1 + Wmr,t+l - Wjr,t+l)) 
obtemos: 

(6) 

onde Et [c~+d = O. 
Na equação (6) comprovamos a existência de um componente comum, (In mt+l -lnjt+1)' 

entre os retornos nominais de cada ativo da economia. 
A título de exemplo, podemos utilizar uma função utilidade do tipo CES, com parâmetro 

I' A equação (6) resulta em, 

In r;+l = - (In j3 - I~ In Ct+l - lnjt+d - In 8;+1 + C;+1' 

então o retorno nominal do ativo i, In r;+l' possui dois componentes: (i) o logaritmo do fator 
estocástico de desconto, que é estacionário, pois ~ In Ct+1 é estacionário; e (ii) o logaritmo 
da inflação que para o caso brasileiro é um processo integrado de ordem 1, como sugerido 
em Cati, Garcia e Perron (1999). 

A decomposição do retorno nominal de ativos de uma economia em componentes de 
curto e longo prazo pode ser estudada no contexto de restrições de co-movimentos em 
modelos dinâmicos. Na próxima subseção discutimos brevemente a teoria subjacente sobre 
este assunto. 

4.2.2 Restrições de Co-movimentos em Modelos Dinâmicos 

Assumimos que Yt é um vetor de dimensão n, de variáveis não estacionárias e integradas de 
ordem um [1(1)], e cuja representação de Wold [MA (00)] é dada por: 

(7) 

onde C (L) é uma matriz de polinômios de diferenças, com C (O) = In' 2:;:0 IICjl1 < 00. O 
vetor Ct tem dimensão n x 1 e representa o erro de previsão linear, um passo a frente, nas 
variáveis pertencentes ao vetor Yt, dadas as informações de suas defasagens. Recorrendo à 
Teoria dos Polinômios, reescrevemos (7) como: 

~ Yt = C (1) Ct + ~C* (L) ct, (8) 

onde Ct = 2:;:i+l -Cj para todo i e, em particular, Cô = In - C (1). Integrando ambos os 
lados de (8) chegamos a: 

00 

Yt = C (1) L Ct-s + C* (L) Ct· (9) 
8=0 

A Equação (9) é uma representação da versão multivariada da decomposição tendência-ciclo 
de Beveridge-Nelson(1981). Neste procedimento, as série pertencentes ao vetor Yt são, ao 
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mesmo tempo, decompostas em duas partes: (i) uma soma de passeios aleatórios (chamada 
de "tendência"); e (ii) um processo estacionário (chamada de "ciclo"). Podemos definir 
que as n variáveis empilhadas no vetor Yt compartilham tendências estocásticas comuns (ou 
cointegram) se existem r vetores linearmente independentes, r < n, empilhados na matriz 0:', 
de dimensão r x n, com a propriedade o:'C (1) = O. Por outro lado, as n variáveis empilhadas 
no vetor Yt compartilham ciclos comuns se existem s vetores linearmente independentes, 
s ~ n - r, empilhados na matriz ej/, de dimensão s x n, com a propriedade cp'C* (L) = o. 
Os vetores o:~ e cp) , com 1 ~ i ~ r e 1 ~ j ~ s, são respectivamente denominados vetores 
de cointegração e vetores de ciclos comuns. Além disso, notemos que as propriedades de 
cointegração e de ciclos comuns, nesta ordem, nada mais representam do que restrições nos 
elementos das matrizes polinomiais C (1) e C* (L). 

4.2.3 Co-movimentos e a Representação Autoregressiva 

Discutiremos agora os efeitos das restrições de cointegração e de ciclos comuns sobre a 
representação autoregressiva das séries de tempo. Nesse sentido, admitimos que as n séries 
empilhadas no vetor Yt são geradas por um processo vetorial autoregressivo (VAR), conforme 
abaixo: 

(10) 

Desde que os elementos de Yt cointegrem, o Teorema da Representação de Granger nos 
permite substituir o sistema (10) por um Modelo Padrão de Correção de Erro (VECM) , 
conforme abaixo: 

(11) 

Em (11): (i) , e o: são matrizes de dimensão n x r e posto r (a dimensão do espaço de 
cointegração); (ii) ,o:' = - (I - L:f=l ri); e (iii) r; = - L:f=i+l ri, j = 1, ... ,p - 1. Além 
disso, cabe destacar que a restrição de cointegração implica que a matriz I - L:f=l ri tem 
posto menor que n e que (11) inclui parcimoniosamente (10).6 

