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Resumo

O presente artigo estuda os ciclos de negócios brasileiro no período dos anos 1900 até 2012.
Como a série trimestral do PIB real só começa em 1980 é construida a série para o período de
1900 a 1979, utilizando um modelo estrutural de series de tempo com disagregação temporal
para o primeiro período. A partir disso, um modelo com mudança Markoviana é proposto
para que seja construída uma cronologia de ciclo de negócios. O modelo selecionado possui
dois regimes distintos cenários de expansão e de recessão, a datação obtida é comparada com
outros estudos sobre o tema e são propostas caracterizações das fases de crescimento que po-
dem apoiar estudos sobre a história econômica do Brasil.

Palavras Chaves: PIB trimestral, Ciclos de Negócios do Brasil , Mudança Markoviana, Mod-
elo Estutural, Disagregação Temporal.

Classificação JEL: C22 E32 N16

1 Introdução

Há muitos anos as pesquisas sobre ciclo de negócios têm se mostrado importantes em Economia
e a partir do início da década de 1990 passou a ser estudado com nova metodologia a partir do
trabalho de Hamilton (1989). Esse autor faz um estudo sobre o ciclo de negócios da economia
americana, utilizando um modelo de series temporais com Mudança Markoviana. O presente
estudo adota mesma classe de modelos para propor uma datação trimestral do ciclo de negócios
brasileiro desde o ano de 1900.

Em seu trabalho, Hamilton (1989) considera que a série do PIB americano não segue um processo
linear, ou seja, está sujeita a mudanças discretas no seu processo gerador dos dados. Na prática,
a série é caracterizada por uma dinâmica na qual há mudanças, com alguma frequência, entre
regimes recessivos e regimes de expansão. Uma serie de estudos indica evidência de não lineari-
dade em importantes variáveis macroeconômicas, segundo este autor, sinalizando a relevância de
testar essa metodologia para datar os ciclos brasileiros.

O autor aplica essa metodologia para estudar o PIB real americano no período dos anos de
1951:II até 1984:IV na frequência trimestral. Os resultados mostraram-se próximos à datação de
ciclos de negócios divulgada pela National Bureau of Economic Research (NBER). Dessa forma,
Hamilton, sinaliza que tal metodologia pode ser utilizada nas projeções dos ciclos de negócios e
na construção de sua cronologia.

∗Autor para Correspondência. E-mail: pedro.valls@fgv.br. Os autores agradecem um parecerista desta Revista pelos
comentários. O segundo autor agragece os financiamentos do CNPq e FAPESP.
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Krolzig (1997) avalia o PIB alemão de 1960 até 1994 em dados trimestrais e, para isso, introduz
alterações na metodologia de Hamilton (1989). Krolzig (1997) permite que a variância (além da
média) possa mudar de acordo com cada regime estimado. Assim, não há homocedasticidade
entre os regimes. Isso é especialmente importante para o presente artigo na medida em que há
evidências de que a série do produto brasileiro apresente heterocedasticidade.

Céspedes et al. (2006) avaliam o PIB real brasileiro com frequência trimestral no período de
1975:1 até 2000:2. O artigo sugere que os modelos não lineares são superiores aos modelos lineares
em termos preditivos. A partir disso, os autores apresentam uma cronologia para o ciclo de negó-
cios brasileiro, permitindo comparação com os resultados do presente trabalho, pelo menos em
uma parte do período estudado.

Chauvet (2002) utiliza modelos com mudança de regime a dados anuais do PIB brasileiro de
1900 até 1999 para datar ciclo de negócios no Brasil. Os resultados, apesar de obtidos a partir de
dados anuais, são sobre um período histórico longo e também permitem comparações.

Também para a economia brasileira, Araújo, Carpena e Cunha (2008), estudam algumas pro-
priedades cíclicas e de crescimento do PIB per capita brasileiro de 1850 a 2000. Mais especifica-
mente, os autores avaliam a questão da datação de recessões e expansões. Esse trabalho é impor-
tante por tratar de um período histórico longo e, assim proporciona comparação, mesmo tratando-
se de frequência anual.

Pode-se destacar, ao longo do século XX e início do XXI, a quantidade de planos de estabiliza-
ção implementados, os diversos choques internacionais adversos enfrentados, como crises finan-
ceiras e de oferta, guerras etc, além de uma dinâmica inflacionária bastante diferenciada. Assim
a lógica de se propor uma classe de um modelo não linear para gerar uma datação do ciclo de
negócios parece ser adequada para representar as fases de crescimento brasileiro.

