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RESUMO 

 

 

Os estudos sobre as expectativas de inflação no Brasil rejeitam a hipótese de 

racionalidade. Essa rejeição se dá por meio de testes estatísticos que identificam a 

existência de um viés sistemático quando comparamos a expectativa de inflação e a 

inflação realizada. Atualizamos alguns destes testes com o tamanho de amostra 

disponível atualmente. No presente trabalho, realizamos um experimento de Monte 

Carlo que simula o comportamento da inflação e da sua expectativa em um modelo 

DSGE. Esse modelo inclui uma regra monetária sujeita a choques transitórios e 

permanentes (que representam uma mudança de regime). A partir das séries simuladas 

com esses modelos, realizamos testes estatísticos para verificar se os resultados são 

semelhantes aos observados na prática. O exercício de simulação realizado não foi 

capaz de gerar séries com essas mesmas características, não trazendo evidência que 

esse mecanismo de aprendizado possa explicar o viés encontrado nas expectativas de 

inflação.  

 

 

 

Palavras-Chave: Inflação; Expectativas de Inflação; Política Monetária; Simulação de 

Monte Carlo; Regra de Aprendizado 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Studies on inflation expectations in Brazil reject the hypothesis of rationality. This 

rejection is based on statistical tests that identify the existence of a systematic bias in 

inflation expectation. We update some of these tests with the sample size available 

today. Also, we performed a Monte Carlo experiment that simulates the behavior of 

inflation and its expectations in a DSGE model. This model includes a monetary rule 

subject to transitory and permanent shocks (representing a monetary regime change). 

These simulated series serves as input to test if the results are similar to those observed 

in practice. The conducted simulation exercise was not able to generate series with the 

same characteristics. Thus, the study shows no evidence that learning mechanism can 

explain the bias found in inflation expectations. 

 

 

 

 

 

Keywords: Inflation; Inflation Expectation; Monetary Policy; Monte Carlo Experiments; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre as expectativas de inflação no Brasil rejeitam a hipótese de 

racionalidade no processo que rege a formação dessas expectativas, conforme em 

Guillén (2008), Minella e Carvalho (2009) e Kohlscheen (2010). Essa rejeição se dá por 

meio de testes estatísticos que buscam identificar tanto a existência de viés sistemático 

quanto se toda a informação relevante à disposição dos agentes está sendo utilizada de 

forma eficiente. Em outra linha de pesquisa, Paula (2012) busca testar teorias 

alternativas que sejam capazes de explicar a forma mais apropriada para modelar as 

expectativas de inflação no caso brasileiro, ainda sem sucesso.  

O objetivo deste trabalho é verificar se o resultado empírico encontrado nesses 

testes pode ser derivado de um problema de amostragem pequena em um ambiente no 

qual os agentes econômicos não conseguem identificar à primeira vista se as 

mudanças observadas na política monetária são permanentes ou transitórias. Essa 

identificação ocorre com o passar do tempo, por meio do aprendizado dos agentes. 

A relevância desta questão, como abordado por Andolfatto et. al (2007), é verificar 

se testes estatísticos que apresentem viés das expectativas podem ser tomados  como 

evidência contra a hipótese de expectativas racionais em determinada condição. Ou 

seja, o resultado desses testes não poderia ser tomado como evidência contra a 

hipótese de expectativas racionais se um modelo com as características apontadas 

acima, no qual os agentes formam suas expectativas racionalmente, for capaz de 

reproduzir o viés das expectativas em amostras pequenas. 

Primeiramente, atualizaremos alguns testes estatísticos realizados por trabalhos 

anteriores com a amostra disponível atualmente, de modo a verificar se os resultados 

geralmente tomados como evidência contra as expectativas racionais se mantêm. 

Posteriormente, realizaremos os mesmos testes econométricos tendo como base os 

dados simulados por meio de um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral 

(DSGE). O modelo adotado possui fricções, é calibrado de acordo com as 

características da economia brasileira e possui uma regra monetária que comporta 
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mudanças de regime, além de agentes que não observam completamente a natureza 

dessas mudanças (se permanentes ou transitórias). Por construção, os agentes deste 

modelo formam suas expectativas de maneira racional.  

O exercício de simulação realizado a partir do modelo não foi capaz de reproduzir o 

viés encontrado nos dados reais. Desse modo, não traz evidência de que o mecanismo 

de aprendizado combinado com mudanças no regime de política monetária possa 

explicar o viés observado nas expectativas de inflação no caso brasileiro. 

O trabalho segue da seguinte forma: a seção 2 revisa a literatura sobre o tema; a 

seção 3 apresenta os dados utilizados, a seção 4 exibe os testes empíricos que 

ilustram a questão em tela; a seção 5 apresenta o modelo DSGE utilizado para as 

simulações; a seção 6 exibe a estratégia de simulação e os resultados encontrados; a 

seção 7 conclui.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O tema das expectativas racionais tem início a partir do trabalho seminal de John 

Muth. De acordo com Muth (1961), os agentes econômicos formam suas expectativas 

de maneira essencialmente equivalente àquela prevista pela teoria. Em outras palavras, 

as expectativas dos agentes tendem a apresentar uma distribuição probabilística 

equivalente à distribuição predita pela teoria econômica. Adicionalmente, Muth notou 

que o conceito de racionalidade poderia ser testado mediante a comparação 

sistemática com outras teorias alternativas para explicar o comportamento das 

expectativas observadas. Os trabalhos que seguiram versaram sobre como definir o 

conceito de racionalidade e como testar essas hipóteses, sendo Noble e Fields (1982), 

Cukierman (1986) e Baghestani (1992) alguns exemplos. Esses testes variam da 

avaliação de existência de viés e acurácia preditiva até em quão eficiente são os 

agentes na utilização da informação econômica relevante para formar suas 

expectativas. 

A ideia de expectativas racionais tem uma força teórica considerável. É a partir da 

aceitação dessa hipótese que a otimização passa a exercer papel sistemático no 

desenvolvimento da teoria econômica. Essa ideia se contrapõe às expectativas 

adaptativas, teoria segundo a qual os agentes formam suas expectativas com base no 

comportamento histórico da variável em questão, o que os leva a cometer erros com um 

viés sistemático. Por sua vez, a abordagem por meio de expectativas racionais 

considera que os agentes fazem a previsão de determinada variável condicionada à 

informação disponível (de maneira ótima e eficiente). No presente trabalho, buscaremos 

aplicar essas ideias na análise da inflação no Brasil. 

No caso norte-americano, a literatura acadêmica possui diversos estudos sobre a 

hipótese de racionalidade na formação das expectativas de inflação. Dentre eles, 

destacamos o trabalho de Andolfatto et. al (2007), que serve como base para o 

presente artigo. Nele, os autores buscam responder à seguinte questão: a rejeição da 

ausência de viés nas expectativas de inflação, por meio de testes econométricos, deve 

ser encarada como evidência contra a hipótese de expectativas racionais? 
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Os autores acreditam haver duas razões para ser cauteloso com os resultados 

derivados dessa metodologia de testes. Em primeiro lugar, o tamanho da amostra 

utilizada parece ser relevante no resultado estatístico dos testes (quanto maior a 

amostra, maior a probabilidade de não rejeição do teste de racionalidade). Em segundo 

lugar, a formação de expectativas que se adaptam lentamente (“sluggish”) pode ser a 

estratégia ótima (racional) em um ambiente no qual os agentes não conseguem 

diferenciar adequadamente entre os choques permanentes e transitórios na política 

monetária. Na visão do autor, o caso americano pode ser caracterizado dessa forma.  

Para a economia brasileira, diversos autores estudaram o tema da formação das 

expectativas de inflação, principalmente após o ano de 1999 (momento em que o país 

adotou o regime de metas para inflação). Esses estudos, de modo geral, utilizam a 

pesquisa Focus do Banco Central do Brasil (BCB) como fonte de dados para as 

expectativas de inflação. Guillén (2008) realiza o conjunto de testes empíricos 

apresentados por Mankiw, Reis e Wolfers (2004) para testar a racionalidade das 

expectativas. A primeira etapa consiste em verificar se existe um viés estatístico 

sistemático entre a expectativa de inflação e sua realização:  

 Et−i(πt) −  πt = a  (1) 

 

O autor encontra que existe um viés negativo (subestimação da inflação), que varia 

conforme se aproxima do período para o qual são feitas as previsões. Assim, as 

expectativas não atendem ao primeiro teste das expectativas racionais. Aqui, vale 

ressaltar que o autor reconhece que o tamanho da amostra pode influenciar esse 

resultado e passa a realizar outros testes.  

O segundo procedimento é verificar se toda a informação contida nas expectativas 

de inflação é de fato utilizada. Isso se dá por meio da estimação da seguinte equação: 

 πt − Et−i(πt) = a + b[Et−i(πt)] + ϵt (2) 

 

Se o coeficiente b for estatisticamente diferente de zero, as expectativas de inflação 

ajudariam a prever os desvios das expectativas ao conter informação relevante, 
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violando a hipótese de que toda a informação disponível está sendo utilizada. Os 

resultados do autor indicam que para quase todos os horizontes considerados, os 

coeficientes são estatisticamente diferentes de zero, o que significa dizer que a própria 

expectativa de inflação contém informação relevante que poderia ser utilizada para 

melhorar a previsão.  

Em seguida, o autor testa a correlação entre os erros de expectativas para os 

prazos entre um e doze meses.  