Outro aperfeiçoamento apresentado pela literatura se refere às situações em que as 
séries compartilham ciclos comuns. Neste contexto, Vahid e Engle (1993) mostraram que a 
representação dinâmica de Yt pode conter uma restrição adicional. Para entendermos como 
isso acontece, chamemos de CP: o i-ésimo vetor de ciclo comum. Se empilharmos todos essses 
vetores em uma matriz cp' de dimensão s x n, esta matriz elimina toda a correlação serial 

6Conhecidos os vetores de cointegração, as representações VECM e VAR possuem, respectivamente, 
n 2 (p - 1) + n· r e n2 . p parâmetros a serem estimados. Assim, desde que r < n, na primeira representação 
existem n· (n - r) parâmetros a menos. Por outro lado, levando em conta os parâmetros livres no vetor de 
cointegração, a representação VECl\1 possui n2 (p - 1) + 2n· r - r 2 parâmetros, (n - r)2 parâmetros a menos 
que na representação VAR. 

93 



existente em Ô Yt. ou seja, </J' Ô Yt = qJ Et. Entretanto, uma vez que os vetores de ciclos são 
identificáveis, podemos sem perda de generalidade normalizá-los a fim de encontrar uma 
sub-matriz identidade de dimensão s [ver Vahid e Engle (1993) e Issler e Vahid (2001)], 
conforme abaixo: 

</J - [ 1s ] 
- </J(n-s)xs . 

Considerando que em </J' Ô Yt = </J' Et existem s equações, completando o sistema pela 
adição das equações de um VECM sem restrições para os n - s elementos de Ô Yt restantes, 
obtemos, 

[ 
1s </J*' 1 [ O 1 O I Ô Yt = sx(np+r) 

n-s ** ** * (n-s)xs rI ... r p _ 1 "f [ 

Ô Yt-I 1 
: + Vt, 

Ô ~t-P+I 
°Yt-I 

(12) 

onde r;* e "f* representam partições de ri e "f respectivamente, correspondendo às n - s 
equações inferiores da forma reduzida do VECM. 

Pode ser mostrado que (12) inclui parcimoniosamente (11). Se 8 é invertível, é possível 
recuperar (11) de (12) - a última representação possui s (np + r)-s (n - s) menos parâmetros 
a serem estimados. 

4.2.4 Decomposição Tendência-Ciclo 

Nesta sub-seção tratamos dos procedimentos usados neste trabalho, voltados à decomposição 
de um vetor de séries de tempo em tendência e ciclo, metodologia esta desenvolvida por Vahid 
e Engle(1993). 

Da Equação (9), consideremos o caso especial em que n = r + s e 

Agora, empilhando as transpostas das matrizes de ciclos comuns e de cointegração 
obtemos: 

[ 
q/Yt ] = [ </J'C (1) L::o Et-s ] = [ </J'Tt ] 
o'Yt o'C* (L) Et o'Ct . 

(13) 
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Observemos que a matriz A = [!:] de dimensão n x n é invertível, uma vez que 

tem posto pleno. Isso posto, particionando as colunas de sua inversa A-I = [4>- a - ] 
e pré-multiplicando A por A-I obtemos a decomposição em tendências e ciclos para as 
variáveis componentes do vetor Yt, conforme abaixo: 

(14) 

N a expressão acima, Tt = 4>- 4>' Yt representa as tendências; e Ct = a-a' Yt, os ciclos. Além 
disso, como tendências e ciclos são combinações lineares das variáveis que compõem Yt, Tt 
é uma combinação dos ciclos comuns, ao passo que Ct é uma combinação das relações de 
cointegração. 

A equação (6) pode ser colocada na mesma linha de (14), i.e., o retorno nominal é 
decomposto em duas partes: (i) uma soma de passeios aleatórios (chamada de "tendência"), 
representada por lnjt+l; e (ii) um processo estacionário (chamada de "ciclo"), representada 
por In mt+l. 

4.2.5 Decomposição de Proietti 

Quando a soma do número de ciclos comuns e de tendências comuns é menor que a dimensão 
do sistema - número de séries de tempo - não mais podemos recorrer à solução de Vahid e 
Engle (1993) para a decomposição de um vetor de séries de tempo. Como solução para o 
problema, Proietti (1997) deriva uma expressão para os componentes não observados, em 
termos das matrizes da interim multiplier representation de sistemas cointegrados. 

