
7 Apêndices 
7.1 Equilíbrio em estado estacionário 

Um equilíbrio competitivo recursivo para a economia descrita pelas equações (1) a (10) 
consiste de (i) uma função valor V(A, τh, K, k); (ii) um conjunto de regras de comportamento 
para as famílias, c(A, τh, K, k), i(A, τh, K, k) e h(A, τh, K, k); (iii) um conjunto correspondente 
de regras de comportamento agregadas (em termos per capita), C(A, τh, K), I(A, τh, K), e 
H(A, τh, K) e; (iv) funções para os preços dos fatores de produção, w(A, τh, K) and u(A, τh, 
K), tal que sejam resolvidos: 

1. o problema das famílias; 

2. o problema das firmas; e 

3. as condições de equilíbrio de mercado: (i) c(A, τh, K, K) =  C(A, τh, K); (ii) i(A, τh, 
K, K) = I(A, τh, K) e; (iii) h(A, τh, K, K) = H(A, τh, K). 

A função valor – que depende das variáveis de estado e é consistente com a solução do 
problema das famílias – pode ser escrita da seguinte forma 
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Ao escolher o consumo e o tempo de trabalho em um dado período, as famílias determinam 
os investimentos e, portanto, o estoque de capital do período seguinte. Completa-se a 
caracterização do estado futuro da economia pela realização estocástica das cunhas de 
eficiência e do trabalho.  

O problema de programação descrito em (23) deve ser solucionado respeitando-se as 
restrições representadas em (3), (5), (6), (8), (9) e (10). 

Utilizando (5), (6) e (7), seja 

 η φ δ φ δ
−      = + − + −         

12
t t

t
t t

i i 11 2ik k
  tk

  (24) 

As condições de primeira ordem para a solução de (23) são dadas por 
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e o teorema do envelope implica 
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em que V ( é a derivada parcial de V com relação a k computada em x. k x)

A consolidação de (25) e (26) resulta 
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Naturalmente, (28) reflete o mecanismo de substituição entre consumo e trabalho. Quando 
aumenta o salário real, os indivíduos se dispõem a sacrificar mais unidades de consumo para 
trabalhar mais. A cunha do trabalho atua como um imposto sobre o salário que, tudo mais 
constante, desestimula o trabalho. 

As firmas produzem de modo a maximizar lucros. Dado o estoque de capital disponível e a 
oferta de trabalho das famílias, determinam-se os preços desses insumos de modo que, em 
equilíbrio, as remunerações do capital e do trabalho sejam iguais às respectivas 
produtividades marginais. De fato, as condições de primeira ordem do problema 
intratemporal de maximização de lucros das firmas resultam 
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No equilíbrio de estado estacionário, as expressões (9) e (10) indicam que as cunhas de 
eficiência e do trabalho registram seus valores médios, Am e . Além disso, as variáveis Y, 
K, k, H, i, I, h, u e w são constantes. 

τmh

Sendo assim,  

  (30) δ= = =i I K k
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Naturalmente, (30) faz com que, em estado estacionário, . Além disso, (28) e (29) 
implicam 

η = 1

 ψ θ= − −−
m
h

C Y(1 ) (1 )1 H H τ  (31) 

e (27) indica que 

 θδ τ δβ
− + = − + k

1 1 (1 ) K τ 
k

Y

                                                                                      

 (32) 

A expressão (31) é utilizada para encontrar a cunha do trabalho. A expressão (32) é usada 
para calibrar o parâmetro β.

1
 

 

1
 A cunha da eficiência é derivada diretamente da função de produção. 
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7.2 Os pesos do filtro BP ideal 

Seja xt, t = 1, 2,..., uma série de dados. Considere-se um filtro que deixe passar apenas os 
componentes dessa série cujas freqüências, w, pertencem a uma faixa específica dada por 

. Trata-se, portanto, de um filtro que isola os ciclos que oscilam mais lentamente, 
em longos períodos. Filtros desse tipo são chamados de Low Pass, doravante filtros LP. 
− ≤ ≤a w a

No domínio do tempo, a representação de filtros lineares é dada por 

  (33) 
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O filtro LP ideal é construído de modo que yt = A(L)xt, onde yt representa a soma dos 
componentes com flutuação dentro da banda de freqüência especificada. Os pesos Aj’s não 
dependem do tempo e, por isso, A(L) é também denominado de filtro linear invariante no 
tempo. Note-se que a aplicação de A(L) em xt equivale a computar uma média móvel dos 
dados. Além disso, uma série de dados infinita seria necessária para aplicar o filtro ideal o 
que, na prática, impõe restrições. 

