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RESUMO

A dissertação investiga as séries de taxa de câmbio da Polônia e do Brasil. A

elevada volatilidade da série polonesa não é explicada pelas variáveis utilizadas como

fundamentos. No caso brasileiro, isto é verdade para o modelo com variáveis do setor

real da economia Detectou-se co-integração entre as variáveis do setor financeiro, o que

levanta a hipótese da existência de um processo de aprendizagem induzido pelo longo

convívio com altas taxas de inílação e indexação generalizada da economia brasileira. A

volatilidade da taxa de cambio é bastante impactada por intervenções drásticas na

economia, concluindo-se que a adoçáo deste tipo de medida atua como fator de incremento

da volatilidade da taxa de câmbio.



JAPITüLO i

INTRODUÇÃO

O início do.s anos 70 apresentou mudanças significativas nos regimes de taxa de

câmbio em todo o mundo. Vários países começaram a adotar um regime de câmbio

flexível e os que o fizeram passaram a perceber um aumento bastante significativo da

volatilidade das taxas de câmbio. Como vários desses países eram líderes mundiais,

pode-se dizer que houve um efeito propagador desse fenômeno em outras economias.

Mesmo nos países nos quais a autoridade monetária fixava a taxa de cambio, esta variava

de acordo com os objetivos de política econômica. O aumento da volatilidade em países

com alta taxa de inflação ocasionou distorções adicionais no que concerne o comércio

internacional e os mercados financeiros. Esta questão assume papel primordial nos dias

atuais quando reformas estruturais profundas como a liberalização dos preços e do

comércio, redução do tamanho do estado, privatizações e renegociação da dívida externa,

entre outras, estão sendo aplicadas em diversas partes do mundo.

Os modelos de determinação da taxa de câmbio variam bastante com relação as

variáveis macroeconômicas escolhidas, por vezes chamadas de fundamentos nesses

modelos, e às hipóteses adotadas. As particularidades institucionais dos diversos países

também são importantes na medida que dificilmente encontram-se países com estruturas

idênticas. A seleção de fundamentos adequados ou a opção por variáveis substitutas

convenientes pode revelar a existência de fenômenos relevantes, como bolhas

especulativas, relações de longo prazo não evidentes entre níveis de variáveis econômicas



ou ainda aJeiima relação eomportainental característica de determinado pais. Em países

cora inilacáo muito elevada é comum vincular as mudanças na taxa de câmbio as variações

dos índices de preço muna tentaiiva de manter constante a taxa real de câmbio.

Consequentemente, e inevitável a adição de novas variáveis em modelos ja tradicionais na

literatura. Essas questões são relevantes para a formulação e condução da política

econômica, uma vez que o entendimento e gerenciamento da evolução da taxa de câmbio é

importante para a redução de desequilíbrios, sendo que a flexibilidade neste mercado

permanece como um instrumento valioso para ajustes econômicos

internacionais[Krugman(1991)].

Às economias da América Latina e do Leste Europeu têm enfrentado tais questões

no mercado de câmbio ao mesmo tempo que tentam implementar liberalizações do

comércio. A história recente destes países condiciona a forma pela qual estes objetivos

de modernização são perseguidos, muito embora as questões econômicas e sociais a serem

solucionadas sejam semelhantes. Essas diferenças podem ser notadas no que tange à

velocidade das reformas, à prioridade dada pelos governos aos problemas , a escolha do

formato institucional capaz de viabilizar as mudanças e ainda a maneira pela qual a

sociedade como um todo reage às transformações. É imperioso considerar com cuidado as

diferenças entre essas regiões com passados bem diferentes e com perspectivas diversas

com relação à inserção de seus países de maneira ampla na economia mundial. Não

obstante, a análise de eventos sócio-económicos em áreas geográficas distintas, pode

apontar aspectos e características da dinâmica de mercados de câmbio imperfeitos na

medida que não se perca de vista as especificidades de cada país.

Neste trabalho é feita uma avaliação econométrica das séries de taxa de câmbio

nominal do Brasil e da Polônia A análise implementada constitui-se em um estudo de



volatilidade. Imsoiido cm oaracteriytieas intr;nsec;iK da própria série que está sendo

investi sacia. O objetivo principal é verificar como os agentes econômicos nos mercados

dos referidüs países aprenderam ou.não a conviver com o compoilamento altamente volátil

das series de cambio. Ao que indica a análise, no caso da Polônia, os fundamentos não

sao capazes de explicai' a dinâmica das flutuações do câmbio, na medida que não houve

tempo suficiente para que qualquer processo de aprendizagem pudesse ocoirer. Já no caso

do Brasil, dentro de um quadro de inllação crônica . as variáveis do setor real da

economia nao foram capazes de explicar a volatilidade da taxa de câmbio, enquanto que as

variáveis do setor monetário consideradas dentro de estrutura semelhante a do modelo

polonês, mostraram ser co-integradas com a série da taxa de câmbio. Diante da existência

desta relação de longo prazo, uni modelo à correção de erros é analisado, obtendo-se

resultados que suportam a conjectura de que um processo de aprendizagem ocorreu no

Brasil. Os dados disponíveis para análise cobrem, com observações mensais, o período

de maio de J981 a. dezembro de 199] no caso brasileiro, e , com observações semanais, o

período de outubro de 1988 a janeiro de 1990 no caso polonês.

A dissertação divide-se da seguinte maneira O capítulo 2 aborda questões

metodológicas dos procedimentos utilizados. O capítulo 3 apresenta o modelo básico de

estudo, os dados e a análise estatística preliminar das séries. O capítulo 4 traz os modelos

derivados do modelo básico, bem como a estimação econométrica de tais modelos. As

conclusões são discutidas no capítulo 5.



" APÍTITT O TT

RINDAMENTAÇÃO TEÓRICA

II.i - (.'onsidínirõ?£ preliminares

Como mencionado no primeiro capitulo, decidi trabalhar nesta investigação

através da análise comparativa entre as séries de taxa de câmbio nominal do Brasil e da

Polônia. A primeira indagação que ocorre é o quê justifica a adoção de tal procedimento.

A análise dos principais modelos de determinação da taxa de câmbio em voga até

a década de 80 revela que , muito embora vários desses modelos apresentem contribuições

(eólicas importantes , a utilização dos mesmos do ponto de vista empírico deixa muito a

desejar. Modelos como o da paridade do poder de compra, o modelo monetário e suas

variações, o modelo de Dornbusch(1976), o modelo de equilíbrio de portfólios , têm

mostrado resultados pouco animadores do ponto de vista econométrico. A questão da

abstração da realidade da economia em estudo causa problemas para a aplicação geral de

tais modelos, dada a diversidade institucional e o diferente grau de desenvolvimento de

cada pais no mundo atual. Pode-se tomar como exemplo, a teoria da paridade do poder de

compra, que é por muitos aceita, se não em sua versão absoluta, ao menos em sua versão

relativa no que diz respeito aos bens considerados como "tradeables". Entretanto, os

resultados de pesquisas utilizando-se tal teoria tem sido contraditórios, segundo Baillie e

McMahon(1989,p.220), em suas próprias palavras:

" lítnce Lhe work ofCassei{1922) the theory has been the

attention of exlensive empincai investigai.<on wsth fairiy

mixed results."



Quando alguns resultados .são satisfatórios e poique muitfis hipóteses adicionais fòrain

incluídas, esíando-se de fato diante de uma situação extremamente particular e peculiar ,

nfio sendo possível u generalização ou o uso dos resultados em outros contextos.

De modo geral, ao observar modelos como os mencionados acima, percebe-se que

mintas vozes restrições são impostas, limitando em demasia a realização de estudos-

comparativos. Por exemplo, a hipótese de que ali vos domésticos e não domésticos sejam

substitutos perfeitos, comum ao modelo monetário e no modelo de Dornbusch(1976). pode

ser aceitável paia as economias avançadas, nas quais o mercado financeiro é bem

desenvolvido e regulado. Contudo, ao aplicarmos tal hipótese para o Brasil ou Polônia,

irabalhar-se-ia com uma economia por demais estilizada e longe da realidade destes dois

países. A análise comparativa das séries de taxa de câmbio dos dois paises pennite a

consideração de hipóteses menos restritivas do que aquelas usualmente adotadas nos

modelos tradicionais de determinação da taxa de cambio mencionados anterionnente.

H.2 - Testes de raízes unitárias

Na década de 80, a literatura salientou que unia série de dificuldades

econométricas podem aparecer ao se considerar, por hipótese, que as séries de tempo

sejam estacionadas. Sendo esta hipótese falsa, muitas vezes a teoria assintótica usual nâo

se aplica as regressões que envolvem variáveis nâo-estacionárias. A investigação da

estacionariedade das séries que compõem o banco de dados disponível, tornou-se pré-

requisito à formulação de modelos teóricos que embasarão a análise pretendida Segundo

Banerjee et alli (1993, p.l), esta mudança constitui-se em uma reavaliação da base

estatística da modelagem eeonométrica que está longe de ter acabado:



"Tn<? effecí ofthís shift k- fo. 'from complete, bui .'■:• alr^ady radical,

^ifiiícnc:ng thc c-iosce of rhodei jorras, .modciiing pructiccs,

3iati:;iii:aí irijcrencc, ciistriúuiion theory. cmd the inlerprciaiion of

ifit/n)' iradUíonai conceuU; suck eis simuítaneity, measurcment

ert\.rs, c< ><.!inr:anty..foreccisting, and cxog^nsUy. "

Aules de passai" à discussão dos testes de raiz unitária, é conveniente apresentar os

seguintes- conceitos básicos:

Def: Esracionariedade'

Seja {xt}um processo estocásiico. Diz-se que (x,} é um processo estacionado de

segunda ordem se e só se:

E[(xt)] - j.i < «' para todo t,

E[(xt-.^.rJ = )X2'-' r/J para iodo i , (2.1)

E[(xt-fi.)(xt+h-f.i)] =- yh < w para todo í, li

Def.: Integração"

Uma série é dita ser integrada de ordem d , denotada y, ~ l(d) , se a série não tiver

componente determinístico e tiver uma representação ARMA estacionaria e inversível

após ter sido diferenciada d vezes, mas a qual não seja estacionaria após ter sido

diferenciada apenas dj_ vezes.

A representação da não estacionariedade de um processo estocástico em economia

é comumente feita pela existência de raízes unitárias no processo. O pequeno exemplo a

seguir, esclarece o porquê de tal associação.

1 Definição baseada em Judge et alli (19S5, p.226).
1 Retidado de Banerjee et. aüi (1 993, p.84).



Seja c seguinte processo:

yt = <j>y,.i + st , Eif = % (2.2)

onde Vt ? um processo estocástico e st um ruído branco. Pode-se expressai' o processo

acima como:

cp(L)yt = (l-<|>L)yt = et , (2.3)

onde (p(L) -= (1- ((> L) e L é o operador retardo.

Alternativamente, tem-se:

1- ç L

Portanto E[yt] = 0 para todo t e var[yt] = E[yf] = af ( 1 + <j)2 + (j)4 + ...). Esta

expressão davariância converge apenas se | <j)í < 1 . Neste caso, tem-se que

^ = irV^ a5)
Desta forma, o processo será estacionário se S <pj < 1 . Esta condição também pode ser

apresentada a partir do estudo do polinômio (p(L). O processo será estacionário se as

raízes do polinômio cp(L) estiverem fora do círculo unitário. A raiz do polinômio (p(L) é

obtida igualando-se <p(L) = 0. Isto é, (p(L) = (l-<j>L) = O. Resolvendo para L, obtém-se

L=] /<)) . A condição I §\ < 1 implica | L| > 1. Se | <f>l > 1, a raiz de <p(L) está dentro do

circulo unitário e a equação yt = § yt-i + ct representa uma série explosiva. A associação

vale paia processos mais complicados e é possível que existam mais de uma raiz unitária

em determinado processo.



Os testes sobre a hipótese de raiz imitaria apresentam um interesse adicional em

economia porque eles podem ajudar a avaliai" a natureza da não-estacionariedade que a

maior parte dos dados econômicos exibe. Estes testes podem fornecer indícios se uma

tendência è estocástica, através da presença de uma raiz unitária, ou determinística,

através da presença de um poiinômio de tendência expresso em função do tempo.

A preocupação que se segue é como verificai" o número de raízes unitárias que

existem em uni dado processo estocástico. Infelizmente, a prática tem mostrado que

existem dificuldades em testar a presença de raízes unitárias e que os resultados destes

testes, na maior parte das vezes, não são robustos. O problema principal reside na

identificação do verdadeiro processo estocástico por detrás dos dados disponíveis para

estudo, já que a série de tempo com a qual o econometrista trabalha é a realização de um

processo estocástico não conhecido pelo pesqisador.

Cabe neste ponto, um breve comentário sobre ergodicidade. Em muitas

aplicações, os requisitos para estacionariedade e para ergodicidade são os mesmos,

embora existam processos que são estacionados porém não ergódicos. Para assegurar a

consistência dos estimadores no contexto de processos, integrados é suficiente que seja

válido o teorema central do limite funcional. Não obstante, no presente estudo, ao se

realizar um teste de raiz unitária, fica implícita alguma hipótese sobre o PGD-"processo

gerador de dados"3. As hipóteses consideradas nos testes de raiz unitária implementados,

e que serão descritos mais adiante, asseguram a ergodicidade das séries. Para os testes de

Dickey-Pantula e Dickey-Fuller assume-se que o erro seja um ruído branco, o que implica

ergodicidade. No caso do teste de Hall, é suficiente considerar uma hipótese menos forte ,

como a descrita em Phillips(1987), que assegura ergodicidade e. ainda assim, permite um

' DGP - data-generation process.



considerável grau de dependência temporal para o tenno do erro no PGD. Essas

condições implicam que o processo gerador do erro possa ser uma média móvel, como no

tetite ík Hall.

Os diferentes testes apresentados pressupõem determinados modelos para o PGD

que podem ou não estar próximos do verdadeiro processo. Diante deste problema, é

aconselhável proceder com cautela na aplicação e interpretação dos testes de raízes

unitárias. Deve-se sempre realizai' uma análise gráfica das séries e, na medida do

possível, confirmar os resultados do teste através de algum procedimento alternativo.

Além do mais, é importante ter em mente ao testai" a hipótese de raiz unitária, a distinção

entre o PGD e as equações de regressão que serão utilizadas para a realização do teste. O

tratamento adequado da tendência determinística pode causar confusão na implementação

do tesle. Vários dos testes existentes, estimam as regressões de teste através do método de

mínimos quadrados e, na sua implementação, procura-se recorrer às estatísticas usuais

utilizadas em inferência de modo geral. No entanto, quando Dickey e Fuller (1979,1981)

propuseram o teste que leva os seus nomes, ficou demonstrado que a estatística construída

de modo semelhante à estatística t, por vezes chamada de pseudo t, não tem a distribuição

usual. Os valores críticos correspondentes à distribuição desta estatística foram tabulados

por Fuiler( 1976) e têm sido usados como referência para diversos testes propostos. Vale

ressaltai- que a distribuição assintótica da estatística pseudo t, sob a hipótese nula da

presença de raiz unitária, depende dos termos determinísticos incluídos como regressores.

As tabelas apresentadas em Fuller(1976), construídas sob a hipótese de que yo = 0 no

PGD, mostram valores críticos para três possibilidades quanto aos regressores

determinísticos: a) ausência de constante e tendência de tempo, Yt = yYt.i + ut; b) presença



cie constante e ausência de tendência de tempo, Yt = a + yYt.i + u.; c) presença de

constante e de tendência de tempo, Yt - a. + pt + yYt.i + ut. Sob a hipótese de raiz unitária,

os valores à esquerda da tabela para os valores críticos da estatística pseudo t aumentam

em valor absoluto com o aumento do número de regressores determinísticos incluídos.