 πt −  Et−i(πt) = a + b[πt−i − Et−2i(πt−i)] (3) 

 

Guillén (2008) conclui que parece haver correlação para horizontes curtos, mas esta 

correlação desaparece em horizontes mais longos, demonstrando que os erros de 

previsão são persistentes.  

Kohlscheen (2010) analisa as expectativas de inflação para o Índice de Preços ao 

Consumidor – Amplo (IPCA) com um mês de defasagem, e após os diversos testes 

estatísticos conclui que um modelo de formação das expectativas para o caso brasileiro 

deve explicar (i) o padrão de autocorrelação nos erros de previsão, (ii) a correlação 

entre aumentos na taxa de inflação e subestimação subsequente da inflação e (iii) 

histerese nas projeções. Diante disso, sugere que modelos de expectativas adaptativas 

ou rigidez da informação (que dão mais peso às observações de inflação) parecem 

mais adequados que a suposição das expectativas racionais. No entanto, sugere 

cautela com a segunda teoria, que advoga que apenas uma parcela dos agentes 

atualiza constantemente as suas projeções. Isso pois, em seus testes, a teoria de 

racionalidade também é rejeitada usando como base as projeções do chamado grupo 

top 5 da pesquisa Focus (grupo que reúne as instituições com melhor desempenho na 

previsão de inflação),  

O estudo de Minella e Carvalho (2009) investiga diversas características das 

expectativas de inflação no Brasil, dentre elas a racionalidade. Por meio da estimação 

de testes de ausência de viés, permitindo uma estrutura de resíduos que covariam, os 

autores encontram que na maior parte das equações essa ausência não é rejeitada 
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(embora sugira cautela pelo tamanho da amostra). Adicionalmente, testam se há 

assimetria no viés, decorrente de momentos de aceleração da inflação. Também não 

encontram evidência para essa assimetria. 

O trabalho de Paula (2012) busca testar se o comportamento das expectativas de 

inflação no Brasil pode ser explicado por modelos de rigidez na informação. Para isso, 

utiliza dados de duas fontes distintas para as expectativas de inflação: derivadas (i) dos 

profissionais de mercado (pesquisa Focus) e (ii) dos consumidores. Os resultados 

encontrados pela autora apontam não haver evidência de que modelos dessa natureza 

sejam capazes de explicar o comportamento das expectativas de inflação no Brasil. 

Esse resultado ocorre tanto para as expectativas feitas por profissionais quanto pelos 

consumidores. 

  



14 
 

3. DADOS 

 

Para realizar testes a respeito das expectativas de inflação no Brasil, utilizamos uma 

base de dados de acesso público em linha com a maioria dos estudos sobre o tema. A 

medida de inflação efetiva escolhida é o próprio IPCA, indicador calculado 

mensalmente pelo IBGE e escolhido pelo Governo Federal para balizar as decisões do 

Comitê de Política Monetária (Copom) do BCB sob o sistema de metas para inflação.  

A base de dados para as expectativas mensais de inflação é proveniente da 

pesquisa Focus, compilada e divulgada pelo próprio BCB semanalmente. Essa 

pesquisa reúne as projeções para a inflação elaboradas por instituições que atuam no 

mercado financeiro, tais como bancos, gestoras de recursos, consultorias, além de 

empresas que atuam no setor real da economia. Essas expectativas são elementos que 

subsidiam as decisões de política monetária. 

Para incentivar as instituições a manter suas expectativas de inflação atualizadas e 

aprimorar a capacidade preditiva, o BCB elabora um ranking mensal baseado no índice 

de acerto das projeções informadas. Adicionalmente, a pesquisa Focus somente leva 

em consideração os dados informados nos últimos trinta dias, evitando informações 

desatualizadas. 

O sistema do BCB permite que os analistas atualizem suas expectativas para a 

inflação a todo o momento. O prazo limite para que sejam consideradas válidas para o 

cálculo do ranking mensal é em torno de quinze dias antes da divulgação do IPCA 

mensal. Para cada um dos meses da amostra, coletamos a mediana das expectativas 

para a inflação mensal nessa data limite, tendo por objetivo se aproximar da condição 

ideal em que toda a informação disponível é utilizada.  

A amostra que consideramos neste trabalho compreende o período entre janeiro de 

2003 a maio de 2015, no qual a metodologia da coleta Focus permaneceu inalterada. A 

medida da inflação no mês t e de sua expectativa tomada no mês t − i é a variação 

mensal (πt e Et−i(πt)). A tabela abaixo descreve as estatísticas das séries originais 

utilizadas.  
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Tabela 1: Estatísticas descritivas da série de inflação mensal e suas expectativas 

 Variável Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão Observações 

 πt 0,49859 0,47 2,25 -0,21 0,31467 149 

 Et(πt) 0,48973 0,46 1,81 0,00 0,25836 149 

 Et−1(πt) 0,46080 0,45 1,19 0,11 0,18351 149 

 Et−2(πt) 0,44429 0,40 1,40 0,15 0,16056 149 

 Et−3(πt) 0,44403 0,41 1,45 0,19 0,15477 149 

 Et−4(πt) 0,44248 0,42 1,40 0,20 0,15109 149 

 Et−5(πt) 0,44080 0,40 1,49 0,22 0,15567 149 

 Et−6(πt) 0,43846 0,40 1,40 0,22 0,14773 149 

 Et−7(πt) 0,43590 0,40 1,40 0,20 0,14664 149 

 Et−8(πt) 0,43409 0,40 1,40 0,25 0,14607 149 

 Et−9(πt) 0,43027 0,40 1,10 0,24 0,12910 149 

 Et−10(πt) 0,42597 0,40 0,90 0,23 0,12069 149 

 Et−11(πt) 0,42007 0,40 0,72 0,21 0,11014 149 

 Et−12(πt) 0,41322 0,40 0,80 0,22 0,11050 149 

Fonte: IBGE e BCB 

 

É preciso fazer um esclarecimento sobre o significado de  

Et(πt). Essa variável é a mediana da expectativa de inflação para o mês t tomada no 

próprio mês de referência (cerca de quinze dias antes da divulgação do IPCA mensal). 

Como exemplo, para a inflação de maio de 2015 (divulgada em 10 de junho do mesmo 

ano), foi considerada a mediana da estimativa coletada em 21 de maio de 2015 (data 

limite para que tal previsão fosse considerada na elaboração do ranking mensal).  

Utilizamos o teste de Phillips-Perron para garantir que as séries dessas variáveis 

são estacionárias. A hipótese nula, de que as séries apresentam raiz unitária (o que 

indicaria não-estacionariedade), foi rejeitada para todos os casos, com p-valor abaixo 

de 0,0012. A tabela com os resultados individuais pode ser verificada no anexo. 
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Alguns dos testes empíricos realizados utilizam os desvios da inflação mensal em 

relação à expectativa dos agentes para esse resultado, tomada em diferentes meses. 

Ou seja, para calculamos Et−i(πt) − πt para i ∈ (0,12). O teste de Phillips-Perron 

também foi aplicado para essas séries, com a hipótese nula sendo rejeitada em todos 

os casos. A tabela abaixo apresenta as estatísticas descritivas dessas variáveis. 

 

Tabela 2: Estatísticas descritivas das séries de desvio da inflação frente à expectativa 

 Variável Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão Observações 

Et(πt) − πt -0,00886 -0,01 -0,44 0,49 0,12385 149 

Et−1(πt) − πt -0,03779 -0,04 -1,25 0,99 0,23080 149 

Et−2(πt) − πt -0,05430 -0,05 -1,45 1,20 0,27114 149 

Et−3(πt) − πt -0,05456 -0,06 -1,60 1,25 0,28654 149 

Et−4(πt) − πt -0,05611 -0,06 -1,80 1,20 0,30174 149 

Et−5(πt) − πt -0,05779 -0,06 -1,85 1,29 0,31659 149 

Et−6(πt) − πt -0,06013 -0,04 -1,85 1,20 0,31848 149 

Et−7(πt) − πt -0,06269 -0,04 -1,85 1,20 0,32289 149 

Et−8(πt) − πt -0,06450 -0,04 -1,85 1,20 0,32451 149 

Et−9(πt) − πt -0,06832 -0,05 -1,85 0,90 0,31514 149 

Et−10(πt) − πt -0,07262 -0,05 -1,85 0,70 0,31022 149 

Et−11(πt) − πt -0,07852 -0,05 -1,88 0,56 0,30608 149 

Et−12(πt) − πt -0,08537 -0,06 -1,90 0,59 0,30757 149 

Fonte: IBGE e BCB 
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4. TESTES EMPÍRICOS SOBRE RACIONALIDADE DAS EXPECTATIVAS DE 

INFLAÇÃO NO BRASIL 

 

Essa seção apresenta resultados de testes tradicionalmente utilizados para verificar 

se a expectativa de inflação observada na economia brasileira está em linha com o 

resultado teórico esperado caso os agentes formem suas expectativas racionalmente. 

Isso significa dizer que, sob a hipótese de expectativas racionais, a inflação esperada é 

igual ao valor esperado da inflação, condicionada a toda a informação disponível.  

O trabalho de Mankiw, Reis e Wolfers (2004) apresenta um conjunto de equações a 

serem estimadas para verificar a hipótese de que as expectativas são racionais. A 

primeira etapa consiste em verificar se existe um viés estatístico sistemático entre a 

expectativa de inflação formada no instante t − i, [Et−i(πt)], e sua realização no instante 

t, πt. Isso pode ser feito pela estimação por mínimos quadrados ordinários da seguinte 

equação:  

 Et−i(πt) − πt =  a + ϵt (4) 

em que ϵt é o termo de erro. 