No domínio da freqüência, a função resposta é expressa por 
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A partir de (34), define-se de modo trivial a função resposta do filtro LP: A(ω) deve 
apresentar os seguintes valores 

 
≤=  >  

1 para w a
A(w) 0 para w a

  (35) 

Os pesos, Aj’s, são obtidos pela inversa da transformada de Fourier da função de resposta no 
domínio da freqüência (34)

2
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 (36) 

 

2
 Ver Harvey (1993), pp. 229-30. 
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Utilizando (35) em (36), obtém-se que a inversa da transformada de Fourier para o filtro LP 
ideal é equivalente a 

 π −
= ∫

a iwj
j a

1
2A e dw  (37) 

definindo-se, portanto, os pesos. Segue, naturalmente, que 
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e que 
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levando em conta que 2i . −= −ix ixsen(x) e e

Uma vez definido o filtro LP ideal, é simples obter tanto filtros High Pass (HP) quanto filtros 
Band Pass (BP). Os filtros HP permitem a passagem de componentes pertencentes a 
freqüências altas, que oscilam rapidamente. Naturalmente, os filtros BP extraem 
componentes que pertencem a uma banda de oscilação prederminada. O quadro 29 mostra as 
freqüências permitidas por cada tipo de filtro. 

Quadro 29 – Filtros: pesos das funções resposta 

Tipo de Filtro 
Freqüência em que a função  

resposta é igual a um, ou B(ω) = 1 

Low Pass ω ≤ a  

Band Pass ω≤ ≤a b  

High Pass ω ≥ a  

 
 

Tanto os filtros BP quanto os filtros HP podem ser construídos a partir de filtros LP. Em 

particular, seja B( a função resposta de um filtro BP e sejam ∞

=−∞
=∑ j

j
jL) B L j jAA e , , 

os pesos de dois filtros LP com freqüências de corte iguais a, respectivamente, a e b, . 

Os pesos , , do filtro BP serão dados por 

≥j 0

≤a b

jB ≥j 0 −jA Aj , conforme a expressão (12) no 

texto. A derivação de pesos de um filtro HP é análoga. 
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7.3 Quando o filtro de Hodrick Prescott é ótimo? 

A condição de primeira ordem do problema (18), levando em consideração que ct = xt – yt, é 
dada por 

  (40) 
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Expressando (40) sob a forma F(L)yt = xt, lembrando que L é o operador defasagem já 
definido anteriormente, verifica-se que 

  (41) ( ) ( )λ −= − − + 
22 1F(L) 1 L 1 L 1

Seja B(L) a função resposta do filtro HP, que retém os componentes cíclicos (xt), e deixa 
passar o componente de tendência (yt). Como xt = yt + ct, a definição de B(L) em termos de 
F(L) é 

  (42) [ ] −= − 
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Substituindo (41) em (42) resulta 
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Note-se em (43) que o filtro HP tem capacidade de tornar estacionárias séries integradas até a 
quarta ordem. A transformada de Fourier de (43) permite ver claramente que, no domínio da 
freqüência, o filtro HP atribui peso igual a zero para a freqüência zero e praticamente um 
para as freqüências altas

3
.  

Para determinar em que condições B(L) é um filtro linear ótimo no sentido de minimizar o 
erro quadrado médio em relação aos componentes cíclicos “verdadeiros”, é preciso 
estabelecer modelos de séries temporais para yt e ct. A chance do filtro HP ser um filtro 
ótimo no sentido acima será maior se: (i) as inovações aos processos estocásticos de yt e ct 

                                                                                       

3
 Ver King e Rebelo (1993), p. 220. 
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forem ortogonais, ou seja, tendência e ciclos forem fenômenos separados, e (ii) a 
representação do processo estocástico para os componentes cíclicos for linear. 