Da equação (10), podemos escrever o modelo de correção de erro, 

(15) 

onde r; = -In + E1=1 ri e II = Ef=1 ri - In = -r(1). Se o posto de II é igual a r, 
O < r < n, a matriz II admite a factorização II = -,a', onde a e , sõ matrizes de dimensão 
n x r. A equação (15) é conhecida como interim multiplier representation de um sistema 
cointegrado, nomenclatura adotada por Hylleberg e Mizon (1989). Adotando a representação 
espaço-estado utilizada por Clements e Mizon (1991), este modelo pode ser escrito como: 

(16) 

e 

ft = 8ft-l + Z'Et (17) 
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onde (16) é a equação de medida com Z = [INO ... O] e 

b.. Yt 
b.. Yt-1 

b..Yt-p+l , 
aYt-p 

é um vetor de dimensão m = Np + r. A equação (17) é a equação de transição, onde: 

f* 1 f* 2 f;_l -,a' -, 
IN O O O O 

8= 

O O IN O O 
O O O a' Ir 

Esta representação será estável se os valores das raízes do determinante da equação 
11m - 8z1 estão fora do círculo unitário. 

Conforme estabelecido em Beveridge e Nelson (1981) e Stock e Watson (1988), 
ignorando-se as condições iniciais e os componentes determinísticos, as séries do vetor Yt 
podem ser decompostas numa tendência (Tt ) e em um componente cíclico (Ct ), onde: 

1 

Ti = Yt + lim L Et [b..Yt+i] 
1--+00 

i=l 

e 

1 

Ct = -lim L Et [b..Yt+i]. 
1--+00 

i=l 

Partindo da representação espaço-estado, podemos calcular os limites acima e chegar a 
expressões explícitas para os componentes cíclicos e de tendência, 

e 

Ti = Yt - Ct = Yt + Z [Im - 8r1 
8ft 

ou usando as fórmulas (6) e (7) de Proietti (1997), 

Ct = - (IN - P) (f*(l) + ,a')-l f**(L)b..Yt + PYt 
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e 

Ti = (IN - P) (r*(I) + ,a,)-1 r*(L)Yh (21) 

onder*(L) = IN-fiL- .. . -r;_1IJ'-1, r*(L) = r*(I)+.6.r**(L), r**(L) = rô*+fi*L+ ... + 

r;~2IJ'-2, rj* = 'Lf,:f+1 r; e P = (r*(I) + ,0:')-1, [a' (r*(I) + ,0:')-1 ,] -10:'. A matriz P 
é a matriz de projeção não ortogonal cujas colunas são uma transformação linear do espaço 
gerado por, e o espaço das linhas é o mesmo daquele gerado pelo vetor a. 

4.3 Dados 

Visto que a economia brasileira pertence ao grupo das denominadas emergentes, optamos 
por trabalhar com medidas supostamente livres do risco cambial, pois, principalmente após a 
ad?ção do câmbio flutuante, em janeiro de 1999, a marcante volatilidade desse preço poderia 
introduzir vieses nos parâmetros estimados e comprometer a validade dos testes estatísticos 
implementados. Posto isso, são utilizadas inicialmente duas (posteriormente três) métricas 
representativas dos retornos associados a títulos de responsabilidade de agentes domésticos 
[Equações (22), (23) e (24)], emitidos no mercado doméstico ou no mercado internacional. 

Definimos o Prêmio Descoberto de Juros - PDJ como: 

(22) 

onde: (i) r1,t representa uma taxa de retorno que, sob a hipótese de eficiência dos mercados 
estaria líquida do prêmio de risco cambial, associada a títulos de responsabilidade de agentes 
brasileiros, emitidos no mercado doméstico e resgatáveis em moeda doméstica; (ii) a taxa de 
juros nominal interna (i t) equivale a Taxa Selic;7 e (iii) a taxa de câmbio à vista (St).8 

De maneira similar, denotamos o Retorno do Capitalization Bond (Prêmio do C-Bond) 
por: 

r2,t = Retorno do Capitalization Bond (23) 

Em (23): (i) r2,t representa uma taxa de retorno associada a títulos de responsabilidade 
de agentes brasileiros, emitidos no mercado internacional (Estados Undidos) e resgatáveis 
em moeda externa (Dólar dos Estados Unidos); e (ii) o Retorno do C-Bond é igual à taxa 
média de rendimento desses títulos (calculada com base na cotação de compra), publicada 
pela Agência Bloomberg. 

7Taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos 
públicos federais e cursadas no sistema eletrônico Selic, na forma de operações compromissadas. 