A equação acima tem o desvio da expectativa ante a inflação observada como 

variável dependente, e a constante a como variável independente. O valor estimado 

para a constante é a média amostral desse desvio observado. Em um contexto no qual 

as expectativas sejam racionais, é esperado que não haja viés nesse desvio, e, 

portanto, o valor da constante não deve ser estatisticamente diferente de zero.   

Essa equação foi estimada com i variando entre zero e doze. Ou seja, tomamos a 

inflação mensal esperada em cada um dos doze meses anteriores à divulgação da 

inflação efetiva, incluindo o próprio mês de referência.  

O gráfico 1 apresenta o valor estimado de a em função do mês em que a expectativa 

foi feita, bem como o intervalo de confiança de 95% para essa estimativa. Esse 

exercício sugere haver um viés negativo para a expectativa de inflação em todos os 
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horizontes, indicando que a expectativa de inflação subestima a inflação observada na 

média da amostra. 

 

Adicionalmente, verifica-se que esse desvio tende a diminuir na medida em que se 

aproxima da data de divulgação do indicador, mostrando que os agentes provavelmente 

estão incorporando novas informações ao longo do tempo às suas expectativas. O 

desvio da inflação esperada em relação à inflação efetiva, tomada no próprio mês de 

referência, é a única para a qual não podemos rejeitar a hipótese de ser 

estatisticamente diferente de zero (o que denotaria ausência de viés). 

O segundo teste consiste em verificar se a própria expectativa de inflação contém 

informação relevante para explicar a existência desse viés. Este poderia ser derivado 

de outra fonte, que não a ausência de racionalidade no processo de formação das 

expectativas, como por exemplo, a existência de choques exógenos consecutivos que 

aumentem a inflação ao longo da amostra. Assim, esse segundo teste procura verificar 

se os agentes estão desconsiderando informação disponível relevante para aprimorar 

suas expectativas. A equação a ser estimada se encontra abaixo: 

 πt − Et−i(πt) = a + b[Et−i(πt)] + ϵt (5) 

 

Gráfico 1: Viés da expectativa da inflação para o mês t e I.C. de 95%

Fonte: Elaboração própria
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A tabela 3 apresenta as estimativas por mínimos quadrados ordinários, com os 

respectivos p-valores. Os resultados mostram que a expectativa de inflação contém 

informação que poderia ser utilizada para diminuir o desvio de previsão em seis dos 

treze horizontes avaliados. Foi utilizado o procedimento Newey-West ao computar as 

estimativas para os erros padrão, de modo a corrigir a correlação serial e a 

heterocedasticidade. 

Tabela 3: Teste de uso eficiente da informação disponível na própria expectativa 

 

Fonte: Elaboração própria             Nível de confiança: *** até 1%, ** até 5% e * até 10% 

 

O terceiro exercício estatístico dessa avaliação inicial consiste em verificar a 

existência de correlação entre os erros das expectativas. Mais uma vez, estamos 

interessados em examinar se os agentes utilizam de forma eficiente a informação 

disponível no momento em que formam a expectativa. As equações estimadas têm a 

seguinte forma geral:  

 πt − Et−i(πt) = a + b[πt−i − Et−2i(πt−i)] +  ϵt (6) 

 

Utilizamos o desvio entre a inflação esperada e a inflação efetiva como variável 

independente, e sua defasagem como variável independente. Assim, busca-se verificar 

se o erro passado reúne algum tipo de informação que possa ajudar a aprimorar a 

           ajustado            ajustado

t -0,05 ** 0,13 *** 0,06 t-7 0,33 * -0,62 0,07
p-valor 0,036 0,009 p-valor 0,053 0,112

t-1 -0,45 0,18 0,01 t-8 0,35 ** -0,65 * 0,08
p-valor 0,688 0,509 p-valor 0,036 0,080

t-2 0,06 -0,01 -0,01 t-9 0,29 * -0,51 0,04
p-valor 0,752 0,990 p-valor 0,070 0,156

t-3 0,12 -0,15 0,00 t-10 0,25 -0,40 0,02
p-valor 0,529 0,754 p-valor 0,121 0,251

t-4 0,20 -0,33 0,02 t-11 0,20 -0,28 0,00
p-valor 0,226 0,415 p-valor 0,234 0,441

t-5 0,29 * -0,53 0,06 t-12 0,22 -0,32 0,01
p-valor 0,081 0,174 p-valor 0,188 0,384

t-6 0,30 * -0,56 0,06

p-valor 0,083 0,166
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expectativa dos agentes. O resultado dessas estimativas é apresentado na tabela 

abaixo. Novamente, o procedimento de Newey-West é utilizado. 

Tabela 4: Estimativa para a correlação dos erros das expectativas 

 

Fonte: Elaboração própria             Nível de confiança: *** até 1%, ** até 5% e * até 10% 

 

O exercício mostra que os desvios passados possuem alguma informação que 

possa melhorar a expectativa. Mais uma vez, a performance que geralmente é tomada 

como evidência empírica contra a teoria das expectativas racionais se manteve no 

exercício para a amostra brasileira. 

Outro procedimento utilizado para testar a ausência de viés nas expectativas de 

inflação envolve estimar a regressão πt = a + bEt−i(πt) e testar a hipótese conjunta de 

que H0: a = 0, b = 1 . Se a hipótese nula é rejeitada, temos evidência contra a hipótese 

de ausência de viés sistemático das expectativas de inflação. Essa inferência se dá por 

meio de um teste de Wald, apresentado na tabela 5. O p-valor dos testes para todos os 

horizontes está abaixo de 10%, o que nos leva a rejeitar a hipótese de racionalidade. 

 

 

           ajustado            ajustado

t 0,01 0,08 0,00 t-7 0,06 ** -0,21 *** 0,08

p-valor 0,584 0,350 p-valor 0,037 0,000

t-1 0,01 0,43 *** 0,22 t-8 0,06 ** -0,13 ** 0,03

p-valor 0,370 0,000 p-valor 0,039 0,018

t-2 0,03 0,16 ** 0,03 t-9 0,06 * -0,11 0,01

p-valor 0,190 0,029 p-valor 0,052 0,201

t-3 0,04 -0,02 -0,01 t-10 0,06 * -0,04 0,00

p-valor 0,202 0,802 p-valor 0,051 0,689

t-4 0,04 -0,11 0,01 t-11 0,06 * 0,05 * 0,00

p-valor 0,123 0,206 p-valor 0,070 0,050

t-5 0,04 ** -0,24 *** 0,08 t-12 0,06 *** 0,04 0,00

p-valor 0,040 0,000 p-valor 0,000 0,590

t-6 0,05 * -0,22 0,07

p-valor 0,062 0,113
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Tabela 5: Teste para ausência de viés (H0: a = 0, b = 1) 

 
Fonte: Elaboração própria             Nível de confiança: *** até 1%, ** até 5% e * até 10% 
 

   

  

p-valor p-valor

t -0,05 1,13 0,01 ** t-7 0,33 0,38 0,00 ***

erro padrão 0,02 0,04 erro padrão 0,08 0,17

t-1 -0,04 1,18 0,03 ** t-8 0,35 0,35 0,00 ***

erro padrão 0,05 0,10 erro padrão 0,08 0,18

t-2 0,06 0,99 0,05 * t-9 0,29 0,49 0,00 ***

erro padrão 0,07 0,14 erro padrão 0,09 0,20

t-3 0,12 0,85 0,05 * t-10 0,24 0,60 0,00 ***

erro padrão 0,07 0,15 erro padrão 0,09 0,21

t-4 0,20 0,67 0,01 ** t-11 0,20 0,72 0,00 ***

erro padrão 0,08 0,16 erro padrão 0,10 0,23

t-5 0,29 0,48 0,00 *** t-12 0,22 0,68 0,00 ***

erro padrão 0,08 0,16 erro padrão 0,10 0,23

t-6 0,30 0,44 0,00 ***

erro padrão 0,08 0,17
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5. DESCRIÇÃO DO MODELO 

 

Para realizar as simulações, foi utilizado um modelo novo-keynesiano, semelhante 

ao utilizado por Neiss e Nelson (2003) para estudar a economia inglesa. A estrutura 

utilizada para a política fiscal segue o modelo SAMBA, como em Castro et. al (2011). A 

regra de Taylor, que modela a ação do Banco Central, incorpora as estruturas de 

aprendizado e de mudanças na condução da política monetária de acordo com o 

modelo de Andolfatto et al. (2007). A seção a seguir descreve em detalhe essas 

características. 

4.1. Famílias 

Existe um contínuo de famílias idênticas, que vivem infinitamente, cujo 

comportamento ótimo consiste em maximizar o fluxo esperado de sua função utilidade 

u, com preferências dadas por 

 

Eo∑j=0
∞ βju [λt+j

σ

σ − 1
(

Ct+j

Ct+j−1
h

)

σ−1
σ

+ blt+j +
γ

1 − ϵ
(

Mt+j

Pt+j
)

1−ϵ

] (7) 

onde E0 é o operador de expectativas, β é o fator de desconto temporal, Ct representa o 

consumo, lt representa o lazer e 
Mj,t

Pj,t
 representa a quantidade real de moeda em posse 

das famílias. O consumo é modelado considerando a existência de formação de hábito. 

