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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em uma análise do consumo das famílias utilizando-se a hipótese da 
renda permanente e do ciclo de vida, com base nos indicadores de consumo, crédito, renda e juros 
no Brasil durante o período de 2003 a 2017, em um ambiente econômico que apresentou um ciclo 
de expansão, seguido por duas crises econômicas, sendo que a segunda crise (após 2015) trouxe 
agravamentos ao ambiente econômico do país. Para tanto, utilizaram-se a metodologia proposta 
por Campbell e Mankiw (1989) e o Vetor Auto Regressivo (VAR) sobre as séries históricas de 
renda, crédito, taxa de juros e volume de crédito à pessoa física. Com base na metodologia de 
Markov Switching-VAR, buscou-se analisar quebras estruturais no comportamento do consumidor 
no período analisado. O resultado mostrou duas quebras estruturais, uma entre o segundo trimestre 
de 2003 e o quarto trimestre de 2007 e outra entre o primeiro trimestre de 2008 e o segundo 
trimestre de 2015. Em todos os períodos, o modelo de Campbell e Mankiw apresentou 
comportamentos similares, nos quais se rejeita a hipótese da renda permanente. No período entre 
o terceiro trimestre de 2015 e o terceiro trimestre de 2017, momento de grande impacto da crise 
econômica brasileira, obteve-se uma rejeição da hipótese da renda permanente com aumento 
significativo da restrição à liquidez e ao crédito. Segundo o modelo VAR, que tenta identificar o 
comportamento dinâmico das variáveis em estudo, observou-se que choques gerados 
individualmente na renda e no crédito têm impacto positivo no consumo, ou seja, geram um 
incremento no consumo das famílias; no entanto um choque nos juros tem um efeito inversamente 
proporcional no consumo, o que está de acordo com a rejeição da hipótese da renda permanente. 
 

Palavras_chave: Função Consumo, Consumo das Famílias, Hipótese da Renda Permanente, VAR 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work consists of an analysis of household consumption using the permanent income 
and life cycle hypothesis, based on consumption, credit, income and interest rate indicators in 
Brazil from 2003 to 2017, in an economic environment that presented a cycle of expansion, 
followed by two economic crisis, with the second crisis (after 2015) aggravating to the country's 
economic environment. In this work the employed methodology was the one proposed by Campbell 
and Mankiw (1989) together with the Vector Auto Regressive (VAR), on the historical series of 
income, credit, interest rate and volume of credit to individuals. Based on the Markov Switching-
VAR methodology, we sought to analyze structural breaks in consumer behavior during the 
analyzed period. The result showed two structural breaks, one between the second quarter of 2003 
and the fourth quarter of 2007, and another between the first quarter of 2008 and the second quarter 
of 2015. In all periods, the Campbell and Mankiw model showed similar behavior, in which we 
reject the hypothesis of permanent income. Between the third quarter of 2015 and the third quarter 
of 2017, a period of great impact of the Brazilian economic crisis, the hypothesis of permanent 
income was rejected, with a significant increase in the restriction on liquidity and credit. According 
to the VAR model, which tries to identify the dynamic behavior of the variables under study, we 
have observed that shocks individually generated on income and credit have a positive impact on 
consumption, ie, it generates an increase in household consumption. On the other hand, a shock on 
the interest rate causes an inversely proportional effect on consumption, which is in line with the 
rejection of the hypothesis of permanent income. 
 

Keywords: Consumption Function, Household Consumption, Permanent Income Hypothesis, 

VAR 
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1. Introdução 

 

As decisões de consumo das famílias afetam toda a economia de um país, tanto no curto 

quanto no longo prazo; por sua vez, as decisões de consumo de longo prazo são críticas para o 

entendimento do crescimento da economia de um país. O presente trabalho visa a contribuir com 

uma análise empírica das relações entre o consumo e a renda das famílias, o crédito às pessoas 

físicas e os juros na economia brasileira. O entendimento desta dinâmica é importante para o 

desenvolvimento de uma política pública de crescimento de um país, além de expor indicadores-

chave para a compreensão do comportamento do consumidor no Brasil e auxiliar no planejamento 

da oferta de produtos dos diversos agentes econômicos, como varejistas, indústrias e outras 

empresas do setor de serviços. 

A hipótese da renda permanente proposta por Friedman (1957) e a hipótese do ciclo de vida, 

por Modigliani (1963), implicam que os consumidores normalmente analisam os recursos que 

podem ser obtidos ao longo de toda uma vida. Ambas foram examinadas por vários pesquisadores, 

como Hall (1978), Flavin (1981), Campbell e Mankiw (1989), Sommer (2007), Carroll, Slacalek e 

Sommer (2011). 

 Campbell e Mankiw (1989, 1990) analisaram dois tipos de consumidores: aqueles que 

consomem sua renda permanente e são extremamente relutantes em substituir seu consumo 

temporariamente em resposta aos movimentos da taxa de juros que remunera seus ativos; e outros 

que seguem a “regra de bolso”, na qual se consome com base na renda atual. Em seu modelo, 

consegue-se avaliar se há regularidades no consumo das famílias, tais como se as mudanças 

esperadas na renda estão associadas a mudanças esperadas no consumo. Neste caso, as taxas de 

juros não foram associadas às mudanças esperadas no consumo, ou seja, os movimentos previsíveis 

no consumo não poderiam ser compreendidos como resposta racional ao movimento nas taxas de 

juros e há alguma evidência de que alguns consumidores são tomadores de decisões racionais, ou 

seja, o conhecimento do futuro crescimento da renda está refletido no consumo corrente. 

 Com base neste estudo de Campbell e Mankiw (1989, 1990), foram realizados vários 

estudos aplicados sobre o consumo das famílias em diversos países como: nos países árabes 

(ELWAKSHI; AL-QUDAH, 2013); nos Estados Unidos (FILER; FISHER, 2007; MEI, 2012); no 

Japão (OGAWA; WAN, 2007); e, finalmente, no Brasil, como Issler e Rocha (2000), Gomes (2004, 
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2007), Gomes et al (2005), Paz (2006), Abe (2010), Costa e Carrasco-Gutierrez (2015) e Lopes 

(2017). 

 O objetivo deste trabalho é testar a hipótese da Renda Permanente e Ciclo de Vida no caso 

brasileiro, utilizando como ferramenta o modelo de Campbel e Mankiw entre o período de 2003 a 

2017, com base nos indicadores mais atuais e disponíveis no Brasil, contribuindo para o 

entendimento do consumo das famílias na literatura brasileira. 

 Além do modelo de Campbell e Mankiw, complementou-se o estudo com o modelo de 

Vetor Auto Regressivo (VAR), para um entendimento do comportamento dinâmico do consumo 

das famílias no longo prazo, ou seja, buscou-se validar no longo prazo a hipótese da renda 

permanente e do ciclo de vida. 

 O trabalho foi dividido da seguinte maneira: no capítulo 1 apresentamos o estudo e 

explicitamos a sua importância nos âmbitos macro e microeconômicos. No capítulo 2, realizamos 

uma revisão bibliográfica sobre o tema do consumo das famílias e da hipótese da renda permanente 

e do ciclo de vida, descrevendo-se a evolução dos modelos ao longo do tempo desde as análises de 

Keynes até o modelo de dois consumidores utilizada na tese de Campbell e Mankiw (1990). 

Adicionalmente descrevem-se as principais análises de casos empíricos para o Brasil ao longo das 

últimas décadas e suas implicações na avaliação do consumo das famílias. 

O capítulo 3 descreve a metodologia empregada neste estudo, ou seja, os modelos de 

Campbell e Mankiw (1990) e do Vetor Auto Regressivo (VAR), utilizados para a avaliação da 

hipótese da renda permanente e ciclo de vida. Posteriormente analisam-se os resultados obtidos por 

estes modelos no caso brasileiro, com base nos indicadores de renda, juros e crédito. 

No último capítulo são descritas as conclusões deste trabalho e os desafios sobre o assunto, 

com base nos resultados obtidos no capítulo 3 bem como os seus impactos no consumo das famílias 

no Brasil, onde se rejeita a hipótese da renda permanente e do ciclo de vida. 
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2. Revisão da literatura 

 

Em Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, Keynes (1982) fez uma descrição 

detalhada do comportamento do consumo e da poupança baseada na renda familiar. Em sua análise, 

a renda constitui o principal fator determinante do consumo agregado, ou seja, quanto maior a 

renda, maior tende a ser os gastos das famílias. De acordo com Ackley (1969), a função consumo 

pode ser considerada uma invenção Keynesiana. Segundo seu estudo, Keynes, considera que a 

propensão marginal a consumir apresenta um comportamento decrescente com elevação da renda 

disponível e juros não afetam o consumo. 

As discussões realizadas por Keynes foram de caráter teórico, sem recorrer a ferramentas 

estatísticas. Para ele as decisões de consumir são determinadas por fatores objetivos, tais como 

alterações na distribuição de renda e por fatores subjetivos, como o desejo de ter reservas face às 

contingências imprevistas.  

Para Keynes, a relação entre o consumo e a renda obedeceria a uma lei psicológica 

fundamental, onde os indivíduos em média elevariam o seu consumo à medida que a renda 

aumentasse, mas não na mesma proporção do aumento desta renda. Portanto, quanto maior o nível 

absoluto de renda, maior a proporção de renda a ser poupada.  

No curto prazo, uma dada variação na renda implicaria em uma variação relativamente 

pequena no consumo, mas ao longo do tempo se os indivíduos se habituassem ao novo nível de 

renda, o consumo cresceria até atingir uma relação estável com este novo patamar. No entanto a 

variação absoluta do consumo seria inferior a variação absoluta na renda.  

Os indivíduos com rendas menores teriam uma propensão a consumir maior que os de renda 

mais elevada, pois as necessidades básicas destes indivíduos são mais fortes do que seus motivos 

a poupar. Uma vez que estas necessidades básicas dos indivíduos tenham sido satisfeitas, diminuem 

seus incentivos ao consumo o que os leva a pouparem uma parcela maior de sua renda. 

Keynes, ao atribuir o papel principal à demanda agregada na manutenção do nível de 

atividade da economia, contrapôs a ideia clássica de que toda a oferta cria a sua própria demanda. 

O consumo, por ser parte essencial da demanda agregada, é uma variável que está diretamente 

relacionada com o nível do produto e suas flutuações. 

Um aspecto importante na teoria keynesiana sobre o consumo agregado é a uni-

temporalidade das decisões dos consumidores, onde apenas a renda corrente disponível no instante 
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t, afeta o consumo em t, ou seja, desconsidera-se o fato de que o consumidor pode alocar os gastos 

em diferentes instantes do tempo, em função da renda prevista neste instante. 

A função consumo keynesiana é função apenas da renda corrente disponível, e pode ser 

expressa da seguinte maneira: 

= + +       (1) 

Onde é o consumo agregado, é a renda agregada disponível e  é o erro da regressão. 

Os coeficientes  e  são, respectivamente, o nível de consumo autônomo e a propensão marginal 

a consumir da renda disponível. 

Por mais que a teoria desenvolvida por Keynes tenha grande relevância, a relação entre o 

consumo e a renda se revelou não ser tão simples como afirmado por ele. O consumo não depende 

somente da renda corrente, mas possivelmente da renda futura esperada e outros fatores que não 

são contemplados no modelo keynesiano.  