8Cotação média do dólar dos Estados Unidos, calculada com base nas informações registradas junto ao 
Banco Central do Brasil, a respeito de operações de venda cursadas no mercado de taxas livres (conhecida 
como Ptax). 
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Identificamos por último o Prêmio Coberto de Juros - PCJ ou Prêmio do Swap Cambial 
por: 

T3,t = Retorno do swap cambial (24) 

Em (24): (i) T3,t representa uma taxa de retorno, livre de risco cambial, associada a títulos 
de responsabilidade de agentes brasileiros e resgatáveis em moeda doméstica; e (ii) a taxa de 
retorno embutida nos contratos de swap cambial é igual aos valores publicados pela Bolsa 
de Mercadorias e de Futuros (BM & F), para as operações da espécie com vencimento em 
um ano (360 dias). 

As séries têm periodicidade semanal, escolhendo-se a informação relativa ao dia de 
quarta-feira e, na ausência desta, respectivamente, a de quinta-feira e terça-feira. O intervalo 
de tempo considerado se estende de 20 de Janeiro de 1999 a 30 de julho de 2003 - população 
amostraI com 237 observações. É importante destacar que também avaliamos a possibilidade 
de trabalhar com dados diários e mensais, entretanto, uma vez que os primeiros continham 
muito ruído e os últimos determinavam a perda de muita informação, a idéia foi descartada. 

Por si só, a caracterização acima sugere a existência de elos comuns às três séries, pois 
além de estarem líquidas do prêmio de risco cambial (seriam taxas em dólar ou cupom 
cambial), referem-se ao retorno de títulos de responsabilidade de agentes domésticos, cujos 
preços irremediavelmente estão sujeitos a choques comuns. Mas, somemos a isso: (i) a possível 
observância do fator estocástico comum, conforme proposto em Hansen e Jagannathan 
(1991); (ii) a condição de não arbitragem entre os mercados financeiros doméstico e externo 
[(23) e (24)J e (iii) a condição de não arbitragem dentro do próprio mercado doméstico [(22) 
e (24)J. 

Por outro lado, não podemos perder de mente que: (i) por se referirem a títulos 
emitidos e negociados em mercados diferentes, não necessariamente os respectivos preços [por 
conseguinte (22), (23) e (24)J estão sujeitos aos mesmos choques; (ii) pode haver divergências 
nas preferências e no grau de aversão ao risco de agentes que operam em diferentes mercados; 
(iii) por traz da referência a (22) e (24) como taxas em dólar, subjaz a suposição de que a 
desvalorização cambial efetiva seja um estimador não viesado do prêmio de risco cambial, no 
caso de (22), e de que o risco cambial esteja sendo corretamente apreçado, no caso de (24); e 
(iv) as taxas de retorno (22) (24) e (23) poderiam respectivamente ser vistas como o retorno 
de operações de curto, médio e longo prazos. 

A apresentação desses argumentos, digamos, conflituosos, cumpre o objetivo de mostrar 
que, embora aprioristicamente próximas, as séries de retorno podem divergir bastante em 
nível e/ou em volatilidade, o que, aliás, podemos verificar a partir da Figura 4.1. 

A Figura 4.1, de um lado sugere divergência mais acentuada entre o Prêmio Descoberto 
e as demais medidas; de outro, maior proximidade entre o Prêmio do Swap Cambial e o 
Prêmio do C-Bond. Porém, tendo-se em mente o caráter exploratório da análise gráfica, 
qualquer generalização quanto a similaridade ou dissimilaridade precisa ser amparada em 
investigação criteriosa, o que será feito na seção 4. 
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0.45 

Figura 4.1 - Séries Originais (Prêmio do C-Bond, Prêmio Coberto de Juros e Prêmio Coberto de Juros) 
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4.4 Resultados 

Nosso objetivo final consiste em decompor as três séries de retorno - Prêmio Descoberto 
de Juros, Prêmio do C-Bond e Prêmio do Swap Cambial - nos respectivos componentes de 
curto e longo prazo. Na consecução desta tarefa, o primeiro passo consiste em avaliar o 
comportamento individualizado de cada série, especificamente, investigar sobre a existência 
de raiz unitária. Segue-se a análise multivariada, abrangendo três etapas: (i) especificação 
do Vetor Autoregressivo que melhor representa a dinâmica do sistema; e (ii) averiguação 
da existência de relações de longo prazo (relações de cointegração) e de relações de curto 
prazo (ciclos comuns); e (iii) considerando as restrições impostas pelas relações encontradas 
no item (ii), identificar as relações que definem os componentes de curto e longo prazo. 