O termo λt representa um choque de demanda.  

Essa otimização está sujeita à seguinte restrição orçamentária 

 Ct+j + Xt+j +
Bt+j+1

Pt+j
+

Mt+j

Pt+j
≤ wt+jNt+j + zt+jKt+j + (1 + Rt+j−1)

Bt+j

Pt+j
+

Mt+j−1

Pt+j
−  ΦH(Xt+j) −

Tt+j

Pt+j
  

 

(8) 

O lado esquerdo da restrição orçamentária das famílias representa a alocação de 

recursos, enquanto o lado direito representa as diferentes fontes de recursos. Na 
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equação acima, Xt define o investimento, Bt é a quantidade nominal de títulos em posse 

das famílias, Pt é o nível de preços agregado da economia, Kt é o estoque de capital, Rt 

é a taxa de juros nominal, wt é o nível de salários reais, zt é o retorno sobre o capital e 

Tt são os impostos líquidos cobrados pelo governo. Por fim, ΦH(Xt) é uma função que 

representa o custo de ajuste do investimento. Os parâmetros do modelo são definidos 

de modo que b > 0, γ > 0, ϵ > 0, β ∈ (0,1), δ ∈ [0,1), h ∈ [0,1), Φ > 0 e η ∈ [0, ∞). 

A próxima equação representa a lei de movimento do estoque de capital, que 

relaciona o seu estoque ao nível de investimento em cada período (sendo δ a taxa de 

depreciação). 

 Kt+1 = (1 − δ)Kt + Xt[1 − ΦH(Xt)] (9) 

 

As famílias otimizam sua utilidade esperada escolhendo, a cada período t, seu 

consumo, a oferta de trabalho, a demanda por dinheiro, a demanda por títulos do 

governo e a demanda por capital. É adotada a convenção de que os títulos do governo 

emitidos em t tem vencimento em t + 1.  Da mesma forma, o nível de investimento 

definido em t se tornará estoque de capital em t + 1. Desse modo, B t+1e Kt+1 são 

variáveis decididas em t.  

Da otimização de (7) sob a restrição (8) com relação ao consumo, temos a seguinte 

equação: 

 

λt (
Ct

Ct−1
h

)

σ−1
σ

 
1

Ct
− ψt − βhEtλt+1 (

Ct+1

Ct
h

)

σ−1
σ 1

Ct
= 0  (10) 

 

em que ψt como o multiplicador de Lagrange do problema de otimização. Por esta 

equação, obtemos, no estado estacionário: 

 
C̅

h−σh−1
σ =

ψ̅

λ̅(1 − βh)
 (11) 
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Linearizando a equação 11 em torno do estado estacionário, temos: 

 [
βh2(σ−1)+βhσ−1

(1−βh)σ
] ĉt −

h(σ−1)

(1−βh)σ
ĉt−1 −  ψ̂t +

1−βhρλ

1−βh
λ̂t =

βh(σ−1)

σ(1−βh)
Etĉt+1

   (12) 

 

Na equação acima, foi considerado que o choque de demanda segue um processo 

autoregressivo da forma (ρλ ∈ (0,1)): 

 λ̂t = ρλλ̂t−1 + ελt (13) 

em que ελt é um termo erro puramente aleatório. 

As variáveis marcadas com o acento circunflexo representam as aproximações 

lineares do crescimento em torno do valor de estado estacionário (destacado por uma 

barra). Assim, Ct ≃ C̅(1 + ĉt). 

A otimização com relação à oferta de trabalho resulta em: 

 ψtwt = b (14) 

   

 ψ̂ŵ = b (15) 

   

 ψ̂t =  −ŵt (16) 

   

Portanto, na aproximação linear do problema, o peso da restrição orçamentária na 

maximização da utilidade decresce com o aumento do salário real. 

A otimização com relação à quantidade de moeda resulta na equação de Fisher: 

 1 + Rt = (1 + Etπt)(1 + rt) (17) 

   

 1 + R̅ = (1 + π̅)(1 + r̅) (18) 

em queπt = (
Pt+1

Pt
) − 1 é a taxa de inflação e rt é a taxa de juros real. 
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Para as três variáveis das duas equações anteriores, utilizamos a aproximação 

linear de sua variação nominal em torno do equilíbrio. Rt =  R̅ + R̂t, obtendo: 

 R̂t = (1 + π̅)r̂t + (1 + r̅)Etπ̂t (19) 

  

Da otimização do problema com relação à quantidade de títulos demandados pelas 

famílias, utilizando a equação 17 e a definição da taxa de inflação: 

 −ψt + (1 + rt)Etψt+1 = 0 (20) 

   

 
r̅ =

1

β
− 1 (21) 

   

 Etψ̂t+1 =  ψ̂ t − r̂t (22) 

   

A partir da demanda por moeda, utilizando as equações (17) e (20): 

 
γ (

Mt

Pt
)

−ϵ

− ψt +
ψt

1 + Rt
= 0 (23) 

   

 
(

M

P
)

̅̅ ̅̅ ̅̅ (−ϵ)

=
ψ̅

γ

R̅

1 + R̅
  (24) 

   

 Rt̂

R̅
=  −ψ̂t − ϵm̂t (25) 

   

na qual utilizamos o fato que (
Mt

Pt
) ≃ (

M̅t

P
) (1 + m̂t). 

Pela escolha do capital Kt+1, obtemos: 

 ψt[1 + ϕH′(Xt)] = βEtψt+1[(1 − δ)(1 + ϕH′(Xt+1) + zt+1] (26) 
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Da mesma forma que Neiss e Nelson (2003), assumimos que H(Xt) = Xt
η
, de tal 

forma que reescrevemos a equação (26) como: 

 ψt[1 + ϕηXt
η−1

] = βEtψt+1[(1 − δ)(1 + ϕηXt
η−1

) + zt+1] 

 
(27) 

 No estado estacionário, utilizando as equações (18) e (21), temos: 

 

ϕηX̅η−1 =

β ((1 − δ) + z̅ −
1
β

)

(1 − β(1 − δ))
 

 

(28) 

Fazendo a linearização da equação de aumento do capital, junto à equação (22), 

temos: 

 

(1 − δ)Etx̂t+1 +
(1 − α)r̂ (

Y̅
K̅

)

(η − 1)ϕ(X̅)η−1
Et(ψ̂t+1 − k̂t+1 − m̂t+1) −

r̂t

(η − 1)ϕη(X̅)η−1
=

= x̂  

(29) 

 

A equação abaixo define a variável quasi-investimento, que é composta pela 

diferença entre o estoque de capital em dois períodos, líquida da depreciação de 

capital: 

 Xt = Kt+1 − (1 − δ)Kt (30) 

 

 X̅ = δK̅ (31) 

   

 k̂t+1 = δx̂t + (1 − δ)k̂t (32) 
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4.2. Firmas 

No modelo utilizado, o setor produtivo é caracterizado por dois estágios para a 

produção de um bem final. O primeiro estágio é formado por firmas produtoras de bens 

intermediários diferenciados que agregam capital e trabalho, operando sob 

concorrência monopolística, o que lhes garante poder de definir preços. No segundo 

estágio, firmas montadoras em um mercado de concorrência perfeita se utilizam desses 

bens intermediários para produzir um bem homogêneo de consumo final.  

Começamos descrevendo esse último estágio de produção, no qual as montadoras 

de bens finais agregam os diferentes insumos intermediários (Yit) por meio de um 

agregador de Dixit-Stiglitz padrão: 

 
Yt = (∫ (Yit)

1

0

ϱ

di)

ϱ

  

 

(33) 

na qual o parâmetro ϱ ∈ (0,1) determina o grau de substituição entre bens 

diferenciáveis. 

O problema de maximização da montadora de bens finais é dado por: 

 
max{PtYt − ∫ PitYitdi} 

1

0

 s. a.  Yt = (∫ (Yit)
1

0

ϱ

di)

ϱ

 (34) 

A solução desse problema fornecerá a demanda ótima em cada instante de tempo 

para o bem intermediário i: 

 Pit

Pt
= (

Yit

Yt
)

ϱ−1

 

 

(35) 

A condição de breakeven no setor de bens finais implica no seguinte índice de preço 

para os bens finais: 

 

Pt = (∫ (Pit)
(

ϱ
ϱ−1

)
1

0

di)

ϱ−1
ϱ

 (36) 
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Voltando agora para o primeiro estágio de produção, com a análise do processo de 

decisão da firma produtora de bens intermediários. Essa firma opera em um mercado 

de concorrência monopolística e gera sua produção por meio de uma função Cobb-

Douglas que combina capital e trabalho: 

 Yit = AtNit
αKit

1−α 

 
(37) 

na qual α ∈ (0,1) determina a participação do trabalho na função Cobb-Douglas. A 

variável At representa a produtividade da economia. 