Este trabalho pretende avaliar o mesmo tema adotando a classe de modelos de series temporais
com Mudança Markoviana e, nesse sentido, se aproxima dos trabalhos de Céspedes et al. (2006)
e de Chauvet (2002). No entanto, diferencia-se ao permitir que a variância seja diferente em cada
regime. O presente trabalho estuda o período histórico entre os anos de 1900 a 2012 e a frequência
dos dados é trimestral. Para isso, realiza uma desagregação temporal dos dados entre 1900 e 1980.
Neste aspecto é diferente de Chauvet (2002) e de Araújo, Carpena e Cunha (2008).

Assim o presente artigo procurar contribuir em dois pontos. Primeiro, elaborar uma série
trimestral longa para o PIB brasileiro desde 1900. E segundo, propor uma datação trimestral para
o ciclo de negócios brasileiro. Esses pontos proporcionam informação para que possamos pen-
sar temas de curto prazo e de longo prazo. Por exemplo, pode-se avaliar a influência da política
econômica em subperíodos de nossa história ou identificar o padrão empírico secular do cresci-
mento brasileiro.

A metodologia utilizada no presente artigo também permite avaliar a volatilidade do cresci-
mento econômico brasileiro desde 1900. Por exemplo, um resultado obtido é que a volatilidade
aumenta após a segunda guerra mundial. Dessa forma pode-se estabelecer comparações com
resultados de outros trabalhos como Ellery e Gomes (2005) que avaliam as propriedades do ci-
clo brasileiro. Backus e Kehoe (1992), também estudam o tema ciclos econômicos e realiza uma
comparação entre vários países desenvolvidos, permitindo uma referência de resultados para dez
outros países.

A próxima sessão apresenta os modelos econométricos que serão aplicados; a terceira apre-
senta o conjunto de dados e as principais estimações realizadas. E na quarta, e última sessão,
os resultados obtidos são comparados com os demais trabalhos já mencionados para motivar as
interpretações econômicas.
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2 Metodologia

Como colocado na sessão acima este estudo, enfrenta dois problemas principais. Primeiro, com-
patibilizar a série do PIB brasileiro uma vez que para o péríodo anterior a 1980 esta série é anual e
para o período de 1980 a 2012 esta série é trimestral. Segundo, propor uma cronologia para ciclos
econômicos do Brasil no período de 1900-2012.

2.1 Modelo estrutural básico de series de tempo (MEBSM)

Para trabalhar esse primeiro ponto podemos, por exemplo, seguir a metodologia que faz uso de
Modelos de Componentes Não Observados. A classe de modelos adotada está inserida nos mod-
elos estruturais de series de tempo. A formulação básica de um modelo estrutural de series de
tempo (MEBSM) permite extrair de uma serie observada seus componentes não observáveis la-
tentes de tendência, ciclo, sazonalidade e irregular que são não observados. Essa formulação segue
o proposto em Harvey (1993):

yt = µt + ψt + γt + εt (1)

onde µt, ψt, γt e εt são, respectivamente os componentes de tendência, ciclo, sazonalidade e irreg-
ular.

O componente de Tendência Linear Estocástico é composto do nível (µt) e da taxa de cresci-
mento (βt) que são descritos pelos seguinte componentes:

µt = µt−1 + βt−1 + ηt (2)

βt = βt−1 + ξt (3)

em que ηt e ξt são ruídos brancos independentes entre si. Observe que se as variâncias dos choques
do nível, σ2

η , e da taxa de crescimento, σ2
ξ , forem zero, então a tendência será determinística.

A formulação do Componente Cíclico que é dada por:(
ψt
ψ∗t

)
= ρ

(
cos λ senλ
−senλ cos λ

)(
ψt−1
ψ∗t−1

)
+

(
κt
κ∗t

)
onde λ =

2π

w
(4)

em que ψt, ψ∗t , são os componentes cíclicos onde o segundo entra para captar a estrutura autorre-
gressiva de segunda ordem da forma reduzida do modelo (ver Harvey (1993). Os outros parâmet-
ros, ρ, λ, w , κt e κ∗t são respectivamente, os o fator de amortecimento que varia entre zero e um, o
período, a frequência e os choques que também são ruídos brancos com mesma variância e inde-
pendentes entre si.

Assim como no componente de tendência o ciclo pode ser determinístico ou estocástico. Sendo
determinístico se a variância do choque for igual a zero.

Quanto ao componente de sazonalidade, que é um padrão que se repete a cada s períodos onde
s = 4, pode ser escrito da seguinte forma:

γt = −
3

∑
j=1

γt−j +ωt (5)

em que ωt é o choque desse componente que também é ruído branco.
Observe que todos os choques são independente entre si.
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E a equação de transição é dada por:



µt
βt
ψt
ψ∗t
γt

γt−1
γt−2
γt−3


︸ ︷︷ ︸

αt

=



1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 ρ cos λ ρsenλ 0 0 0 0
0 0 −ρsenλ ρ cos λ 0 0 0 0
0 0 0 0 −1 −1 −1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0


︸ ︷︷ ︸

Tt



µt−1
βt−1
ψt−1
ψ∗t−1
γt−1
γt−2
γt−3
γt−4


︸ ︷︷ ︸

αt−1

+



ηt
ξt
κt
κ∗t
ωt
0
0
0


︸ ︷︷ ︸

εt

(6)

Os hiperparâmetros, que são as variâncias dos choques dos componentes podem ser estimados
por máxima verossimilhança e como sub-produto os componentes não observado são estimados
em cada instante de tempo usando o Filtro de Kalman.