Não se pode deixai de mencionar o excelente artigo de Campbell e Perron (1991),

onde pontos comuns a vários dos testes presentes na literatura são destacados. Segundo

estes auiores : i) partindo-se de uma situação onde a estatística de teste é obtida com a

utilização de um conjunto de regressores determinísticos que já incluía pelo menos todos

os componentes determinísticos do PGD relevante, a potência de um teste, no qual a

hipótese nula de raiz unitária é confrontada com a alternativa de estacionariedade,

decresce à medida que regressores determinísticos adicionais são incluídos na regressão

de teste; ii) na presença de dúvidas com relação aos termos determinísticos a incluir,

deve-se utilizar um procedimento seqüencial começando de uma especificação mais geral

para uma mais restrita; iii) a não rejeição da hipótese nula de raiz unitária pode ser devida

a um erro de especificação com relação aos componentes determinísticos incluídos como

regressores; iv) nos testes onde a hipótese nula de raiz unitária é contraposta à alternativa

de ausência de raízes unitárias, a potência do teste depende rnuito pouco do número de

observações , mas é bastante influenciada pela extensão do período de tempo coberto

pelos dados. Estes autores destacam ainda, a equivalência que pode existir entre

processos com tendência e processos estacionados após terem sido diferenciados. Em

suas palavras, Campbell e Perron (1991,p.l57):

"In finite sampíes, any trend-stationary process can be

approximated arhitrarily wcli by a unit root process (in the sense

that the autocovariance structures wUl be arbitrarily dose)."

10



Peiron(1989) mostrou que quebras estruturais em series estacionárias podem

induzir raízes unitárias aparentes. Neste artigo, o procedimento de teste impõe de forma

exógena a data na qual a mudança estrutural ocorreu. No presente trabalho, o

procedimento proposto por Perron(1989) não foi implementado, apesar dos diversos

planos de estabilização tentados no Brasil. O traço da série de câmbio paralelo não indica

claramente a presença de tais quebras estruturais, talvez mais claras com relação à taxa de

câmbio oficial que não foi considerada diretamente neste caso pelas razões expostas no

capitulo 3.

Neste estudo, foram utilizados o teste de Dickey & Fuller (1979,1981), nas suas

versões simples e aumentada , o teste proposto por Hall (1989) e o teste de Dickey-

Panlula(1987).

1) Teste Dickey & Fuller

Para testar a existência de raiz unitária em um processo estocástico, parte-se do

seguinte modelo:

yt=a + pt + yyl.,+stf - (2.6)

onde a + pt representa uma tendência determinística, que é explicitada como uma função

linear do tempo, sendo a uma constante e l o tempo. st é um ruído branco. Uma forma

alternativa paia este modelo pode ser obtida subtraindo-se yt-i de ambos os membros da

expressão anterior. Tem-se, então:

Ayt =a+0t+[y-l)yt_1+£t=a+/lt+pyt_l+£t (2.7)

A hipótese a ser testada é:

H0:p=[y-l) = 0

[Hl:p={y-Í)< 0
(2.8)

11



A estatística t., - —r— , à qual se recorre para testai1 a nulidade dos parâmetros, não

segue uma distribuição t de Student. A distribuição desta estatística, tabulada por

simulação, pode ser encontrada em Fuller (1976). Essas tabelas apresentam valores

críticos paia a distribuição empírica da estatística de teste sob a hipótese nula. O teste

consiste em :

\t0 > DFn (T):nao se rejeita Ho, a serie nao è estacionaria
í (2 9)
[ íp < DF,y (T): rejeita - se Ho , a serie é estacionaria ' '

DF^T) significa o valor critico tabulado por Fuller(1976).

Ao realizar tal teste, não se deve esquecer a hipótese de ruído branco, usada para

gerai as tabelas. Para a verificação da hipótese de ruído branco, pode-se utilizar o teste

de Box-Pierce(1970), calculado como:

BP(k)=TYépl (2.10)
fc-i

onde ph é o coeficiente de autocorrelação empírico de ordem h. Não há regia para a

escolha do valor de k. Entretanto, deve-se notar que um valor muito baixo pode acarretar

uma falha em captar um processo onde retardos de ordem elevada são importantes. Por

outro lado, um valor muito elevado pode resultar em um teste com baixa potência, uma vez

que o efeito das autocorrelações dominantes é diluído por uma série de autocorrelações

prójdmas a. zero. Como as propriedades em pequenas amostras da estatística BP(k) são

reduzidas, pode-se , alternativamente, utilizar a versão de teste proposta por Ljung-

Box(1978). Sua expressão é:
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Ambas as estatísticas acima seguem uma distribuição %2(k) so^ a mP°tese nula de

independência dos resíduos. Deste modo,se BP(k) > %2(k) ou LB(k) > %"'(k), rejeita-se a

hipótese- nula o parte-se para um modelo no qual o efeito da correlação dos resíduos possa

sei' corrigida.

Dentre as propostas de solução para este caso, o teste de Dickey-Fuller aumentado,

conhecido como "ADF\ parte do seguinte modelo:

A vf = a+/it+ pyt., + Vó; A v,_ + et , (2.12)
i =1

onde tn representa o número de retardos considerados no termo introduzido para tornai- os

resíduos ruído branco. A estrutura de teste é idêntica a do teste DF simples, já que a

distribuição de t-=—i— é assintóticamente semelhante4 à da estatística

correspondente no modelo descrito em (2.6).

O problema ueste caso é a escolha de m, o que não é evidente [Said e

Dickey(1984) e Schwert.(1987)]. Não há consenso com relação à forma pela qual isto

deva ser feito, embora o resultado do teste seja bastante sensível ao valor deste parâmetro.

Schwert (1987) propõe uma fórmula para tal escolha:

w=int[4(7/100)0-25] , ■ (2.13)

onde T é o número de observações e int representa a parte inteira da expressão entre

colchetes. Infelizmente, Schwert não deixa claro as razões teóricas que justificam sua

fómiula e a aplicação da mesma pode causar problemas conforme a série utilizada para a

realização do teste; o uso de regra tão rígida pode levar ou à utilização de retardos em

Veja Hamilton (1994) para uma descrição detalhada da convergência assintótica dessas estatísticas de

teste.
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demasia na equação (2.2) ou a um número m í.al que a hipótese de ruído branco pai"a os

resíduos no modelo não seja atendida. Chanel(1993) propôs o seguinte procedimento:

1. comece pelo (este de DF;

2. verifique com a ajuda da estatística de Ljung-Box (1978) se os resíduos podem ser

considerados como um ruído branco;

3. se 2 não for aceito, mude para o teste ADF com m = 1 ;

4. repita 2 e aumente o valor de m até que a hipótese de ruído branco seja satisfeita;

5. verifique a adequação da inclusão de uma tendência linear no modelo; caso esta

tendência não seja significativa retire-a do modelo e reestime o modelo a partir da

última estimação reaJizada

Este método proposto por Chanel possui algumas deficiências Em primeiro lugar, o

procedimento é de certo modo recursivo, e todas as etapas dependem da verificação da

hipótese de ruído branco. O problema reside na potência dos testes utilizados para

verificai" taJ hipótese. Em segundo lugar, o método não faz qualquer menção à aplicação

seqüencial do procedimento para a verificação se uma série é 1(1), por exemplo. Em

geral, aplica-se o teste para a série em nível e em diferenças. Contudo isto é feito de

forma independente quando no fundo traía-se da mesma série. Isto pode levai" a resultados

incoerentes como por exemplo a presença de uma tendência de tempo linear na formulação

do teste para a variável na sua primeira diferença e a ausência de qualquer tendência

determinística. no modelo utilizado no teste aplicado para a série em nível. Uma

alternativa mais recente, dentro de uma filosofia de análise exploratória dos dados é

Perron e Ng (1994), onde os autores mostram que uma regia determinística que relaciona a

escolha do valor de m ao número de observações da amostra é inferior a uma regra
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dependente da amostra, que leve em consideração informações amostrais. A regra pode

ser descrita da seguinte forma. Considere a expressão :

A V; = í/n.Ví-i + ^Lj a\ &.vt-< + etk ■> e seJa a estratégia de teste decide
t = \

entre um modelo com m deiásagens e outro com r = m + n defasagens. Seja d{m,r) o vetor

de coeficientes (dm^\ , ■■■ ,dr) obtidos aplicando-se mínimos quadrados ordinários a

equação acima Define-se um teste de Wald com a hipótese nula de que os coeficientes

correspondentes às últimas n defasagens sejam iguais a zero, como :

J(m,r) = d(m,r)' {M~1 («))"] d(m,r) / o?

T

onde Mr = X O'í-1 > A)'t-\ » — ^^t-r)' O'f-Í » ^.^-1 -— A.ví-r) e

T
J

ò^ = (r - /) ' y) ê^ . Pode-se definir uma estratégia para escolha de k a partir de um

conjunto de possíveis valores {(), 1, kmax } . onde kmax é selecionado a priori, da

seguinte forma, segundo os próprios autores, Perron e Ng (1994, p.8):

"7?je general to specific modeiing strategy chooses k to be either i)

m+I if, at sigmficance levei a , J(m,r) ia the first statistic in Lhe

sequence J(i, i+n), {i = kmax-1, ... , 1) , which is sigmficantly

differentfromzero, or ú) 0 ifJ(i, i+n) is not aignificantly different

from zerofor ali i = kmax-1 , kmax-2, ..., 1 ."

Estes autores argumentam no sentido de sensível melhora da potência do teste utilizando-

se tal procedimento.
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2) leste de Hall

Se s, segue uni processo de média móvel, as distorções no teste de DF são ainda

mais graves. Hall (1989) propôs o uso de variáveis instrumentais na estimação do

coeficiente utilizado na estatística de teste. O modelo de partida pode ser o seguinte:

yt = m + pyt-i +üf * (2.14)

onde Ui segue um processo de média móvel de ordem q . HaJl mostra, que sob lio : p = 1,

p/r- . a estimativa de p obtida pelo método de variáveis instrumentais, tem a distribuição

de Dickey-Fuller. A intuição de tal procedimento é que se p fosse estimado por mínimos

quadrados neste modelo, não teria distribuição DF devido à correlação entre yt i e ut. É

necessário, portanto, utilizai" uma correção para remover este viés. Ao ser utilizado };t.k ,

k > q , como instrumento para yt_i , este viés não aparece e a estrutura de covariâncias

entre as distintas observações da média móvel acaba por permitir que as tabelas de Fuller

possam sei- usadas diretamente. Na prática, o problema está na escolha da ordem do

processo de média móvel. Isto pode ser feito através de um ajuste do tipo Box-Jenkins na

série ut = yt - yt i . Se o processo for identificado como sendo um processo MA(q), Hall

sugere escolher k conservadoramente, de modo a evitar a correlação entre yt4 e ut. Cabe

uma observação com relação a este teste. Ao recorrer ao procedimento de Box-Jenkins,

na tentativa de identificação do processo de média móvel na falta de informações a priori,

não há como escapai" de certa arbritariedade no momento de determinar o valor de q , já

que ao se analisar os correlogramas e correlogramas parciais, muitas vezes não se

encontra um processo MA puro.



3) Teste de Dickey-Pantula

O artigo de Dickey-Pantula (198?) apresenta um procedimento que permite o teste

da existência de múltiplas raízes unitárias em uma dada série. Seja o seguinte modelo de

base:

t-1,2,... , (2.15)
I =1

onde {eu é uma seqüência de variáveis aleatórias com média zero e variância o' . Para

simplificar a exposição do método, trabalharei com p = 3 , sem perda de generalidade. A

expressão em (2.15) pode ser reparametrizadacomo:

Xt=0l ];_, 4 6 2 Zt_x +t) 3 Wt_, 4- st . (2.16)

onde Zt = Yt - Yt.i , W, - Zt - Zt_i e Xt = Wt - Wt.i . A relação entre os coeficientes de

(2.15) e (2.16) é dada por: ai = 3 + 8i + $ + $ , a2 = -(3 + $ + 28?) e a3 = 1 + 83.

O método de estimação empregado é o de mínimos quadrados ordinários. A idéia

do teste é aplicar um procedimento seqüencial para as seguintes hipóteses:

• H3: 81 = 62 -: 63 ~ 0 - existência de três raízes unitáiias;

• H2: 61 = 62 = 0 , 6? < 0 , existência de duas raízes unitárias;

• Hi: 61 = 0 , 82 < 0 , existência de uma raiz unitária;

• Ho: 81 < 0 , ausência de raízes unitárias.

Um teste tipo F poderia ser construído para testar a hipótese nula H3 contra a alternativa

H2 . O problema é que ta] teste não levaria em consideração a natureza unilateral da

hipótese alternativa. Igualmente, as estatísticas tipo F para testar H2 contra Hi e Hi contra

Ho são de natureza bilateral. Devido a esta característica de uni lateral idade das hipóteses

alternativas, outro procedimento de maior potência estatística, segue-se da percepção de
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que sob a hipótese nula H? , e sob a alternativa H2 . tem-se que 61 = 62 = 0 . Isto sugere

que um leste apropriado é obtido pela consideração da estatística Í3 , construída como

uma estatística t para uma regressão por M.Q.O., na regressão de Xt sobre Wt.j . Esta

estatística t-* tem distribuição assintótica que é função de um movimento browniano

padrão e os valores críticos tabulados por Fuller (1976) podem ser utilizados para

inferência. O procedimento seqüencial proposto por Said-Pantula, considerando-se p = 3,

é o seguinte:

1. Regrida X, sobre Wt.; , e rejeite a hipótese nula H? e vá para 2 se t3 < x , onde x é dado

por Fuller (1976);

2. Regrida Xt sobre Wt.j e Zu , e rejeite a hipótese nula da existência de exatamente duas

raízes unitárias e vá para 3 , se em adição à 13* < t , também se verificar t?* < x , onde

t:* é a estatística pseudo t associada ao coeficiente de Zt.i ;

3. Regrida Xt sobre Wt.j , Zm e Yt.) , e rejeite a hipótese nula Hj de exatamente uma raiz

imitaria em favor da hipótese alternativa de nenhuma raiz imitaria , se além de tj" < x e

ti < x , for observado ti < x , onde tt é a estatística pseudo t associada ao coeficiente

de Yt.i .

Na realização do teste de Dickey-Pantula, tendências determinísticas podem ser

incluídas na expressão (2.16). A conseqüência é a alteração da estatística de teste tf ,

sendo que dependendo da forma do termo determinístico da regressão de teste, deve-se

consultar as partes inferiores da tabela de Fuller (1976) para realizar o teste de raiz

unitária, Um ponto importante nesse teste é que a aplicação do procedimento seqüencial

diretamente à expressão (2.16) pode levar a. testes inconsistentes. Suponha que o teste

comece primeiro com H3 contra H2, em seguida H2 contra Hi , e finalmente Hi contra Ho .
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O problema é que a série pode ser estacionaria, existindo valore? para os 6's que tornem o

le^te incoerente. Por exemplo, Diekey-Paiilula(1987) mostram que para os seguintes

valores, Bi. - -(1.75)" , 62 - 0,5(1,75)" e 63 - -1 - (0,75)" . o processo é estacionái'io e a

estatística t/ diverge para mais infinito, evidenciando a inconsistência desse modo de

procedei". Outra questão relevante é que as estatísticas í, nao são invaiiantes com relação

ao teste, porque suas distribuições sob a hipótese nula dependem do número efetivo de

raízes unitárias presentes no processo. Esse problema é igualmente evitado com a

realização do teste como descrito nos itens 1 a 3 . O procedimento seqüencial deve ser

interrompido se a hipólese nula em determinado estágio do teste não for rejeitada. Dentro

da especificação adotada para a exposição do método, p=3 , a não rejeição de H2 implica

na conclusão de que a série sob análise é 1(2).