A Tabela 4.1 mostra os resultados da aplicação do teste ADF [ver Dickey e Fuller (1979)]. 
Aceitamos a hipótese de não estacionaridade, com um alto nível de significância, para as três 
séries estudadas. 

Voltand~se agora para os procedimentos multivariados, recorremos a critérios de 
informação e testes de diagnóstico para ajustar os vetores autoregressivos - VAR que melhor 
representam a dinâmica dos sistemas. Inicialmente o modelo contempla apenas duas variáveis 
- Prêmio do C-Bond e PCJ - conjunto ao qual o PDJ é incorporado em um segundo momento. 
No que se refere ao VAR bivariado, os critérios de informação utilizados para seleção de 
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defassagens indicam três defasagens como a melhor especificação [VAR(3)], ao passo que 
no VAR trivariado, a estrutura que melhor descreve a dinâmica do sistema conteria duas 
defasagens [VAR(2)]. 

Tabela 4.1 - Teste de raiz unitária (ADF). 
Variável 
Prêmio do C-Bond 
Prêmio Descoberto de Juros 
Prêmio Coberto de Juros 
Vaklres ClÍrn.s: -3,4579 (1%), -2,8135 (5%). -2,5732 (10%). 

Estatística t 
-1,72 
-1,95 
-2,09 

Prob. 
0,42 
0,31 
0,25 

As Tabelas 4.2 e 4.3 apresentam os resultados dos testes de cointegração, com base na 
técnica de Johansen (1988, 1991). Para o VAR bivariado [Prêmio do C-Bond e PCJ], tanto 
a estatística do traço quanto a estatística do máximo autovalor sugerem a existência de um 
vetor de cointegração [o:' = (1; -0,4396)], ao nível de significância de um por cento. 

Tabela 4.2 - Teste de cointe~ação (Prémio do C-Bond e PCl) 

Número de 
Estatística do Valor Valor 

Estatística do 
Valor Valor 

equações de Autovalor 
crítico 5% crítico 1 % 

máximo 
crítico 5% crítico 1% 

cointe1[a~ão 
traço 

autovalor 
Nenhum" 0,0823 26,64 19,96 24,6 20,34 15,67 20,2 
Até um 0,0262 6,30 9,24 12,97 6,30 9,24 12,97 
*(**) indica a rejeição da hipótese ao nivel de significância de 50/0(1%) leveI 

Para o VAR trivariado [Prêmio do C-Bond, PCJ e PDJ], as mesmas estatísticas apontam 
para a existência de uma relação de cointegração [o:' = (1; -0,4549; -0,5354)], ao nível de 
cinco por cento de significância. 

Tabela 4.3 - Teste de cointe1[ação (Prêmio do C-Bond, POJ e PCl ) 

Número de 
Estatística do Valor Valor 

Estatística do 
Valor Valor 

equações de Autovalor 
crítico 5% crítico 1 % 

máximo 
crítico 5% crítico 1% 

cointe1[a~ão 
traço 

autovalor 
Nenhum· 0,0733 25,54 24,31 29,75 18,05 17,89 22,99 
Até um 0,0286 7,49 12,53 16,31 6,87 11,44 15,69 
Até doís 0,0026 0,61 3,84 6,51 0,61 3,84 6,51 
*(**) indica a rttieição da hipótese ao nível de sígnificãncia de 50/0( I %) leveI 

Tanto com duas quanto com três variáveis, portanto, a ocorrência de cointegração 
assegura a presença de um elo linear entre as tendências estocásticas das medidas de 
retorno. Dessa forma, tanto no vetor bivariado quanto no trivariado as medidas de retorno 
mover-se-iam estocasticamente juntas, ao longo do tempo, na direção de um equilíbrio de 
longo prazo. Sobre este equilíbrio, deve ficar claro que estamos nos referindo à definição 
econométrica do termo, que pode ou não contemplar um vínculo com as forças de mercado ou 
com as regras de comportamento dos indivíduos e firmas, ficando a interpretação econômica 
do fenômeno a depender da situação envolvida. No caso em pauta, associamos o equilíbrio 
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de longo prazo aos níveis de taxas de juros compatíveis com a evolução dos fundamentos da 
economia. Por outro lado, a própria natureza estocástica do movimento conjunto abriria 
espaço à ocorrência de desvios de curto prazo em relação ao equilíbrio de longo prazo. 
Poderíamos interpretar o fenômeno como sendo resultado do fato de a taxa de juros de 
equilíbrio de curto prazo (a taxa efetiva), além de refletir mudanças nos fundamentos -
dívida pública, inflação, déficit público, déficit em conta corrente - reflete a ocorrência de 
choques - monetários, efeito contágio. 