Como a série trimestral do PIB real começa em 1980 e antes desta data só temos dados anuais,
podemos utilizar a modelagem estrutural de séries temporais para reconstruir a série trimestral
para o período de 1900 até 1979. Isto pode ser feito observando que o PIB real anual, isto é se y+t
representa o PIB real anual que é observado para t = 4, 8, 12, . . . e , se yt represanta a série do PIB
real observado em cada trimestre temos que:

y+t =


yt para t = 1900.Q4, 1901.Q4, · · · , 1979.Q4
0 para t 6= 1900.Q4, 1901.Q4, · · · , 1979.Q4

yt para t = 1980.Q1, 1908.Q2, · · · , 2012.Q4
(7)

A representação em espaço de estado deste modelo possui um vetor de estado:

α
′
t =

(
yt µt βt ψt ψ∗t γt γt−1 γt−2 γt−3

)
(8)

e a equação de observação dada por:

yt =


(

1 0 0 0 0 0 0 0 0
)

αt para t = 1900.Q4, 1901.Q4, · · · , 1979.Q4(
0 0 0 0 0 0 0 0 0

)
αt para 6= 1900.Q4, 1901.Q4, · · · , 1979.Q4(

1 0 0 0 0 0 0 0 0
)

αt para t = 1980.Q1, 1908.Q2, · · · , 2012.Q4
(9)

e a equação de transição é dada por:
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As estimações dessa aplicação serão apresentadas na sessão 3.1.
A seguir são apresentados os modelos com Mudança de Regime Markov-Autoregressivos (MS-

AR) na linha apresentada em Hamilton (1989), mas com alterações propostas em Krolzig (1997),
permitindo que tanto a média quanto a variância sejam distintas em cada regime e mudem condi-
cionados ao estado do processo de Markov.

2.2 Modelo com Mudança de Regime

Os modelos de série de temporal com mudança de regime consistem em modelos que se caracter-
izam por dois processos que descrevem a série temporal: a própria série temporal, geralmente um
modelo autoregressivo; e um processo estocástico para a descrição do estado subjacente ao regime
da série temporal.

O modelo de série temporal com mudança de regime Markoviana é um modelo dinâmico, com
parâmetros variantes no tempo, de acordo com o estado em que o processo se encontra. Um mod-
elo autoregressivo de ordem p, AR(p), para k estados para os possíveis regimes, St ∈ {0, 2, . . . , k},
denotado por MS(k)− AR(p) é dado por:

yt = vSt + α1,St yt−1 + α2,St yt−2 + · · ·+ αp,St yt−p + εt (11)

onde εt ∼ NI(0, σ2
St
)

Nessa classe de modelos as mudanças entre os regimes são determinadas por uma variável não
observada, chamada de estado. Essa variável segue uma cadeia de Markov. Nessa cadeia o estado
muda de um regime para outro de acordo com o valor anterior e com a probabilidade de transição
dada por:

Pr(St = i | St−1 = j) = pij > 0 (12)

onde i, j = 0, 2, . . . , k e k é o número possível de estados. Como (12) representa a probabilidade de
transição entre os instantes t− 1 e t temos que satisfaz a seguinte relação:

k

∑
i=0

pij = 1 (13)

Estas probabilidadesde transição podem ser representadas por uma matriz, chamada de matriz
de transição, M, que é dada por:

M =

 p00 · · · p0k
...

. . .
...

pk0 · · · pkk

 (14)

Através das probabilidades de transição podemos calcular o tempo médio de duração em cada
regime, por exemplo, para um determinado regime j, esta duração será dada por:

1
1− pjj

(15)
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O modelo de série de tempo com mudança de regime é bastante flexível e podemos considerar
como parâmetros dependentes do regime: a média1 µSt

; o termo de intercepto, vSt ; os coeficientes
autoregressivos, αi,St e a variância, σ2

St
( veja por exemplo, Krolzig (1997)). Em geral nas aplicações

empíricas alguns parâmetros do modelo apresentam mudança de regime enquanto outros compo-
nentes são invariantes ao regime.