II. 3 - Testes de co-integração

O conceito de co-integração desenvolvido em meados da década de 80, tornou-se

muito utilizado em economia pois permite o estudo das dinâmicas de curto e longo prazos

de variáveis integradas. A análise da co-integração é útil pois, não só ajuda a esclarecer

possíveis relações entre as variáveis consideradas no estudo de questões econômicas, bem

como condiciona a escolha do procedimento de estimação do modelo. Com o

desenvolvimento da teoria, várias definições e abordagens para a co-integração foram

propostos. A definição com a qual trabalho neste estudo é a de Engle e Granger (1987).

Antes de desenvolver o conceito de co-integração é interessante citar o

Teorema de representação de Granger. A relação entre modelos à correção de erros e co-



integração foi destacada inicialmente por Granger(198J) e formalmente apresentada e

demonstrada em Granger(1983). Uma versão mais recente do Teorema de representação

de Granger pode ser encontrada em Engle e Granger(1987). Este teorema prova que uni

sistema de variáveis co-integraday, admite três lòrrnas de representação: i) um modelo

VAR : ii) um modelo á con'eção de erros; iii) um modelo na forma de média móvel mais

uma tendência; e ainda estabelece: que no modelo à correção cie erros existe um termo

estacionário que e uma combinação linear das variáveis não-estacionárias; que apesar da

presença de um termo de tendência no PGD das variáveis, não existe tendência linear nas

combinações co-integradas; que sendo a dimensão do vetor xt das variáveis do sistema

Nxl e o posto de co-mtegração r , a matriz n dimensional C(l), na representação

inultivariada. de Wold (1-B) xt = C(B)s( , tíím posto n-r ; que o posto de C(l) ser rw; é

condição necessária para que o sistema seja composto por variáveis 1(1). Estas

representações são isomórfícas entre si e o teorema estabelece as restrições que valem

entre matrizes polinoiniais em cada representação do processo. A importância deste

teorema de representação reside justamente em explicitar as condições nas quais a co-

integração pode existir. A análise dessas condições mostra que, de certo modo. o

fenômeno da co-integração como definido em Engle e Granger (1987), é menos geral do

que se imaginara no final da década de 80. Vários estudos estão sendo desenvolvidos no

sentido de estender o conceito de co-integração a processos mais gerais, bem como ao

tratamento de variáveis integradas de ordem superior a um.
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Def.:Co-i»tegraçao~'

Os componentes de um vetor Xh são ditos co~integrados de ordem (d ,b), e

denotados xh ~ Cí(d.b), se:

(i) todos as variáveis que compõem xj, são l(d);

(ii) existe um vetor a (* 0) de modo que Zh = a'xi, seja integrado de ordem

(d-b), b > 0.

O vetor a é chamado de vetor de co-integração.

Dentre as várias linhas apresentadas na literatura para testa:- a. co-integração,

abordo duas das alternativas que têm sido bastante utiiisadas: o procedimento proposto

por Engle e Qranser (1987) e o procedimento proposto por Johansen (1988). Sendo tais

procedimentos distintos, o objetivo da análise e o número de variáveis envolvidas

detemnnará qual a. escolha mais adequada para o problema em estudo.

O procedimento de Engle-üranger é interessante por sua simplicidade de

aplicação, sendo no entanto, pouco recomendável quando se trabalha com mais de duas

variáveis na análise. Em linhas gerais, a idéia de Engle-Granger é. dadas duas variáveis

integradas de ordem um, regredir uma variável sobre a outra e verificar se os resíduos de

ta! regressão constituem um processo estacionado. O que se verifica é se existe uma

combinação linear entre as duas variáveis que seja estacionaria O vetor de co-integração

pode ser obtido através de mínimos quadrados ordinários como descrito em Engle e

Granger (1987). O problema com esta abordagem é que quando se tem mais de duas

variáveis não é possível determinai' de maneira única o vetor de co-integração que

' Retirado de Engle e Granger (1987, p.253).

21



relaciona estas variáveis. Em muitas análises taJ fato constitui-se em desvantagem, pois

ao se estudar a existência de co-integraçâo, deseja-se determinar uma relação de longo

prazo entre as variáveis, e a impossibilidade de estimai" tal relação empobrece a análise

possível dos resultados obtidos.

.Toliansen (1988) propôs um método para analisar as relações de co-integraçáo a

partir de uni procedimento de máxima verossimilhança É possível verificar a existência

ou não de relações de co-integração, estabelecer o número de tais relações e estimá-las.

Contudo, é preciso ter em mente que o procedimento de Johanseii é construído a partir de

um modelo VAR, obrigando o econometrista a ser cauteloso em suas conclusões se não

estiver trabalhando dentro deste contexto.

Ambos os procedimentos já estão bastante difundidos na literatura e, discutirei

nesta seção, o método de Johanseii sem mostrar a dedução detalhada dos resultados. Em

apêndice, apresento uma dedução sintética alternativa do método de Johansen calcada em

uma visão geométrica, o que é possível devido à hipótese utilizada por Johansen de que os

erros do modelo VAR utilizado sejam gaussianos.

Seja o modelo VAR em níveis, p-dimensionai, cujos componentes são 1(1):

Xt = A' +n, XtA +■■■ + TI, Xt_k +6) , t = 1,... ,T (2.16)

onde si , ... , gt são erros gaussianos, isto é, os erros são TJNP(O,A) e X .j^ , ... , Xo são

fixos.

Muitas das séries econômicas são processos não estacionários. Em conseqüência

disto, os modelos VAR têm sido usualmente apresentados na forma em diferenças. Se o

operador defasagem for aplicado de modo uniforme em (2.16), inclusive em relação ao

processo de erro sem que isto seja levado em conta há a possibilidade de perda de



iüíbiTOfição. Desse modo, é preferível reescrever o modelo (2.16) de modo que os termos

deterministicos e o processo de erro sejam mantidos na neva formulação. Através de

manipulação algébrica do modelo precedente, pode-se escrever:

A Xt = u +T, A XtA +- + T,., AÃV,+i +HA't_, + £t > (2.17)

onde Ti = - (1 - ni -... -n,),iM, .'.. ,k-l ,en = -(I-ni -... -Hi:).

Observa-se de imediato, a partir da representação (2.17) que todos os termos estão

em primeira diferença, exceto pelo teimo nxt.t . O papel deste termo no modelo e

fundamental pois como as variáveis são 1(1) e este termo as apresenta em nível, percebe-

se de imediato que se ITX...K não for 1(0), tal apresentação perde o sentido, estando o.

modelo desbalanceado. Portanto, a matriz de coeficientes n é extremamente importante, já

que pode conter ou nâo informações sobre as possíveis relações de longo prazo entre as

variáveis do modelo. Existem três casos possíveis:

a) posto (n) = p

Isto indica que a matriz 11 tem posto completo. Deste modo, o processo Xt

tem que ser estacionado, o que contraria a hipótese original de que seja 1(1).

b) posto (II) = 0

A matriz II é a matriz nula e, neste caso a expressão em (2.17) corresponde

a um modelo VAR em diferenças.

c) 0 < posto (17) = r < p

Isto implica que existem matrizes a e B de dimensão g*r, tais que II =- cq3'.

Na situação (a) tem-se uma inconsistência com as hipóteses do modelo e , em (b)

simplesmente não existem relações de co-integração. No contexto da co-integração, o que
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interessa analisar é o caso (c). Os vetores de co-integração p são tais que p'Xt é

estacionado, apesar de Xt não o ser. Nesta situação, a eq. (2.17) pode ser interpretada

como um modelo à correção de erros. Deste modo, a principal hipótese a ser verificada é

se existem r vetores de co-infegração em n = u.p\ onde aejí são matrizes g*r . Deseja-

se, ainda, esiimar os vetores de co-integraçâo. caso eles existam, e interpretar do ponto de

vista econômico as relações de longo prazo estimadas.

O procedimento de Johansen consiste em estimar o modelo VAR em diferenças

sujeito à restrição de que H = a.p\ para vários valores de r, usando a técnica de máxima

verossimilhança. A estimação é baseada na hipótese de que os erros £t sejam gaussianos.

Esta hipótese permite a utilização da máxima verossimilhança, e ainda, como já

mencionado anteriormente, possibilita uma cornprensão apoiada na geometria do

procedimento como um todo. Isto tem seu atrativo devido ao fato da abordagem analítica

não ser trivial já que o modelo de base do método é um modelo VAR p dimensional.

O procedimento de estimação de Johansen pode ser resumido, a partir de

Johansení 1988) e Johansen e Joselius(1990) como se segue.

A função de verossimilhança é concentrada com respeito aos parâmetros Fi, ... ,

Ffc-1 e jl pela regressão de AX, e Xt.k sobre AXVi , ... , AX,.h-i , 1 ■ Estas duas regressões

dão origem aos resíduos Rot e Rkie à matriz de segundos momentos desses resíduos:

T

o. ( — 1 ^ i\t A.j f , i J — U,k . ({..Lo)

A função de verossimilhança concentrada tem a fonna da regressão de posto

reduzido abaixo:

Rot = 015'^ + erro. (2.19)
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Se p íòsse fixo, (2.19) poderia ser resolvida para a por mínimos quadrados

ordinários, obtendo-se o estimador:

& i. -=^ok fi (p's*k fi r1 (2-2°)

O estimador da matriz de variãncia-covariáncia seria:

A. 7 = Sm- SOi. fí(fi'Skk p )"' y?'oVo (2.21)

Sob a hipótese Ho: H =• ap; , o estimador de máxima verossimilhança de p pode

ser encontrado pela seguinte maneira:

i ) resolve-se a equação

X S - S S~l S - 0 ■
1 ~kfr kQ 00 OJr ~ '

a qual produz os autovalores K\ > "Ki > • • ■ ^ ^P & a matriz de autovetores V = (vj , ... ,vp)

normalizados de forma que VS^V = I;

ii) escolhe-se p como a matriz (v: , .., ,vt) que maximiza a expressão:

,-21T
°00

Uma vez encontrado /? , os estimadores de â e A , podem ser obtidos pela

substituição de /? em (2.20) e (2.21), respectivamente.

A partir da função de máxima verossimilhança maximizada, dois testes de razão de

verossimilhança podem ser construídos com o intuito de determinar a dimensão do espaço

de co-integraçâo:

a.) Teste do traço:

O teste consiste em considerar como hipótese nula o modelo não restrito (r = p), e

como alternativa, o modelo restrito (r < p). A estatística de teste é :
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b) Teste cio máximo autovalor:

A idéia é verificai' a significãncia do maior autovalor, confrontando a hipótese nula

de que r vetores de co-integração são significativos contra a alternativa de que o número

de vetores significativos sejar + ] . A estatística de teste é :

Q2---T\n(l-Xr+]).

Com o procedimento descrito acima, obtém-se testes para detenninar o número de

vetores1 de co-intregraçáo e como estimá-los. A distribuição assintótica das distribuições

das estatísticas O\ e O), não é dada por uma distribuição jj , sendo que correspondem a

uma versão mui tivariada da distribuição de Dickey-Fuller. Essas distribuições são

descritas por determinadas integrais estocásticas e estão tabeladas em Johansen e

Joselius(1990) e , para uma maior variedade de PGD em Osterwald-Lenuni(1992).

Deve-se chamar a atenção para o fato de que, por vezes, ambos os testes não

conduzem à mesma conclusão. Logo, convém realizai' ambos e decidir sobre o valor de r

com o auxílio da análise gráfica das relações de co-iníegração e da interpretabil idade dos

coeficientes obtidos durante a estimação. Uma vez determinado r e estimados os

coeficientes de FI , pode-se estimar por mínimos quadrados os outros coeficientes do

sistema e verificai- se eles revelam alguma dinâmica de curto prazo relevante.
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II.4 •■ Progressões com processos integrados

A discussão de raízes unitárias ressalta a questão de identificação do processo

gerador dob dados de urna série. Muitas series econômicas apresentara tendências

crescentes quando observadas através do tempo. Essas séries, com freqüência, nâo são

estacionadas e, regressões que envolvam séries integradas, devem ser realizadas com

cuidado, pois existe o risco de aparecimento do fenômeno de regressão espúria. Em geral,

o problema de regressão espúria aparece quando regride-se uma série integrada sobre uma

ou mais séries integradas; sem que as séries tenham qualquer relação entre si, podem-se

obter estatísticas t que indique relação entre as variáveis de modo muito mais freqüente do

que o esperado. Sejam duas variáveis, x, e yt , ambas caracterizadas pelo modelo

wt -= ai + <\2 I + ut , onde u, nâo é independente nem identicamente distribuído. Em urna

regressão de yt sobre x, é bastante provável que se encontre uma relação significatite entre

estas variáveis, mesmo que ambas tenham em comum apenas uma tendência crescente. De

fato, o R2 para uma regressão yt sobre xt e uma constante, tenderá para unidade à medida

que o tamanho da amostra tenda para infinito, sempre que as séries possam ser

caracterizadas como descrito acima Granger e Newbold(1974) abordaram este problema

a partir de passeios aleatórios sem tendência6 . Estes autores propuseram uma regra bolso

paia indicar a possibilidade de uma regressão ser espúria: em uma regressão estimada, um

valor de R" superior ao valor da estatística de Durbin-Watson deve ser considerado como

tim sinal de possibilidade de regressão espúria

Phillips (1986) demonstrou que os seguintes resultados são válidos à medida que o

tamanho da amostra tende para o infinito: i) a estatística Durbin-Watson, calculada a

partir dos resíduos da regressão yt = a. + p xt + u, onde yt e xt são processos integrados

! Randorn walk without drift.
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independentes e iit é um processo ÍJD e independente de xt, converge para zero; ii) o R2 da

regressão converge para uma variável aleatória; iii) as estatísticas t com relação aos

coeficientes das variáveis explicativas divergem.

O ponto central deste problema advém da convergência ou aão de plim 1/T(X'X)

para uma matriz Q positiva definida,, fato que garante a consistência das regressões

estimadas pelo método dos mínimos quadrados. Contudo, trabalhar com variáveis

integradas aão conduz necessariamente à construção de modelos com as variáveis

consideradas em diferença Um resultado apresentado por West (1988) mostra que, em

alguns casos, pode-se trabalhar ein níveis mesmo que alguns dos regressores seja um

processo integrado. Existem dois casos de interesse: i ) quando apenas um dos

regressores é um processo integrado; ii) quando todos os regressores são processos

integrados. Em ambos os casos West (1988) propõe estimadores nos quais a matriz

1/T(X'X) é estimada de forma a ter garantida a sua convergência para uma matriz positiva

definida Com relação ao segundo caso, corolário 3.1 (West 1988), é preciso que os

regressores sejam co-integrados entre si.

II.5 - Modelos de regressão com heterocedasticidade condicional

A partir da primeira metade da década de 80, os modelos econométricos sofreram

mudança significativa ao admitirem incorporar o caráter não homocedástico das séries nas

análises realizadas. Em muitas situações, e dentre estas o estudo da volatilidade das

séries de taxa de câmbio, percebeu-se que os resíduos eram agrupados de maneira não

uniforme, alternando períodos em que tinham um maior valor, com outros onde

apresentavam valores bem menores.
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Ás oscilações na variância representam informações relevantes para o

entendimento do comportamento desse tipo de variável econômica Este fenômeno pode

ser capturado por modelos nos quais a variância possa variar com o tempo.

Engle (1982) apresentou um modelo no qual o comportamento da variância no

tempo estava associado a processos estocásticos nâo-lineares. denominados processos

ARCH' . que sâo parte da classe de modelos de variãncia condicional heterocedástica.