Alguns trabalhos empíricos de Hall (1978), Campbell e Mankiw (1989), Cynamon e Fazzari 

(2008) motivaram uma série de novas explicações para o comportamento do consumo, grande parte 

das quais estão relacionadas à teoria da escolha intertemporal, baseada na ideia de que os agentes 

se privam de consumo presente em troca de consumo futuro e do próprio comportamento do 

consumidor. A hipótese da escolha intertemporal considera que os agentes econômicos tomam suas 

decisões de consumo e poupança com base nas expectativas de renda futura e na taxa de juros, ao 

contrário do que surge a teoria keynesiana, que considera que os agentes tomam suas decisões com 

base na renda corrente disponível. 

A decisão das famílias não consiste entre poupar ou tomar empréstimos, mas sim em 

quando poupar e quando tomar empréstimos. Caso as famílias pouparem enquanto “jovens”, irão 

utilizar as reservas poupadas ao longo do tempo quando “idosos”, e se desinvestir quando jovens 

irão poupar quando idosos. Neste cenário o acesso ao crédito é uma variável importante nas 

decisões intertemporais de consumo, o que acarreta no bem-estar da família. 

O uso do termo “renda permanente” foi desenvolvida por Friedman (1957), sendo definido 

como o valor presente da riqueza, no sentido de renda média que a família espera em um longo 

prazo, ou horizonte estimado de vida. No modelo, a família tende a nivelar o consumo mantendo 

um padrão estável ao longo do tempo.  

Neste modelo de dois períodos (jovem e idoso), uma das principais implicações é que o 

consumo das famílias deve depender não só da renda atual, mas também da renda esperada no 
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futuro, para se proteger contra as oscilações na renda corrente. Além disto, choques temporários, 

permanentes ou futuros antecipados na renda apresentam efeitos diferentes sobre a sua dinâmica. 

Os agentes que não possuem acesso ao crédito, no caso de restrição por liquidez, são 

obrigados a consumir toda a sua renda na fase inicial. Na segunda etapa, acumularão ativos para 

suavizar consumo. A partir da teoria sobre comportamento do consumidor, Campbell e Mankiw 

(1989) sugerem que existem dois comportamentos relevantes nos indivíduos com relação ao 

consumo: 

i. Agentes econômicos que consomem toda a sua renda corrente, possivelmente 

devido à falta de crédito. Podem ser denominados “consumidores keynesianos” 

ii. Agentes econômicos que seguem o modelo intertemporal, de acordo com a equação 

de Euler estariam maximizando bem-estar ao longo da vida, escolhendo sua 

evolução do consumo sujeito a uma restrição orçamentária. São os denominados 

“consumidores da renda permanente”, sendo definida esta como valor presente de 

riqueza. 

 

2.1.Teoria da renda permanente e ciclo de vida 

 

 Várias teorias sobre o consumo foram desenvolvidas para tentar responder às deficiências 

apresentadas pela função consumo simples. Atualmente há duas teorias que tem se mostrado mais 

aceitas: a hipótese da renda permanente e a teoria do ciclo de vida. 

 A base da teoria da renda permanente e ciclo de vida foi desenvolvida na década de 1950 

por Milton Friedman (Renda permanente) e por Franco Modigliani (Ciclo de vida). As duas teorias 

estão relacionadas e têm sido base para a maior parte das pesquisas de expectativas racionais sobre 

o consumo no campo da macroeconomia.  

 A ideia básica destas duas teorias é de que os consumidores tomam suas decisões de 

consumo prospectando o futuro. O nome ciclo de vida está relacionado ao pressuposto de que as 

decisões de uma família são tomadas com base nos diferentes estágios que a família passa ao longo 

de toda a sua existência e das diferentes expectativas de consumo que desenvolvem para as 

condições que esperam encontrar ao longo de sua existência. São comuns os estudos de ciclo de 

vida de consumo que utilizam microdados. 
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 Segundo a hipótese do Ciclo de Vida, em contrapartida à teoria keynesiana, o consumo é 

determinado pelo valor dos recursos ao longo de toda a vida, ou seja, os consumidores planejam 

os respectivos comportamentos de consumo e poupança ao longo de vários períodos com a intenção 

de ter a melhor alocação destes recursos. A poupança é o resultado do desejo dos indivíduos de 

viabilizarem o consumo na terceira idade.  

 Esta hipótese supõe que os indivíduos devem distribuir o consumo ao longo de sua vida de 

forma a obterem um fluxo de consumo aparentemente constante, ao invés de consumirem muito 

em um período e pouco em outro. Portanto, o consumo não é determinado pela renda corrente, mas 

pela renda de toda a vida. Por mais que o indivíduo receba algum tipo de aposentadoria ou pretenda 

deixar herança, o resultado fundamental ainda continua o mesmo. As decisões de consumo não são 

tomadas levando em consideração a renda de um único período, mas a renda ao longo de vários 

períodos. 

 A hipótese da renda permanente, no entanto, dividiu a renda em dois componentes: renda 

permanente em contraste à renda transitória de uma família ou indivíduo. A primeira pode ser 

definida como a renda média ou esperada, ou seja, é uma previsão dos recursos que o consumidor 

poderá contar ao longo de sua vida para consumir, levando em conta tanto a riqueza atual do 

indivíduo quanto a sua esperança de renda futura, enquanto a segunda representa os desvios 

aleatórios da renda corrente em relação à renda permanente. Segundo esta teoria, o consumidor 

tem a expectativa de manter um determinado nível de renda disponível ao longo do tempo.  

As duas teorias, tanto a hipótese da renda permanente quanto a do ciclo de vida, utilizam 

equações diferentes para expressar a ideia básica de que os consumidores são prospectivos e para 

aplicar essa ideia de maneira empírica. 

 Como na função consumo simples, a hipótese da renda permanente e a teoria do ciclo de 

vida também pressupõem que as decisões de consumo das famílias ou indivíduos estejam 

relacionadas às suas rendas disponíveis. Friedman e Becker (1957) mostram que o descolamento 

em relação à função consumo simples inicia-se quando, além da renda disponível corrente, os 

consumidores também consideram a esperança a respeito de sua renda disponível no futuro, ou 

seja, a renda corrente é igual à soma da renda permanente e transitória ( = + ), e esta última 

é o desvio da renda corrente em relação à trajetória da renda permanente. A média deste desvio 

deve ser próxima de zero e não correlacionada com a renda permanente. 
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A renda, por sua vez, depende da renda do trabalho futuro (GRAHAM, 2003), da renda 

futura a ser gerada pela riqueza acumulada (PAIELLA, 2007; CHEN 2006), do nível futuro de taxa 

de juros real que remunerará os ativos e do nível futuro de impostos incidentes sobre a renda de 

cada indivíduo (BLINDER, 1981). 

 A decisão de consumo é similar a um plano que as famílias fazem no qual o consumo do 

ano corrente é o primeiro ano de um plano que pode se estender a vários anos. No próximo ano o 

plano pode ser ajustado às novas informações disponíveis. Se tudo estiver de acordo com o 

esperado, o plano é mantido.  

Mesmo que uma parcela reduzida dos consumidores tenha realmente esse comportamento 

mais elaborado para desenvolver um plano de expectativas formal em detalhe, é razoável 

considerar que uma boa parte das famílias ou indivíduos faça algum planejamento informal quando 

toma emprestado hoje e compromete parte de sua renda esperada no futuro, ou seja, antecipa essa 

renda futura quando decide por um plano de poupança ou previdência para a sua aposentadoria.  

Pischke (1995) argumenta que a informação agregada das variáveis da economia não é 

muito importante para as decisões de consumo dos indivíduos. E como a renda individual, por 

exemplo, é menos persistente do que a renda agregada, os consumidores devem reagir pouco às 

variações agregadas de renda. 

 

2.2. Restrição orçamentária 

 

O plano que as famílias ou indivíduos fazem deve estar sujeito a uma restrição orçamentária 

e às imperfeições dos mercados de crédito(ABE, 2010). Toda esta restrição pode ser relaxada em 

um período do tempo, mas se aplica ao longo de todos os anos. Há períodos em que uma 

determinada família, bem como os consumidores em geral, tem facilidades para gastar mais do que 

sua renda disponível, de forma que podem tomar emprestados ou desfazer-se de parte de sua 

riqueza. Mas essas condições não podem permanecer indefinidamente, pois as famílias acabariam 

por dilapidar todo o seu patrimônio e não conseguiriam obter mais empréstimos sem garantias 

adicionais. 

Portanto, os consumidores sofrem restrições orçamentárias intertemporais que limitam seu 

consumo ao longo dos anos. E em alguns anos o consumidor consome menos do que a sua renda 
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total e esse saldo poupado irá compor os seus ativos financeiros que poderão ser consumidores 

mais tarde.  

A restrição orçamentária intertemporal descreve a evolução da riqueza de uma família e é 

normalmente apresentada em variações da seguinte forma (FLAVIN, 1981; 1993): 

= 1 + + −       (2) 

Onde: 

= ativos reais no início do ano t; 

r= taxa de juros real; 

= renda líquida do trabalho durante o ano t; 

= consumo durante o ano t; 

 

 O plano de consumo é realizável se não envolver posições impraticáveis em algum 

momento no futuro. Qualquer quantidade positiva de ativos pode ser viável já que isso significa 

que a família está emprestando para outros e não tomando emprestado. O conceito de ativo 

empregado neste estudo é o ativo líquido.  

 As famílias podem adquirir empréstimos e a maioria o faz para a compra de ativos, como 

automóveis e residências, isto somente é possível quando o saldo de ativos é positivo. Efetivar um 

empréstimo quando o saldo é negativo somente é possível se a expectativa de aumento da renda 

futura for consideravelmente sólida.  

 Baccheta e Gerlach (1997) salientam que, se parte dos consumidores possuem restrição 

orçamentária, o consumo agregado deve apresentar uma sensibilidade excessiva às condições de 

crédito e à renda quando comparado com o consumo de consumidores sem essa restrição. Eles 

identificaram um impacto substancial dos agregados de crédito no consumo nos Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Japão e França. 

 Stephen (1989) e McGonagle et al. (2017) utilizam dados do Painel de estudos de dinâmica 

da renda para analisar o comportamento de busca de soluções ótimas de consumo sujeito a uma 

sequência de restrições creditícias. Os seus resultados suportam, de maneira geral, a hipótese de 

que a incapacidade de emprestar, com base em recebimentos futuros, afeta o consumo de uma 

parcela significante da população norte-americana.  

 Sarno e Taylor (1998) analisam os efeitos da desregulamentação financeira ocorrida Reino 

Unido. O estudo concluiu que a desregulamentação reduziu significativamente as restrições 
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orçamentárias sobre os consumidores e permitiu a um percentual maior de indivíduos amortecerem 

seus consumos ao longo dos anos. 

 Ogawa e Wan (2007) utilizaram micro dados para evidenciar a influência do endividamento 

das famílias japonesas no consumo, durante e depois da bolha financeira que, eventualmente 

causou a estagnação econômica dos anos 1990. Padula (2004) faz uso da técnica de dados em 

painel de expectativas subjetivas para identificar choques na renda e estimar a propensão marginal 

a consumir bens duráveis.  