Como estamos interessados no ciclo de negócio a variável a ser modelada será a diferença
de ordem quatro do logarítmo do PIB real trimestral para o período de 1900 até 2012. modelo
pode seguir o formato abaixo, considerando a seguinte especificação de um modelo autoregressivo
univariado com mudanças markovianas:

yt = vSt + α1,St yt−1 + α2,St yt−2 + α3,St yt−3 + α4,St yt−4 + εt (16)

onde yt, vSt ,αi,St (i = 1, · · · , 4), εt e St, são respectivamente, ∆4 ln(PIB_realt) (=ln(PIB_realt)−
ln(PIB_realt−4), média, coeficiente do termo autoregressivo, erro e o estado. Como podemos ter
heteroscedasticidade o erro tem distribuição dada por εt ∼ NI(0, σ2

St
). Dessa forma, as variâncias

e médias são distintas de acordo com cada regime, embora a variância seja constante dentro dos
regimes.

As estimações a seguir indicarão que o modelo escolhido não apresenta parâmetro auto regres-
sivo mas a variância que muda de acordo com o regime seguirá uma estrutura GARCH, sendo
a especificação do modelo denotada por MS-GARCH (K) com a proposta abaixo, adotando, por
exemplo, Almeida e Valls Pereira (2000) e Haas et al (2004):

εt = ut σt,St (17)

σ2
t,St
= β0,St

+ β1,St
ut−1 + β2,St

σ2
t−1,St

(18)

em que ut ∼ NI(0, 1). A soma β1,St
+ β2,St

mede a persistência no regime St

3 Base de dados e as estimações

3.1 Construção da série trimestral do PIB real

As series utilizadas foram obtidas no IPEADATA, o produto interno bruto real (PIB) na frequência
anual no período de 1900 até 2012 e na frequência trimestral de 1980 até 20122. Na prática temos a
informação anual para todo o período histórico (1900-2012) e a informação trimestral para somente
uma parte do período (1980-2012). Os modelos estruturais de series de tempo, permite a partir
dessas duas informações (ver abaixo Figuras 1 e 2) construir a informação trimestral para todo
o período histórico e, assim, reconstruir a série trimestral do PIB para todo o período que é mais

1Na análise de modelos de mudança de regime existe uma relação entre os modelos com média e intercepto. O mod-
elo autoregressivo de primeira ordem ajustado pela média é dado por: (yt − µSt

) = α1,St (yt−1 − µSt−1
) + εt enquanto

o modelo com intercepto tem a forma yt = vSt + α1,St yt−1 + εt. Assim, vSt = µSt
− α1,St µSt−1

. A dinâmica de ajuste de
modelo com mudança de regime com mudança na média é abrupta, após a transição de regime, enquanto o modelo
com intercepto implica uma dinâmica de ajuste mais lenta.

2Acesso em julho de 2013.
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adequada para o estudo de ciclos econômicos e para a construção de sua cronologia3. Dessa forma,
foi possível recuperar uma serie trimestral do PIB brasileiro de 1900 até 2012 (ver tabela 1).

Figura 1: PIB real Anual para período de 1900 a 2012

Figura 2: PIB Trimestral para período de 1980 a 2012

3Estimações realizadas através do software OxMetrics 7.0, pacotes STAMP para construção da serie trimestral e
PcGIVE para a construção da datação.
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Tabela 1: Modelo Univariado PIB
Variâncias dos Choques Valor

σ2
η 0.00000000

σ2
ξ 0.00252148

σ2
κ 1.04126

σ2
ω 0.0487115

σ2
ε 0.0000000

Vetor de Estado em 2012.Q4 Valor p-valor
µt 166.33381 [0, 0000]
βt 1.28002 [0, 0000]
ψt 2.03754 [0, 0000]
γt 30.52065 [0, 0000]
T 213
p 7

R2 0.5397
Notas: T − tamanho da amostra; p − número de hiperparâmetros

R2
s−

(T−d)σ̃2

SSDSM , onde σ̃2 é a variância residual e SSDSM é a soma
de quadrados obtida subtraindo a média sazonal de ∆yt

Dos resultados apresentados na Tabela 1, pode-se notar que a variância do nível (σ2
η) é zero,

indicando que o seu coeficiente não varia ao longo do tempo. A variância da taxa de crescimento
(σ2

ξ) é, relativamente, pequena, denotando mudanças suaves desse parâmetro ao longo da história.
Já a variância do componente cíclico (σ2

κ ) é a maior dentre a de todos os componentes.
Ainda a partir do vetor de estado no último instante de tempo da amostra, os valores de todos

os componentes são significativos e, assim, seus coeficientes são diferentes de zero. Desta forma é
adequado adotarmos a formulação do modelo com a presença de todos os componentes.

Sabe-se que tomar o comportamento dos componentes não observados de uma série para am-
pliar a frequência de uma base de dados não é perfeito, mas considerando a indisponibilidade da
informação trimestral, o exercício mostra-se pertinente. Assim, utilizando-se da metodologia da
seção 2.1 podemos recuperar uma série trimestral para o PIB real brasileiro desde 1900 (disponível
no anexo deste trabalho). Essa série (Figura 3) será utilizada para a construção da cronologia de
ciclos econômicos brasileiro no período de 1900 até 2012.