Cada firma intermediária é tomadora de preços nos mercados de insumos, 

escolhendo a quantidade ótima destes que minimiza sua função custo abaixo, sujeita à 

função de produção (37): 

 wtNit + ztKit (38) 

 

Resolvemos o problema de minimização, notando que, pelo teorema do envelope, o 

multiplicador de Lagrange associado com a função de produção, em equilíbrio, deve ser 

igual ao custo marginal real do produtor de bens intermediários. Introduzimos a variável 

μt como o mark-up bruto, dado pelo inverso do custo real marginal de produção. Esse 

problema de otimização resultará nas demandas ótimas em cada período para o capital 

e o trabalho. Pela escolha da demanda por trabalho, temos: 

 
μtwt =

αYit

Nit
 (39) 

Cabe notar que não colocamos o índice i nos custos de salário e aluguel de capital 

das firmas por estas variáveis serem iguais para toda a economia. Isso também implica 

que o custo marginal é também independente da firma, de modo que μ também não 

possui índice. Pela escolha do capital, temos: 

 
μtzt = (1 − α)

Yit

Kit
 (40) 
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A solução do problema é simétrica, de modo que todas as firmas realizam as 

mesmas escolhas. Sob o ponto de vista agregado, podemos então escrever: 

 
μtwt =

αYt

Nt
 (41) 

 

 
μtzt =

(1 − α)Yt

Kt
 (42) 

 

 Yt = AtNt
αKt

1−α (43) 

 

No estado estacionário: 

 
μ̅w̅ =

αY̅

N̅
 (44) 

 

 
μ̅z̅ =

(1 − α)Y̅

K̅
 (45) 

 

 Y̅ = A̅N̅αK̅1−α (46) 

 

Log-linearizando as equações: 

 ŵt = ŷt − μ̂t − n̂t (47) 

 

 ẑt = ŷt − μ̂t − k̂t (48) 

 

 ŷt = ât + αn̂t + (1 − α)k̂t (49) 
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Assumimos que o crescimento da produtividade segue um processo AR(1), 

seguindo o modelo de Neiss e Nelson (2003): 

 ât = ρaât−1 + εat (50) 

na qual ρa ∈ [0,1). 

Seguindo a abordagem de Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) assumimos que 

as firmas podem ajustar os preços em t com uma probabilidade 1 − θ, maximizando seu 

lucro esperado, mecanismo conhecido como reajuste a la Calvo. Seja P̃it o preço 

escolhido pelas firmas que podem reajustar o preço em t. Devido ao fato de o equilíbrio 

ser simétrico, podemos deixar de lado o índice i do preço de ajuste, já que todas as 

firmas que reajustam escolhem o mesmo preço. O problema de maximização é dado 

por:  

 
maxEt−1Σj=0

∞ (βΘ)jψt+j (P̃tJtj −
Pt+j

ut+j
) Yi,t+j (51) 

onde 
Pit

Pt
= (

Yit

Yt
)

ϱ−1

. 

A variável Jtj representa a forma de reajuste seguida pelas firmas que não obtiveram 

a chance de reprecificar seu produto no instante t. Essa variável tem a seguinte forma: 

 
Jtj = {

Πk=0
j−1 (1 + πt+k−1)      se j ≥ 1

1                                      se j = 0
 (52) 

   

Diante de uma rigidez dessa natureza, os preços agregados se movimentam de 

acordo com a função demanda dos bens intermediários (35) e da própria regra (52): 

 

Pt = [(1 − θ)Pt̃

ϱ
ϱ−1 + θ((1 + πt−2)Pt−1)

ϱ
ϱ−1]

ϱ
ϱ−1

 (53) 
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Linearizando a equação (53) em torno do estado estacionário, utilizando a variável 

auxiliar pt̃ =
Pt̃

Pt
, temos: 

 
p̂̃ =

θ

1 − θ

(π̂t−1 − π̂t−2)

1 + π̅
 (54) 

  

Voltando ao problema de otimização, a escolha de Pt̃ resulta na seguinte equação: 

 
Et−1Σj=0

∞ (βθ)jψt+j (Pt̃Jtj −
Pt+j

ϱμt+j
) Yi,t+j = 0  (55) 

 

Obtemos, então, no estado estacionário: 

 
μ̅ =

1

ϱ
 

 

(56) 

Linearizando a equação (55) em torno do estado estacionário, temos: 

 pt̂̃ = Et−1[Σj=1
∞ (βθ)j(1 + π̅)j−1(π̂t+j−1 − π̂t+j−2) + μ̂t

+ Σj=1
∞ (βθ)j(1 + π̅)j(μ̂t+j − μ̂t+j−1)] 

(57) 

 

Usando as equações (54) e (57), obtemos a curva de Phillips: 

 
π̂ =

1

1 + β(1 + π̅)
π̂t−1 +

β(1 + π̅)

1 + β(1 + π̅)
Etπ̂t+1 +

(1 − θ)(1 − βθ(1 + π̅))

θ (1 + β(1 + π̅))
μ̂t (58) 

 

4.3. Autoridade Fiscal 

Para a política fiscal, seguimos o modelo SAMBA, utilizado pelo Banco Central do 

Brasil (Castro et al., 2011). Nesse bloco do governo, assumimos que a autoridade fiscal 

segue uma meta estabelecida para o superávit primário de maneira a manter a dívida 
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pública aproximadamente estável ao longo do tempo. Nesse contexto, o superávit 

primário do governo é dado por: 

 
St = Tt −

Gt

Yt
 (59) 

Na equação acima, St é a razão entre o superávit primário e o PIB nominal, Gt são 

os gastos reais do governo e Tt são os impostos lump-sum cobrados pelo governo 

sobre o PIB nominal, sendo que o total de impostos cobrados é TtPtYt. Linearizando, 

obtemos: 

 
S̅ = T̅ −

G̅

Y̅
 (60) 

   

 
S̅ŝt = T̅t̂t −

G̅

Y̅
(ĝt − ŷt) (61) 

 

A restrição orçamentária do governo em cada instante de tempo é dada por: 

 1 + Rt−1

1 + πt−1
 B̃t

Yt−1

Yt
= St + B̃t+1 (62) 

 

onde a variável B̃t =
Bt

Pt−1Yt−1
 indica a razão entre o estoque de títulos e o PIB nominal. 

Ao linearizar a restrição orçamentária, obtemos: 

 
S̅ =

R̅ − π̅

1 + π̅
B̅̃ (63) 

 

 
S̅ŝt = B̅̃ [(

1 + R̅

1 + π̅
) (bt̃

̂ − ŷt + ŷt−1) − b̅̃t+1] +
B̅̃

1 + π̅
R̂t−1  (64) 

 

De acordo com a expressão acima, um menor nível de superávit primário é 

compatível com um nível menor de juros ou com um menor nível de dívida pública. Um 
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maior nível de expansão do PIB também é compatível com menores superávits 

primários. 

O governo realiza o superávit primário de acordo com sua meta (S̃t), mas de forma 

suavizada: 

 St = S̅̃ + ϕs(St−1 − S̅̃) + ϕ̃s(S̃t − S̅̃) − δst
 (65) 

 

onde S̅̃ é a meta em estado estacionário e δst = S̅δŝt é o choque em termos percentuais 

no superávit primário em relação ao seu valor no estado estacionário, que toma-se com 

o sinal negativo, de tal forma que um choque positivo implica um aumento dos gastos 

(redução do superávit). No estado estacionário, temos S̅ = S̅̃. A equação acima, 

linearizada, assume a forma que segue: 

 ŝt = ϕsŝt−1 + ϕ̃sŝ̃t − δŝt  (66) 

 

A meta de superávit primário é ajustada de modo a estabilizar a relação dívida/PIB 

do governo, seguindo a regra abaixo: 

 S̃t = S̅̃ + ςs(S̃t−1 − S̅̃) + ϕb(B̃t − B̃) + δs̃t (67) 

 

onde δs̃t = S̅̃δŝ̃t é o choque percentual na meta de superávit primário em relação ao 

estado estacionário. Essa equação, em termos linearizados, assume a seguinte forma: 

 
ŝ̃t = ςsŝ̃t−1 + ϕb (

B̅̃

S̅̃
) b̅̃t + δs̅̃t (68) 

A autoridade fiscal pode decidir a respeito do cumprimento da meta de superávit 

primário e como a meta varia ao longo do tempo. Em linha com Castro et al. (2011), 

assumimos que as decisões de política fiscal são exógenas, da forma: 

 δŝt = εst (69) 
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 δŝ̃t =  ε̃st (70) 

   

 Tt = T̅ + ξT(Tt−1 − T̅) + εTt (71) 

   

 t̂t = ξTt̂t−1 + εTt (72) 

No conjunto de equações acima, assume-se que ξT ∈ [0,1). 

4.4. Autoridade Monetária 

Consideramos que a autoridade monetária é autônoma e realiza sua política 

monetária mediante a definição de um nível para os juros nominais da economia, Rt. 

Seguindo Andolfatto et al. (2007), consideramos que o Banco Central define essa taxa 

de acordo com a seguinte regra de Taylor: 

 Rt = (1 − ϕR)[r∗ + πt
∗ + γπ(πt − πt

∗) + γy(yt − y∗)] + ϕRRt−1 + ut (73) 

 

onde (r∗, πt
∗, y∗, ut) representam respectivamente a taxa de juros real neutra, a meta de 

inflação, o produto potencial da economia modelada e o choque de política monetária. 

Adicionalmente, 0 ≤ ϕR < 1 é o termo que representa o grau de suavização que o 

Banco Central impõe a ajustes na taxa de juros, πt
∗ é a meta de inflação perseguida em 

t, γπ é o grau de resposta da autoridade monetária a desvios da inflação em relação à 

meta, enquanto γy é o grau de resposta da autoridade monetária a desvios do produto 

em relação a seu potencial.  