Admita-se, então, que yt e ct sejam gerados por modelos ARMA 

  (44) φ θ ε φ θ= y
y y c ct t t(L)y (L) e (L)c (L)ε= c

t

ε
seguindo a nomenclatura padrão de séries temporais. Suponha-se, adicionalmente, que as 
inovações sejam ruídos brancos independentes com variâncias dadas por s ( , que 
os polinômios AR sejam estacionários e os MA inversíveis. 

ε2 y 2 c) e s ( )

Demonstra-se que o filtro simétrico ótimo para extrair os ciclos é dado por 

 ϒ
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onde é a função geradora de autocorrelações para os componentes cíclicos e é a 
função geradora de autocorrelações para o componente de tendência. 

ϒc(L) ϒy(L)

A partir de (45) verifica-se que
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Hodrick e Prescott admitiram que  e φ θ . Nesse caso, é 
simples verificar que o filtro HP é ótimo no sentido em questão, ou seja, que B(L) = B*(L). 
Além disso as expressões (43) e (46) mostram que, sob as hipóteses adotadas por Hodrick e 
Prescott, o multiplicador de Lagrange (λ) será dado por ψ , igual à razão de 
variâncias das inovações aos processos de ct e yt, como apontado no texto. 

φ = − 2
y(L) (1 L) θ= = =c y c(L) (L) (L) 1

ψ−/(1 )

King e Rebelo (1993) mostram que as hipóteses de Hodrick e Prescott são muito restritivas. 
Ainda que se admita que tendência e ciclos são eventos independentes

5
 e que o processo 

 

4
 Ver Harvey (1993). 

122 



estocástico do crescimento econômico tenha uma taxa de crescimento que descreve um 
passeio aleatório, φ , é preciso adotar uma de duas hipóteses adicionais para 
concluir que o filtro HP é um filtro ótimo: (i) que os ciclos sejam eventos aleatórios não 
correlacionados (como admitem Hodrick e Prescott), ou (ii) que exista um mecanismo 
dinâmico idêntico para a propagação das mudanças na taxa de crescimento e inovações ao 
componente de ciclos. 

= − 2
y(L) (1 L)

A última afirmação deriva do fato que, supondo , as expressões (43) e (46) 
permitem verificar que B(L) = B*(L) exigirá que 

φ = − 2
y(L) (1 L)

 λ ψ

ψ
θ φ−=  
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c c
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 (47) 

 

5
 Hipótese que contraria em certa medida o princípio de que uma teoria unificada deve prever o crescimento e os 

ciclos ou que, no final das contas, ambos os fenômenos devem ser gerados pelos mesmos modelos. Ver King e 
Plosser (1993). 
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7.4 Comparação entre os filtros 

 

Quadro 30 – Comparação entre os filtros 
Tipo de 

Filtro 
Interpretação  

do Filtro 
Invariância  
no tempo Simetria 

Possibilidade de uso 
para análise em tempo 

real 
Vantagens  Desvantagens

Hodrick e 
Prescott (1997) 

a) Resolução de um problema de extração 
do sinal em que a série é composta por 
uma tendência ortogonal aos ciclos;  

b) O filtro HP é um filtro high pass que isola 
componentes de periodicidade maior ou 
igual a oito anos; e  

c) O filtro é simplesmente um algoritmo 
para desenhar uma linha suave que 
passa entre os dados.  

Não   Não Sim

a)  Para o cômputo dos segundos 
momentos das séries em análises de 
ciclos reais, o filtro é uma aproximação 
razoável e; 

b)  Fácil aplicação. 

a) Sob a primeira interpretação, o filtro HP 
tem a dificuldade de se compatibilizar 
com o fato de que as séries geradas 
pelos modelos de ciclos reais não 
apresentam as condições de 
ortogonalidade entre tendência e ciclos 
exigida;  

b) Ainda sob a primeira interpretação, o 
apêndice 2 mostrou que o filtro HP é 
ótimo para uma caracterização muito 
particular dos componentes de tendência 
e de ciclos; 

c) Sob a segunda interpretação, o filtro HP 
não resulta de nenhum critério de 
otimização. Em particular, sua 
performance é ruim para análises em 
tempo real e; 

d) Ainda sob a segunda interpretação, é 
problemático adaptar o uso do filtro HP 
para dados de freqüência diferente da 
trimestral e para extração de 
componentes pertecentes a outras 
bandas de freqüências. 