Considerando as supracitadas relações de cointegração e o Teorema da Equivalência, 
as formas reduzidas finais dos VAR irrestritos são dadas por Modelos de Correção de 
Erro (representações VECM) de segunda ordem para o caso VAR bivariado e de primeira 
ordem para o caso do VAR trivariado. Com base nestas estruturas, a próxima etapa 
consiste em utilizarmos a metodologia de Vahid e Engle (1993) para testar a existência de 
ciclos comuns condicionada nos vetores de cointegração encontrados anteriormente. Nesse 
sentido, calculamos as correlações canônicas das primeiras diferenças de cada variável com 
a defasagem dessa última e o termo de correção de erro diferenciado uma vez.9 Isso posto, 
as Tabelas 4.4 e 4.5 apresentam os quadrados das correlações canônicas, os valores das 
estatísticas de teste C(p,s) obtidas, os graus de liberdade e a probabilidade de obter a 
hipótese testada (p-value), nesta ordem, para os modelos VAR bivariado e trivariado. 

Tabela 4.4 - Teste de ciclos comuns (C-Bond, PCl) 

Hipótese 
Quadrado da 
Corre laça0 C(p,s) DF p-value 

Nula 
Canônica 

s>O 0,019 4,41 4 0,354 
s> I 0,192 54,21 10 0,000 

Fica evidenciado que, no caso do Prêmio do C-Bond e do Swap Cambial, aceitamos a 
hipótese de existência de um ciclo comum, sendo o vetor de ciclos comuns normalizado dado 
por [4>' = (1;0,0395)]. 

Tabela 4.5 - Teste de ciclos comuns (C-Bond, PDJ e PC:!2 

Hipótese 
Quadrado da 

Nula 
Corre laça0 C(p,s) DF p-value 

Canônica 

s> ° 0,054 12,93 2 0,002 

s> I 0,124 44,08 6 0,000 

s>2 0,298 127,34 12 0,000 

!J A hipótese nula é de que a dimensão do espaço de cofeatures (características comuns) seja pelo menos 
s ou, equivalentemente, de que existam pelo menos n-s ciclos comuns. A estatística do teste é dada por: 
C(p, s) = -(T - p - 1) 2::=llog(l - ).,;), onde ).,i (i = 1. ... , s) são as s menores correlações canônicas entre 
as variáveis utilizadas. Sob a nula, esta estatística tem distribuição X2 com s2 + snp + sr - sn graus de 
liberdade, onde n é a dimensão do sistema, p é a ordem das defasagens do sistema em diferenças e r é o 
número de vetores de cointegração. 
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Ao introduzir a terceira série (Prêmio Descoberto), não mais conseguimos sustentar a 
hipótese de existência de ciclos comuns. A propósito, conforme antecipado na introdução 
desta seção, a aplicabilidade da técnica de Vahid e Engle (1993) se restringe ao caso particular 
onde a soma do número de tendências e de ciclos comuns se iguala ao número de séries de 
tempo envolvidas na análise. 

Dessa forma, não é possível o uso de tal procedimento para identificar os componentes 
tendencial e cíclico das séries no caso do modelo trivariado. A fim de prosseguir com a 
análise do modelo com Prêmio do C-Bond, PDJ e Swap Cambial recorreremos metodologia 
de Proietti (1997) para mensuração de componentes não observados. 

Tabela 4.6 - Decol1]JOsição Tendência-Ciclo (VahidlEngle) do modelo bivariado 
Variável Tendência Ciclo 

Prêmio do C-Bond I, I O C-BOND, - 0,04 PCJ, -O, I O C-BOND, + 0,04 PCJ, 

Prêmio Coberto de Juros 2,50 C-BOND, - O, lO PCJ, -2,50 C-BOND, + 1,10 PCJ, 

A fim de finalizar a análise do modelo bivariado, levamos em (14) os vetores de 
cointegração e os vetores de ciclos comuns anteriormente identificados, de modo a 
encontrarmos os parâmetros das equações que definem os componentes de curto e longo 
prazo - Tabela 4.6. 10 

o., 0.1:" 

Figura 4.2 • Decomposição Tcndência-Ciclo Prêmio do C-BOND (VahidlEngle) 
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As Figuras 4.2 e 4.3 ilustram, a decomposição em tendência e ciclo do Prêmio do C-Bond~ 
e do Swap Cambial. 