 Filer e Fisher (2007) compararam consumidores norte-americanos com e sem restrições 

orçamentárias e identificaram um excesso de sensibilidade no consumo provocado pela restrição 

orçamentária. Em seu estudo, uma parte da amostra classificada com restrição orçamentária é 

formada por indivíduos que foram considerados legalmente falidos. A legislação americana 

permite que os registros de crédito desses indivíduos sinalizem essa informação por dez anos, o 

que efetivamente restringe o acesso ao crédito para esses consumidores.  

 

2.3. Consumo Permanente, Consumo Errático e a Poupança Precaucional 

 

 As teorias de renda permanente e de ciclos de vida assumem que a maioria das pessoas 

prefere manter relativamente estável o seu nível de consumo de ano para ano. Entre reduzir o 

consumo pela metade em um ano para gastar cinquenta por cento a mais no ano seguinte ou manter 

um nível médio nesses dois anos, o consumidor, em geral, opta por manter um nível médio de 

consumo e evita grandes flutuações. 

 Durante a sua vida, o consumidor planejaria manter um nível constante de consumo, ou 

seja, consumiria mais que a renda do seu trabalho nos estágios iniciais da sua vida produtiva e com 

o passar dos anos e o acúmulo de experiência e conhecimento, a remuneração do seu trabalho 

aumentaria e ele manteria seu nível de consumo acumulando ativos para serem consumidos em sua 

aposentadoria ou deixar de herança a seus dependentes. 

 Portanto, a curva de consumo ao longo de sua vida seria planejada para percorrer um 

caminho suavizado, sem flutuações exageradas. Campbell (1987) utiliza uma estratégia 

interessante para avaliar este comportamento de renda permanente. O autor salienta que a decisão 

de racionalizar o consumo equivale à decisão de poupar, face às expectativas que o consumidor 

tem a respeito de sua renda futura. 
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 Se o indivíduo poupa porque espera que sua renda permanente diminua, pode-se utilizar a 

informação de poupança como um previsor de declínio da renda do consumidor. Utilizando dados 

trimestrais agregados do período 1953-1984 para a economia americana, o estudo de Campbell 

apresentou resultados válidos quando a renda é estacionária em primeiras diferenças e não em nível, 

como na maioria dos estudos comparáveis da época. 

 A poupança precaucional, ou seja, a poupança para se precaver de variações futuras na 

renda permanente, é relativamente recorrente nos estudos relacionados ao consumo em relação à 

renda, taxa de juros ou à restrição orçamentária e testam, com dados agregados ou não, as 

expectativas racionais e a hipótese de renda permanente e ciclo de vida do consumo. 

 Utilizando micro dados, Martin e Lusardi (1996) fazem uma interessante retrospectiva a 

respeito da poupança das famílias e citam nove motivos que levam as pessoas a poupar, sendo oito 

desses motivos listados pelo próprio Keynes: 

 Formar uma reserva contra contingência (precaucional); 

 Prover necessidades futuras que a renda futura esperada, sozinha, não poderá suprir (motivo 

ciclo de vida); 

 Desfrutar dos juros e da valorização dos ativos (motivo substituição intertemporal); 

 Manter um perfil de gasto gradualmente crescente (motivo melhoria); 

 Desfrutar do poder de independência para eventuais ações (motivo independência); 

 Assegurar massa de manobra para projetos especulativos ou negócios (motivo empresa); 

 Formar herança (motivo herança); 

 Satisfação da pura miserabilidade (motivo avareza); 

 Acumular depósito para pagamentos iniciais na compra de casas, carros e outros bens 

duráveis (motivo entrada). 

Há uma variedade de trabalhos que relacionam com os dados agregados ou micro dados, 

um ou dois dos motivos citados ao consumo dos indivíduos. Karen (1993) utiliza dados não 

agregados para estimar um parâmetro da função utilidade que reflete a força do motivo 

precaucional, por meio de um coeficiente de prudência.  

Joon-Ho (1998) trabalha com dados agregados do pós-guerra para estimar o valor da 

elasticidade de substituição intertemporal e verifica o ajuste do consumo às taxas de juros nos 

Estados Unidos. Luengo-Prado (2006), Sarantis e Stewart (2003) usam um modelo de dados 



21 
 

em painel para examinar a influência da restrição orçamentária e poupança precaucional entre 

países desenvolvidos. 

 

2.4. Propensão Marginal a Consumir e a Inovação na Renda 

 

 O comportamento do consumidor frente a uma mudança em sua renda disponível depende 

de como o consumidor que prospecta o futuro percebe essa mudança como permanente ou 

temporária (FRIEDMAN; BECKER, 1957). Um aumento permanente não esperado na renda 

disponível poderia ter origem em uma redução não esperada e permanente de impostos. Neste 

exemplo o consumidor poderia elevar o nível de gasto permanente no mesmo nível do aumento da 

sua renda disponível. Poderia também resolver manter o consumo originalmente planejado, 

proporcionando um aumento da sua riqueza ao longo dos anos, ou poderia decidir por uma situação 

intermediária, o que também lhe permitiria um acúmulo acima do originalmente planejado. 

 A resposta ao aumento da renda, ou seja, ao novo plano da família dependeria de quanto 

desse acréscimo de renda desejaria passar para a próxima geração. Caso todo o aumento fosse 

transferido para o consumo, pode-se dizer que a propensão marginal a consumir e o aumento da 

renda disponível seria igual a um. Neste caso, todo o aumento de renda não esperado e percebido 

como permanente é transferido para o consumo permanente. No entanto, se optar por passar parte 

do aumento para a próxima geração, a propensão a consumir seria menor. 

 Se o fator que provocou o aumento da renda não esperado tivesse a duração de apenas um 

ano, provocaria um aumento não esperado e temporário na renda disponível e o retorno esperado à 

condição original no ano seguinte. O consumidor poderia decidir consumir todo o excesso não 

planejado no mesmo ano e voltar à condição original de consumo planejado. 

 Isto vai de encontro à regra de que o consumo segue um padrão suavizado em relação às 

variações da renda disponível. A sua propensão marginal a consumir dado um aumento não 

esperado em sua renda disponível seria menor do que um. A equação da restrição orçamentária 

intertemporal poderia ajudar a planejar quanto o consumidor deveria acrescentar ao seu consumo 

e quanto deveria acumular. A hipótese da renda permanente e do ciclo de vida prevê a seguinte 

regra de consumo para este processo de planejamento. 

 No caso de uma família obter um aumento não esperado e temporário em sua renda 

disponível, ela aumentará seu nível de consumo em valor correspondente ao rendimento líquido 
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obtido pelo aumento mais uma quantidade adicional se não desejar repassar o valor desse aumento 

para a próxima geração. 

 Para um consumidor modelo que planeja formalmente seu consumo, a propensão marginal 

a consumir de um aumento temporário não esperado de renda disponível deve ser bem menor do 

que a propensão marginal a consumir de um aumento permanente esperado de renda disponível.  

 A diferença entre a propensão marginal a consumir advinda de um aumento não esperado 

permanente de renda disponível e a propensão marginal a consumir originada por um aumento não 

esperado e transitório da renda permanente, segundo Papell e Hall (2005), tem uma das 

características mais importantes das novas teorias de consumo baseadas no consumidor que 

considera as expectativas em relação ao futuro. 

 Em um cenário, onde o consumidor consegue prever o aumento da renda disponível com 

antecedência, a regra do consumo suavizado prevê que o consumidor ajustará seu plano de 

consumo para aumentá-lo antes do aumento da renda realmente acontecer. Portanto, o aumento no 

seu consumo seria mais suave por ser realizado ao longo do período entre a previsão e o real 

aumento da renda disponível. A propensão marginal seria teoricamente infinita no ano em que o 

aumento da renda disponível é antecipado devido ao aumento do consumo em um ano em que 

ainda não ocorreu o aumento da renda, ou seja, a variação da renda é zero.  

 No caso de esperar o aumento da renda disponível acontecer para efetivamente usá-la, sua 

linha de consumo sofreria uma variação menos suave. Um dos pontos principais dessa teoria reside 

no pressuposto de que a propensão marginal a consumir originária de novos fundos depende da 

característica temporal desse fundo, ou seja, se o incremento da renda é pontual ou recorrente nos 

períodos futuros. A propensão marginal a consumir deve ser baixa para incrementos pontuais, 

pouco acima da taxa de juros, e próximo à unidade para incrementos recorrentes (ROBERT; 

MISHKIN, 1982; BERNANKE, 1984; ALTONJI; SIOW, 1987; HALL, 1988). 

O consumidor provavelmente encontrará um plano de consumo melhor aumentando o seu 

nível de consumo em uma quantidade inferior ao da redução do imposto e acumulando a diferença 

em seus ativos. Cashin e Takashi (2016) sugerem que o efeito de longo prazo de um aumento nos 

tributos em relação ao consumo, no caso japonês, seja como um choque permanente na renda dos 

consumidores, além de não estimular a demanda agregada, ou seja, uma redução do consumo das 

famílias (CASHIN, 2017). 
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2.5. Modelo teórico de Hall 

 

 Hall (1978; 1988) e Sargent (1978) em seus estudos teóricos e empíricos para testar as 

regras empíricas e os conceitos associados principalmente à hipótese da renda permanente, 

analisaram a relação previsível entre o consumo, o consumo defasado e a revisão da renda 

permanente, condicionada às informações defasadas.  

 O desenvolvimento teórico de Hall (1978) considera o modelo do ciclo de vida do consumo 

sob condições de incerteza: 

∑ 1 +       (3) 

Sujeito a 

= ∑ 1 + −      (4) 

Onde: 

Et= esperança matemática condicional a toda informação disponível em t; 

ᵟ= taxa de preferência de tempo subjetiva; 

r= taxa de juros reais (R≥ᵟ), considerada constante no tempo; 

T= duração da vida econômica; 

u()= função utilidade de um período, estritamente côncava; 

ct=consumo; 

wt= recebimentos do trabalho, (variável estocástica e única fonte de incerteza) 

At= ativos além do capital humano. 

A restrição orçamentária intertemporal tem uma implicação: quando o consumidor se 

endivida, ele deve quitar seu empréstimo até o fim da sua vida. A soma dos seus excessos de 

consumo sobre seus rendimentos, descontados pela taxa de juros, deve ser igual à sua riqueza 

presente. 

A maximização com relação à  nos mostra a seguinte condição de primeira ordem, onde 

o consumidor maximiza a utilidade esperada: 

=      (5) 

 Esta equação é também conhecida como equação de Euler, representando o valor presente 

esperado da função utilidade descontado uma taxa de preferência de tempo, ou seja, relaciona a 

utilidade marginal do consumo entre os períodos, implicando que nenhuma informação disponível 
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no período t, não sendo o nível de consumo, , seja utilizado para prever o consumo futuro,  

de forma a afetar o valor esperado da utilidade marginal do consumo. 

 Supondo que a taxa de preferência intertemporal seja constante e igual à taxa de juros, 

consequentemente a utilidade marginal do consumo se comporta como um passeio aleatório, e 

temos a seguinte equação: 

=       (6) 

Ou seja, 

= +      (7) 

Onde = 0. 

 Caso a utilidade marginal do consumo seja um passeio aleatório, da mesma forma será o 

consumo, é este o resultado de Hall (1978). 