Baxter e  
King  

(1995) 

a) Aproximação ótima de um filtro band 
pass ideal Sim   Sim Não

a) Por não introduzir deslocamentos de fase, 
pode ser utilizado para identificar as datas 
de pontos de inflexão das séries nas 
diversas freqüências;  

b) O usuário explicita a banda de freqüências 
que quer extrair e; 

c) Fácil aplicação. 

a) O critério de otimização não leva em 
conta as propriedades estatísticas das 
séries. Em paricular, o filtro é ótimo 
apenas no caso em que a série segue 
um ruído branco e; 

b) Não utiliza todas as informações da série 
de dados para o cômputo da série 
filtrada. 

Christiano e 
Fitzgerald 

(1999) 

a) Aproximação ótima de um filtro band 
pass ideal Não   Não Sim

a) Capacidade de se adaptar às 
propriedades estatísticas das séries; e 

b) O usuário explicita a banda de 
freqüências.  

a) Aplicação difícil. 
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7.5 Performance da economia brasileira desde 1970 

O quadro 5 e a figura 5 do texto sugerem que a economia brasileira descreveu uma tendência 
de expansão que se desacelerou em dois momentos, 1973 e 1980. Nestes períodos, houve 
aumentos bruscos do preço internacional do petróleo. Os desdobramentos internacionais 
desses choques de oferta explicitaram as fragilidades do modelo de desenvolvimento do país, 
causando a desaceleração do crescimento. Descrevem-se a seguir as linhas básicas da 
seqüência de eventos que motivou a descrição da tendência de crescimento do PIB como um 
processo linear com duas “quebras” estruturais.    

No período até 1974, o país vivenciou taxas expressivas de crescimento ensejadas pelo plano 
de desenvolvimento posto em prática pelos governos Costa e Silva (1967-1969) e Médici 
(1969-1974). A estratégia apoiava-se em pesados investimentos estatais e endividamento 
externo, propiciando expansão significativa e estável. No final de 1973, no entanto, inflação 
e dívida já eram problemas potenciais que ofereciam riscos à capacidade de crescimento da 
economia. Veio, então, o primeiro “choque do petróleo”, caracterizado por elevação de cerca 
de 180% do preço da mercadoria entre julho de 1973 e janeiro de 1974

6
. 

O dinamismo da economia mundial foi negativamente afetado pelo choque de oferta. O 
quadro 5 (no texto principal) revela que o crescimento mediano dos EUA, tipicamente 
superior a 3,0% a.a., caiu para 2,4% a.a. entre 1974 e 1980

7
. Do terceiro trimestre de 1974 ao 

primeiro de 1975, a economia americana registrou queda de 2,9% em seu produto interno 
bruto. A relativa abundância de capitais no mundo, proporcionada pela reciclagem dos 
“petrodólares” no mercado internacional de capitais, permitiu que o Brasil continuasse 
adotando uma política de crescimento. O menor dinamismo da economia mundial fez com 
que as taxas de crescimento, embora significativamente elevadas, fossem menores do que as 
observadas no período anterior. 

Em 1979, o preço do petróleo disparou novamente. O barril do óleo West Texas Intermediate 
subiu de US$ 14,85 para US$ 32,50 de dezembro de 1978 a dezembro de 1979. A cotação 
atingiu US$ 39,50 em abril de 1980. Em oposição ao que ocorreu após o primeiro choque do 
petróleo, as novas condições internacionais de liquidez não permitiram que o Brasil 
absorvesse com relativa tranqüilidade este segundo choque de oferta.  