\UNo Apêndice A construímos as matrizes de decomposição, com o intuito de ilustrar como acontecem as 
diversas etapas do processo. 
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Figura 4.3 - Decomposição Tendência-Ciclo do PCJ (VahidlEnglc) 
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Cabe reafirmar que neste caso foi utilizada a tecnologia de Vahid e Engle (1993). 

Figura 4.4 - Ciclo eomum entre o Prêmio do C-Bond e o PCJ (VahidlEngle) 
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A evolução temporal do ciclo comum existente entre o Prêmio do C-Bond e o Swap 
Cambial (PCJ) é ilustrada na Figura 4.4. Os valores do ciclo comum são encontrados por 
intermédio da multiplicação do vetor de ciclos comuns pelas primeiras diferenças das séries 
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em questão. É interessante notar o incremento na volatilidade do ciclo comum nos últimos 
meses de 2002, que pode ser associado à crise de confiança por que passou a economia 
brasileira. 

Uma análise preliminar sugere que: (i) a trajetória do Prêmio do C-Bond é dominada pela 
tendência estocástica, ou em outras palavras, o componente cíclico tem uma contribuição 
pequena para esta variável; e (ii) o componente cíclico é importante na trajetória doPrêmio do 
Swap Cambial (PCJ). Comparando os valores da Tabela 4.6, verificamos que o componente 
cíclico do Swap Cambial é de uma ordem de grandeza de cerca de vinte vezes superior ao 
componente cíclico do Prêmio do C-Bond, implicando maior menor volatilidade da parte do 
último. 

0.40 

Figura 4.5 • Decomposição Tendcnci.-Ciclo Prêmio do C·SOND (Proielli) 
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Dada a não observância de ciclos comuns quando as três séries são analisadas 
conjuntamente, procedemos a decomposição em tendência de ciclo utilizando a metolologia de 
Proietti(1997). Basicamente, o procedimento consiste em: (i) encontrar a ordem do VAR que 
melhor representa o movimento dos dados estudados, o que no caso em pauta nos levou a um 
modelo com duas defassagens (p=2); (ii) verificar se existem relações de longo prazo, o que no 
caso nos levou a concluir pela presença de uma relação de cointegração, cuja normalização 
é [a' = (1; -0,4549; -0,5354)]; (iii) estimar o modelo de correção de erro representado 
pela equação (15), impondo a relação de cointegração encontrada anteriormente; e (iv) 
efetuar a decomposição de Beveridge-Nelson, que consiste em calcular a equação do ciclo (20) 
utilizando os valores dos parâmetros do modelo de correção de erro estimados na terceira 
etapa e, residualmente, obter o componente de tendencial subtraindo-se o componente cíclico 
dos valores efetivamente observados, equação (19). 

104 



0.4 -

OJ -

o 
Ü 
C 

02 -

.0.1 

~ 
g 

1.00 

011(\ -

0.60 -

0.40 -

0.10 -

.(\.'" -----

~ ~ ~ 

~ ~ ! ; ~ ~ ~ e 
~ -

! ~ ~ ~ ~ 
;; ~ ~ li " ~ J!; 

o .• 
Figura 4.6 - Decomposição Tendência-Ciclo do PDJ (Proictti) 
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Figura 4.7 - Decomposição Tcndência-Ciclo do PCJ (Proictti) 
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A decomposição em tendência e ciclo, segundo Proietti (1997), está ilustrada nas Figuras 
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4.5 (para o Prêmio do C-Bond), Figura 4.6 (para o Prêmio Descoberto de Juros) e Figura 
4.7 (para o Swap Cambial ou PCJ). 

Explorando as Figuras obtidas podemos resaltar os seguintes pontos: (i) existe uma 
certa semelhança entre as tendências estocásticas do Prêmio do C-Bond e do Swap Cambial, 
ao passo que a tendência estocástica do Prêmio Descoberto não se aproxima muito das 
anteriores; (ii) a amplitude do ciclo do Prêmio do C-Bond aumentou quando comparada a 
decomposição segundo Vahid e Engle (1993). 