De modo geral, os modelos ARCH , tratam a variãncia condiciona] como heterocedástica,

apesar da variância nao-condicional ser constante ao longo do tempo. Neste modelo, a

esperança e variância condicionais, podem ser expressas como :

onde y e 0 são vetores de parâmetros e Qt_i representa o conjunto de informação no

período t-1 . Esta estrutura pode se aplicada a modelos de regressão que tenliam a forma

geral :

Yl=Xl'P + st

s, / Qu ~ N (0, ht) , (2.23)

ht. = f(Si-i, Et-2 , ... ,S,.p,a)

Engle propôs originalmente a seguinte expressão para h, :

aj s E(sf /Q^i) = a0 + a-, vf_] + a2 zf_2 + •■■ -f ap zf_p . (2.24)

Se todos os a, forem nulos, ter-se-á homocedasticidade. Para que um modelo

P

.. _, k ^ ctj < 1 , e para assegurar que at seja

Àutoregressive conditional heteroskedastic.
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sempre positiva, é preciso supor que «0 > 0 e «, > o V i . Segundo Engle (1982), um dos

atrativos para este tipo de modelagem é a possível interpretação do modelo ARCH como

uma aproximação de uma estrutura de regressão mais complexa, onde os efeitos de

variáveis omitidas no modelo de base são captados devido à formulação mais flexível

paia a variàncianào-condicional.

A necessidade de se modelai" convenientemente a heterocedasticidade tornou-se

crescente, levando a generalizações do modelo ARCH . Bollerslev (1986) introduziu o

modelo GARCH8 , onde a variância condicional of depende de seus valores passados e

também dos distúrbios z{ defasados. Isto significa que rf depende efetivamente de todos

os valores passados de zt\ A forma geral do modelo é:

Y, = XVp + st

st/Qt.i~N(0,ht) , (2.25)

h, = f (Et-i, E,.2,..., et.q, a, h,., , h,.2,... , ht.p).

Boilerslev explicitou h, como uma extensão expressão clara da expressão sugerida por

Engle para a. variância condicional:

2 V 2 £ 2
at = a0 + 2-, a; Ef-i + 2^ Pj rf-j ■ (2.26)

De modo similar aos modelos AJRMA(p,q) , um modelo GARCH(p,q) com poucos

parâmetros apresenta, em geral, desempenho superior a um modelo ARCH(p) com muitos

parâmetros.

A presença de efeitos GARCH pode ser testada através de um teste de

multiplicador de Lagrange. O teste que é construído paia testar um modelo GARCH(p;q) é

Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity.
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o jijesmo que o teste de Lagrange utilizado para um modelo com erros ARCH(p+q),

Gouneroux (1992). O procedimento de teste consiste na regressão do quadrado dos

resíduos nos seus valores defasados até a. ordem k e uma constante, A estatística de- teste é

obtida multiplicando-se o número de observações pelo R" da regressão. Esta estatística

tem uma distribuição assintótica %~(k) sob Ho .

Uma estatística útil no teste da especificação de modelos da família ARCH é a de

Ljune-Box (1978). apresentada na equação (2.11). aplicada ao quadrado dos resíduos. A

distribuição assinfóticíi da estatística de teste é uma XVp-q, onde k representa o número de

autoconeiaçôes dos resíduos considerados na construção do teste. A estatística de Ljung-

Box verifica a presença de efeitos ARCH ou, ainda, de outra nâo-linearidade da série,

devido à hipótese nula de que os resíduos elevados ao quadrado não sejam

correlacionados serialmente. A aplicação do teste diretamente aos resíduos não elevados

ao quadrado verifica a hipótese dos erros apresentarem um comportamento de ruído

branco.

Segundo Bollers)ev(.1.986), paia verificar a leptocurtose da série, a curtose não-

condicional pode ser obtida, paia uma modelo GARCH(l.l), através da seguinte

expressão:

A-

6a?

Os testes F e t continuam válidos para testar a nulidade dos parâmetros, sendo que

o teste de Durbin-Watson mostra-se viesado, Hendry(1986). O coeficiente de



determinação R~ pode ser considerado como aproximação razoável para verificai- o graii

de ajuste do modelo em relação aos dados.

Dentro do quadro dos modelos GARCH, o teste de multiplicador de Lagrange

continua assintoticamente equivalente aos de WaSd e razão de verossimilhança. O último

reste pode ser descrito pela expressão:

LR = - 2 [Lr(Ho) - Lr(K,)] ~ %\k) (2.28)

onde He. e Hi correspondem aos parâmetros estimados sob a hipótese nula e alternativa,

respectivamente, e k é o número de restrições consideradas. O teste descrito em (2.28)

pode ser aproveitado náo só para a verificação da presença de processos GARCH, mas

também, na verificação da presença de raiz unitária na equação da variância condicional.

A condição de eslacionariedade de um modelo GARCH(p,q), considerando a

q p^

expressão (2.26) por base, é que ^ a.t + X, P < < 1 - Bollerslev (1986). Alguns dos
;=] j--\

testes de estacionariedade, inclusive o descrito em (2.28), consideram

II,: V ctj + V p^, - 1 contra a alternativa H|: V «., + V p . < 1. Quando a soma

dos pai'ârnetros a, e p, vale mn , tem-se um modelo IGARCH(p,q) , introduzido por Engle

e Bollerslev (1986). Ao se construir um teste desta forma., deve-se ter cuidado com a

interpretação dos resultados, pois a noção de persistência depende da definição de

convergência em probabilidade utilizada. Nelson(1990,1991) esclarece este ponto com o

"° integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity.



seguinte exemplo. No modelo JGARCíí(l,l), quando ao ■- 0 em (2.26), of é um maríingal,

com a; convergindo para zero quase certamente. Se «o - 0 em (2.26), cf é estritamente

estíicioiiiirio e ergódico, não í>e conipoilaudo como um passeio aleatório que diverge quase

certamenle. Deste modo, não é sempre que os modelos IGARCH sâo caiactenzados por

choques tia variância. condicional que persistem ao longo do tempo.
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0 quadro de inflação extremamente elevada'0 nos países considerados neste

vstudo, permite diferentes' abordagens- paia a análise da volatilidade da taxa de câmbio. 0

excesso de volatilidade da taxa de cambio nem sempre pode ser atribuído apenas à falta

de controle sobre os fundamentos, que são as variáveis explicativas responsáveis em

grande parte pela evolução da taxa de câmbio. A possibilidade de existência de bolhas no

processo não deve ser descartada a priori. A idéia de bolha é aqui empregada no sentido

de um desvio temporário da trajetória da taxa de câmbio, com o eventual retomo ao

caminho que é explicado pelos fundamentos.

Funkc et alli(] 994) verificam a existência de bolhas racionais nas séries de taxa de

câmbio, preços e oferta de moeda da Polônia, para o mesmo período considerado no

presente estudo no que se refere aos dados da Polônia Os movimentos na taxa de câmbio

antecederam os movimentos nos preços e na oferta de moeda e, de acordo com Funke et

aJIi(1994,p.l259):

''' devido a;? características particulares dos países analisados, evita-sp a controvérsia com relação a

definição de hiperinflação. O conceilo proposto por Cagan(195ó) não parece adequado em nenhum dos

dois casos. Wa Polônia, além do processo inflacionário ter durado cerca de ? meses, e das taxas de

inflação terem sido em média ligeiramente inferiores a 40% a.m, , há que se ter em mente a transição em

curso no País de uma economia planificaáa piara uma economia de mercado. No Brasil, não foram

verificadas as características de profunda desestruturação do sistema econômico presentes nos casos

clássicos de hiperinflação descritos na literatura, veja Sargent (1986), apesar das elevadas taxas de

inflação mensais, talvez devido ao fenômeno da indexação generalizada da economia. Vários dos

problemas brasileiros são atribuídos, ao menos em parte, a este processo de inflação crônica, sobretudo

no que tange ás desigualdades sociais, nível de emprego, destribuiçao de renda, deterioração da

capacidade do Estado em cumprir minimamente suas funções sociais básicas, etc. , mas estas questões

nao constituem o objetivo deste estudo.
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Entretanto, admitindo-se que os agentes sejam racionais e estivessem informados

sobíe a política monetária frouxa a enorme variação da taxa de câmbio pode ser vista

como uma resposta racional a um aumento futuro esperado na oferta monetária e nos

preços. A resposta da política econômica é diferente paia cada caso: i) se existe bolha

racionai, a recomendação é trabalhai" sobre os mecanismos de expectativas para. quebrar a

bolha; i.i) se ha perda de controle sobre os fundamentos, então a política adotada pela

autoridade monetária tem que ser corrigida

Do acordo com esses autores, dois caminhos são apontados para a construção do

teste sobre bolhas:

a) impor a hipótese nula de que a bolha existe, e então tentar rejeitar esta hipótese em

favor de uma alternativa que considere determinado modelo estrutural;

b) estabelecer a hipótese nula de que um particular modelo é correto e considerar uma

hipótese alternativa que inclui a presença de bolhas.

Em ambas as estratégias pode-se rejeitar a existência de bolhas, rnas deve-se ter

bastante cuidado ao afirmar que elas existam.

Funke et alli(1994) chegam aos seguintes resultados: i) a presença de bolhas

determinísticas é rejeitada; ii) ao aplicar nova técnica para detectar a presença de uma

bolha esfocásticaou temporária, foi encontrada forte evidência de que o regime básico de

preços e das variáveis monetárias mudou durante a hiperinflação, embora isto não exclua a

explicação por fundamentos; iii) ao testar um modelo estrutural à Ia Cagan, há uma. quebra



do modelo básico., que poderia ser um argumento em favor de uma bolha, mas também

poderia ser unia simples indicação de erro de especificação do modelo.

Urna abordagem alternativa para a análise de volatilidade pode ser calcada na.

seguinte formulação geral, semelhante a apresentada em Gourieroux et alli (1982):

/jt_ ]] + <j> wt í-£f , (3.])

onde Y"i é a variável cuja volatilidade se deseja estudar, E[ j representa o operador

esperança. 1,.| é o conjunto de informações no período t-1, Wt é umavariável que permite a.

incoiporaçüo de novas informações ao modelo e s, representa o termo de eiro que é

independente das variáveis explicativas e que tern média zero e variância constante e igual

a g'.

O modelo da eq.(3.3) pode ser visto como um modelo de previsão, sendo a

volatilidade excessiva explicada pela série representada por st e admitindo-se as seguintes

hipóteses básicas:

• o valor de E[Yt \ Ju] é aproximado por uma combinação linear do valor defasado da

variável dependente , de uma variável que procura captar a incerteza do mercado e de

outra que representa a possibilidade de agregar informações eventualmente não

refletidas em Yt_i . Todas as variáveis são avaliadas em t-1 .

• a variável Wt constitui o canal pelo qual novas informações , ocorridas entre t-1 e I ,

são incorporadas ao modelo. Na particularização do modelo para os dois países em

estudo, esta variável não foi especificada, implicando que possíveis candidatos para

exercer este papel serão captados pelo termo do erro.

Este tipo de fonnulação permite a aplicação de um modelo estnituralmente idêntico

as realidades dos dois países em estudo. Não obstante, fica mantida a flexibilidade de



üííaptaçao do modele necessária quando o estudo c- particularizado paia cada pais e os

dados; efetivamente disponíveis são analisados.

No caso da Polônia, o modelo em (3.1) é explicitado como en:i Charemza(3991).

Pt - a\Pt-\ + a2^'% + <x-?í''St + £t - (*-2)

onde todas as variáveis estão em logaritmo e.

p; e uma iaxa de cambio agregada do mercado livre do dólar americano (preço de

compra);

VT. é um desvio padrão móvel de cinco semanas de pt compreendendo as observações dos

períodos t-5 a t-1 , medindo a incerteza referente as quatro últimas semanas;

VS; é uma variável que procura captar características particulares do mercado, que serão

descritas adiante;

pt i , VTt e VSt são conhecidos no inicio de cada período t;

E| íepresenta o eiro e é suposto ser independente da^ variáveis explicativas em (3.2), com

Na Polônia, o mercado de câmbio tem sido caracterizado pela coexistência de um

mercado oficial, controlado pelas autoridades e um mercado negro, que por definição é

livre. O governo polonês tentou regulamentar o funcionamento deste mercado em 1989

quando todas as transações comerciais em moedas estrangeiras foram autorizadas.

Surgiram, então, casas de câmbio legalizadas cujo gerenciamento é feito pela iniciativa

privada Contudo, os comerciantes ilegais não desapareceram do mercado pois possuem

menores custos de transação justamente por não estarem sujeitos às obrigações impostas à

economia formal. Em janeiro de 1990, uma nova regulamentação foi imposta ao mercado
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de câmbio na tentativa de limitai" os.1 ganhos que o.s comerciantes de moeda estrangeira

estavam obtendo. Para que essas medidas alcançassem seus objetivos, mantendo a taxa de

cambio .sob controle, o Banco Central freqüentemente interveio no mercado.

Um fato interessante a ser ressaltado é que a moeda estrangeira, neste caso o dólar

americano, nâo possuía o mesmo valor em todas as cidades da Polônia Isto explica

porque Charemza (1991) ao estudai" o período de transição na Polônia, trabalhando com

dados que cobrem o período de outubro de 1988 a janeiro de 1990, utiliza como variável

endógeiia , p, no modelo da eq. (3.2), uma média do preço do dóhir americano verificado

nas cinco cidades mais importantes da Polônia, sendo os pesos as respectivas populações.

Outro eleito que o modelo acima procura captar é a diferenciação espacial. Isto é feito

através da variável VSt que é um desvio padrão do preço do dólar americano observado

na ultima semana nas cinco cidades utilizadas na construção de pt . Em seu artigo.

Charemza. afinua que esta variável procura captar o efeito de mercados contestáveis,

conceito introduzido em Baumol et alli (1982), Tirole(1988).

O regime cmbial no Brasil possui longa tradição de intervenção da autoridade

monetária na fixação da taxa de câmbio. Esse regime .passou por diversos sistemas de

determinação da taxa de câmbio até que em 1968 foi adotada a política de

mini desvalorizações cambiais. Essa política foi mantida em suas linhas gerais até 1990.

Em 1989 foi autorizado o funcionamento do mercado de dólar-turismo, com o intuito de

flexibilizai" o mercado cambial. A última mudança significativa, dentro do período

coberto para os dados brasileiros (3981-1991), ocorreu em 1990, quando o Ministério da

Economia anunciou que a taxa de câmbio seria determinada no mercado flutuante, por

agentes credenciados a partir de critérios estabelecidos pela autoridade monetária. O

sistema estabelecido pode ser caracterizado como de flutuação "suja". Deste modo, no
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qüí ;;c :ete?e ;j íixtiçac do preço do câmbio. coexistem três tipos de taxa. Paia a maior

píüt: r!;ir operações de comercio o capital autorizadas vale a taxa de cambio oticial,

drU'niiijjtKlii pelo mercado íiutuanie, sobre o qual o Banco CVitíraS exerce jlsealizaçíio e

tipir ifii^n/eiii quando assim julga necessário, j-isla e a luxa básica do sistema As

;ijvt;,(ccs de turismo !eni direito íi outro :-:esuienío do mercado ,o cãmbio-turismo. onde a

aienu :■ (iiiiiíüida de di-.^sas Jeiia por mrista-s estabelece o preço de mejcado. Todas as

o|":Thc(^.^ !•'/•(> íiutorizadas nos mercados acima descritos são re-aiizadaí-' no mercado

juiralrlo. IVve-se dc.er que a i-ituação operacional deste último mercado, sob o ponto de

vistíi de íreaiidade, o no mínimo ambígua. O comércio de divisas realizado desta forma e

iiegai muito embora a posse ria? mesmas seja permitiria, desde que adquiridas de forma

unia. A maior prova que este tipo de mercado é tolerado pelas autoridades., e a

íiiviikaçí-JO Jiana. peios meios de comunicação, de sua.s cotações médias; observadas no

dia anlorior. Ap operações no mercado oficial sao realizadas dentro do sistema bancário e

.sâo iiic!uíua> no balanço de paiíamento.s. Deviíio a aspectos institucioiiítit;, o Banco

eVuiial mterteie neste mercado, na medida que os1 preços' praticados pelo mercado sejam

compatíveis com a política econômica. Já as operações' realizadas no mercado paraJelo

nao interferem no balanço de pagamentos nem no nível das reservas- cambiais. '..') volume

de operações realizado neste mercado e inferior ao do mercado oficiai. Entretanto, essas

operações não são desprezíveis. Segundo Zini (1993, p.21);

"(■■.) ''-''OSi-maaores pnvurfos esianam <:hú: o riercaao brasileiro

>perv»a, nu final da década de. 80. com o n:gra í't'''J'í'. i:s/.o é. de

cada '>)!::'$ 100 exportados . em média Uü'$ ■*(.' eram faturados peio

câmbio oficial c US$ .'!,? eram desviados para o mercado paralelo.