                                                                                       

6
 Ver Abreu (1992), capítulo 10 para uma caracterização da política econômica brasileira entre 1967 e 1973. De 

acordo com dados obtidos na página do Federal Reserve Bank of Saint Louis, o preço do barril de petróleo West 
Texas Intermediate subiu de US$ 3,56 em julho de 1973 para US$ 10,00 em janeiro de 1974.  
7
 Este período inclui o segundo choque do petróleo, de 1979. 
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Preocupado com a inflação, o Federal Reserve Bank mudou a orientação de sua política 
monetária, estabelecendo metas de variação de agregados monetários. Conseqüentemente, as 
taxas de juros internacionais subiram de forma inédita e tornaram-se mais voláteis. Por 
exemplo, o juro dos Fed Funds superou a marca de 17% ao ano em março e abril de 1980, 
atingindo o recorde histórico de 19,10% em junho de 1981. Este novo ambiente internacional 
formou o quadro que levaria o Brasil a enfrentar uma crise de balanço de pagamentos, evento 
que se tornou inevitável após a moratória mexicana de 1982. Neste processo, reduziu-se 
severamente a capacidade de crescimento da economia. Do primeiro trimestre de 1980 ao 
primeiro de 1981, o PIB brasileiro encolheu 3,6% (e o americano, 0,9%). 

Absorvendo o custo de uma recessão e de uma moratória, a figura 24 mostra que o Brasil 
realizou rapidamente o ajuste das contas externas. De fato, o déficit em transações correntes 
médio de US$ 13 bilhões, registrado entre 1979 e 1982, caiu para praticamente zero em 1984 
e 1985. Neste período, o maior problema brasileiro já era a inflação

8
. 

Figura 24 – Brasil: déficit em transações correntes 
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Os anos seguintes foram marcados por tentativas frustradas de estabilizar a economia por 
meio do uso de “choques heterodoxos”: Plano Cruzado (1986), Plano Bresser (1987), Plano 
Verão (1989) e Plano Collor (1990). Entre 1986 e 1994, a taxa de inflação anual média foi 
superior a 1000% e a taxa mensal de inflação mediana foi de 19,8%. A instabilidade 
prolongada restringiu de modo duradouro a capacidade do país crescer sustentadamente. 

                                                                                       

8
 Ver Cerqueira (1997) sobre a crise da dívida externa e as diversas rodadas de negociações. 

126 



Em 1994, implementou-se o Plano Real, uma estratégia bem sucedida de estabilização 
apoiada no tripé: (i) âncora cambial, (ii) ajuste fiscal e (iii) abertura da economia

9
. Após 

breve período de euforia, a capacidade de crescer foi novamente abalada por uma série de 
crises externas envolvendo os chamados “países emergentes”: México (1994), Países 
Asiáticos (1997) e Rússia (1998). Em 1999, o Brasil flutuou o Real, em uma conjuntura de 
violentos ataques especulativos. 

Implementou-se um regime de metas inflacionárias para substituir a taxa de câmbio como 
âncora nominal. Notadamente, o país ganhou graus de liberdade para conduzir a política 
monetária e as taxas de juros reais diminuíram sensivelmente. O quadro 31 mostra a 
evolução das taxas reais de juros no Brasil, desde 1975. Note-se a ocorrência de taxas 
consistentemente elevadas durante a primeira fase do Plano Real (1995 – 1999), de cerca de 
20% ao ano. Após a flutuação do câmbio, o juro real mediano caiu para a metade. Ainda 
assim, trata-se de patamar muito superior ao verificado nos países desenvolvidos. 

Quadro 31 – Evolução da taxa de juro real no Brasil (*) 
Estatística 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-03 
1o Percentil -10.8 -13.1 -15.0 4.2 14.1 8.0 

Mediana -3.1 7.5 7.0 15.9 20.3 11.1 
3o Percentil 9.5 21.6 21.4 28.7 29.8 16.2 

Intervalo Interquartil 10.2 17.3 18.2 12.3 7.9 4.1 
(*) O juro real foi definido como sendo a taxa selic mensal anualizada deflacionada pela variação do índice de 
custo de vida da FIPE centrado. A variação do índice centrado no mês t é igual à média geométrica das 
variações originais referentes aos meses t e t+1. Para o cômputo das estatísticas da tabela, os meses em que 
a taxa de juro real resultou valor maior do que 50% ao ano foram ajustados pela média das taxas em t-1 e t+1. 
Foi necessário fazer este ajuste em 23 dos 348 meses da amostra, tipicamente em meses após a ocorrência 
de congelamentos. 
 