0.3:-

Figura 4.8· Ciclos do Premio do C·Bond, PDJ e PCJ utilizando a metodologia de Proietti . 
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Por fim, a Figura 4.8 mostra o comportamento dos componentes cíclicos, também 
mensurados segundo Proietti (1997). É interessante notar que existe uma acentuada 
similaridade entre entre as evoluções temporais dos ciclos, apesar da diferença de amplitude 
verificada. O ciclo do C-Bond se apresenta como o mais estável, interpretamos o fato 
como resultado de o retorno de uma posição nestes títulos vincular-se mais de perto aos 
fundamentos macroeconômicos, comparativamente aos retornos de posições nos demais 
instrumentos. 

4.5 Conclusão 

Neste trabalho, separamos em seus componentes de curto e longo prazo, três medidas 
distintas de cupom cambial - o prêmio de juros líquido do prêmio pelo risco cambial - pago 
aos detentores de títulos de responsabilidade de agentes brasileiros - Prêmio Descoberto de 
Juros, Prêmio do C-Bond e Prêmio Coberto de Juros (Prêmio do Swap Cambial). No esforço 
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de pesquisa, apresentamos uma justificativa teórica microfundamentada para a decomposição 
tendência-ciclo, a partir da comprovação de que os retornos nominais de instrumentos 
financeiros possuem dois componentes, um estacionário e outro não estacionário. Em um 
segundo momento, vem a parte empírica do trabalho, em cuja execução recorremos a uma 
representação VAR, submetida às restrições sugeridas pela metodologia de Vahid e Engle 
(1993) e/ou de Proietti (1997). 

Ao utilizarmos apenas duas séries (Prêmio do C-Bond e Prêmio do Swap Cambial) 
inferimos que a trajetória do Prêmio do C-Bond seria dominada pela tendência estocástica, 
enquanto que o componente cíclico seria relativamente mais importante na determinação do 
movimento do Prêmio do Swap Cambial. Por outro lado, no experimento que incorpora o 
Prêmio Descoberto como terceira variável, verificamos similaridade entre os comportamentos 
dos componentes tendencias do Prêmio do C-Bond e da Prêmio do Swap Cambial, ao passo 
que o componente tendencial do Prêmio Descoberto mostra comportamento diferenciado 
dos demais. Quanto aos três componentes cíclicos, possuem movimentos parecidos, embora 
divirjam em termos de amplitude, sendo esta maior no caso do Prêmio do Swap Cambial. 
Intuitivamente, associamos o componente de longo prazo aos fundamentos da economia e o 
componente de curto prazo a choques monetários, efeito contágio - choques nominais. Dessa 
forma, o Prêmio do C-Bond se ligaria mais fortemente aos fundamentos, o Prêmio do Swap 
Cambial às variáveis nominais e o Prêmio Descoberto a ambos. 

Em uma perspectiva macroeconômica, a presença de co integração indica que as séries 
convergem para um equilíbrio de longo prazo. Esse resultado é animador porque vai ao 
encontro do pensamento de Fisher (1930), para quem os retornos esperados de títulos 
negociados em economias distintas seriam igualados, via especulação, uma vez convertidos 
para a mesma moeda e desde que apresentassem prazos e riscos de default equivalentes - o 
retorno ajustado pelo risco deveria ser o mesmo. 

Finalmente, entendemos que a pesquisa pode se estender. De modo particular, o debate 
seria enriquecido com a identificação dos eventuais vínculos entre os componentes de longo 
prazo das taxas de cupom (retorno) e os fundamentos da economia, bem como os eventuais 
vínculos entre os componentes cíclicos com choques nominais. 
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A Cálculo das Matrizes de Decomposição 

Uma vez encontrados os vetores de ciclos comuns e cointegração, calculamos as decomposições 
Tt = cjJ - <1/ Yt e Ct = 0:- 0:' Yt empilhando as matrizes de ciclos comuns e cointegração 
encontradas, 

[ 
cjJ'] [ 1 -0,04 ] 

A2 = 0:' = 1,000 -0.44 

e Calculando suas inversas e particionando o resultado A- l = [cjJ- 0:-], 

A- l = [ 1,10 -0,10] Ao- = [ 1,10 ] _ = [ -0,10 ] 
2 2 -O -2 50 ===:;. 'f' 2 50 e o: -2 50 , t), , , 

então as matrizes de decomposição tendência ciclo no sistema de duas variáveis são 

Ao-Ao' = [ 1,10 -0,04] _, = [ -0,10 0,04] 
'f' 'f' 2 50 -O 10 e o: o: - 2 50 1 10 . 

" " 
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