C-litros analistas acreditam que o subfiztwamentc- de produtos

agrícolas checou a atingir j'0% do valor declarado de exportação

em anos corno



A oferta e demanda por moeda estrangeira íêm diversas origens. Peío iado da

demanda, destacam-se os seguintes fatores:

» iiiveslunentos de porflòho de residentes brasileiros em moeda estrangeira:

* importações contrabandeadas, principalmente de produíos sobre os quais- exitem

restrições do ponto dt- 'vista lega] , administrativo, ou ainda a. incidência de urna tarifa

aduaneira muito elevada;

* repalriação de capitais não registrados-junto ao Banco Central;

* pagamentos de serviços como turismo, remuneração de fatores , quando existam

impedimentos legais para que isto seja feito no mercado oficial ou quando os

negociadores não desejem ser iudentificacios.

Do lado da oferta , os componentes mais importantes são:

» exportações contrabandeadas de produtos como soja . café. ouro, etc;

* sublaluramenlo de exportações e superfaturamento de importações;

* recebimento de serviços, principalmente turismo;

* ingresso de capitais sem registro no Banco Central.

\l importante mencionai- uma diferença básica entre os mercados financeiros

brasileiro e polonês. O sistema bancário no Brasil é totalmente informatizado, sendo as

transferências de recursos entre as principais cidades realizadas de forma rápida e

eficiente. As diferenças de cotações da taxa de câmbio entre as diversas cidades não

persistem por muito tempo , sendo eliminadas por arbitragem. Deste modo, não há

necessidade de trabalhar-se com um índice ponderado para a taxa de cambio nos modelos

formulados para o Brasil.
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Para os modelos brasileiros . a taxa de câmbio obsei-vada no mercado paralelo.

-xpressa pela cotação do último dia útil do mês de referência. íbi escolhida como variável

«■nclógena. Justifica-se tal decisão pelas seguintes razões:

1 a («xá de câmbio do mercado paralelo é resultado da interação das forças: de mercado,

sendo a intervenção das autoridades monetárias feita de modo indireto, limitando em

ferio grau seu poder de fixação do valor da taxa de câmbio;

!I o mercado paralelo ao formar a sua taxa de câmbio leva em consideração as cotações

<\o mercado oficial;

11!. o mercado paraJelo costuma refletir as informações relevantes e disponíveis a respeito

do desempenho da economia, sendo a cotação neste mercado um termômetro no que diz

respeito à confiança dos agentes econômicos na capacidade, e habilidade das autoridades

nu condução da economia.

Com o intuito de obter um modelo para o caso brasileiro dentro do espirito do

modelo gerai apresentado na expressão (3.1), construíram-se duas variáveis explicativas

que stio: i ) mu desvio padrão móvel da taxa de câmbio baseado nas taxas passadas, para

levar em conta o efeito da variabilidade do câmbio ; ii) a razão entre a cotação no

mercado paralelo e o mercado oficiai (o popular ágio) no período precedente, com o

intuito de captar características particulares do mercado brasileiro.

O modelo de partida para o Brasil é, de certa forma, uma particularizaçâo da

equação (3.1) e tem a seguinte expressão:

CBt -- a0CB(_l + a,DP, -í a.2AGt + e.t , (3.3)

onde,

CB, c a cotação de venda do dólar americano no mercado paraJelo no Rio de Janeiro,

41



DP, è o desvio padrão móvel das cinco observações; precedentes de CBt.

/\<i é o aeio (ia cotação do dólar paralelo em relação ao dólar oficial em í-1 .

Á idéia central implícita neste modelo é que as características intrínsecas das

series de cànibio .sejam capazes de explicar a evolução da taxa de cambio no mercado

paralelo no período entre maio de 1981 e dezembro de 1991. É importante lembrai' que no

Brasil, durante o período de estudo, o Banco Central ajustava continuamente a taxa oficial

de cambio de modo a levar em consideração a taxa de inflação, pois caso contrario

haveria uma apreciação significativa da moeda brasileira, prejudicando a balança

comercial e :í necessária geração de divisas diante do endividamento externo do Pais.

Assim sendo, como já se trabalha com uma taxa de câmbio nominal, a inclusão da taxa de

inflação como variável explicativa na equação (3.3) seria redundante. Em resumo, a

equação (3 3) pode ser vista como uma tentativa de aplicação da abordagem descrita em

(3.1) para. o caso brasileiro, de modo semelhante ao modelo polonês, e corno um modelo

que descreve a evoiuçào da taxa de câmbio no mercado paralelo por algumas de sua

características intrínsecas , tendo-se ern mente que tal série teve evolução semelhante a do

índice de preços ao consumidor no período em questão.

Uma outra especificação , com variáveis exógenas do setor real da economia

brasileira, também foi formulada com o intuito de verificar em que medida tais variáveis

podem ou não contribuir para. a explicação da evolução da taxa de câmbio em um ambiente

de taxas de inflação bastante elevadas . O modelo tem a seguinte forma:

CBt = fiQCBt_x+pxCEt + J?2DEt +ut , (3.4)

onde,

CE, é o consumo de energia elétrica total por regiões no período t;
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DEt é a taxa mensal de desemprego no período t.

Como será mostrado a seguir, a não estacionariedade das séries envolvidas nos

modelos sugeridos causam problemas de estimação e, por conseguinte conduzem a

mudanças ao modelo básico.

EI .2 - Análise preliminar das séries

Antes de proceder à estimação, é necessário realizar uma análise estatística

preliminar das séries envolvidas nos modelos. As figuras 1 e 2 mostram as séries

polonesa e brasileira

Figura 1 - Polônia
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Figura 2-Brasil
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Testes de raízes unitárias

A estacionariedade das séries foi testada através dos testes de Dickey-

Pantula(DP), Dickey-Fuller (DF), Dickey-Fuller aumentado (ADF) e o teste de Hall (HL).

A análise gráfica das séries em nível e em primeira diferença indicam a

possibilidade das variáveis serem integradas de ordem 1. No entanto , em

ambientes altamente inflacionários , pode-se obter que algumas séries sejam

integradas de ordem 2. O apêndice B apresenta os gráficos em nível, em primeira

e segunda diferenças, para todas as variáveis consideradas no presente estudo.

Deste modo, o teste DP foi inicialmente aplicado e os resultados sâo apresentados na
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"." .P.Lina

Ft

'"St

2" ELapa

V1!

VT,

v*S,

Tabe ia 1 Teste tlf raiz iui'>>"-iaDickey-Pantuía Polônia

a

Nã 0

Mão

Sim

Sim

Sim

P

Não

Mão

Não

e,

Não

N;i o

Não

I

Não

Não

O1'.I'I

Sim

Sim

6-.-

Sim

oirn

Sirn

Sim

Sim

Sim

ti

-0,935

-2,358

-3,114*

t-.

-',4 9i-'

-7,034

-11,158

-7,374

-6,369

-S,S34

T
1

60

60

60

60

60

60

Resultado

V.CTlt5"'o

Não 1(2)

NüoI(2;

Não 1(2)

V 1)

iri)

1(1)

*Hj nâo í' rejeitada ao valor crítico de 2,5 %

tabela 1 para a Polônia e na tabela 2 para o Brasil. No modelo básico para o teste DP,

apresentado em (2.16), dependendo da série, ibi incluído um componente delerminístico

representado por a ou por a ■+ p>t.

O segundo teste de raiz unitária aplicado foi o teste DF. A estratégia para

estabelecer a regressão a ser estimada partiu da análise visual dos gráficos das series.

Para testa;' a liipótese de ruído branco íoi utilizado o teste de l,jimg-Box(1978). Quando a

hipótese de ruido branco é rejeitada, aplica-se o teste ADF. A escolha de m foi feita de

modo crescente, partindo-se de m ~ 1 até um Aalor de m para o qual a hipótese de ruído

branco paia os resíduos da regressão estimada não era rejeitada quando aplicado o teste

de Ljung-Box. Alguns autores, como Campbell e Perron(1991) sugerem a escolha de um k

máximo com alguma relação com o tamanho da amostra aíé encontrar um valor de m para o

qual o coeficiente do termo autoregressivo correspondente seja significativo. Contudo ,
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]rrr

1" Ftapa

r'B,

-■Pi

AG,

CE,

DE,

2a Etapa

Ct,

j

DP,

AG,

iCE,

jr.E,

Tabela 2 Teste de raiz unitária LMckey-Pantula Brasil

a

3lITi

L'im

"ira

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

P

üim

Não

Não

Mão

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

6i

Na o

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

SlIU

Silll

Sim

Sim

Sim

oirn

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

ti

-0,396

-0,280

-2,643

-0,959

-1,742

t;2

-10,302

-12,676

-12,841

-17,671

-10.812

-10,196

-12,511

-12,129

-17,550

-10,660

T

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

Resultado

v.crit.5%

Não 1(2)

Não 1(2;?

Não 1(2)

Não 1(2)

Não 1(2")

1(1)

1(1)

Kl)

1(1)

1(1)

nada é mencionado com relação à verificação da hipótese de ruído branco. Esses autores

afirmam que a questão da escolha ótima de m ainda está aberta, deixando daro que a

sugestão oferecida no artigo não deve ser considerada como uma regra Banerjee et

alli(1993) fornecem suporte para o procedimento de tentativa de um valor crescente, desde

que o acréscimo de m seja baseado na verificação da hipótese de ruído branco.

Vale a pena ressaltar que as distribuições assintóticas das estatísticas de teste no

método de DF ou ADF são as mesmas na presença de heterocedasticidade, Davidson e

MacKinnon (1993), tornando desnecessário considerar tal fenômeno. As tabelas 3 e 4

abaixo, apresentam os resultados dos testes DF e ADF para a Polônia e o Brasil,

respectivamente.
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Tabtla3 Teste út míi unitáriaJDickey Puilrr Polônia

i

1 T\

!= rj.f

p.

VT<

V3,

'jtrSt

ADF

ADF

adf

ADF

ADF

oirn

Na 0

MS.o

Sirn

Nào

Não

P,

Nào

I-J a 0

Nho

Nào

Não

Não

i n

1

1

p

-0,025

-0,103

-0,022

-".,122

-0,961

-1,699

X

-0,862

-1,81 8

-0,611

-6,037

-5.192

-8,042

T

5 9

59

59 '

59

59

P* Pfí 1 |l! ril K ■

nào ifO)

nào 1,0,

não 1(0)

Kl)

Kl)

10)

Pabela 4 - Teste de raiz unitária Dickev-Fuller- Brasil

otrie

Nível

OB,

T>.('t

) ^..T,

CE,

y:.-E,

i"dir.

Cfc,

DPt

AG,

CE,

DE,

Tes-i.í-

DF

aDF

DF

ADI'

DF

DF

DF

DF

ADF

ADF

Sim

Sim

oim

Sirn

Níio

Sim

Sim

Ma 0

011 ii

Não

(3

Não

Não

Não

Não

Nfi 0

Não

Não

Não

Não

Não

ni

0

2

0

7

IJ

1

1

0

6

1

P

0,0086

0,0067

-0,11"8

-0,0208

-0,0381

-0,5828

-1,5597

-1,1294

-2,0892

-0,8444

3,7517

0,6208

-2,7622

-1,5633

-1,7996

-5,3167

-13,1162

-12,7998

-6,1151

-6,8239

T

128

128

128

124

128

128

128

128

124

128

Resultífii-

v.crit 5%

não 1(0)

não 1(ü;

nào 1(0)

não I('0)

não 1(0)

Kl)

Kl)

10)

i(i)
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O ultimo (este de raiz unitária aplicado, foi o teste de Hall(1989). A identificação

da ordem da média movei, que é a hipótese adotada para o? resíduos, foi feita através do

procedimento de Box-Jenkius (1970) aplicado à diferença de cada série, seguindo a

sueesrao de Tlall. A variável dependente defasada de k períodos foi escolhida como

instrumento, sendo k =--■ q + 1 . A tabela 5 mostra os resultados do teste para a Polônia

enquanto que a tabela 6 apresenta os resultados paia o Brasil.

Série

i-JiVfc]

P,

VT,

VS,

IJ dif.

F,

VT,

TabelaiS - Teste de raiz unitária dt> Hall - Polônia

aIV

0,9657

0,9957

0,7422

0,2290

-0,7556

0,2704

T(aIV-l)

-1,9894

-0,2402

-15,4710*

-43,9242

-4?,04 7 6

k

4

6

^

4

6

T

58

56

60

57

55

59

Resultado

(5% v. críl.)

nao 1(0}

não 1(01

não 1(0)

Kl)

1(1)

1(1)

;VHo nüo é rejeitada ao valor crítico de 2.5°/b,

A conclusão a que se chega após a realização dos testes de raiz unitária é que não

se pode rejeitai* a presença de raízes unitárias nos níveis enquanto que se rejeita a

existência das mesmas quando se toma a primeira ditèrença das variáveis. Portanto, todas

as séries neste estudo sáo consideradas como integradas de ordem 1, isto, todas as

variáveis sáo I(]).
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Tabehi 6 - Tpsíi- de vavl imitaria <lt> Ilall - Brasil

t

ráw]

I

i- - 7

AG,

fE,

T'dit.

DP;

aG,

CE,

CE,

Cí,v

' .00* i

i ,0095

0,9016

0,9829

0.9452

fi í'.y.'-s

-0,2849

0,2568

-0,1850

-0.9962

T(o:!V-1)

1,0224-

1,22! ;

-12.5920

-2,1 03 3

■6,8500

•76.4190

-164,4635

-95 1 11*

-144,5700

-247,5288

1.

3

2

5

,í

5

<

T

127

128

128

123

125

126

128

128

122

124

"Resultado

(5%v.cnt)

nye.i 1( 0)

nâo 1(0)

não 1(0)

nâo 1(0)

!iâo 1(0)

Kl)

1(1)

1(1)

1(1)

Testes de co-integração

A co-integração foi testada através do procedimento de máxima verossimilhança

á\- Johansen(1988), méiodo já discutido no capítulo 2. Cs recultados da existência de no

máximo r vetores de co-integração, para a.s variáveis dos modelos básicos e para os

retardos dessas mesmas variáveis são apresentados na tabela 7. Quando se tem três

•WUOTCCA
«ETÜUO



\ anáveis . íí dimensão máxima do espaço de co-integração e dois e. por este motivo,

devo-se esperar que r esteja no intervalo 0 < r < 2 .

1

j

r—0

r=I

r—l

r-~-'.)

l~ l

r -i

t abela 7 -

p irr VS.