 Supondo uma função de utilidade quadrática (HALL, 1978) como: 

= −       (8) 

Sendo >0, de modo que a utilidade marginal do consumo é linear, = 1 − , portanto a 

hipótese da renda permanente implica que o consumo tem o seguinte comportamento: 

= +        (9) 

Onde ~ 0, , que representa os impactos sobre o consumo das novas informações que se 

tornaram disponíveis no período.  

O resultado é devido ao comportamento otimizador e racional intertemporal dos 

consumidores, ao decidirem sobre quanto consumir no instante t-1, utiliza as informações 

disponíveis neste instante, inclusive a renda. Logo, todas as informações de todas as variáveis estão 

indiretamente incorporadas em . 

 A teoria da renda permanente, segundo Hall (1978), implica que as mudanças no consumo 

são imprevisíveis, ou seja, a única variável relevante para prever o consumo no instante t+1 é o 

próprio consumo em t. 

 Supondo que um indivíduo viva T anos, pode-se facilmente generalizar para um modelo de 

horizonte infinito, ou para um modelo de gerações superpostas. A condição é de que o indivíduo 

não possua nenhum ativo no fim de sua vida, e seja substituída pela condição de que t tendendo ao 

infinito temos o lim
→

1 + = 0. Nestas condições o consumo no período t será determinado 

pela seguinte expressão: 
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= + ∑ 1 +    (10) 

Utilizando o fator: 

= 1 + + −     (11) 

temos: 

= + − + ∑ 1 +  (12) 

Defasando a equação 12 em um período e multiplicando por (1+r), temos que: 

1 + = + + ∑ 1 + (13) 

Subtraindo a equação 12 pela equação 13, resulta em: 

∆ = ∑ 1 + −    (14) 

A equação 14 demonstra que a alteração do consumo no período t-1 para t é imprevisível 

em t-1, dado que as informações novas sobre a renda do consumidor irão levar a rever as 

expectativas, alterando a renda permanente, e consequentemente o plano de consumo. 

 Como a renda permanente é uma estimativa, segundo a informação disponível no presente 

momento, dos recursos que o indivíduo irá ter para consumir ao longo de toda a sua vida, portanto 

o consumo divergirá do consumo do período anterior pelo montante da revisão na renda 

permanente neste período. 

 Neste cenário, somente uma mudança não esperada na política econômica, ou fatores 

exógenos, são capazes de afetar o consumo e apenas se os efeitos esperados forem capazes de terem 

efeitos permanentes. 

 

2.6. Excesso de sensibilidade do consumo, modelo de Flavin 

 

 Na sequência do trabalho de Hall (1978), onde um número considerável de estudos sobre o 

consumo agregado concentrou-se na estimação de equações de Euler que descrevem a escolha 

ótima de consumo de uma família no tempo. Flavin (1981) testa uma hipótese alternativa de que 

tanto as inovações permanentes quanto as variações transitórias na renda têm certo poder 

explicativo sobre o consumo. 

 No intuito de testar a hipótese de excesso de sensibilidade, o autor utiliza o seguinte modelo: 

= + + + ⋯ + ν   (15) 

e 
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∆ = + + − 1 + + ⋯ + + ∆ + ∆ + ⋯ +

∆ + ν            (16) 

Na qual os ′  são os parâmetros de excesso de sensibilidade. No caso da Hipótese da Renda 

Permanente seja verdadeira = = ⋯ = = 0, onde se tem que o consumo é um passeio 

aleatório, pois 

∆ = + ν       (17) 

Sendo que ν ~ 0,  

 No entanto, caso dos ′  forem diferentes de zero, então o consumo mostra um excesso de 

sensibilidade á renda, o que implica na rejeição da hipótese da renda permanente, devido que o 

consumo responde a mudanças previsíveis na renda. 

 O resultado obtido por Flavin (1981) contradiz com os obtidos por Hall (1978), onde 

demonstra que o consumo exibe um excesso de sensibilidade à renda corrente, pois, a resposta do 

consumo às variações na renda são superiores às previstas pela hipótese da renda permanente, 

implicando um paradoxo na literatura sobre o consumo. 

 Há duas explicações para a possível rejeição da hipótese da renda permanente: a primeira é 

devido ao comportamento míope dos consumidores que não formam suas expectativas 

racionalmente. A segunda, alguns indivíduos não conseguem obter empréstimos devido a 

imperfeições no mercado para sustentar o consumo corrente na expectativa de ter uma renda futura 

mais elevada, ou seja, os indivíduos sofrem restrição de liquidez.  

 Uma queda na renda corrente provocará uma queda no consumo, a menos que o indivíduo 

tenha poupança e decida utilizá-la para suavizar o consumo, ou seja, a restrição de liquidez é um 

dos motivos na qual mudança previsível na renda provocam mudanças previsíveis no consumo. 

 

2.7. Modelo com dois consumidores, do Campbell e Mankiw 

 

 Campbell e Mankiw (1989, 1990) fizeram uma retrospectiva da evolução do estudo do 

consumo agregado após Lucas (1976) e Hall (1978), propondo uma alternativa para a 

caracterização das séries temporais de dados do consumo.  

 Sugeriram dois tipos de consumidores, metade que consomem sua renda permanente e são 

extremamente relutantes para substituir seu consumo temporariamente em resposta aos 
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movimentos da taxa de juros que remunera seus ativos. A outra metade segue a regra da mão para 

a boca de consumir sua renda atual 

 Estes modelos deveriam explicar as três regularidades verificadas empiricamente sobre o 

consumo e não totalmente adequadas à hipótese da renda permanente e ciclo de vida. A primeira 

indica que mudanças esperadas na renda estão associadas a mudanças esperadas no consumo, 

contrastando com a teoria da renda permanente que prevê um comportamento de passeio aleatório 

para o consumo. 

 O modelo desenvolvido por Campbell e Mankiw (1989) a expectativa de aumento de 1% 

na renda leva a um aumento esperado de 0,5% no consumo. Este resultado é apresentado como 

evidência circunstancial para o comportamento de consumo keynesiano de parte dos consumidores. 

 A segunda regularidade empírica indica que as taxas de juros esperadas não estão 

associadas com as mudanças esperadas no consumo. Portanto, os movimentos previsíveis 

observados no consumo não podem ser explicados como resposta racional a movimentos nas taxas 

de juros reais. A regularidade implica também que os consumidores que aperfeiçoam suas decisões 

de forma racionam não ajustam o crescimento dos seus consumos em resposta às taxas de juros, e 

suas elasticidades intertemporais de substituição do consumo devem estar próximas de zero. 

 A terceira regularidade empírica verificada mostra que os períodos em que o consumo é 

maior em relação à renda são tipicamente seguidos por um rápido crescimento da renda. Isto 

evidencia que alguns consumidores são tomadores de decisões racionais, ou seja, o conhecimento 

do futuro crescimento da renda está refletido no consumo corrente.  

 Campbell e Mankiw (1989) mostram ainda que a magnitude da associação entre o consumo 

e o crescimento futuro da renda é mais adequadamente explicada por um modelo com 

consumidores de renda permanente e consumidores de renda corrente. 

 Weber (2002), ao observar que metade dos consumidores terem comportamentos de 

consumo keynesiano e a outra metade comportarem-se de acordo com as hipóteses de expectativas 

racionais, renda permanente e ciclo de vida, fez uma análise dos resultados obtidos em dezesseis 

trabalhos publicados entre 1982 e 1999, incluindo o de Campbell e Mankiw (1989). 

 Todos os estudos analisados por Weber (2002) confirmaram que as mudanças previsíveis 

da renda disponível auxiliam a previsão das mudanças no consumo em contradição aos resultados 

obtidos por Hall (1978). A maioria desses estudos testa a hipótese λ=0 na equação log-linear de 

Euler: 
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∆ = + Δ + ∑ +      (18) 

 O ∆  é a mudança no logaritmo do gasto com o consumo, Δ ª mudança no logaritmo 

da renda disponível e  são outras variáveis incluídas na regressão, como os retornos reais dos 

ativos. λ pode ser interpretado como a proporção da renda disponível alocada às famílias que 

consomem 100% da sua renda corrente em vez de planejar seu consumo conforme a trajetória da 

equação de Euler. 

 Weber (2002) dividiu os dezesseis estudos em dois grupos de acordo com a Faixa de 

variação de λ encontrada. O primeiro grupo, formado por dez trabalhos, calculou λ entre 0,32 e 

0,58. Significa que entre 30% ou 40% da variação da renda disponível vai para famílias que têm 

restrição de liquidez ou seguem a regra da mão para a boca. Os outros seis trabalhos calcularam λ 

com valores médios entre 0,15 e 0,23. Esse resultado mostra que apesar do comportamento de 

consumo keynesiano estar evidente nos dados, sua participação não é quantitativamente tão 

importante como outros estudos têm sugerido. 

 Madsen e McAleer (2001) testaram a hipótese da e renda permanente e do ciclo de vida do 

consumo em um macro painel com vinte e dois países desenvolvidos, enquanto Elwakshi e Al-

Qudah (2013) testaram para dez países árabes, os resultados dos autores dão suporte à hipótese da 

renda permanente e do ciclo de vida e não são significativamente para a hipótese da restrição 

orçamentária.  

 

2.8 Modelo de Mei 

 

 Neste estudo utilizou-se como base a metodologia simplificada de Mei (2012), que utiliza 

o VAR para compreender a hipótese do ciclo de vida no longo prazo, ou seja, nesta segunda etapa 

de análise o objetivo é identificar um conjunto de fatores representativos e estudar as relações de 

longo prazo entre os fatores e o consumo das famílias. 

 Nesta análise temos a seguinte equação: 

C = c + γ Y + γ C + γ i     (19) 

Onde temos que C é o consumo das famílias, Y é a renda disponível, i representa os juros. A renda 

tem sido sempre um dos fatores importantes que afetam o consumo, ou seja, a renda é uma variável 

independente da função consumo.  
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Sobre a ótica da hipótese do ciclo de vida, o poder de explicação da renda no consumo é 

fraco no curto prazo, mas quando as alterações na renda são consideradas permanentes e de longo 

prazo, seus impactos no consumo ainda são significativos. No entanto se os resultados revelarem 

que as alterações na renda atual afetam significativamente as alterações no consumo, então podem 

ter evidências para uma existência de uma “regra geral” (CAMPBELL; MANKIW, 1989). 

 O crédito ao consumidor, os ativos das famílias e o comprometimento da renda das famílias 

são variáveis da situação financeira das famílias. Minskin(1977) realizou uma grande variedade de 

estudos sobre o impacto da situação financeira das famílias sobre o consumo durante a grande 

depressão de 1973 a 1975 nos Estados Unidos, concluindo que as posições financeiras 

enfraquecidas influenciam o consumo e, portanto o desempenho da conjuntura econômica. 

 Sobre a hipótese do ciclo de vida, o crédito às famílias é somente um instrumento financeiro 

utilizado por consumidores racionais, no intuito de suavizar o consumo em face às flutuações da 

renda. No longo prazo, não deve ser demonstrar qualquer impacto significativo na função consumo. 

 De acordo com Cynamon e Fazzari (2008), no entanto o crédito às famílias tem um papel 

fundamental na determinação do consumo, neste ambiente dinâmico que vivemos, como o grande 

avanço da tecnologia da informação, aliadas a mudanças das regras financeiras, facilitando o acesso 

ao crédito ao consumidor final. Mas os consumidores utilizam este crédito sem ter o cuidado de 

avaliar a sua capacidade de pagar o seu endividamento. Neste contexto o crédito ao consumidor 

deve ter um resultado positivo com relação ao consumo das famílias. 