3.2 Construção da cronologia do ciclo de negócios brasileiro

Obtida a serie trimestral, o passo seguinte envolve estimar modelos com Mudança Markoviana
para que, a partir disso, a cronologia de ciclos de negócios possa ser proposta. Dessa forma, a
sequencia abaixo faz a apresentação dessas estimações.

A variável independente (Figura 4) da aplicação do modelo com mudança Markoviana é a
diferença trimestral do log do produto interno bruto em nível (∆4 ln(PIB_realt). Seguindo a de-
nominação de Krolzig (1997) teríamos, dentre os diversos modelos estimados, o seguinte modelo
escolhido: MSH-GARCH (2)-AR(0), quer dizer, modelos com mudança Markoviana com correção
de heterocedasticidade (variância regime dependente) e com dois regimes, ausente de termos

9



Figura 3: PIB Trimestralizado para período de 1900 a 2012

auto regressivos, parâmetros alpha e beta mantidos. A tabela 2 abaixo apresenta as estimativas
dessa especificação. Outras especificações foram estimadas, por exemplo, com termos auto regres-
sivos, três regimes, ausência de estrutura GARCH na variância, estrutura GARCH variante com
os regimes, mas os resultados apresentaram-se inferiores na capacidade de gerar interpretação
adequada ou mesmo desconexos de nossa história econômica.

Figura 4: ∆4 ln(PIB_realt)
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Tabela 2: MS-GARCH(2)-AR(0)
Parâmetros Coeficiente Erro Padrão p-valor

v0 0.008082 0.001475 0.000
v1 0,05461 0.002012 0.000
σ2

0 0.00991 0.001593
σ2

1 0.01457 0.001585
β1 0.52923 0.1214
β2 0.14583 0.06368
p00 0.87746 0.03075
p11 0.91548 0.02243

N Obs 449
p 8

LogLik 1020.1291
AIC -4.508370

No modelo estimado e escolhido, com dois regimes, as constantes são positivas e significativas.
A volatilidade, expressa pela variância σ2

i (i = 0, 1), é relativamente maior no regime dois quando
comparado ao regime um. O primeiro regime, a partir das probabilidades suavizadas geradas
nesta especificação (ver Figura 5), indica os cenários de recessão enquanto que o segundo indica
os cenários de expansão econômica.

Considerando os critérios de informação obtidos (disponíveis no anexo) e, principalmente, o
potencial de gerar interpretação econômica consistente com nossa história econômica, o modelo
estimado com dois regimes, de fato, mostra-se como o mais adequado. Os modelos estimados
com três regimes distintos geraram, de fato, resultados pouco divergentes entre dois regimes, in-
dicando que considerar um terceiro regime não seria satisfatório. Dessa forma, as comparações,
as interpretações e as análises sobre o ciclo de negócios brasileiro serão baseadas nos resultados
obtidos a partir do modelo MS-GARCH (2)- AR(0).

Esse modelo, dentre os estimados, pode ser considerado parcimonioso e apresenta resultados
que permitem interpretação dotada de “sentido econômico”. A seguir destacamos os gráficos
que ilustram as probabilidades suavizadas geradas pelo modelo selecionado. Esses gráficos já
fornecem uma visão geral do ciclo de negócios brasileiro no período de 1900 até 2012 na medida
em que podemos ter uma visão de longo prazo ou mesmo observar no curto prazo subperíodos
de interesse de nossa história econômica.

Outro resultado importante gerado por essa classe de modelos é a probabilidade de mudança
de um regime para outro. Essas probabilidades de mudança são representadas na matriz de tran-
sição (ver Tabela 3). Esta matriz indica que dado que a economia está em cenário de recessão a
probabilidade de continuar em recessão é de 88%. E dado que a economia está em cenário de
crescimento a probabilidade de permanecer em crescimento é de 91, 5%. Também dado que a
economia está em cenário de recessão a probabilidade de mudar para um cenário de expansão é
de 8, 5%.
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Figura 5: Probabilidades Suavizadas MS-GARCH (2)- AR(0)

Tabela 3: Matriz de Transição
Regime0,t Regime1,t

Regime0,t+1 0.87747 0.084513
Regime1,t 0.12253 0.91549

4 Resultados

Observando a tabela 4, temos que, os cenários mais persistentes são os de expansão, seguidos pelos
de recessão. De fato, pode-se verificar para a economia brasileira nos anos de 1900 a 2012 que há
certa assimetria na duração média dos regimes de recessão e de expansão. A duração total indica
que momentos de expansão são, historicamente, notadamente mais frequentes do que os cenários
de recessão, apesar de que essa assimetria possa ser característica válida para o período estudado
como um todo seria de forma mais correta para o período pós Crise de 1929.