Polônia

10-82

Polônia

30,3231

12,8717

1,1 22

Teste de co- intug)

Estatística de tf

iT1! ílS 11

10",5 8

!M3

1.44

Brayii

111,11

17,SI

1,47

"Açrio (\c- Joliíuisen

5'teÇ traço")

•G.

í-.G,

Brasil

24,03

6,08

0,37

CE,.J.,CEI,DE,

trnsil

22,10

5,57

0,47

valor crítico

5%

31.25

17,84

8.80

31.25 j

17.84

8.80

A análise da tabela acima sugere a existência, de um vetor de co-integiaçao para a

Polônia, muito embora deva-se ressaltai- que a estatística esta no limite de rejeição do

teste. A estimativa11 de máxima verossimilhança deste vetor é, após normalização parapt:

[-l,00;l,9069;-3,2653]

Paríi as variáveis consideradas com o seu primeiro retardo, o resultado limite

píTSisk1 se bem que aporá à esquerda do valor criíico. Isto, combinado com os resultados

dos lestes de raiz unitária r representa um problema paia a estimação do modelo (3.1), na

-1 NY>r> íoi obrida amesms estimativa apresentada em Oharernriai' 1 991) devido a diferenças dos programas
nü!i;;;ídns. Cunlnrlo, nao sr jiodí- rejeiUir a hipótese de que o vrtor vsl.irnado por Chai-eniza pertença fio
c-.sr.aço de co-inu.gr;içâo gcr;ido pelos vetores de co-integraçâo estimados no presente estudo.
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ü?v--diíhi q:tf niio f-iic üíertíüdas; as condições para 3 aplicação do Corolário ?..l de Wesl

; ! ^88). que iraía da regressão em níveis quando o;; re.are.ssores ~áo variáveis integradas.

';tra o Brasil, existe evidência da existência de dois v dores de co-integracao para

(■ modelo íüoíi^iarjci apo^enindo v,n equação (:'";) *? c *<* ausência de co-intei^açao entre a

taxa -ie ffunl>io e ;u- vai-iaven: do setor real da economia í-ngerida:^ como variã\"ei?

e;;piicativa>: íj:: equaçào (3.4). As estimativas de má>iHíia \■eros.similliajjçfj dos velcwes de

'.■0-iiiifgi'aoiio . <i|tus iioriituíizfiçao para (,'rí, . sao :

!(-1;ü(Hi();0,98í4:-0.3312);(-1.UOOO;Ü.6667;-9á»790)] .

Ainda rom relação ao caso brasileiro, verifica-se que o resultado para as

variáveis dos dois modelos de base é mantido quando ,se investiga a co~iiiíegracão

coiif-ideratido-se o primeiro retardo dessas variáveis. No caso do modelo monetário, as

estimativas dos? vetores de co-integraçao, após normalização para CRt.i . sao:

Para terminar a análise de co-iiiíegiaçao foram investigadas a possibilidade de co-

iíilceraçàí) chi- vaiiaveis explicativas üíio retardadas' dos três modelos de base. Para o

Brasil., não foi enconfrado qualquer indício de co-integração entre DPt c AGt ou entre CEt

e DEt . Já no caso da Polônia, verifica-se que VS, e VTt sao co-integrados. O vetor

estimado, neste caso, é :

[(-0.1350:0,3148)1 ,

e, após normalização para VT,, é :

|(-1.0000;2,?312)] .



CAPÍTULO IV

ESTIMAÇÃO E RESULTADOS

Oi resultados do capítulo anterior levüjajn a. alterações m>& modelos de base. Tai.^

vilieraoóes tòrain eleíu-ada* com o cuidado cie uao descaracterizar a análise realizada, mas

sim de incorporar ttos modelos inaciais as informações adicionais detectadas entre as

vm i ave ii;.

No caso da Polônia , a estimação por mínimos quadrados da equação (3.2),

conduziu ao .fenômeno de regressão espúria. A solução foi alterar o modelo , mantendo as

mesmas variáveis , embora apresentado-as em unia nova roupagem, levando em

consideração a relação de co-integração encontrada entre as variáveis VSt e \Tt . Esta

modificação permitiu a utilização da correção de West para a variável explicativa

defasada, de acordo com West(l988). O modelo passa a ter a seguinte formulação12:

pt = í{j//f. , + a2ÁVTt + a-,AVS, + Sl'i't_, + t; , (4.1)

onde a variável TSt.i é construída levando-se em consideração a relação de co-integração

entre as variáveis \T, and VSt. De acordo com a estimativa do vetor de co-integração

•■'Parte-se de (3.2);

Pt = ^i pt-i + a2 ^-Tt + a3 VS, + e, e subtraindo-se de ambos os membros os segumi.es termos,
i.'bièrn-;-e:

p, - a2 VT,.! - a3 VSM - a! pM + a2 VT, - a7 VTt.; + a3 VS, - n-. VSM + e, , ou:

P, - ía2 VTi.j + a3 VSn ) - a, p4.; -i a.-; iVT^ -i a, ^YS, r ^ .

C^.nsidernndo-sf .C:TS1_1 =■ a:í \Tt.j + a-, V3M , chega-se, à:

D, = cc, um + üv ÁVTt + a-s ÁVS, + cTS,.f t- £,,
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ioMj-udo ijo capitulo 3, tem-se que TSt.i '- -0.1350 VT,.! + 0.3148 VSt-, . Os resultados da

stimação da equação (4.1) são apresentados na tabela 8 .

"tabela 8 - Resultados da estimação da equação 4.1

Coeficiente

i

a.-.

í

1 *■'■■?

ò"

Estimativa

0.9920

0,0345

-0,0197

-0,1011

Desvio Padrão

0.0071

0,0214

0,0223

0,0825

F(3,57)M37; h-Durbin=-0,5925 ; K- 0,9586; DW^-2,15021-" .

Analise da tabela 8 indica que a variável explicativa defasada é a maior

responsável pela explicação da variável dependente. Note-se, ainda, que o coeficiente de

pt_; não pode ser rejeitado como mio estacionário. As variáveis escolhidas como

fundamentos náo são capazes de explicar a evolução da taxa de câmbio. Não há sentido,

neste caso. em buscar-se uma solução de longo prazo para o modelo (4.1), uma vez que

isto nada acrescenta, ao comportamento de passeio aleatório da variável pt . Os

coeficientes dos termos estacionados não são significativos.

O passo seguinte foi utilizar o vetor de co-integraçao estimado para as variáveis

do caso polonês, muito embora a estatística do teste do traço de Johansen tenha ficado

muito próximo ao valor crítico de teste, o que não autoriza uma afirmação peremptória de

13R2 é o coeficiente de correlação múltipla, F(.,.) é o teste F para testar a significância

conjunta, das variáveis explicativas, h-Durbin é a estatística sugerida por Durbin para

verificar a existência de correlação serial na presença de variáveis defasadas e DW é a

estatística usual de Durbin-Waíson.



que eXiSÍü u:ria reiuçiic de longo prazo entre os.síií; v;jí-iávois. Essa nova formulação, um

modelo ;< correção cie erros tem a seguinte expressão:

:\p, - fi0 -<vVví (4.2)

Vi. : é uma combinação linear de pt_? . VT,.;> and YS1.2 que utiliza o vetor de co-integraçao

esliinado. Os resultadoss são apresentados na tabela 9.

Coeficiente

a.;,

ti",

1

I abelíi 9 - Resultados d» estimaijftc da equação

F.stiinativa

0.0121

-ü:049J

0,0291

-0.0100

Desvio padríLo

01)124

0,1306

0,0214

0,0185

4.2

Estatística t

0,9747

-0:,1760

1,3605

-0.5411

F(3f56) = 0/>275; R; = 0r0325, ÜW=1,9823.

De modo semelhante ao modelo precedente, os resultados obtidos indicam que o

modelo tentado em (4.2) não é capaz de explicai' a evolução da laxa de câmbio dentro de

uma perspectiva de desvios de uma relação de longo prazo.

No caso do Brasil, os resultados dos testes de Johansen indicam que o espaço de

co-integraçáo tem dimensão 2. Poder-se-ia estimar o modelo da equação (3.3)

diretamente. Contudo, deu-se preferência à utilização da versão à correção de erros

associada ao modelo VAR utilizado para efetuar os testes de co-integraçáo. A razão desta
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escolha reside no fato deste modelo incorporar aí- relações de longo prazo encontradas

entre as variáveis em estudo. O modelo e:

+l\X2t_7 (4.3)

onde XI,.- e X2,.j silo combinações lineares definidas; com a utilização do,c, dois vetores de

co-integração estimados.

Os> coeficientes bo ?■ \>\ são obtidos pelo teste de co-integração e as outras

estimativas e estatísticas mostraram ser o coeficiente a;? não significativo. A tabela 10

resume os resultados da estimação dos coeficientes relevantes.

Tabela 10 Resultados finais da estimação da equação 4.3

Coeficiente

an

aj

a?

Estimativa

0,1419

0.4737

-0,6129

Desvio Padrão

0,0166

0.10.32

0.1303

Estatística t

8,5222

4.5904

-4,7042

F(2,125)-13,184, R*=0,1742, DW=1,9779.

O ajuste do modelo acima é razoável, mostrando que o suposto comportamento

estacíonário de ACB£ pode ser explicado por choques ocorridos no passado e por

correções com respeito ás relações de longo prazo observadas entre as variáveis do

modelo monetário proposto na equação (3.3). Isto sugere o desenvolvimento de um

processo de aprendizagem evidenciado pelas correções com relação à tendência de longo

prazo.



A estimação do modelo brasileiro com variáveis do setor reai implicou em

maiores problema.? do que no caso da Polônia, uma vez que náo foi detectada nenhuma.

relação de co-iníegração entre as variáveis do modelo da equação (3.4). Todas as

estimações tentadas náo apresentaram bons resultados, o que leva à conclusão de que os

fundamentos escolhidos neste caso em nada contribuem para a explicação do

comportamento da taxa de câmbio.

No intuito de obter uma melhor inteipretação paia os resultados dos modelos

modificados, uma estrutura GARCH Joi imposta aos resíduos dos modelos das equações

(4.2) e (4.3). A idéia de fundo é considerai" o processo GARCH para. os resíduos como

um filtro. Antes de proceder à estimação, realizou-se uma análise estatística desses

resíduos. A tabela 11 mostra, as características estatísticas das séries dos resíduos.

Tabela 11 - Características estatísticas das séries dos resíduos

Média

Variãncia

Grau de Assimetria

Curtose

Multiplicador de Lagrange

Polônia

0,0000

0,0083

-0,5339

3,1657

10,6062

Brasil

0,0000

0,11.38

-0,0280

1,2657

18,3247

A possível especificação GARCH foi verificada através de um teste de

multiplicador de Lagrange para uma estrutura ARCH(k) que, se significante, indica a

possibilidade de um modelo GARCH(p,q), com p + q - k , Gourieroux(1992). As

estatísticas de teste estão na tabela 9.
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Figura 3 - Traço dos residuos - Polônia

As figuras 3 e 4 mostram o traço das séries dos resíduos para a Polônia (êp) e para

o Brasil (êg), respectivamente.

Figura 4 - Traço dos residuos - Brasil

itTft0oooooo©\<j\Cí\©©©
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meses
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A análise dos resíduís anterior à estimação dos modelos é encerrada com a

inspeção visual das figuras 5 e 6 , que mostram uma comparação entre a distribuição de

Figura 5 - Distribuição de freqüência dos resíduos - Polônia

Frequencs

.27 r

.2* -

.21 -

.1B -

-4.fl -* -3.E -2.4 -1.6 -.8 .8 1.6 2.4 3.2 4

freqüência de êp e de êe , respectivamente, com uma distribuição normal aproximada.

Ambas as séries apresentam média zero e, apesar do pequeno número de

observações no caso da Polônia, pode-se perceber uma tendência de grandes variações

serem seguidas por outras grandes variações , enquanto que pequenas por pequenas, em

ambos os casos. Ressalve-se que isto é mais facilmente observado no caso brasileiro. Os

graus de assimetria são negativos, sendo mais acentuada a inclinação para a Polônia A

curtose indica que para a Polônia seu valor é levemente superior àquele esperado para
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Figura 6 - Distribuição de freqüência dos residuos - Brasil

•2

.18

.16

.14

,12

.1

.es

.86

.04

.82

-3.2 -2.4 -1.6 -.8 8 .8 1.6 2.4 3.2

uma distribuição normal padrão. Contudo, para ambos os casos, a curtose mostra-se

superior aos valores teóricos esperados sob a hipótese de normalidade. A tendência de

agrupamento das flutuações dos resíduos, o histograma de freqüências afilados em relação

à distribuição normal e os testes de Lagrange indicando que os efeitos GARCH são

significativos nos dois casos, apontam no sentido de que a idéia de utilização de um

processo GARCH para os resíduos é pertinente.

O modelo para a Polônia tem a seguinte estrutura:

Apt = ao + a! Apt-i + aa AVTt.i + a? AVSu + boVlt^ + ^,

= Var(st/It.i), (4.4)
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Os resultados áu estimação deste modelo, apresentados na tabela 12. confirmam à

primeira vista, a admissibilidade da estrutura GARCH , na medida que as estatísticas t

para os coeficientes de u\ e pj são significativas.

Tabela 12

Loeliciente

ao

1

ai

a,;

a?

ai

Pi

- Resultados do modrlo

Estimativa

-0,0057

0.3162

0,0222

-0,0292

0,0005

0,8038

0,3813

com resíduos GARCH(1.1) -

Desvio Padrão

0,0091

0,1405

0,0122

0,0073

0,0005

0,3310

0,1380

Polônia

Estatística t

-0.6261

2,2513

1,8218

-4,0176

1,0375

2,4283

2,7621

Para o Brasil, a estrutura GARCH foi imposta ao modelo com correção de eixos

correspondente ao setor monetário da economia. O modelo tem a seguinte forma:

ACBt= ao + a, ACBt4 + a2 ADPt + b0 Xlt_2+ biX2,,2+s,,

(4.5)

Os resultados encontrados são apresentados na tabela 13. Percebe-se que o

modelo apresenta ajuste razoável, ressalvando-se a não significância do coeficiente

correspondente ao desvio padrão móvel. Com relação à equação da variância
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TabfJH 13 - Resultados do modelo ':'<iii resíduo* GARCHU.l) - Brasil

Covil ciente

j
'àlj

|a,

a;

a?

«0

«■i

Pi

Estimativa

0,1444

0,4802

-0,0191

-0.7285

0,0020

0,2342

0,6158

Desvio Padrão

0,0170

0,0899

0.0160

0.1185

0.0017

0,1633

0,2514

Estatística t

8,4964

5,3413

-1,1972

-6,1469

1,1929

1,4347

2,4495

condicional destacam-se a não signiíicância de «<■.. e de a.; , sendo a heterocedasticídade

captada de forma mais marcante pelo componente autoregressivo da equação.

Estatísticas complementarem paia a avaliação da qualidade do ajuste para os dois;

modelos sao resumidas na tabela 14 . Estas estatísticas revelam que o ajuste do modelo

Tabela 14 - Estatísticas complementarei; dos dois modelos GARCH(1,1)

R''

Estatística F

Variáncianâo condicional

Curtose

Polônia

0,0017

0,0477

0.0103

Brasil

0,1774

13,4786

0,0134

1,9631



par» a Polônia é ruim, com R~ próximo de zero e estatis.ica I não significativa . O

momento de quarta ordem nâo está definido, pois te-ni-se que 3âf+ 2à| pi + pf < 1 . As

estatísticas de Ljung-Box (1978) para os resíduos e para os resíduos elevados ao

quaxlnido re! orçam a indicação de má qualidade de ajuste do modelo. Não é possível

rejeitai" i\ hipótese de que os resíduos ao quadrado não sejam correlacionados serialmente.