 No entanto em momentos de crises econômicas, tem alguns indícios de que as despesas de 

consumo se descolam com relação à dívida acumulada, a um patamar tal que as famílias reduzem 

o seu consumo para pagar seu endividamento. 

 

2.9. O Brasil e a discussão sobre o consumo agregado 

 

A literatura aplicada ao Brasil sobre o consumo agregado tem-se concentrado em testar a 

aderência às especificações teóricas, mas não existe uma literatura vasta sobre o assunto. Grande 

parte dos estudos sobre o consumo no Brasil, como Issler & Rocha (2000), Gomes (2004; 2007), 

Gomes et al. (2005), Paz (2006), Abe (2010), Costa e Carrasco-Gutierrez (2015) e Lopes (2017) 

testam a validade da hipótese da renda permanente e do ciclo de vida em especial na teoria 

keynesiana, onde o consumo tem uma relação direta com a renda corrente. 
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 Um ponto importante são as deficiências de dados disponíveis para a análise, como é o caso 

do próprio consumo, medido pelo resíduo das contas nacionais e com interrupções no cálculo dos 

estoques em períodos da década de 1980. A falta de uma base de microdados sobre a poupança ou 

o consumo das famílias no Brasil levou estes autores a utilizarem os dados do consumo agregado 

disponíveis. 

 Gomes (2004) estudou uma série temporal de consumo agregado no Brasil no período de 

1947 a 1999, iniciando sua análise com uma verificação das condições de estacionariedade dos 

dados, ou seja, testou a hipótese de a série do consumo ser um passeio aleatório. Essa hipótese é 

um corolário do desenvolvimento de Hall (1978) sobre a hipótese da renda permanente e do ciclo 

de vida e expectativas racionais aplicadas à teoria do consumo. 

 Após ser verificada a não estacionariedade, utilizou o procedimento de Beveridge e Nelson 

(1981) como técnica para a decomposição de séries de tempo não estacionárias em um componente 

transitório e um componente permanente, ambos estocásticos. O que permite mostrar o componente 

permanente como um passeio aleatório com deslocamento e o componente transitório, ou cíclico, 

como um processo estacionário com média zero. 

 Com esta decomposição, concluiu que a série de consumo do Brasil apresenta, além de uma 

tendência estocástica, uma parte cíclica estacionária, o que não é compatível com a hipótese da 

renda permanente. Não conseguiu explicar o consumo agregado no Brasil a partir da hipótese da 

renda permanente, e foi incorporada ao modelo em estudo a hipótese de formação de hábito, em 

uma tentativa de derivar teoricamente um processo estocástico para o consumo compatível com a 

evidência empírica. 

 A introdução de formação de hábito gera um componente cíclico no consumo. O ciclo, 

entendido como uma sucessão de períodos em que a série permanece acima ou abaixo da sua 

tendência, indica com a sua persistência a formação de um hábito e, consequentemente, a presença 

de uma inércia nas decisões de consumo (GOMES, 2004). O resultado sugere que a introdução de 

formação de hábito foi um procedimento adequado, no sentido que gera um processo estocástico 

para o consumo que possui, além da tendência estocástica, um componente cíclico.  

 Após este estudo, Gomes et al (2005), analisaram a evolução do consumo de bens duráveis 

buscando relacionar a maior volatilidade frequentemente observada no consumo dessa categoria 

de bens com os ciclos de negócios no Brasil no período de 1970 a 1998. Utilizou-se a formulação 

de Hall (1978) modificada para bens duráveis separados dos bens não duráveis e para o 



31 
 

entendimento da restrição ao crédito foi seguido um desenvolvimento similar ao de Campbell e 

Mankiw (1989). O resultado obtido suporta a estratégia de utilizar o consumo agregado, pois indica 

que o consumo de duráveis é um passeio aleatório e, portanto, sua agregação aos bens duráveis não 

deve gerar estacionariedade em sua série.  

O consumo de bens duráveis, não duráveis e a renda apresentam co-movimentos de curto e 

longo prazo. Este conceito de co-movimento é uma medida de correlação serial de características 

comuns que verificam a existência de uma combinação linear entre as séries estacionárias que seja 

imprevisível, quando se considera o passado histórico dessas variáveis (GOMES et al, 2005). 

Encontrou-se um resultado para o λ que mostram uma parcela dos consumidores seguem restrições 

de liquidez, e uma possível explicação para este resultado é a elevada restrição ao crédito para 

estimar o ciclo comum entre os bens duráveis, ou não duráveis e a renda.  

 Segundo Paz (2006), com base nos estudos de Shea (1995) demonstra-se que a hipótese de 

renda permanente e do ciclo de vida não encontra suporte no consumo do Brasil, mas as razões que 

levaram a esta rejeição não são claras. 

 Gomes (2010) analisa o consumo do Brasil e chama a atenção para uma distinção entre a 

restrição ao crédito e a miopia no sentido apresentado por Shea (1995), onde o comportamento de 

miopia deve levar o consumo a acompanhar os movimentos da renda. Já o comportamento de 

restrição à liquidez ou restrição ao crédito pressupõe que o consumidor acompanha e tem suas 

expectativas sobre sua renda futura, mas não consegue tomar emprestado quando a sua renda fica 

temporariamente baixa. 

 A hipótese da renda permanente deve falhar na queda da renda, mas não no aumento, pois, 

a restrição ao crédito impede o indivíduo de tomar emprestado, mas não o impede de poupar. 

Portanto, as respostas simétricas do consumo em relação à renda evidenciariam a miopia e as 

respostas assimétricas evidenciariam a restrição ao crédito, o que está de acordo com os resultados 

de pesquisas semelhantes realizadas no Brasil. 

 O trabalho de Abe (2010) discute a hipótese de suavização do consumo no Brasil em vários 

recortes temporais em função da presença de quebras estruturais no período de 1991 a 2009 com 

dados trimestrais. O autor observou certa redução substancial do efeito da renda corrente sobre o 

consumo no período após uma quebra no segundo trimestre de 2004, o que sugere proximidade 

com a hipótese da renda permanente e do ciclo de vida, por mais que tenha avaliado em um curto 

período de tempo. 
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 Lopes (2017) testa a validade da hipótese da renda permanente e a função consumo com 

alta sensibilidade à renda corrente com base em teste BDS, mostrando uma rejeição a esta hipótese, 

ou seja, o consumo agregado no Brasil é caracterizado como sendo dependente das variações 

previstas da renda, mesmo utilizando modelos de correção de erro com quebras estruturais seja 

capaz de representar toda a dependência temporal dos dados. 

 Neste panorama, o resultado comum à grande parte dos trabalhos empíricos preocupados 

em testar a validade de teorias do consumo é de que a renda corrente é o principal determinante do 

consumo, embora não esteja claro se é devido à “miopia” ou por restrição de crédito. 

 

 

 

Tabela 1 – Comparativo dos resultados da literatura brasileira sobre a hipótese da renda permanente, 

onde o λ mostra a parcela dos consumidores que estão restritos a consumir sua renda corrente 

 

Fonte: Cavalcanti (1993); Reis et al (1998); Issler e Piqueira (2000), Gomes (2004); Gomes e Paz 

(2004); Gomes e Paz (2010), Costa e Carrasco-Gutierrez (2015), Lopes (2017). Elaboração: Autor. 

Autor Período do Estudo Valor de  λ
Hipótese da Renda 

Permanente

Cavalcanti (1993) 1980-1989 0.32 rejeita
Reis et al (1998) 1947-1994 0.80 aceita
Issler e Rocha (2000) 1947-1994 0.74 aceita
Gomes (2004) 1947-1999 0.85 aceita
Gomes e Paz (2004) 1941-2000 0.61 aceita
Gomes e Paz (2010) 1940-2003 [0.83; 0.91] (IPA) aceita

[0.73;1.06] (IGP-DI) aceita
Costa e Carrasco-Gutierrez (2015) 1994-2011 [0.87;0.91) aceita
Lopes (2017) 1947-2012 0.91 aceita
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3. Metodologia 

 

3.1. Base de dados 

 No desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o pacote de software Eviews versão 9 e o 

pacote OxMetrics versão 7 para todas as análises estatísticas efetuadas neste trabalho. Os dados 

utilizados foram os agregados de renda, consumo, crédito, inflação e taxa de juros entre o primeiro 

trimestre de 2003 e o terceiro trimestre de 2017, que contemplam os dados mais atuais de todas as 

referidas séries históricas, conforme descrito na Tabela 2. O período escolhido inicia-se no primeiro 

mandato do Governo Lula, quando a economia estava consolidada com o plano Real. Além disto, 

estas são as maiores séries históricas sem a necessidade de se encadear séries com metodologias 

distintas; desta maneira limitou-se o estudo a este período.  

 

Tabela 2 – Descrição dos dados utilizados 

Variável Série Fonte Periodicidade  

Renda Renda Real efetivamente recebida IBGE mensal 

Consumo Consumo final das famílias - Referencia 2010 IBGE trimestral 

Crédito Operações de crédito - Pessoas Físicas BCB mensal 

Inflação IGP-M IBGE mensal 

Juros Taxa de Juros Selic Over Ipeadata mensal 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Banco Central do Brasil, Elaboração: 

Autor. 

 

 Todos os cálculos deste trabalho utilizaram periodicidade trimestral (Figura 1); as variáveis 

com periodicidade mensal foram ajustadas para trimestral, como a série de crédito e renda, nas 

quais se computou a soma dos meses correspondentes ao trimestre a ser calculado, enquanto que 

as séries de inflação e juros foram convertidas segundo a fórmula de juros compostos.  

 Além destas transformações, todas as séries foram convertidas em número índice para uma 

melhor análise dos resultados.  
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Figura 1 – Gráficos com as séries de consumo, renda, juros e crédito. 

   

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB) 

Elaboração: autor.  

 

3.2. Metodologia dos testes e resultados 

 

 O procedimento utilizado pelo Campbell e Mankiw (1989), foi de realizar a correlação entre 

as variáveis. Conforme a tabela de correlações (Tabela 3), as séries de consumo, crédito e renda 

têm uma relação forte e positiva, enquanto que a série de juros é inversamente correlacionada às 

demais variáveis. Este resultado já era esperado e está em consonância com a teoria econômica. 

 O próximo procedimento a ser analisado é se há raiz unitária nas séries, ou seja, verificar 

as propriedades estocásticas por meio da avaliação de testes estatísticos. No intuito de avaliar o 

grau de integração destas séries, utilizaram-se os testes de raiz unitária Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) e Phillips-Perron (PP).  

 Inicialmente, analisamos o procedimento para o teste ADF, em seguida o PP. Assumindo o 

seguinte processo autorregressivo: 

= + + + ∑ ∆ +    (20) 
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Onde  é uma constante e  é uma tendência linear determinística. E o procedimento consiste em 

testar as seguintes hipóteses: 

: = 1 

: < 1 

Onde  é a hipótese nula e  a alternativa. No Caso de | | = 1 a série  é não estacionária, caso 

contrário, se | | < 1,  é uma série estacionária. 