Podemos notar que a economia brasileira ao longo dos anos 1900 e 2012 apresentou um total
de 179 trimestres em recessão e 270 trimestres em expansão. Empiricamente, podemos considerar
que os períodos recessivos tendem a durar menos do que os períodos de expansões. E quando
o período é de expansão espera-se maior volatilidade do crescimento. Na tabela 4 estão listadas
essas informações.

A tabela 5 apresenta a cronologia trimestral do ciclo econômico brasileiro nos anos 1900-2012.
Os maiores períodos consecutivos de recessão da história econômica do Brasil foram, respectiva-
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Tabela 4: Volatilidade, duração média e cenários
MS-GARCH(2)-AR(0)

Regimes 0 1
Cenários Recessão Expansão

Duração Total∗ 179 270
Duração Média∗ 8.52 13.5

Volatilidade baixa alta
Nota: ∗ Em trimestres

mente, o período da primeira Guerra Mundial (18 trimestres em recessão), Depressão dos anos
1930 (12 trimestres em recessão) e a Crise da Dívida de 1980 (12 trimestres em recessão). Assim da
perspectiva histórica de ciclo de negócios o período após a Crise da Dívida dos 80 foi tão recessiva
quanto foi o período após a Crise de 1929.

O período histórico do início do século XX até o fim da depressão nos anos 1930 é o período
com a maior duração média de recessão. Empiricamente os eventos primeira Guerra Mundial e de-
pressão dos anos 1930 explicam esse resultado. Assim, em média, uma recessão é mais persistente
que uma expansão até o ano de 1932. A partir disso, os cenários de expansão são significativamente
mais duradouros que os recessivos.

O maior período consecutivo de crescimento econômico compreende do ano anterior ao fim da
segunda Guerra Mundial ao início das reformas de 1963, totalizando 80 trimestres. Esse período
supera os anos que englobam as fases do milagre econômico e do II PND, totalizando 66 trimestres
de expansão.

Propondo uma caracterização da economia brasileira em períodos de recessão e expansão
econômica, notamos que a primeira década do século XX é a década mais recessiva de nossa
história, são 34 trimestres em recessão. A década de 1920 pode ser caracterizada com uma dé-
cada simétrica da perspectiva cíclica. São 17 trimestres de crescimento contra 23 trimestres em
recessão. A década de 1930 mesmo com dois expressivos contextos recessivos, depressão e início
da segunda Guerra Mundial, apresentou 24 trimestres de cenário expansionista para o produto
brasileiro.

Dos anos finais da segunda Guerra Mundial até o início dos efeitos da Crise da dívida dos anos
1980, o longo período de 1943 até 1980, é marcado pela conjuntura de crescimento econômico e o
cenário de recessão é raro com apenas 4 trimestres de duração consecutiva entre os anos de 1963 e
1964 quando ocorre a mudança abrupta do regime político. Nessa etapa temos as décadas de 1950
e a de 1970 que apresentam 100% de cenário expansionista.

A década de 1980, tradicionalmente tratada por diversos estudiosos como a década “perdida”
apresenta 24 trimestres em recessão e 16 em expansão. Por isso, se consideramos a perspectiva
histórica mais longa, de fato a década perdida foi a primeira do século XX.

Por sua vez a década de 1990 apresentou simetria perfeita na divisão dos cenários do ciclo
brasileiro. Foram 20 trimestres com expansão e 20 com recessão. Vale destacar que o Plano Collor
I, implementado em março de 1990, trouxe 10 trimestres de recessão, enquanto que a sequencia de
crises financeiras internacionais ocorridas entre 1995 e 1999 trouxe 13 trimestres de recessão.

O período do século XXI tem apresentado, até o momento (2001-2013), manutenção do com-
portamento simétrico para o comportamento cíclico brasileiro. São 27 trimestres de crescimento
econômico e 21trimestres em conjuntura recessiva.
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Tabela 5: Cronologia Geral dos ciclos econômicos (Brasil 1900-2012)
Recessão Expansão