Nesse modelo, assumimos que a política monetária está sujeita a dois tipos de 

perturbações. A primeira fonte são choques transitórios, caracterizados por ut, que 

podem ser interpretados como reação do Banco Central a outros eventos que não 

aqueles incorporados diretamente na regra de Taylor descrita acima. Esses choques 

são pouco persistentes, e seguem um processo AR(1): 

 ut = ϕ1ut−1 + et, com 0 ≤ |ϕ1| ≪ 1 e et~N(0, σe
2) (74) 
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O segundo tipo de perturbação ao qual está sujeita a política monetária nesse 

modelo refere-se a mudanças na meta de inflação perseguida pelo Banco Central. 

Assumimos que a meta πt
∗, embora permaneça estável no longo prazo, está sujeita a 

mudanças ocasionais, que possuem elevada persistência. 

Essas mudanças podem ser representativas, por exemplo, da nomeação de um 

banqueiro central com preferências distintas do anterior. Essa característica será 

representada pela variável vt ≡ πt
∗ − π∗, que é o desvio da meta corrente da autoridade 

monetária em relação à sua média de longo prazo, π∗. Assumimos que a evolução da 

variável vt ao longo do tempo segue um processo misto de Bernoulli e de uma variável 

normal aleatória da seguinte forma: 

 
vt = {

vt−1,   c. p.  ϕ2

st, c. p. (1 − ϕ2), st~N(0, σs
2)

, com 0≪ ϕ2 < 1 (75) 

 

A definição acima aponta que o processo não é afetado por inovações em todos os 

períodos e é estacionário. Esse processo também se distingue de um autoregressivo de 

ordem 1, pois o decaimento se dá de forma repentina e completa após um determinado 

impulso, ao invés de ocorrer de forma gradual e suavizada, como aponta gráfico abaixo. 
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Ao combinar a definição dessa variável com a regra de Taylor descrita 

anteriormente, podemos escrever: 

 Rt = (1 − ϕR)[r∗ +  π∗ + γπ(πt − π∗) + γy(yt − y∗)] + ϕRRt−1 + Ut (76) 

 Ut = (1 − ϕR)(1 − γπ)vt + ut, 
(77) 

 

A equação (77) descreve como se comporta o choque de política monetária: uma 

composição entre os choques transitório e permanente. Sob a hipótese de informação 

completa, assumiríamos que os agentes são capazes de observar e distinguir entre as 

fontes de erro vt e ut. Sob informação incompleta, por outro lado, os agentes teriam que 

inferir qual a meta de inflação perseguida naquela instante, dado que eles só observam 

Ut e não a sua composição entre componentes transitórios e permanentes de forma 

direta. A próxima seção aborda como essa inferência é realizada. 

  

Gráfico 2: Evolução da variável que representa o choque permanente na política monetária

Variação em pontos percentuais

Fonte: Elaboração própria
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4.5. Filtro de Kalman 

No caso sob informação incompleta, é assumido que o agente utiliza um filtro de 

Kalman para resolver o problema de extração de sinal entre o componente transitório e 

o componente permanente do choque. Podemos expressar a estrutura de choques da 

seguinte forma: 

 
[
vt+1

ut+1
]  = [

ϕ2 0
0 ϕ1

]+[
vt

ut
] + [

kt+1

et+1
],  Ut = [(1 − ϕR)(1 − γπ)  1] [

vt

ut
]   (78) 

  

Onde 

 
kt+1 = {

(1 − ϕ2)vt,   c. p.  ϕ2

st+1 − ϕ2vt, c. p. (1 − ϕ2)
 (79) 

De tal forma que Etkt+1 = 0. 

O sistema definido em (78), junto da definição de kt e et define um sistema de 

espaço-estado, no qual a primeira equação em (78) é a equação de estado e a 

segunda equação é a de observação. O filtro de Kalman, quando aplicado a tal sistema, 

gera estimativas dos dois estados não observados (vt e ut) condicionais a todos os 

valores observados de Ut até e incluindo o período t. 

 
[
Etvt+1

Etut+1
] = [

ϕ2 0
0 ϕ1

]+[
Etvt

Etut
],  EtUt+1 = [(1 − ϕR)(1 − γπ)  1] [

Etvt+1

Etut+1
] (80) 

 

Dado que vt não se distribui como uma variável normal (condicionada à informação 

disponível no tempo t), mas sim como um processo misto entre Bernoulli e uma variável 

normal, o filtro de Kalman pode não ser inteiramente ótimo, estritamente falando. A 

implicação desse fato é que os agentes, ao utilizarem esse filtro, não estão sendo 

completamente racionais e poderiam melhorar sua inferência sobre os choques de 

política monetária utilizando um filtro não-linear, significativamente mais complicado. É 

possível, como faz Andolfatto et al. (2007), realizar testes estatísticos para verificar se 
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essa fonte de não-racionalidade é quantitativamente importante para explicar os 

resultados do experimento. 

4.6. Restriçao de Recursos 

Para completar o modelo, utilizamos a restrição de recursos da economia. De 

acordo com essa restrição, a oferta de bens deve ser igual à demanda por eles, incluído 

o custo de ajuste do investimento: 

 Yt = Ct + Xt + ϕXt
η

+ Gt (81) 

No estado estacionário, temos que: 

 Y̅ = C̅ + X̅(1 + ϕX̅η−1) + G̅ (82) 

A linearização da equação acima resulta em: 

 
ŷt =

C̅

Y̅
ĉt +

X̅(1 + ϕX̅η−1)

Y̅
x̂t +

G̅

Y̅
ĝ (83) 

As tabelas abaixo resumem o modelo. 

Tabela 6 – Variáveis endógenas do modelo 

 # Variável Descrição 

 1 ĉt Consumo agregado 

 2 ψ̂t Utilidade marginal do trabalho 

 3 ŵt Salário real 

 4 R̂t Juros nominais 

 5 π̂t Inflação 

 6 r̂t Juros reais 

 7 m̂t Quantidade real de moeda 

 8 x̂t Quasi-investimento 

 9 k̂t Capital 

 10 μ̂t Mark-up bruto 

 11 ẑt Rentabilidade do capital 

 12 n̂t Emprego 
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 # Variável Descrição 

 13 ŷt Renda 

 14 ĝ t Gastos do governo 

 15 b̂̃t Relação dívida/PIB do governo 

 16 ŝt Relação superávit primário/PIB do governo 

 17 st̅̃ Relação superávit primário/PIB do governo (meta) 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 7 – Equações do modelo 

 # Equação Descrição 

 1 12 Escolha do consumo 

 2 16 Oferta de trabalho 

 3 19 Equação de Fischer 

 4 22 Demanda por títulos públicos 

 5 25 Demanda por moeda 

 6 29 Oferta de capital 

 7 32 Relação entre capital e investimento 

 8 47 Demanda por trabalho 

 9 48 Demanda por capital 

 10 49 Produção de bens 

 11 58 Curva de Phillips 

 12 61 Superávit primário 

 13 64 Restrição orçamentária do governo 

 14 66 Regra fiscal 

 15 68 Meta de superávit primário 

 16 76 Regra de política monetária 

 17 83 Restrição de recursos da economia 

 Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 8 – Variáveis exógenas do modelo 
 

 # Variável Descrição Eq. Choque Desvio Padrão 

 1 λ̂t Choque de demanda 13 ελt 0,054 

 2 ât Choque de tecnologia 50 εa 0,038 
 3 δŝt Choque no sup. primário 69 εs 0,016 
 4 δŝ̃t Choque na meta de sup. primário 70 ε̃s 0,0029 

 5 t̂t Imposto sobre a renda 71 εT 0,0048 
 

6 Ut Choque de política monetária 77 
vt 0,007 

 ut 0,007 

 Fonte: Elaboração Própria 
 

4.7. Calibração do Modelo 

A definição dos parâmetros do modelo (que tem frequência trimestral) foi feita de 

acordo com a literatura recente sobre o tema, de modo a se aproximar dos valores para 

as variáveis na economia brasileira. Desse modo, buscamos reproduzir as razões mais 

relevantes do estado estacionário de acordo com os dados observados, sem nos 

distanciar dos intervalos para os parâmetros em outros estudos. 

Os dados utilizados neste exercício foram obtidos de instituições públicas. Para a 

inflação ao consumidor, o PIB, o consumo privado, os gastos do governo e os 

investimentos, a fonte é o IBGE. Para os dados referentes a impostos, utilizamos como 

fonte a Receita Federal. A taxa Selic foi obtida através do banco de dados do BCB.  