 Para a realização deste teste, primeiramente foi necessário especificar as variáveis exógenas 

a serem incluídas na regressão teste, ou seja, se a constante e a tendência linear devem ou não estar 

nesta equação. A inclusão ou não destas variáveis determinísticas bem como a seleção da 

defasagem ótima pode ser realizada de acordo com a metodologia proposta por Enders (1995). 

 O procedimento de Enders testa o modelo menos restritivo com a constante e a tendência. 

Caso a hipótese nula fosse rejeitada não seria necessário continuar, pois é baixa a perspectiva de 

rejeitar a hipótese e se conclui que a série é estacionária. Caso contrário, testa-se a significância da 

tendência. Se for significativa, podemos concluir que a série possui raiz unitária. Mas no caso da 

tendência não ser significativa, deve-se testar somente a constante e seguindo o mesmo 

procedimento descrito. Se a constante também não for significativa, então testa-se o modelo sem 

ambas, constante e tendência. 

 Na seleção de defasagem ótima, utilizam-se os critérios de Akaike e/ou Schwartz. Estima-

se a regressão com defasagens suficientes para captar a dinâmica do modelo e reduz a defasagem 

até esta ser significativa.  

 No teste de PP, que é uma metodologia mais geral do que o procedimento do teste non-

Augmented Dickey-Fuller (sem defasagem), propõe-se um método alternativo de controle para a 

correlação serial dos erros, modificando as razões de t de forma que a correlação serial não afete a 

distribuição assintótica do teste. O teste de PP, ao contrário do ADF, permite que os distúrbios 

sejam fracamente dependentes e heterogeneamente distribuídos. No entanto os valores críticos do 

teste de PP são os mesmo para os do ADF. 

 

3.3. Quebras estruturais no modelo 

 

 Hamilton (1989) propôs a possibilidade de se utilizar metodologia de cadeias de Markov 

na análise de dados econômico, ou seja, em modelos univariados ou multivariados. Desde a sua 
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publicação, tem aumentado o interesse dos pesquisadores na utilização da metodologia Markov 

Switching-VAR aplicada a séries temporais em economia.  

Com o objetivo de se analisar as quebras estruturais na série de consumo das famílias, 

utilizou-se a técnica de Markov-Switching VAR, a qual tenta capturar as transições de fases, ou 

seja, compreender as quebras estruturais existentes na série temporal que podem ser derivadas de 

vários fatores. 

A ideia fundamental do modelo é que os parâmetros do processo gerador de dados do vetor 

de séries de tempo observado yt dependem de uma variável de regime st, não observável, a qual 

representa a probabilidade dos diferentes estados contingenciais. Quando o processo estiver sujeito 

a uma alteração de regime, os parâmetros do modelo VAR tornam-se variantes no tempo, mas 

invariantes se condicionados a variável não-observada st, que aponta o regime prevalecente em t.  

No caso de N regimes possíveis, onde s ∈ 1,2, … , N , a densidade de probabilidade 

condicionada do vetor de série do tempo observado yt é dada por: 

P y |ψ , s
f , θ se s = 1

f y , ψ , θ  ses = N 
    (A.4.1) 

Onde θ  é o vetor de parâmetros do VAR no regime n=1,2,...,N e ψ são as observações 

das series de tempo y , tendo em vista a função densidade de probabilidade proposta acima, 

um processo MS-VAR ajustado a média tem a seguinte especificação: 

y = μ s + ∑ A s y − μ s + u    (A.4.2) 

Onde u ~IND 0, ∑ s  e o vetor com médias é μ s = I − ∑ A s v s . Sendo 

uma especificação geral do modelo, que são condicionados ao regime não observável.  

 

3.4. Modelo Vetor Auto Regressivo (VAR) 

 

No modelo de Mei (2012), a análise empírica está baseada na metodologia dos Vetores 

Auto Regressivos (VAR), que é uma extensão de uma regressão univariada para um ambiente 

multivariado e cada equação definida pelo VAR nada mais é que uma regressão por mínimos 

quadrados ordinários de determinada variável em variáveis defasadas de si própria e de outras 

variáveis componentes do modelo. 
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A utilização desta metodologia possibilita a obtenção de elasticidades dos impactos para n 

períodos à frente, e permite: avaliar o comportamento das variáveis em respostas a inovações 

individuais em quaisquer dos componentes do sistema, podendo-se entretanto analisar, por meio 

de simulação, efeitos de eventos que tenham alguma probabilidade de ocorrer; decompor, 

historicamente a variância dos erros de previsão para n períodos à frente, possibilitando a análise 

de cada choque ocorrido no passado na explicação do desvio dos valores observados das variáveis 

em relação à sua previsão realizada no início do período. 

Os modelos auto regressivos têm sido largamente utilizados na análise de questões 

macroeconômicas, surgindo como uma alternativa aos modelos de equações simultâneas.  

 Um modelo VAR pode ser expresso da seguinte maneira: 

 

 X = A + A X +. . . +A X + B Z + B Z +. . . +B Z + e  (A.5.1) 

Onde  

Ao é o vetor de termos interceptados nx1 

A1,....Ap = é uma matrix nxn de coeficientes que relacionam valores defasados das 

variáveis endógenas aos valores correntes de tais variáveis 

Bo, ....Bp = Matrix nxm de coeficientes que relatam valores atuais e defasados de variáveis 

exógenas para valores correntes de variáveis endógenas 

et = vetor nx1 de termos de erros 

Cada uma das variáveis X e Z é explicada por seus valores defasados. No intuito de 

encontrar o modelo mais adequado, têm-se como base os critérios de Schwarz (SC) e Akaike (AIC), 

os quais são importantes para determinar o número de defasagens a incluir no modelo VAR, já que 

leva em consideração a soma dos quadrados dos resíduos, o número de observações e o de 

estimadores do parâmetro. Assim, quanto menores os valores, melhor será o modelo. 

Em regressões com séries de tempo, é necessário verificar se as variáveis são estacionárias, 

para se evitar o problema da chamada regressão espúria. A regressão espúria ocorre quando se tenta 

regredir variáveis não estacionárias que se direcionam no mesmo sentido ao longo do tempo e 

apresentam uma tendência comum. Assim, os testes de hipóteses t e F não são válidos. 

Para se testar a estacionariedade das séries, foi utilizado neste trabalho o teste ADF 

(Dickey-Fuller Aumentado), no sentido de verificar a ordem de integração das variáveis de 

interesse, ou seja, é necessário avaliar a existência ou não de raízes unitárias nas séries temporais. 
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A próxima etapa é testar a existência de cointegração entre as variáveis analisadas no estudo. 

A cointegração identifica se processos não estacionários apresentam uma relação de equilíbrio de 

longo prazo, ou seja, duas ou mais séries de tempo não estacionárias se cointegram se tem uma 

relação de longo prazo estável com resíduos estacionários. Os testes de cointegração entre duas ou 

mais séries econômicas permitem aceitar ou rejeitar a relação de longo prazo existente entre essas 

variáveis. 

No intuito de verificar a existência de cointegração entre um conjunto de variáveis 

econômicas Engle e Granger (1987) propuseram testar a existência de uma raiz unitária no vetor 

dos resíduos da regressão de cointegração. Assim, o procedimento proposto por Engle e Granger é 

composto em duas etapas: Verificação da ordem de integração das variáveis e testar a relação de 

equilíbrio entre as variáveis. 

A primeira etapa precede ao teste introduzido por Dickey e Fuller (1979) para a presença 

de uma raiz unitária em cada uma das séries Yt e Xt, por meio da estimação pelo método dos 

mínimos quadrados das seguintes equações: 

∆Y = c + φY + ∑ φ ∆Y + e  (A.5.2) 

∆X = c + φX + ∑ φ ∆X + U  (A.5.3) 

Desta maneira é testada a existência de uma raiz unitária, ou seja, a hipótese nula de que 

φ=0. 

A segunda etapa é testar a relação de equilíbrio entre as variáveis, ou seja, caso só testes 

anteriores indiquem que a série é integrada de ordem um, deve-se proceder à estimação da 

regressão de cointegração, utilizando-se a seguinte função: 

 Y = β + β X + ε   (A.5.4) 

Se os resíduos obtidos ε , forem estacionários, ou seja, I(0), então as variáveis Yt e Xt são 

cointegradas de ordem (1,1). 

Pelo método dos mínimos quadrados ordinários, pode-se estimar o seguinte modelo: 

∆ε = γ ε + ∑ γ ∆ε + ε  (A.5.5) 

Dada a rejeição da hipótese nula de que γ = 0, pode-se concluir que a série dos resíduos 

não contém uma raiz unitária, sendo, portanto estacionária. Assim sendo, as variáveis Yt e Xt são 

cointegradas. 
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4. Resultados 

 

 

4.1 Análise de Dados 

 

A primeira análise realizada foi a correlação entre as variáveis. Conforme a tabela 3, as 

séries de consumo, crédito e renda têm uma relação forte e positiva, enquanto que a série de juros 

é inversamente correlacionada às demais variáveis. Este resultado já era esperado e está em 

consonância com a teoria econômica e estas correlações são estatisticamente significantes. 

 

Tabela 3 – Correlação entre as variáveis (primeiro trimestre de 2003 e o terceiro trimestre de 2017) 

 Consumo Crédito Renda Juros 

Consumo 1.000    

Crédito 0.954 1.000   

Renda 0.931 0.991 1.000  

Juros -0.716 -0.586 -0.556 1.000 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

 Após esta análise inicial, realizou-se o teste de raiz unitária, demonstrando que todas as 

variáveis não rejeitam a hipótese nula de uma raiz unitária e somente com a primeira diferença é 

que se rejeita a hipótese nula. 

 

Tabela 4 – Teste de raiz unitária 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

Intercepto
tendência e 
intercepto nenhum Intercepto

tendência e 
intercepto nenhum

Variável número de observações p-valor p-valor p-valor p-valor p-valor p-valor
ln(Consumo) 56 0.173 0.997 0.998 0.647 0.797 0.996
ln(Renda) 56 0.186 0.992 1.000 0.059 0.970 1.000
ln(Crédito) 56 0.106 0.954 0.999 0.001 0.944 1.000
ln(Juros) 56 0.553 0.490 0.351 0.559 0.404 0.291
∆ln(Consumo) 55 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
∆ln(Renda) 55 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
∆ln(Crédito) 55 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
∆ln(Juros) 55 0.001 0.009 0.000 0.005 0.026 0.000

ADF Philippe Perron
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 Com esta análise inicial das séries a serem utilizadas, fez-se uma avaliação de possíveis 

quebras estruturais com base no modelo de MS-VAR e foram observadas duas quebras estruturais: 

no quarto trimestre de 2008 e no segundo trimestre de 2015, que são respectivamente os períodos 

da economia brasileira, que teve alguns desafios devido à crise financeira internacional e devido a 

fatores exógenos e endógenos a crise financeira na economia brasileira. Na segunda quebra 

estrutura, houve a mudança do regime de política monetária do Banco Central do Brasil, que iniciou 

um afrouxamento aliado a uma redução gradativa da taxa de juros básica (Selic) do país a um de 

seus menores patamares históricos, concomitante com a menor taxas de inflação vista após a 

implantação do plano Real. 