A hipótese nula de que os resíduos sejam ruído branco não é rejeitada ao nível de 5 % ,

mas quando se loma k - \/T (sendo T o número de observações), já que o tamanho da

amostra para a Polônia é pequeno, chega-se a k = 7 implicando em urna estatística de

Ljung-Box próximo ao valor crítico ao nível de 5 % . A tabela 15 apresenta essas

estatísticas junto com as estatísticas do teste de estacionariedade.

Tabela 15 Testes de especificação e estacionariedade

LB(10)

LB:'(10)

Estacionariedade(Wald)

Polônia

13,8789

10,9794

0,4797

|

Brasil

5,2628

39,4956

1,0456

Com relação à estacionariedade, observa-se que a soma de ai e Pi é superior à

unidade, o que viola a condição de estacionariedade dos modelos GARCH . Um teste de

WaJd foi construído para verificar a hipótese de presença de raiz unitária na equação da

variância condicional. A estatística de teste neste caso, segundo Hong(1987), tem



distribuição assintótica normal. O valor de ra! estatística eiiconti'a-se na tabela 15. Não é

rejeitada a hipótese nula de não-esíacionariedade. Op resultados da especificação da

estrutura GAB.CH sâo ruins, não consumindo surpresa, na medida que o modelo de base, o

modelo à correção de erros, já não apresentara resultados satisfatórios para o caso

polonês.

Para o Brasil, as estatísticas complementarem indicam um R2 baixo, mas no entanto,

a estatística F não rejeita a significância do modelo. A verificação da lepíocuríose dos

resíduos foi feita através do cálculo da expressão (2.27). utilizando-se os coeficientes

estimados da equação da variáncia condicionai, e chega-se à conclusão que o modelo

consegue captar todo o efeito leptocúrtico da série dos resíduos. Ainda com relação à

especificação do modelo, a tabela 15 apresenta a estatística de Ljung-Box (LB), que

aplicada aos resíduos elevados ao quadrado, rejeita a hipótese nula de não correlação

serial , enquanto que. quando aplicada apenas.' aos resíduos, não rejeita a hipótese nula de

nndo branco. Logo, os resíduos são um ruído branco no sentido que não são

correlacionados, têm média zero e variância não condicional constante. Contudo, os

resíduos não são independentes uns dos outros, o que toma a estimação por mínimos

quadrados ordinários ineficiente. Neste caso, a estimação do modelo descrito na equação

(4.5) é plenamente justificada A soma dos coeficientes1 o.j e pi é igual à 0,85 , próximo da

unidade, o que recomenda verificar se a condição de estacionariedade dos modelos

GAkCH é respeitada com relação aos vaíores encontrados paia os coeficientes do modelo

estimado. O teste de estacionariedade foi implementado através de uma estatística de

Waldj como no caso da Polônia, e o seu valor é apresentado na tabela 15. A hipótese nula

de não estacionaiiedade não pode ser rejeitada. No entanto, percebe-se que o valor de a^-,
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na equação da varianciã condicional do modeio nao é significativamente diferente de zero.

Ponaníü, pode-se aplicai" neste caso o resuliado de Nelson(1990\ segundo o quaJ um

modelo JGAki.'H(ÍJ), com ov, = 0 , nào apresentai-a choques na variância persistentes ao

longo do tempo.

A análise do gráfico da variância coiidicionaJ ao longo do tempo, mostrado na

figura 7, revela de forma clara como a volatilidade da taxa de câmbio foi impactada por

diversos latos econômicos ocorridos no período estudado.

O início do período de estudo é marcado pela crise da taxa de juros e conseqüente

crise da dívida externa. Em 1981 e 1982 a taxa de câmbio foi desvalorizada pela inflação

interna implicando em desvalorização do cambio real. Em fevereiro de 1983, a

necessidade de ajuste da balança comercial levou o governo a desvalorizar o câmbio

nominal em 30 % , muito embora a política pré-anunciada tenha sido a de mini-

desvalorizaçòes embiais. Tal intenção constava inclusive da carta de intenções enviada ao

Fundo Monetário Internacional em 6/1/1983. Esse novo desvio em relação à política de

ajusfe.s da taxa de câmbio, aumentou a incerteza com relação à política cambial que.

segundo Marques(1991), alimentou rumores de que uma nova maxidesvalonzaçâo seria

ainda necessária no ano de 1983. A maxi-desvalorização teve impacto negativo sobre as

expectativas e sobre a taxa de inflação. Observou-se neste ano a mudança de patamar da

taxa de inflação de 105% a.a. nos primeiros meses do ano para 211% a.a. em dezembro de

1983. O gráfico da figura. 7. capta claramente estes acontecimentos, sendo que a variância

condicional diminui a partir de 1984, quando o setor externo começa a demonstrar sinais

de recuperação. O próximo fato marcante é certamente o início das intervenções drásticas



tf generalizadas na economia brasileira, com a implementação do Plano Cruzado. Após o

choque iniciai, com o congelamento da taxa de câmbio nominal., há evidentemente redução

dii \olnti3idade , mas perlo do fini de 1986, dianív dos sinais claros de problemas no

piano, percebe-se novo aumento da volatilidade. No início de 1987, há o Plano Cruzado

íí e a moratória unilateral anunciada .pelo governo brasileiro. Neste mesmo ano, acontece

mais tarde o Piano Bresser quando há nova redução da volatilidade da taxa de câmbio.

Esses dois fatos ocorreram em datas bem próximas, tendo havido provavelmente

superposição de efeitos. Com o recrudescirnento da inflação em 1988, a idéia de um pacto

sócia] foi tentada, sendo o seu fracasso evidente no final de 1988. Mo inicio de 1989, há o

Plano Verão, porém a incerteza já era muito grande na economia A não aprovação de

parle das medidas propostas por um governo em final de mandato, só contribuiu para. o

aumento da volatilidade da taxa de câmbio. Após o congelamento de preços e salários, em

meados de ] 989 a inflação volta com força, deixando claro para os agentes econômicos

uma trajetória de liiperinflaçâo. Este é o período de maior alteração da variância

condicional. No início de 1990, há ti mudança de governo e o lançamento do Plano Collor.

A taxa de câmbio nominal é congelada por alguns meses e o aprisionamento de parte da

liquidez da economia reduzem mais uma vez a volatilidade da taxa de câmbio,

infelizmente, o padrão se repete novamente, após breve período de calmaria, a inflação e a

inceiieza retornam, com claro impacto sobre a variação da taxa de câmbio. É interessante

9 observação deste comportamento, que caracteriza, de certa forma um processo de

aprendizagem dos agentes econômicos, no sentido que desfeito o impacto das medidas

econômicas, a sociedade volta a conviver com taxas inflacionárias elevadas.
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A figura 8 mostra a comparação entre a variância condicional e a primeira

diferença do log da taxa de câmbio nominal. Percebe-se que os "picos" no gráfico da

variância condicional correspondem às maiores oscilações no câmbio. As datas em que

isto ocorre estão associadas às intervenções drásticas na economia brasileira, conforme

ilustrado acima através da figura 7.

Figura 8 - Comparaçáo entre a variância cond. e a Ia. diferença do câmbio nominal

ÊJ i—

1982 19B3 1984 1985 1986 1987 1988 19B9 199B 1991 1992
- .2

. B6

.D4

.82 -

1983 1983 1984 1983 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992
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CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

hm qualquer sistema econômico, a íaxa de câmbio c1 uma variável ümáaivxniíú.

Mesmo os países nos-' quais há a livre flutuação da taxa de câmbio, o Banco Central

intervém no mercado para deter flutuações exageradas e abruptas, .geralmente resultado de

movimentos especulativos. Não restam dúvidas sobre a importância e a volatilidade da

taxa de cambio. O estudo da evolução das,' séries de íaxa de câmbio, ao contrario de

modelos de determinação da íaxa de câmbio bastante estilizados, pode contribuir

sobremaneira à condução da política econômica e á compreensão da reação da sociedade

as medidas econômicas implementadas pelos governos.

Em ambientes altamente inílacionários, moedas fortes tem sido uma opçáo contra a

perda do poder de compra das moedas nacionais que estejam sofrendo processo de

deterioração de valor acelerado. Este foi o caso do Brasil e da Polônia no período

considerado neste estudo.

No período de encerramento deste trabalho, o Brasil vive nova tentativa de

estabilização da economia, o Plano Real. A comparação com o que está acontecendo no

presente e o que foi verificado neste estudo pode ser feita, se bem que de modo limitado,

pois o plano ainda é recente e novas fases do plano deverão ser implementadas segundo

aqueles que o elaboraram. No que se refere ao mercado de câmbio, houve significativa

alteração do comportamento da autoridade monetária nesses primeiros meses do plano. O

Banco Central tem evitado atuar no mercado determinando diariamente o preço do câmbio,
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deixiíiído qu? a fonnação deste preço se faça sobre 2 livre interação das forças de

mercado. Apesar de alguns entraves burocráticos e resquícios de procedimentos

passados, é nesta direção que a política cambial do atual e do próximo governo aponta.

Dentro deste quadro, a análise a ser realizada precisaria incorporar esta nova dimensão

estrutural, procurando estabelecer se uma mudança de regime será realmente constatada ou

se o novo modo de atuação do Banco Central não passará de atitude passageira. Ê

verdade que existem diferenças com relação aos outros planos de estabilização: i) o plano

íoi pré-anunciado, o que em princípio contribui para a diminuição da incerteza

contribuindo para a redução da volatilidade do câmbio; ii) não houve congelamento

mascarando desajustes que porventura podem ocorrer entre os diversos setores da

economia; iii) houve tentativa de alinhamento prévio dos preços com a TJE.V, outro fator de

redução da volatilidade. Contudo, há indícios de que o processo de aprendizagem está

presente, constituindo um fator contrário à estabilização dos preços, isto pode ter uma

conseqüência importante: a. eliminação sumária da indexação formal, na. presença deste

processo de aprendizagem e de taxas de inflação elevadas ainda que em patamar bem

inferior ao período pré-plano, pode não surtir efeito, pois os agentes econômicos seriam

levados a buscar indexadores informais, dentre os quais encontra-se a moeda estrangeira

No Brasil, o mercado do dólar paralelo tem sido tolerado e é bastante ativo nos

períodos de altas taxas de inflação, a tal ponto incorporado nos hábitos da sociedade, que

alguns mercados adotam a moe-da estrangeira para realizar transações e empresas têm suas

contabilidades e orçamentos expressos nesta moeda. O fenômeno é de tal ordem que a

cotação do mercado paralelo do dólar americano, que é ilegal, é divulgada diariamente

nos meios de comunicação. Na Polônia, o mercado paralelo do dólar americano também é

utilisado como reserva de valor e meio de conta
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Esta convivência com diversas !.axas de câmbio, com colações nem sempre

conversentes. anuncia de forma inequívoca a não eficiência dos mercados de câmbio. As

cotações; são oxhvniamente ligadas às variações das taxas de inflação, podendo suas

cotações serem consideradas como sinais que refletem períodos de especulação ou

tendências persistentes causadas por movimentos específicos dos agentes.

A si-rie da. taxa de câmbio da Polônia apresenta volatilidade excessiva que não

pode ser explicada pelas variáveis do setor financeiro consideradas. No caso do Brasil,

isto é verdade paia as variáveis do setor real da economia escolhidas. No entanto, há

forte evidência de co-integração entre a taxa. de câmbio e as variáveis do setor financeiro

semelhantes aquelas utilisadas no caso da Polônia. Isto leva a considerações de dois

iipos.

O primeiro ponto é a constatação de que um processo de aprendizagem de

convivência com a inflação desenvolveu-se no Brasil. Os resultados do modelo á

correção de erros, que incorpora a relação de longo prazo entre as variáveis monetárias,

vno de encontro a esta conjectura. Os mercados financeiros são desenvolvidos, embora

imperfeitos, apresentando características de sofisticação e informatização, e onde grandes

lucros por arbitragem são possíveis. Deve-se destacai-, ainda, o percentual exagerado de

participação do setor financeiro na renda nacional. Os agentes aprenderam a otimizar a

informação em mercados financeiros específicos e padrões de co-integração são

detectados nesses mercados. A reforçar esta tendência na. sociedade brasileira, existe a

questão da indexação generalizada da economia desde a década de 60, que muito embora

tenha sido um elemento induzido pelo governo com a maior das boas intenções, tornou-se

mais tarde um poderoso inimigo a todas as tentativas de combate á inflação. Felizmente,

há consenso que não devam existir instrumentos de indexação formal da economia, sendo



esíí..feita através da taxa de juros ou de úiih'us variáveis econômicas dentro das regias de

mercado. Convém destacar que a história recente da economia brasileira demonstrou que

.■sse processo do- aprendizagem está longe de ser algo positivo, existindo como um

elemento de defesa para a sociedade de modo geral e manipulado pelos grupos de poder

que se beneficiam com a existência da inflação. No caso da Poiônia a liberalização

econômica v financeira conduziu a um processo de inflação , constituindo um fato novo

para a sociedade. Não houve tempo suficiente para que os agentes econômicos

desenvolvessem mecanismos de convivência, a exemplo do que aconteceu no Brasil. A

idéia da existência de uma bolha, defendida por Charemza (1991) , se realmente

confirmada, pode indicar que os agentes não foram capazes de antecipar, perceber e

integrar às suas ações, as várias mudanças de regia ocorridas no período estudado. Deste

modo, o comportamento volátil das taxas de câmbio seria mais descoordenado dentro dos

mercados , sendo mais diticil de ser explicado.

O segundo ponto que merece destaque é o "timing" e a forma como são conduzidos

e implementadas reformas econômicas profundas. O Brasil experimentou diversas

tentativas de estabilização que promoveram intervenções radicais na economia, mudando

regias, moeda e alterando contratos previamente estabelecidos na sociedade. A análise

realizada indica que após o efeito surpresa , as mudanças bruscas são incorporadas pelos

agentes que se tornam mais sensíveis a qualquer movimento de mercado. Ainda mais

grave e que, no caso de insucesso do plano de estabilização, os agentes econômicos

incorporam às suas atitudes comportamentos anti-choques que só fazem recrudescer o

processo inflacionário, tornando a memória inflacionária ainda mais difícil de ser

combatida. Medidas de intervenção brusca foram impostas à sociedade brasileira no

passado recente com freqüência indesejável, o que leva a questionar a. eficácia deste tipo
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de procedimento, principalmente diante do processo de aprendizagem desenvolvido pelos

agentes. As freqüentes intervenções na sociedade, nas instituições e nos contratos

aumentam a instabilidade na economia. Isto não significa que não se deva combater a

inflação e nem se implementarem medidas de modernização econômicas e sociais. Mas

fica o alerta contra medidas ambiciosas que. através de artifícios, buscam alcançar

resultados no curto prazo, e que não levam em consideração e nem procuram resolver

questões básicas da economia brasileira.

A seqüência deste estudo, sugere verificai" se as observações precedentes são

alteradas em função da açáo posterior ao período de análise por parte dos governos dos

países estudados. Com relação à Polônia, no caso de acontecer um processo de

aprendizagem com relação a processos iriflacionários, sem dúvida alguma, a estabilização

será mais difícil de ser alcançada No caso do Brasil, várias alterações foram

introduzidas no regime cambial. Seria interessante ver até que ponto, e como, mudanças

das características estruturais da economia afetaram a evolução da taxa de câmbio.

Valeria a pena igualmente realizar um estudo comparativo de outros fiindamentos do setor

real e do setor financeiro, de modo a verificar se a predominância de variáveis financeiras

na explicação da evolução da taxa de câmbio pode ser generalizada e considerada como

uma característica inerente e a ser investigada em estudos deste tipo que considerem

países com altas taxas de inflação.