Tabela 9 – Parâmetros do modelo e calibração  

 Par. Descrição Valor Referência 

 𝛽 Fator de desconto intertemporal das famílias 0,99 N&N 2003 

 𝜎 Elasticidade intertemporal de substituição do consumo 0,6 N&N 2003 

 ℎ Formação do hábito de consumo das famílias 0,69 S 2008 

 
1

𝜎𝜖
 Elasticidade de escala da demanda pelo dinheiro 1,0 N&N 2003 

 𝛿 Depreciação do capital 0,025 V&D 2012 

 𝛼 Participação do trabalho na função de produção 0,552 SAMBA 

 �̅� Markup bruto de preços no estado estacionário 1,2 D 2003 
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 Par. Descrição Valor Referência 

 𝜙 Custo de ajuste do capital 0,75 N&N 2003 

 𝜂 Parâmetro da função de ajuste do capital 2 N&N 2003 

 𝜃 Probabilidade de ajuste de preços a la Calvo 0,74 SAMBA 

 𝜙𝑅 Regra de Taylor: taxa de suavização 0,8285 V&D 2012 

 𝛾𝜋 Regra de Taylor: ajuste pela inflação 1,7 - 

 𝛾𝑦 Regra de Taylor: ajuste pelo hiato do produto  0,1 V&D 2012 

 𝜙𝑆 Parâmetro autorregressivo da regra de sup. primário 0,49 SAMBA 

 �̃�𝑆 Dependência do superávit com a meta 0,41 SAMBA 

 𝜉𝑆 Parâmetro autorregressivo da meta de sup. primário 0,76 SAMBA 

 𝜌𝜆 Parâmetro autorregressivo do choque de demanda 0,76 C&V 2010 

 𝜌𝑎 Parâmetro autorregressivo do choque de produtividade 0,89 S 2008 

 �̅� �̅�⁄  Gastos totais do governo/PIB 0,19 - 

 �̅� �̅�⁄  Estoque de capital/PIB 3,7 - 

 𝐶̅ �̅�⁄  Consumo das famílias/PIB 0,62 - 

 𝑆̅ Superávit primário/PIB 0,03 - 

 �̅� Arrecadação federal/PIB 0,23 - 

 �̅̃� Volume de título/PIB no estado estacionário 3 - 

Nota: As referências são N&N 2003 (Neiss; Nelson, 2003), S 2008 (Silveira, 2008), V&D 

2012 (Vasconcelos; Divino, 2012), D 2003 (Dib, 2003), SAMBA (Castro et. al., 2011), 

C&V 2010 (Carvalho; Valli, 2010). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 10 – Média das variáveis macroeconômicas relevantes para o modelo 

 Parâmetro Descrição Valor 

 𝐶̅/�̅� Razão entre consumo das famílias e o PIB 0,62 

 �̅�(1 + 𝜙�̅�𝜂−1)/�̅� Razão entre o investimento e o PIB 0,18 

 �̅�/�̅� Razão entre os gastos do governo e o PIB 0,19 

 𝑆̅ Superávit primário em relação ao PIB 0,025 



42 
 

 Parâmetro Descrição Valor 

 �̅� Arrecadação federal em relação ao PIB 0,23 

 �̅�/�̅� Razão entre o estoque de capital e o PIB 3,7 

 �̅̃� Dívida bruta do governo geral em relação ao PIB 0,58 

 �̅� Inflação trimestral do IPCA 0,01348 

 �̅� Taxa trimestral da Selic 0,024 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para o fator de desconto intertemporal das famílias, 𝛽, utilizamos o valor de 0,99. 

Este valor é igual ao utilizado em diversos outros estudos para a economia brasileira, e 

também ao valor utilizado por Neiss e Nelson (2001). O artigo de Cavalcanti e Vereda 

(2011) mostra que temos 𝛽 ∈ [0,98; 0,99] para os estudos referentes à economia 

brasileira. Para o parâmetro da formação de hábitos das famílias, utilizamos  ℎ = 0,69, 

valor calibrado por Silveira (2008) para uma função utilidade similar ao modelo aqui 

apresentado. 

O parâmetro calibrado para o mark-up foi de 1,2, em linha com os trabalhos de Dib 

(2003) e Araújo (2006). Para a participação do trabalho na função de produção, foi 

utilizado o valor de 𝛼 =0,552, como no modelo SAMBA. O valor para 𝛿 (depreciação do 

capital) foi de 0,025, como em Vasconcelos e Divino (2012) e Carvalho e Valli (2010). 

Os parâmetros para a função que expressa o custo de ajuste do capital foram 

determinados com base em Neiss e Nelson (2003), utilizando 𝜙 = 0,75 e 𝜂 = 2. O 

mesmo artigo é a fonte para a calibração dos parâmetros 𝜎 = 0 e 
1

𝜎𝜖
= 1.  

Para o parâmetro de ajustes de preços a la Calvo, utilizamos 𝜙 = 0,74, valor 

considerado no trabalho de Neiss e Nelson (2003), e que está no intervalo admissível 

de acordo com as estimativas de Cavalcanti e Vereda (2011) para a economia brasileira 

(0,70 e 0,95). Os parâmetros referentes à política fiscal foram decididos de acordo com 

o modelo SAMBA, no qual baseamos nossa análise da política fiscal. Assim, ϕs = 0,49, 

ϕ̃s = 0,41, ςs = 0,76, ξT = 0,80 e ϕb = 0,02.  
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Para a política monetária, o parâmetro de suavização dos juros, ϕR, foi definido em 

0,8285 como em Vasconcelos e Divino (2012). Esse trabalho também é a fonte para 

calibração do parâmetro de ajuste dos juros com relação ao hiato do produto, γy = 0,1. 

Para o parâmetro γπ, que define o parâmetro de ajuste dos juros com relação à inflação, 

foi escolhido o valor de 1,7 (que se aproxima do peso dado para as variáveis de 

inflação na regra de Taylor utilizada por Vasconcelos e Divino (2012)).  

O modelo apresenta ainda seis variáveis exógenas, para as quais apresentamos os 

desvios-padrão. No caso dos choques de política monetária, calibramos os valores dos 

desvios-padrão seguindo a mesma estratégia de Andolfatto et. al (2007). O valor para o 

desvio padrão do choque permanente foi calibrado de forma a representar uma 

mudança de cerca de 2,8 pontos percentuais ao trimestre na taxa Selic anualizada, 

magnitude próxima da média amostral.  

4.8. Funções de Impulso Resposta 

 Nessa seção, reportamos as respostas de algumas das variáveis do modelo 

após choques em variáveis exógenas (choque de produtividade, choque temporário de 

política monetária e choque permanente de política monetária). As respostas 

apresentadas são dadas em termos da variação anualizada das seguintes variáveis: 

PIB, inflação, expectativa de inflação e taxa de juros nominais. 
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O gráfico 3 mostra a trajetória dessas variáveis após um choque positivo de 

produtividade. Como padrão nessa classe de modelos, o aumento do produto via ganho 

de produtividade é desinflacionário em um primeiro momento. Por meio da regra de 

política monetária, essa menor pressão sobre os preços permite uma queda da taxa de 

juros, com as variáveis voltando ao equilíbrio ao longo do tempo. A expectativa de 

inflação também recua após a queda da inflação realizada, mas em menor magnitude. 

O gráfico 4 apresenta a resposta das mesmas variáveis a um choque transitório de 

política monetária, no caso um aumento da taxa de juros nominal. Com o aumento da 

taxa de juros, há uma queda do produto e também da inflação. Novamente, a 

expectativa de inflação também reage na direção esperada, mas em menor magnitude 

do que a inflação realizada. 

  

Gráfico 3: Dinâmica das variáveis após um choque positivo de produtividade 

equivalente a um desvio padrão

Fonte: Elaboração própria
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Por fim, o gráfico 5 apresenta o resultado de um choque permanente de política 

monetária, derivado de um choque na variável vt. A direção da resposta das variáveis é 

a mesma do caso anterior, porém sem o retorno ao nível original. No caso, verifica-se 

que a expectativa de inflação também recua, mas fica acima do valor definido pela nova 

meta, em função de os agentes não reconhecerem o choque como permanente. 

Gráfico 4: Dinâmica das variáveis após um choque transitório de política

monetária equivalente a um desvio padrão

Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 5: Dinâmica das variáveis após um choque permanente de política

monetária equivalente a um desvio padrão

Fonte: Elaboração própria
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6. SIMULAÇÃO 

 

A partir do modelo exposto, faremos a simulação que vai gerar as séries de tempo 

que serão os insumos para os testes estatísticos que constituem os resultados desse 

trabalho. Em particular, tratamos o modelo proposto como se fosse o verdadeiro 

processo gerador de dados da economia brasileira, e verificamos o que um 

econometrista concluiria se testasse a existência de viés nas expectativas de inflação. 

Para isso, realizamos um experimento de Monte Carlo que consiste em simular o 

modelo mil vezes sob duas condições distintas (com informação completa e informação 

incompleta) e sob cinco diferentes janelas (80, 160, 250, 500 e 1000 períodos). O uso 

de diferentes janelas busca identificar se o tamanho da amostra é um fator relevante 

para explicar a existência ou não de viés nas expectativas de inflação (fato que foi 

confirmado nos testes feitos por Andolfatto et al. (2007)). 

Em cada uma das simulações, uma amostra aleatória de 1000 períodos é gerada 

para os erros não observados de política monetária (vt e ut). Sob a hipótese de 

informação completa, utilizamos diretamente essas séries. Sob a hipótese de 

informação incompleta, são geradas as estimativas dos agentes para esses dois 

choques (v̂t e ût) por meio do filtro de Kalman, representando a inferência do agente a 

respeito de se tratar de um choque permanente ou transitório. 

 O modelo é resolvido usando essas informações como insumos, resultando em 

séries para as trajetórias das variáveis endógenas. As trajetórias para as expectativas 

de inflação para um e quatro períodos a frente são guardadas, assim como as 

trajetórias para a inflação efetivamente observada em ambos os horizontes.  