É de se esperar que a dinâmica do consumo tenha características próprias nos três períodos 

determinados pelo método MS-VAR. Podemos destacar que nos dois primeiros momentos não 

houve uma redução drástica do crédito à pessoa física, pelo contrário, houve um grande avanço e 

ao mesmo tempo a renda das famílias aumentou significativamente devido à escassez de mão de 

obra qualificada em vários setores da economia, enquanto que no último período houve uma 

desaceleração da economia e, como consequência, a redução da massa salarial e do crédito 

disponível. 

 

4.2. Estimação do consumo com quebras estruturais 

 

 O modelo da equação 18 (modelo de Campbell e Mankiw(1989)) foi executado para todos 

os períodos de quebra estrutural estimados anteriormente. A tabela 5 mostra de maneira sintética 

os valores para λ, o desvio padrão e  ajustado. 

 Segundo estes resultados, as regressões 2, 4, 6, 7, 8 e 9 (Tabela 5) apresentam estimadores 

maiores que 1. Portanto devem-se desconsiderar as análises, pois os resultados são inconsistentes 

com o modelo de Campbell e Mankiw (1989). 

 Ao se analisarem as regressões, entende-se que as duas últimas são as que têm um resultado 

mais robusto tanto em termos de análise de todo o período, quanto em relação às quebras estruturais.  
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Tabela 5 – Estimação do consumo com quebra estrutural, Y= renda, C = consumo, Cr = crédito, i 

= juros. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

 Para uma compreensão dos resultados dos estimadores, analisaram-se os resultados de λ 

das equações 1, 3, 5, 10 e 11, conforme figura 2. 

  

 

 

 

 

 

equação
Variáveis 

Instrumentais λ estimado R2 ajustado λ estimado R2 ajustado λ estimado R2 ajustado λ estimado R2 ajustado
DP DP DP DP

1 nenhum 0.764 0.710 0.724 0.733 0.759 0.736 0.979 0.430
0.064 0.102 0.081 0.416

2 ΔYt-2... ΔYt-4 0.999 0.666 0.838 0.779 0.963 0.681 1.146 0.412
0.089 0.111 0.115 0.454

3 ΔYt-2... ΔYt-6 0.967 0.681 0.790 0.787 0.939 0.693 0.981 0.430
0.086 0.111 0.112 0.416

4 ΔCt-2... ΔCt-4 0.904 0.693 0.783 0.750 0.915 0.704 1.106 0.419
0.082 0.120 0.106 0.464

5 ΔCt-2... ΔCt-6 0.891 0.705 0.810 0.783 0.886 0.715 0.994 0.430
0.082 0.122 0.103 0.437

6 ΔCrt-2... ΔCrt-4 1.096 0.601 0.913 0.752 1.189 0.490 1.204 0.397
0.145 0.162 0.253 0.457

7 ΔCrt-2... ΔCrt-6 1.127 0.579 0.886 0.764 1.143 0.540 0.962 0.430
0.152 0.168 0.228 0.421

8 Δit-2... Δit-4 0.390 0.540 0.639 0.768 0.490 0.640 2.629 -1.363
0.341 0.284 0.304 2.592

9 Δit-2... Δit-6 0.594 0.679 0.949 0.732 0.595 0.700 1.414 0.305
0.306 0.199 0.185 0.675

10 ΔYt-2... ΔYt-4 0.736 0.714 0.702 0.757 0.718 0.734 0.979 0.430
ΔCt-2... ΔCt-4 0.071 0.110 0.088 0.416

Ct-2 - Yt-2

11 ΔYt-2... ΔYt-4 0.746 0.715 0.708 0.758 0.726 0.735 0.979 0.430
ΔCt-2... ΔCt-4 0.070 0.109 0.087 0.416
Δit-2... Δit-4
Ct-2 - Yt-2

Período
2003.2T - 2017.3T 2003.2T - 2007.4T 2008.1T - 2015.2T 2015.3T - 2017.3T
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Figura 2 – Estimadores de λ nas quebras estruturais 

  

Equação 1     Equação 3 

 

  

Equação 5     Equação 10 

 

 

Equação 11 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

As equações 1, 5, 10, 11 (tabela 5) mostram que os comportamentos dos dois primeiros 

períodos são similares, mesmo com os desafios entre o quarto trimestre de 2008 e o segundo 

trimestre de 2015, demonstrando que o consumo das famílias nestes dois períodos foi muito 

dependente da renda atual para o consumo, ou seja, mesmo com a melhora da renda e do acesso ao 

crédito às pessoas físicas, os consumidores brasileiros sempre pensavam sobre a renda atual para 

o consumo.  

No último período, que é após o terceiro trimestre de 2015, quando houve redução 

significativa ao crédito, obteve-se um aumento no coeficiente referente à dependência da renda das 

famílias. Mesmo que se tenha neste período aumento significativo da taxa de desemprego aliado à 

redução sistemática do crédito à pessoa física, o estimador λ em todos os modelos aumentou 

praticamente na mesma ordem de grandeza, e muito próximo a um. Este resultado pode ser 

interpretado como uma grande dependência da renda atual no consumo das famílias, na qual não 
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se tem um comportamento de longo prazo, mantendo-se o consumo estável ao longo do tempo 

mesmo que ocorram choques exógenos. 

Ao analisar o comportamento dos consumidores nas quebras estruturais que foram 

sugeridas, observa-se que na recessão da economia brasileira os consumidores estavam mais 

suscetíveis à renda atual do que a manter o seu consumo estável ao longo do tempo, na qual também 

sugere a rejeição da hipótese da renda permanente, acentuando mais este comportamento e 

demonstrando que em média, para 98% da população brasileira, a renda corrente é o principal 

determinante do consumo.  

Entre os períodos do segundo trimestre de 2003 ao quarto trimestre de 2007 e do primeiro 

trimestre de 2008 ao segundo trimestre de 2015, o estimador λ manteve-se na maior parte dos 

resultados em um patamar próximo, o que era de se esperar, pois nestes dois períodos, tanto a renda 

quanto o crédito tiveram tendência e comportamentos similar. 

No último período analisado (terceiro trimestre de 2015 a terceiro trimestre de 2017) 

quando houve uma grande restrição de crédito no mercado financeiro nacional, sendo visível a 

desaceleração da concessão de crédito na Figura 1, pois houve a preocupação dos bancos em 

segurar o crédito para que não houvesse um aumento na taxa de inadimplência no mercado local, 

devido ao ambiente econômico desafiador neste período. O estimador calculado ficou em um 

patamar mais elevado, o que explica em certa parte este comportamento dos consumidores no País, 

sugerindo que esta restrição à liquidez preponderou no resultado do consumo das famílias. 

 

4.3. Estimação do modelo VAR 

 

 Certas séries temporais podem ter um comportamento dinâmico de curto prazo, ou seja, de 

ciclos que relacionam umas com as outras causadas pela correlação serial entre elas. Desta maneira, 

os ciclos são ditos comuns caso exista alguma combinação linear das variáveis.  

 Os co-movimentos podem ser aplicados às variáveis que apresentam estas características 

individualmente, mas ao se combinarem de maneira apropriada desaparecem, pois elas 

compartilham de tais características. Neste estudo estamos interessados na existência de uma 

tendência e ciclo comuns entre consumo e renda para rejeitar a hipótese da renda permanente e 

ciclo de vida. 
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 Na hipótese da renda permanente e ciclo de vida, não existe uma relação de 

proporcionalidade no longo prazo entre o consumo e a renda, ou seja, caso o consumo não seja 

igual à renda permanente, o consumo e a renda podem divergir em um período de longo prazo, e 

não cointegrando com coeficiente de cointegração unitária.  

 

Tabela 6 – Teste de cointegração de Johansen 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

O resultado da cointegração entre a renda e consumo não rejeita a hipótese de que são 

dirigidas pelo mesmo processo estocástico no longo prazo para um valor crítico ao nível de 5%, 

portanto rejeita a hipótese de renda permanente. 

 

4.3.1. Teste das Defasagens no Modelo VAR 
 

 Para a análise dos modelos VAR é importante a análise das defasagens das variáveis. Para 

se direcionar quantas defasagens deverão ser utilizadas, calculou-se o teste de exclusão de 

Tendência dos dados nenhum nenhum Linear Linear Quadratico
Tipo de Teste nenhum intercepto intercepto intercepto intercepto intercepto

nenhuma tendência nenhuma tendência nenhuma tendência tendência tendência
Trace 2 2 2 2 2

Max-Eig 2 2 2 2 2

Tendência dos dados nenhum nenhum Linear Linear Quadratico
Tipo de Teste nenhum intercepto intercepto intercepto intercepto intercepto

nenhuma tendência nenhuma tendência nenhuma tendência tendência tendência

Máxima Verossimilhança por Rank (linha) e Modelo (coluna)
0 220.6847 220.6847 220.7039 220.7039 220.8258
1 243.3813 248.7520 548.7567 249.1739 249.1893
2 248.9720 266.3112 266.3112 269.7317 269.7317

Critério de Akaine (linha) e Modelo (coluna)
0 -7.879444 -7.879440 -7.807415 -7.807415 -7.739119
1 -8.559320 -8.718254 -8.682062 -8.660871 -8.625064
2 -8.617162 -9.174954 -9.174954 -9.226609* -9.226609

.
Critério de Schwarz (linha) e Modelo (coluna)

0 -7.733456 -7.733456 -7.588434 -7.588434 -7.447143
1 -8.267345 -8.389781 -8.317092 -8.259404 -8.187100
2 -8.179199 -8.663996* -8.663996 -8.642657 -8.642657
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defasagens e o critério de defasagem das variáveis. Segundo a Tabela 7 e 8 temos, segundo o 

critério do tamanho das defasagens e exclusão de defasagens, um ótimo com quatro defasagens. 

 

Tabela 7 – Critério do tamanho das defasagens 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

 

 No teste de exclusão de defasagens, foi feito o procedimento de acrescentar as defasagens 

até se observar a melhor configuração de defasagens conjuntas conforme a tabela 8. 