Datas Trimestres Datas Trimestres
1990(4)− 1901(3) 4 1901(4)− 1902(1) 2
1902(2)− 1906(3) 18 1906(4)− 1907(1) 2
1907(2)− 1909(3) 10 1909(4)− 1910(1) 2
1910(2)− 1911(3) 6 1911(4)− 1913(1) 6
1913(2)− 1917(3) 18 1917(4)− 1918(1) 2
1918(2)− 1919(3) 6 1919(4)− 1921(1) 6
1921(2)− 1922(3) 6 1922(4)− 1924(1) 6
1924(2)− 1926(3) 10 1926(4)− 1929(1) 10
1929(2)− 1932(3) 14 1932(4)− 1938(2) 23
1938(3)− 1938(3) 1 1938(4)− 1938(4) 1
1939(1)− 1941(3) 11 1941(4)− 1941(4) 1
1942(1)− 1943(2) 6 1943(3)− 1962(3) 80
1963(3)− 1964(2) 4 1964(3)− 1980(4) 66
1981(1)− 1983(4) 12 1984(1)− 1987(2) 14
1987(3)− 1989(2) 8 1989(3)− 1989(4) 2
1990(1)− 1992(3) 11 1992(4)− 1995(3) 12
1995(4)− 1996(2) 3 1996(3)− 1997(2) 4
1997(3)− 1999(4) 10 2000(1)− 2001(1) 5
2001(2)− 2003(4) 11 2004(1)− 2008(3) 19
2008(4)− 2009(3) 4 2009(4)− 2011(2) 7
2011(3)− 2012(4) 6
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Outro aspecto importante que pode ser discutido é sobre a volatilidade do produto brasileiro
nesse período. Backus e Kehoe (1992) fornece evidência internacional e dois resultados encontra-
dos por estes autores podem ser utilizados. Primeiro que todos os países pesquisados4 têm maior
volatilidade em seus produtos no período entre guerras. Um segundo resultado que a volatilidade
dos produtos das economias apresentou queda ao longo do tempo.

Araújo, Carpena e Cunha (2008), utilizando-se de mesma metodologia de Backus e Kehoe
(1992) apresentam a volatilidade no Brasil com a seguintes principais características: a volatilidade
altera muito pouco nos três subperíodos considerados (anos pré primeira grande guerra, anos en-
tre guerras e os anos após segunda guerra mundial), mas é menor no período após a segunda
guerra. No entanto, a partir de outra metodologia, Araújo, Carpena e Cunha (2008) encontram
resultados diferentes, quais sejam, há mudança significativa na volatilidade entre os subperíodos
citados e ela é maior no período entre guerras. Já Ellery e Gomes (2005) apontam que, diferente-
mente de outros países, o Brasil tem volatilidade maior após a segunda guerra mundial e menor
no período anterior a primeira guerra.

Apesar de metodologias e frequências dos dados distintas verificadas nesses trabalhos e sem
se fixarmos na periodização proposta em Backus e Kehoe (1992), os resultados obtidos no pre-
sente trabalho podem ser avaliados em linha similar5. Este trabalho encontrou volatilidade maior
do produto para os períodos de cenários expansionistas, predominantes no período após o ano
de 1929. A volatilidade foi menor nos períodos de recessão econômica, predominantes nos anos
anteriores a Crise de 1929.

De uma forma geral a datação obtida neste artigo é similar ao trabalho de Araújo, Carpena e
Cunha (2008) apesar do estudo seguir a frequência anual e utilizar a base per capita. Já a datação
anual proposta por Chauvet (2002) apresenta menos recessões antes da Crise de 1929. Os resul-
tados obtidos pelo CODACE6, que segue a frequência trimestral e estuda um período histórico
bastante mais reduzido, aponta menos trimestres em recessão do que o presente trabalho.

5 Conclusões

Chauvet (2002), diferentemente do presente artigo, não considera cenários recessivos em 1902,
1906, 1907, 1917, segundo semestre de 1921 e primeiro de 1922, 1926 e 1932. Considerando Villela
e Suzigan (2001) que estudaram o crescimento da economia brasileira nos anos entre 1889 e 1945
podemos ponderar essas diferenças com alguns pontos. Primeiro, é difícil avaliar os efeitos sobre o
crescimento da política contracionista seguida de 1898 até 1902. Segundo, o café que responde por
mais da metade das divisas geradas com exportações tem preços em queda de 1900 até 1908, exceto
em 1904. Terceiro, para estes autores há contração econômica de 1913 até 1918. Quarto, o período
1920-23 é caracterizado por uma crise do comércio exterior e a estagnação econômica iniciada em
1924 segue até 1926. Quinto, o ano de 1932 ainda pode ser considerado como depressão econômica.

4Exceto para o caso Australiano. Além da Austrália, os autores estudaram Canada, Dinamarca, Alemanha, Itália,
Japão, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Estados Unidos

5Como os resultados desse trabalho permitem comparar a volatilidade para um dado cenário verificado, consider-
amos os períodos em que cenários de expansão são mais frequentes como períodos de maior volatilidade. E quando a
recessão é mais frequente a volatilidade no período é menor.