As séries para os choques foram geradas a partir de procedimentos no software R, 

com base nos parâmetros apresentados na seção anterior. O pacote FKF disponível 

nesse software permite realizar a estimativa via filtro de Kalman. A estimação e 

simulação do modelo DSGE foi realizada no Dynare, plataforma que facilita a 

implementação dessa classe de modelos no Octave. A função simult_, disponível no 

Dynare, permite a obtenção das séries para as variáveis endógenas a partir de 
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trajetórias determinadas para as variáveis exógenas. É através dessa função que 

realizamos o experimento. Novamente, para o caso sob informação completa, 

utilizamos a própria série dos choques. No caso de informação incompleta, utilizamos 

as séries estimadas pelo filtro de Kalman.  

A próxima etapa do experimento consiste em testar estatisticamente a hipótese de 

ausência de viés nas expectativas de inflação. Como apresentado na seção 3, isso 

envolve estimar a regressão 

 πt = a + bEt−i(πt) (84) 

 

e testar a hipótese nula de que H0: a = 0; b = 1. Para cada simulação, guardamos as 

estimativas â e b̂, assim como a estatística a respeito do teste de H0.1 As tabelas abaixo 

resumem os resultados encontrados: 

Tabela 11 - Resultados estatísticos para a expectativa de inflação em um trimestre 

 

Informação completa 

     

 

Tamanho da amostra 80 160 250 500 1000 

 

estimativa de a -0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,08 

 

estimativa de b 1,86 2,15 2,29 2,47 2,51 

 

% vezes H0 rejeitada 47 60 72 93 99 

       

 

Informação incompleta 

     

 

Tamanho da amostra 80 160 250 500 1000 

 

estimativa de a -0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,08 

 

estimativa de b 1,86 2,15 2,29 2,47 2,51 

 

% vezes H0 rejeitada 47 60 72 93 99 

Fonte: Elaboração própria 

      

Verifica-se que os resultados encontrados são praticamente os mesmos para os 

dois casos. De fato, é possível identificar a distinção entre as estatísticas apenas a 

partir da quinta casa decimal. Tanto para o caso de informação completa como para o 

caso de informação incompleta, as estimativas de a variam entre -0,05 e -0,08 a 

                                                           
1
 Os testes realizados utilizam o procedimento Newey-West ao computar as estimativas para os erros padrão, de 

modo a corrigir a correlação serial e heterocedasticidade presentes. A estatística do teste se distribui como uma 
𝜒2. 
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depender do tamanho da amostra. As estimativas de b crescem com o tamanho da 

amostra, variando entre 1,86 e 2,51. Diante desses coeficientes estimados, não é 

surpreendente que a hipótese de ausência de viés seja rejeitada com grande frequência 

(acima de 47% das vezes para a inflação um período à frente e acima de 59% das 

vezes para a inflação quatro períodos à frente). Também apresentamos os histogramas 

dos resultados dessas simulações.  

Tabela 12 - Resultados estatísticos para a expectativa de inflação em quatro trimestres  

 

Informação completa 

     

 

Tamanho da amostra 80 160 250 500 1000 

 

estimativa de a -0,02 -0,07 -0,09 -0,11 -0,12 

 

estimativa de b 1,38 2,18 2,56 2,97 3,15 

 

% vezes H0 rejeitada 59 54 55 70 90 

       

 

Informação incompleta 

     

 

Tamanho da amostra 80 160 250 500 1000 

 

estimativa de a -0,02 -0,07 -0,09 -0,11 -0,12 

 

estimativa de b 1,38 2,18 2,56 2,97 3,15 

 

% vezes H0 rejeitada 59 54 55 70 90 

Fonte: Elaboração própria 
      

Gráfico 6: Histograma dos parâmetros estimados nas 1000 simulações – Inflação um trimestre à 
frente 

Caso com informação completa Caso com informação incompleta 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 7: Histograma dos parâmetros estimados nas 1000 simulações – Inflação quatro 
trimestre à frente 

Caso com informação completa Caso com informação incompleta 

  

  

  
Fonte: Elaboração própria 

 

 



51 
 

As simulações apresentadas, portanto, mostram que o tipo de abordagem 

empregado não foi capaz de gerar resultados que reforcem a hipótese investigada (que 

o viés das expectativas de inflação pode derivar de um ambiente em que a política 

monetária está sujeita a mudanças permanentes de regime que não são observadas 

pelos agentes).  

Essa característica dos resultados resulta do fato que as séries geradas para as 

variáveis endógenas considerando o caso de informação completa possuem 

comportamento muito próximo do verificado no caso de informação incompleta, levando 

a resultados praticamente indistintos em uma amostra extensa. Dada a natureza do 

exercício realizado, a explicação está no fato que as séries geradas para os choques 

são também muito similares.  

O gráfico 8 apresenta um exemplo de comportamento para as variáveis exógenas. 

No lado esquerdo, são apresentados os choques vt e ut. No lado direito, são 

apresentadas as estimativas para esses choques derivadas do filtro de Kalman (v̂t e ût). 

A estimativa para o choque transitório é nula para todos os períodos, refletindo o fato do 

agente saber que essa perturbação segue um processo puramente aleatório. Já a 

estimativa do choque permanente acaba mostrando uma variância muito elevada, que 

acaba por resultar em uma estimativa para o choque de política monetária composto 

(Ût) também muito volátil e praticamente indistinta do choque original Ut, como mostra o 

gráfico 9. O desvio absoluto entre as duas séries apresentadas nesse gráfico é de 

apenas 0,0165. 
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Outro ponto a ser destacado é o fato de os coeficientes estimados para o parâmetro 

b ficarem bem acima de um. Isto reflete o fato de que a série simulada para a inflação 

apresentar uma variação muito acima das séries simuladas para as expectativas de 

inflação, como evidencia o gráfico abaixo. 

Gráfico 8 - Choques de política monetária e suas estimativas

Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 9 - Choque composto de política monetária e sua estimativa

Fonte: Elaboração própria

Nota: o gráfico expõe apenas 100 períodos para melhor visualização
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Gráfico 10: Inflação em quatro trimestres e expectativa

Fonte: Elaboração própria
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7. CONCLUSÃO 

 

Os estudos sobre as expectativas de inflação no Brasil rejeitam a hipótese de 

racionalidade no processo que rege a formação delas. Essa rejeição se dá por meio de 

testes estatísticos que identificam a existência de um viés sistemático quando 

comparamos a expectativa de inflação e a inflação realizada. Atualizamos alguns 

destes testes com o tamanho de amostra disponível atualmente. Esses testes apontam 

que a hipótese de racionalidade seguiu sendo rejeitada com a amostra entre janeiro de 

2003 e maio de 2015. 

Uma das possíveis explicações para esse fato empírico pode ser um problema de 

amostragem pequena em um ambiente no qual os agentes econômicos não detêm 

informação completa sobre a natureza das mudanças que ocorrem na política 

monetária (se transitórias ou permanentes). Esse tipo de mecanismo é apresentado 

para o caso da economia norte-americana por Andolfatto et. al (2007). 

No presente trabalho, realizamos um experimento de Monte Carlo que consistiu em 

simular o comportamento da inflação e da expectativa de inflação em um modelo DSGE 

calibrado para a economia brasileira. Esse modelo inclui uma regra monetária sujeita a 

choques transitórios e permanentes (que representam uma mudança de regime, como 

uma nova meta de inflação). Sob informação incompleta, os agentes utilizam um filtro 

de Kalman para estimar a natureza dos choques observados. A partir das séries 

simuladas com esses modelos, realizamos testes estatísticos para verificar se os 

resultados são semelhantes aos observados na prática.  

O exercício de simulação realizado não foi capaz de gerar séries com essas 

mesmas características, não trazendo evidência que esse mecanismo de aprendizado 

possa explicar o viés encontrado nas expectativas de inflação. A explicação para esse 

resultado pode estar vinculada ao comportamento das séries de choques apresentadas. 

O filtro de Kalman utilizado pelos agentes para estimar a natureza dos choques 

observados acabou por gerar séries estimadas muito semelhantes às originais.  
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8. ANEXO 

 

Resultados dos testes de raiz unitária utilizados na seção 4: 

Teste de raiz unitária (Phillips-Perron): Ho: série apresenta raiz unitária 

Variável Estatística t 
ajustada 

p-valor   Variável Estatística t 
ajustada 

p-valor 

πt -7,2346 0,0000   Et(πt) − πt -11,605 0,0000 

Et(πt) -6,6636 0,0000   Et−1(πt) − πt -8,613 0,0000 

Et−1(πt) -5,1658 0,0002   Et−2(πt) − πt -7,769 0,0000 

Et−2(πt) -5,2821 0,0001   Et−3(πt) − πt -7,754 0,0000 

Et−3(πt) -5,0569 0,0003   Et−4(πt) − πt -7,853 0,0000 

Et−4(πt) -4,9389 0,0004   Et−5(πt) − πt -7,567 0,0000 

Et−5(πt) -4,6674 0,0012   Et−6(πt) − πt -7,461 0,0000 

Et−6(πt) -4,7366 0,0009   Et−7(πt) − πt -7,371 0,0000 

Et−7(πt) -4,7278 0,0009   Et−8(πt) − πt -7,215 0,0000 

Et−8(πt) -5,1925 0,0002   Et−9(πt) − πt -7,293 0,0000 

Et−9(πt) -4,9943 0,0003   Et−10(πt) − πt -7,472 0,0000 

Et−10(πt) -4,8606 0,0006   Et−11(πt) − πt -7,678 0,0000 

Et−11(πt) -4,7382 0,0009   Et−12(πt) − πt -7,783 0,0000 

Et−12(πt) -4,8950 0,0005      

Fonte: Elaboração Própria 
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