 

 

 

Tabela 8 - Teste de exclusão de defasagens 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

defasagem LogL LR FPE AIC SC HQ

0 492.58900 NA 0.00000 -22.63205 -22.38630 -22.54142
1 577.96330 142.95230 0.00000 -24.92853  -23.20829* -24.29416
2 626.08940 67.15263 0.00000 -25.49253 -22.29779 -24.31441
3 687.76940   68.85214*   1.53e-19* -26.68695 -22.01772 -24.96508
4 735.17010 39.68425 0.00000 -27.21721 -21.07349 -24.95160
5 790.03790 30.62392 0.00000  -28.09479* -20.47657  -25.28543*

 * Indica a defasagem selecionada pelo critério
 LR: teste  LR 
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike 
 SC: Schwarz 
 HQ: Hannan-Quinn

Teste do Qui quadrado para a exclusão de defasagens:
números em  [ ] são p-values

DLCONSUMO DLRENDA DLJUROS DLCREDITO Joint
defasagem 

1 16.88042 27.64774 42.968 20.851 104.7186
[0.002039] [1.47e-5] [1.05e-08] [0.000339] [4.44e-15]

df 4 4 4 4 16
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

Teste do Qui quadrado para a exclusão de defasagens:
números em  [ ] são p-values

DLCONSUMO DLRENDA DLJUROS DLCREDITO Joint
defasagem 

1 26.87227 40.62777 61.1686 29.32453 129.4908
[2.11e-05] [3.21e-08] [1.65e-12] [6.72e-06] [0.000000]

2 21.5762 24.90373 10.71354 13.39479 77.79325
[0.000243] [5.26e-05] [0.029979] [0.0095] [4.15e-10]

df 4 4 4 4 16

Teste do Qui quadrado para a exclusão de defasagens:
números em  [ ] são p-values

DLCONSUMO DLRENDA DLJUROS DLCREDITO Joint
defasagem 

1 20.06266 39.52847 42.25681 15.32192 99.52449
[0.000485] [5.42e-08] [1.48e-08] [0.004078] [4.25e-14]

2 7.412237 19.95785 8.015064 9.166185 58.42197
[0.115642] [0.000509] [0.091028] [0.057077] [9.63e-07]

3 17.50183 25.23108 2.741822 5.015599 41.32071
[0.001544] [4.52e-05] [0.601916] [0.285701] [0.000498]

df 4 4 4 4 16

Teste do Qui quadrado para a exclusão de defasagens:
números em  [ ] são p-values

DLCONSUMO DLRENDA DLJUROS DLCREDITO Joint
defasagem 

1 8.672257 10.9899 48.48463 6.853651 75.07332
[0.069834] [0.026678] [7.48e-10] [0.143827] [1.27e-09]

2 2.708004 16.125 7.349864 2.225486 29.52587
[0.607815] [0.002856] [0.118515] [0.694366] [0.020622]

3 3.143083 2.771748 7.214212 1.84819 18.77573
[0.534173] [0.596719] [0.124992] [0.763655] [0.280464]

4 99.81909 44.4674 7.133038 12.14192 120.319
[0.00000] [5.13e-09] [0.129023] [0.016327] [0.00000]

df 4 4 4 4 16
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

 Pelo teste do critério do tamanho das defasagens, segundo a Tabela 7, mostra que a melhor 

defasagem pelos indicadores de LR, FPE, AIC e HQ é com quatro defasagens, e pelo SC temos um 

indicativo de duas defasagens. Como a maior parte dos indicadores ter mostrado que quatro 

defasagens ser a melhor escolha, foi escolhido esta defasagem. Segundo o teste de exclusão de 

defasagens também obtemos que a melhor escolha é de quatro defasagens. Portanto tanto pelo 

critério do tamanho das defasagens e pela exclusão de defasagens se escolheu quatro defasagens. 

 

4.3.2. Função Impulso Resposta do Modelo 
 

 Com o resultado da função Impulso do modelo VAR, que possibilita a análise do 

comportamento individual das variáveis de um sistema a partir dos choques e desvios-padrão nas 

inovações de um modelo, ou seja, dado um choque positivo de um desvio padrão em uma variável, 

se pode observar o impacto desta variável explicada. Objetiva-se analisar a sensibilidade das 

variáveis através dos choques específicos ocorridos em um período de análise. Cada coeficiente 

apresenta a resposta de uma variável do modelo para uma inovação específica, deixando constantes 

as demais inovações nos outros períodos. Podemos observar que um choque na renda gera um 

impacto positivo no consumo das famílias, que se propaga em até três trimestres, mas o impacto 

da concessão de crédito à pessoa física tem um maior impacto e uma propagação acumulada de 

pelo menos quatro trimestres. O que se pode entender é que o que catalisa o aumento do consumo 

das famílias não é somente a renda atual, mas sim o crédito concedido para o consumo. 

Teste do Qui quadrado para a exclusão de defasagens:
números em  [ ] são p-values

DLCONSUMO DLRENDA DLJUROS DLCREDITO Joint
defasagem 

1 9.097024 4.953977 35.93346 4.888245 57.60806
[0.05872] [0.292052] [2.99e-07] [0.298958] [1.32e-06]

2 1.133097 14.18089 9.537089 1.359878 24.85991
[0.888986] [0.00674] [0.048991] [0.851138] [0.072334]

3 3.449547 3.711508 10.36596 1.342689 21.07608
[0.485591] [0.446454] [0.034694] [0.854092] [0.175605]

4 50.32007 18.63469 8.059125 6.420318 70.23201
[3.1e-10] [0.000927] [0.089436] [0.169881] [9.09e-09]

5 2.598755 3.430454 6.048439 0.304038 11.30368
[0.627044] [0.488532] [0.19556] [0.989552] [0.790364]

df 4 4 4 4 16
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 O impacto do crédito pode ser entendido como uma extensão da renda para o consumo das 

famílias, ou seja, os consumidores acreditam que este crédito é parte da renda e não como deveria 

ser que é um empréstimo, que deve ser amortizada e paga com os juros ao longo do tempo. Nesta 

visão, a taxa de juros tem um impacto negativo sobre o consumo, pois diminui a parcela disponível 

para o consumo. 

 

Figura 3 – Função Impulso do modelo VAR de um desvio padrão com a resposta de dois desvios 

padrões 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central do Brasil (BCB)  Elaboração: Autor. 

 

  



49 
 

5. Conclusões  

 

 O objetivo deste trabalho foi analisar a aplicabilidade da função consumo conforme o 

modelo de Campbell e Mankiw (1989) e o modelo VAR no Brasil entre o segundo trimestre de 

2003 e o terceiro trimestre de 2017, com os dados mais atuais disponíveis sobre o consumo das 

famílias brasileiras. Além desta análise, utilizaram-se quebras estruturais segundo a metodologia 

MS-VAR. Este trabalho complementa publicações anteriores para a compreensão do consumo no 

Brasil, analisando sob a óptica de dados mais recentes estes dois modelos propostos. O 

entendimento de como o consumo das famílias responde a mudanças na renda, crédito e juros é um 

importante tópico de pesquisa, em particular para o entendimento de como o consumidor poderá 

responder à política macroeconômica de um país. 

O que se pode observar é que o consumidor brasileiro não segue o comportamento proposto 

pela hipótese da renda permanente e do ciclo de vida, ou seja, o consumo neste período é 

determinado pela renda atual e, principalmente pela capacidade de obtenção de crédito por parte 

dos consumidores, e não pela expectativa de aumento de renda futura. As empresas que lidam com 

o consumo devem observar e compreender que os consumidores sempre estão dispostos a consumir, 

mas não pensam em longo prazo, como descreve a hipótese de renda permanente e ciclo de vida, 

mas sim em sua renda atual, ou seja, em quanto a família pode consumir com o “dinheiro que tem 

hoje” e pelo quanto de crédito a que pode ter acesso - como por exemplo, o cartão de crédito, ou 

parcelamento (no âmbito do varejo), que conseguem potencializar o consumo, além do acesso ao 

Sistema Financeiro Brasileiro, que pode catalisar o consumo das famílias. 

Para o período de análise, consideram-se quebras estruturais no tempo. Temos que no 

período após o segundo trimestre de 2015 houve um resultado mais acentuado de rejeição da 

hipótese da renda permanente, ou seja, em períodos de crises econômicas como a que ocorreu no 

país, os agentes econômicos mostram uma maior preocupação com a renda atual. Nos outros dois 

períodos das quebras testadas, obtivemos resultados similares entre si, conforme a literatura 

brasileira, na qual se rejeita também a hipótese da renda permanente e ciclo de vida. Estes períodos 

discriminam que a rejeição foi levemente menor do que no último período. 

Além desta metodologia e no intuito de aprofundar o estudo, utilizou-se o modelo 

denominado Vetor Auto Regressivo, que analisa o comportamento dinâmico das variáveis. O 

resultado desta metodologia também rejeita a hipótese da renda permanente e do ciclo de vida, o 
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que corrobora com a primeira metodologia. Adicionalmente, por meio desta metodologia, 

observou-se que o consumo responde positivamente aos choques de renda e de crédito e que a taxa 

de juros tem um impacto fortemente negativo no consumo das famílias, ao contrário do que foi 

descrito por Campbell e Mankiw (1990), que esperavam que os consumidores tomassem a decisão 

de forma racional e a elasticidade intertemporal fosse próxima de zero. Aparentemente os 

consumidores sentem as variações nas taxas de juros, e um aumento delas implica na redução do 

consumo atual. 

Desta forma, as duas metodologias adotadas para o teste da aplicabilidade da hipótese da 

renda permanente e do ciclo de vida rejeitam esta hipótese, salientando que os consumidores no 

Brasil analisam a renda corrente e não têm a visão de longo prazo com perspectivas de aumento da 

renda. Além disto, observa-se que o impacto de um choque de crédito é mais elevado do que o 

impacto de um choque de renda para o aumento do consumo, ou seja, pode-se dizer que o crédito 

seja, de fato, um grande catalizador das vendas no varejo. Os juros, por sua vez, podem ser descritos 

como um sinalizador da utilização deste crédito ao longo do tempo, ou seja, este indicador auxilia 

no direcionamento de se consumir mais no presente ou esperar para se consumir no futuro. 

Um dos grandes desafios quando se trabalha com séries temporais é a obtenção de séries 

longas com dados de qualidade. Mesmo que tenhamos desafios no Brasil neste sentido, um 

caminho que pode trazer considerável contribuição no estudo do consumo é o desenvolvimento de 

análises semelhantes com dados menos agregados, tais como Dejuan et. al. (2010) analisaram para 

as províncias do Canadá. Esta desagregação possibilitaria uma visão mais abrangente e 

regionalizada do comportamento do consumo das famílias, além da análise por setores, para que 

se consiga compreender com maior acurácia o comportamento do consumidor brasileiro, ou seja, 

poder-se-ia avaliar como o consumidor em cada região se comporta com relação à sua renda, juros 

e crédito, para que as empresas possam delinear o perfil do consumidor diante de mudanças da 

conjuntura econômica do país e, além disto, consigam maximizar todo o potencial desta informação 

no sentido de ampliar suas vendas e lucratividade. 

Outra análise seria a inclusão de outros indicadores do comportamento do consumidor, 

como indicadores de “referências de grupo social” e confiança do consumidor, que poderiam 

enriquecer o debate sobre o consumo no Brasil, além de avaliar os tipos de políticas 

macroeconômicas a serem adotadas para dinamizar o consumo das famílias. 
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Apêndice 1 – Markov Switching VAR 

A Ideia fundamental do modelo é que os parâmetros do processo gerador de dados do vetor 

de séries de tempo observado  dependem de uma variável de regime , não observável, na qual 

representa a probabilidade dos diferentes estados contingenciais. Quando o processo estiver sujeito 

a uma alteração de regime, os parâmetros do modelo VAR tornam-se variantes no tempo, mas 

invariantes se condicionados a variável não-observara st, que aponta o regime prevalecente em t.  

No caso de N regimes possíveis, na qual s ∈ 1,2, … , N , a densidade de probabilidade 

condicionada do vetor de série do tempo observado yt é dada por: 

P y |ψ , s
f , θ se s = 1

f y , ψ , θ  ses = N 
    (A.4.1) 

Onde θ  é o vetor de parâmetros do VAR no regime n=1,2,...,N e ψ são as observações 

das series de tempo y , tendo em vista a função densidade de probabilidade proposta acima, 

um processo MS-VAR ajustado a média tem a seguinte especificação: 

y = μ s + ∑ A s y − μ s + u    (A.4.2) 

Onde u ~IND 0, ∑ s  e o vetor com medias é μ s = I − ∑ A s v s . Sendo 

uma especificação geral do modelo, que são condicionados ao regime não observável.  