6CODACE é comitê de datação de ciclos econômicos do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), seguindo os moldes do NBER, estabelece uma cronologia de referência para os ciclos econômicos
brasileiros. A comparação não mencionará Céspedes et al. (2006) pois os resultados são próximos aos do CODACE e a
cronologia segue somente até o ano de 2000.
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Os pontos acima parecem justificar parte das diferenças da datação entre o presente trabalho
e Chauvet (2002). Assim, especialmente para o período anterior a depressão do anos 1930, duas
diferenças parecem ter sido importantes. Primeiro, a construção da série trimestral do PIB para
todo o período que parece ter sido importante para discriminar melhor os cenários. Segundo,
permitir a mudança da variância ao longo do tempo parece fornecer uma datação mais adequada,
considerando o contexto histórico citado.

O triênio 1965, 1966 e 1967 é datado como expansão nos quatro trimestres, enquanto que Chau-
vet (2002) data recessão em 1965 e Araújo, Carpena e Cunha (2008) apontam recessão para os
três anos. Nesses anos ocorre uma desaceleração significativa da taxa de crescimento econômico,
considerando anos próximos, o que não pode ser, necessariamente, interpretado com um cenário
recessivo já que o Brasil cresce respectivamente 2,7%, 5,1% e 4,8% nesses anos (Baer, 2003). Desta
forma, parece correto tratar esses cenários como um período expansionista.

De forma geral, os resultados obtidos neste trabalho aproximam-se mais dos obtidos em Ellery
e Gomes (2005). No entanto, um aspecto distinto e que deve ser ressaltado é que não parece
ser adequado estabelecer volatilidade constante para os subperíodos de nossa história. Em outras
palavras o adequado parece ser diferenciar cenários de expansão e recessão dentro de determinado
subperíodo e a partir disso periodizar a volatilidade. Por exemplo, a volatilidade é maior nos anos
após a segunda guerra mundial e isso é válido, pois nesse período predomina cenários de expansão
econômica. A volatilidade é menor nos anos do início do século XX até a Crise de 1929 quando o
cenário predominante é de recessão.

Podemos assim dizer que o padrão empírico do ciclo de negócios brasileiro muda a partir do
fim da depressão dos anos 30. E apresenta novas mudanças nas décadas de 1980 e 1990. Isso
parece indicar uma mudança na matriz de transição. Ou seja, uma limitação do presente artigo é a
matriz de transição ser invariante no tempo. Por isso, permitir que essa matriz apresente variação
ao longo do tempo pode ser objeto de pesquisa futura.

O resultado obtido de cenário expansionista apresentar maior volatilidade pode ser justificado.
Nesse período, décadas de 1950 até 1970, tivemos as mais expressivas oscilações no produto com
os maiores registros históricos de crescimento e alguns anos em que o crescimento era positivo,
mas relativamente bem menor. Por exemplo, temos 2,9% de crescimento anual em 1956 e 10,8%
em 1958, 4,2% em 1967 e 9,8% em 1968, 14% de crescimento anual em 1973, 4,6% em 1977 (Baer,
2003).

Podemos também, levantar outras possíveis sequencias de pesquisa para este trabalho. Uma
possibilidade é retroceder ainda mais o período histórico estudado, envolvendo as décadas do
século XIX. Outra possibilidade, notadamente importante para a primeira citada, seria buscar
fontes primárias trimestrais que pudessem auxiliar na elaboração e construção de índices que
pudessem representar nosso produto.
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7 Apêndice

Neste apêndice o link para série trimestralizada do PIB real é apresentado. Apresenta-se tam-
bém os diversos modelos estimados com seus respectivos critérios de informações para seleção de
modelos.

Dados PIB Real Trimestral

Tabela 6: Critérios de Informação
Modelo Observações Parâmetros Log-Lik SC HQ AIC

MSH(2)-AR(0) 449 6 984.83023 −4.3052 −4.3384 −4.3600
MSH-GARCH(2)-AR(0) 449 8 1020.1291 −4.4352 −4.4795 −4.5084

MSH(3)-AR(0) 449 12 1024.6122 −4.4008 −4.4673 −4.5105
MSH-GARCH(3)-AR(0) 449 14 1059.7937 −4.5303 −4.6078 −4.6583
MSH-GARCH(2)-AR(0)∗ 449 10 1021.8630 −4.4157 −4.4711 −4.5072
MSH-GARCH(3)-AR(0)∗ 449 17 1064.4140 −4.5100 −4.6042 −4.6652
Nota: ∗ GARCH com parâmetros diferentes entre regimes
SC - Critério de Schwarz
HQ - Critério de Hannan & Quinn
AIC - Critério de Akaike

18

https://docs.google.com/file/d/0BxP6WoxNpigQMm5EZDRNQ01PUlk/edit

	Artigo_Vieira_Valls.pdf
	Introdução
	Metodologia
	Modelo estrutural básico de series de tempo (MEBSM) 
	Modelo com Mudança de Regime

	Base de dados e as estimações
	Construção da série trimestral do PIB real 
	Construção da cronologia do ciclo de negócios brasileiro

	Resultados
	Conclusões
	Referências
	Apêndice