O MÉTODO DE CO-INTEGRAÇAO DE JOHANSEN

Parte I1

Neste apêndice é desenvolvida uma explicação com base geométrica do método de

Johansen, acreditando-se que esta abordagem apresente a vantagem de uma compreensão

mais fácil de sua lógica, já que a demonstração analítica completa do método é por demais

trabalhosa

No desenvolvimento deste método, são utilizados dois conceitos importantes:

correlações canônicas e regressões condicionadas. Convém abordar de forma suscinta

esses dois conceitos utilizados no método de Johansen.

Correlações Canônicas

Seja o W . Considere dois grupos de vetores linearmente independentes deste

espaço, um com p vetores e o outro com q vetores, sendo p e q menores do que n. Esses

vetores geram dois subespaçis de SHn , digamos S e R. Por exemplo, suponha {Xi , X2 , ... ,

Xp} ~ S e {Yi, Y2,... , Yq} ~ R. Deseja-se encontrar um vetor de S, combinação linear de

seus geradores, e outro vetor de R, igualmente combinação linear de seus geradores, de

modo que eles tenham a maior correlação possível. A figura (1), no 5H3, permite visualizar

o que se passa. Neste caso R e S e W2 .

Baseado em notas de aula do curso de econometria ministrado pelo Prof. Renato Flores na Universidade
Livre de Bruxelas - Bélgica.
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Figura 1- Primeira correlação canônica

Os dois.' espaços R e S se interceptam. A partir da interseção desses dois planos,

tomam-se vetores ortogonais à interseção e que pertençam aos planos R e S. O ângulo

fonnatlo entre esses vetores ortogonais à interseção é o menor possível, o que implicará na

maior correlação possível. Esta é a primeira correlação canônica Para encontrai' a

segunda correlação canônica repete-se o procedimento no complementos ortogonal da

interseção de R e S e assim sucessivamente para as demais conelações. Procede-se deste

modo até que haja alguma correlação entre os vetores encontrados.

E porque pode-se afirmar que a resolução deste problema reduz-se a um problema

de autovalores e autovetores ? Se projetarmos o vetor escolhido de R sobre S, a projeção

estará superposta ao vetor escolhido de S. O mesmo raciocínio vale paia a projeção do

vetor escolhido de S sobre R. Seja 0 tal projeção. Os vetores escolhidos dos dois

subespaços podem ser normalizados, pois o que nos interessa é o ângulo formado entre

tais vetores. Neste caso, tem-se a mesma projeção dado que os vetores são unitários.

Sejam Xa a combinação linear de Xj , X2,... , Xp e Yp a combinação linear de Yi, Y2,... ,

Yq. No SR- , tem-se a representação gráfica mostrada na figura 2.
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Figura 2

O objetivo é maximizai" o cosseno entre os dois vetores Xa e Yp , o que significa

miiiizar o ângulo entre esses dois vetores , sujeito à restrição de que a norma dos vetores

seja unitária, isto é, |U'a|| = \\YJ?\\ = 1 .

A projeção de Xa sobre o espaço R é:

Y(Y'Y)'1Y'Xa=6Yp.. (A.l)

A projeção de Yp sobre o espaço S é:

X(X'X)"1X:Tp = 8Xa. (A.2)

Multiplique a expressão (A.l) pelo operador projeção X(X'X)"'X':

X{X>X)4X'Y(Y'YyY>Xa = X(X'X) 'XWp. (A.3)

Mas de (A.2). pode-se escrever:

X(X'X)4X'Y(YíY)-1Y'Xa = tfXa. (A.4)

Diante disto, cai-se em problema de autovalores e autovetores. O autovalor mais elevado

é o quadrado do cosseno do ângulo entre os dois subespaços R e S . Os autovetores
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associados ao autovalores mais elevados sáo os vetores canônicos. Ao re.solver-se o

problemít acima, tem-se uma seqüência de autovalores:

ef>e*>->e-

A esles autovalores estão associados uma seqüência de pares de autovelores. Observe-se

que a matriz de projeção PJ\, tem dimensão nrfi. Como por hipótese p < q < n . a matriz

PJPy terá posto p . Isto significa que existirão n - p autovalores que serão nulos. Deste

modo. ter-se-á apenas p correlações canônicas.

Regressões condicionadas

Seja um vetor Y do '.R'1. Considere-se o subespaço gerado pelas colunas de uma

matriz X. Considere-se, ainda um outro subespaço gerado pelas colunas de uma matriz Z.

Ao regredir-se Y sobre X, não se deseja que a influência de Z sobre X e Y seja

considerada. Para tal, projeta-se Y sobre o subespaço Z: Z(Z'Z)"'Z'Y , e retira-se esta

projeção de Y. Tem-se, então: Y - Z(Z'Z) !Z'Y ou [I - Z(Z'Z)''Z']Y , que também pode

ser escrito como (I - P~) Y . Faz-se o mesmo para as colunas de X, obtendo-se: (I - P:) X .

Agora, faz-se a regressão de (I - P-) Y sobre (I - Pz) X. O estimador dessa regressão será :

p - [X'(I - PZ)'(I - Pz)X]' X'(I - ?,)'(! - P=)Y (A.5)

ou como (I - Pz) é idempotente:

p = [X'(I - Pz)X]4 X'(I - PB)Y (A.6)

Este é o estimador da regressão condicionda, isto é , os coeficientes da regressão de Y no

subespaço gerado por X, retirando-se a influência do subespaço Z sobre X e Y.
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Os conceitos apresentados acima são açora, aplicados ao método de Johansen. O

modelo de base é o VAR(p) em diferenças apresentado na eq. (2.17), A questão repousa

na determinação do posto da matriz 17 . Para que a escritura da. eq.(2.J7) tenha sentido,

admite-se que o posto de 1T é igual a r , que é menor que p . Ora, o que interessa, em

primeiro plano, é a análise do termo nxt_k na busca das relações de longo prazo. Portanto,

seria interessante retirai' a influência dos outros termos do modelo VAR sobre AX,. e IIX...I;.

Aqui entra a regressão condicionada. Em primeiro lugar, regride-se AX, sobre os seus

retardos, a tendência e as variáveis dummies. Os resíduos dessa regressão serão

denominados Ri*. Do mesmo modo, regride-se X,.y. sobre os retardos de AX, , a tendência

e as variáveis dummies. Os resíduos dessa regressão serão denominados Rj* . Lembro

que isto é possível graças à medida gaussiana, sendo neste caso independência equivalente

á ortogonal idade. Ter-se-á, assim, uma regressão de posto reduzido:

Ro* = ap?R,* + erro. (A. 7)

A associação com a correlação canônica é imediata. Sejam, S e R de dimensão Txn .

Se o posto de II é inferior a n , por hipótese, existe pelo menos uma combinação linear dos

vetores que é estacionaria, o que implicará na existência de pelo menos uma relação de

co-integração. Existirá ao menos uma correlação canônica entre os subespaços gerados

por Ro* e por Rj* . Por outro lado, se o posto de 17 for pleno, isto é . p(Il) = p , não existe

combinação linear das variáveis de Xt que seja estacionaria. A maior correlação canônica

vale zero, isto é , o primeiro 6 é nulo, implicando na ortogonalidade dos dois subespaços

gerados por Ro* e Ri*.

A função de verossimilhança irrestrita será:
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't

\ logíi-O;) (A.8)
^ ■■ - 1

í — !

Fcde-se. então . passai' à construção dos tesles de razão de verossimilhança

Teste do traço

Este teste verifica a hipótese de que existam r vetores de eo-integração no sistema.

Quando o sistema é não restrito tem-se n vetores. Uma A'ez que aos r maiores autovalores

estão associados vetores de co-integração, e já que d^ , 6^2 , ■• , % devem ser nulos para

as combinações não estacionárias, o teste de hipótese de que existam no máximo r relações

de co-integração e, portanto , n-r raízes unitárias é dado por:

iog(i-e?),r=oa,2,...,p-25p-i (a.9)

A distribuição de tal estatística não é uma % , uma vez que X, é um processo

integrado de ordem 1 multivariado. Tal distribuição foi calculada através de experimentos

Monte Cario e está apresentada em Osterwald-Lenum (1992) para diversas hipóteses com

relação ao processo gerador de dados. Ressalte-se, ainda, que o teste é encaixado, isto é,

testa-se primeiro se r = 0 . Se a estatística for insignificante, rejeita-se Ho : r = 0 em favor

de Hi : r = 1 . Em seguida testa-se r = 1 contra r > 1 . Se a estatística for insignificante,

rejeita-se a hipótese nula em favor da alternativa e assim sucessivamente. Desta maneira,

a última estatística significante indica que existem n-r raízes unitárias e r vetores de co-

integração.

78



XÊ.^JLífô máximo autovalor

Pode-se construir um segundo teste que procura investigar a sianiíicância do maior

autovaloi. A hipótese nula é que no modelo restrito o posto de TI .seja igual à r contra a

hipótese alternativa de que no modelo restrito o posto de n seja igual à r + 1 . A

estatística de teste é:

(A. 10)

Novamente o teste é encadeado e a distribuição da estatística de teste não tem distribuição

estandarte, mas sim distribuição que é um funcional de um processo de Wiener

multivariado. Os valores tabulados desta estatística podem ser encontrados ein

Osterwald-Lenum (1992).

É interessante destacar que o uso de correlações canônicas namaximização de uma

função de verossimilhança, já aparece no artigo de Tso (1981) que aborda a questão de

regressões de posto reduzido. De modo muito interessante, Johansen transpõe estas idéias

para o ambiente de um VAR multivariado, com o intuito de analisar, no mesmo modelo,

relações de curto e longo prazo entre as variáveis de estudo. Dentro do contexto de

Johansen, o uso das correlações canônicas permite a associação do problema de

maximização da função de verossimilhança à resolução de um problema de autovalores

enquanto que o conceito de regressões condicionadas é importante para concentrai' a

análise na matriz de impacto n, que é a que está associada às relações de longo prazo no

modelo VAR utilizado.
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1'arten

(") objetivo desta segunda parte do apêndice é fornecer uma rápida apresentação

das principais etapas analíticas do método de Johaiisen que envolvem a passagem da

função de máxima verossimilhança do modelo (2.17) até a expressão correspondente à

função de verossimilhança maximizada.

A função de máxima verossimilhança do modelo (2.17) é derivada de unia

distribuição normal multivanada e é expressa por:

A primeira etapa e concentrar a função L com respeito à A . Obtém-se que

A= 7 _,/_, zt?.t . Em seguida, removem-se as variáveis 1(0) para apenas analisar o que

t-\

ocorre com a matriz de impacto IT . Para isto concentra-se L(.) com relação à Y\, F2 , ... ,

rv_i . Parafazê-lo; regride-se AXt sobre AXt.i , ... , AXt.fc+i e também Xt.k sobre AXt-i . ... ,

AX,.ic+i . Essas regi-essões dão origem aos resíduos Roí e R&, expressos da forma seguinte:

onde :

*-1 A

V TfÁXt_,

Jt-l

wt
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■-.-1

wl

lembrando que:

vtv = (A X't _ i !.■■•. A -í7 _

Desta forma, a furiçaò de verossimilhança L*(II) depende apenas1 de Rr,t e Rtó e tem

a seguinte expressão:

T"1 i

~ ' ' (A. 14)

Considerando-se a matriz de segundos momentos desses resíduos, chega-se à

expressão:

Z^:^/f , ij = O,k. (A. 15)

Portanto:

(A. 16)

Se a matriz n fosse irrestrita, chegar-se-ia a um estimador da regressão

convencional. Contudo, trabalha-se com a restrição II = ap\ Logo, tem-se

Z*(cr,,P)= (A. 17)

A

Para valores fixos de p , pode-se obter um estimador a, função de p. Isto é,

concentra-se L(a,B) com respeito a a. o que fornece uma expressão para o estimador de

máxima verossimilhança de a em função de p. Uma vez encontrado o estimador de
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máxima verossimilhança de p, pode-se resolver o problema para trás para obtenção de

1'sliniativa do»s parâmetros não conhecidos, obtidos como funções do estimador de máxima

verossimilhança de p.

Portanto,

da
=- o =-

\-l
(A. 18)

Substituindo-se a na expressão (A. 17), tem-se:

i**(P)=r**-^-log (A.19)

Para obter-se o estimador de beta, poder-se-ia maximizar L**(p) com relação à p.

Contudo, não sendo isto imediato, Johansen mostra que a solução do problema pode ser

obtida equivalentemente minimizando-se a razão de variância:

(A.20)

onde Soo i ê constante

Impõe-se a normalização de P'SkkP , isto é

problema basta minimizar

' uk0 °00 '-'O* )P

= I. Portanto, para solucionai- o

(A.21)

"" Perceba que
íS>00

J00| p

-ItO

Logo, minimizar LS00 - SOfc ^ (/? 'S& fí) l
-fcO

°fcO

é equivalente a minimizar a seguinte expressão:

)P «Pi
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íujeiío à |°>'Shkp — I • Isto envolve encontrar o ponto de sela do Lagrangeano

jP'(^.t--AO^«í'o.t)p| - m[^"(P'-;:aP)--'] (A.22)

bKte problema pode ser tranformado em um probierna de autovalores que sáo obtidos a

partir da solução do conjunto de equações

\ ^ ^kk ~'^kü '-'(.10 '-'Ok J P ~■ ^ - (A. 23)

onde X é obtido resolvendo-.se:

A '-' k k ~ ^k o soo sok - ° (A. 24)

A solução de (A.24) é constituida pelos autovalores X] > ... > Xp > O e os correspondentes

autovetores sfío V - (v; . ... , vp), normalizados por VS^V = I . Definindo os vetores vvj ,

... wp pela relação vv, - Sol: Vi.. pode-se escrever o estimador de p como p — (vi ,... , vr) ,

que após a normalização fornece a = Sok p - (wj, ... , wr) Portanto, V .simultaneamente

diagonaliza SH, para a matriz identidade e S^Soo^Sot: para a matriz dos autovaJores.

A função de máxima verossimilhança maximizada é :

(A.25)
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APÊNDICE B

GRÁFICO DAS SÉRIES UTILIZADAS
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I - Polônia

a) Taxa de câmbio agregada - mercado livre dólar americano

a.1) Variável em nível

a.2) Variável em primeira diferença

a.3) Variável em segunda diferença
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b) Desvio padrão móvel de pt

b.l) Variável em nível

VTt

a

b.2) Variável em primeira diferença

b.3) Variável em segunda diferença
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c) Desvio padrão da cotação da última semana em cinco cidades polonesas.

c. 1) Variável em nível

vst

c.2) Variável em primeira diferença

c.3) Variável em segunda diferença
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II - Brasil

d) Log da taxa de câmbio nominal - US$ do mercado paralelo

dl) Variável em nível

d. 2) Variável em primeira diferença

d.3) Variável em segunda diferença

88



e) Log do desvio padrão móvel da taxa de câmbio nominal do item (d)

e, 1) Variável em nível

e.2) Variável em primeira diferença

D D Pt

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I

e.3) Variável em segunda diferença
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í) Log do ágio do dólar do mercado paralelo em relação ao mercado oficial

f. 1) Variável em nível

AGt

f 2) Variável em primeira diferença

DAGt

f.3) Variável em segunda diferença

SDAGt

a
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g) Log do consumo de energia elétrica

g. 1) Variável em nível

g.2) Variável em primeira diferença

DCEt

g.3) Variável em segunda diferença

SDCEt
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h) Log da taxa de desemprego

h. I) Variável em nível

h.2) Variável em primeira diferença

h.3) Variável em segunda diferença
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