Apesar da queda do juro real, o crescimento tem sido limitado desde 1999 pela ocorrência de 
distúrbios internos e externos – além de problemas estruturais como, por exemplo, a carga 
tributária elevada e o baixo grau de abertura da economia. No início de 2001, o regime de 
conversibilidade da Argentina colapsou e, logo depois, o Brasil foi obrigado a adotar um 
racionamento de energia elétrica. A economia americana, declarada em recessão a partir de 
março de 2001 pelo NBER, teve a recuperação ceifada pelos ataques terroristas de setembro 
do mesmo ano. Em 2002, o ambiente doméstico foi conturbado pelo contágio da crise de 
confiança nos balanços das grandes corporações americanas, após a ruína da Enron, e pela 
agitada campanha presidencial que levou à eleição de Lula. 

                                                                                       

9
 Ver Oliveira e Toledo (1994). 
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7.6 Modelos para o PIB: obtenção das especificações 

Este apêndice descreve os passos para obtenção das especificações dos modelos estatísticos 
de descrição do PIB analisados no texto principal. 

7.6.1 Tendência linear com “quebras” 

De modo a escolher um modelo que represente adequadamente a dinâmica do PIB, supondo 
uma tendência linear com duas “quebras”, procedeu-se da seguinte forma

10
. Primeiro, 

estimaram-se todas as combinações possíveis de modelos com a seguinte especificação geral 

  (48) ( ) ( ) ( )φ θ Θ=tL PIB L L εt

em que φ θ eΘ são polinômios no operador defasagem de ordem igual a, no 
máximo, três e  é um resíduo i.i.d com média zero e variância constante. 

( ) ( )L , L

εt

( )L

Descartando-se duas especificações em que o software utilizado não conseguiu encontrar os 
parâmetros, restaram 283 modelos para serem analisados

11
. O quadro 32 resume algumas das 

estatísticas destes modelos. A principal conclusão a que se chega observando os números é 
que a inclusão de muitos parâmetros não melhora substancialmente o poder explicativo dos 
modelos. 

Quadro 32 – Modelos para o PIB(*) 

Estatística 
Número de 

parâmetros do 
modelo 

R2 Critério de  
Akaike 

Critério de  
Schwarz 

Desvio padrão 
dos resíduos 

1o Percentil 4 0.6824 -4.90 -4.80 0.0205 
Mediana 5 0.7033 -4.88 -4.77 0.0207 

3o Percentil 6 0.7124 -4.84 -4.73 0.0213 
(*) Logaritmo do PIB sem a tendência com duas “quebras”. Note-se que as colunas da tabela são independentes. 
Por exemplo, não são necessariamente os modelos com três parâmetros que minimizam o critério de Akaike. As 
estatísticas referem-se aos 283 modelos abrangendo todas as possibilidades não redundantes da especificação 
geral dada por (9) em que os polinômios no operador defasagem têm ordem máxima igual a três. 
 

A análise prossegue concentrando-se nos modelos cujo R2 é superior a 69% (primeiro 
quartil) e que possuem, no máximo, quatro parâmetros. Estes critérios reduzem a escolha a 
54 modelos com propriedades muito semelhantes entre si. Tipicamente, são especificações 
com quatro parâmetros, poder explicativo de 70% e desvio padrão da regressão de 0.0207. 

                                                                                       

10
 A menos que haja espaço para dúvida, doravante denomina-se por PIB a variável livre da tendência com duas 

“quebras”.  
11

 Os modelos foram estimados utilizando o software Eviews 4.1. A especificação de todos, parâmetros estimados e 
estatísticas relevantes podem ser obtidos com o autor. 
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O quadro 33 mostra a especificação dos modelos que minimizam os critérios Akaike e 
Schwarz, denominados doravante por estes nomes. Como seria de se esperar, o critério de 
Schwarz seleciona uma especificação mais parcimoniosa, com dois parâmetros. Note-se que 
o desvio padrão das duas regressões é muito semelhante. 

Quadro 33 – O Melhores modelos para o PIB 
Especificação 

geral ( ) (φ φ φ θ θ− − − = − −2 3 2
1 2 3 t 1 21 L L L PIB 1 L L )εt  

Alternativa R2 Akaike Schwarz 
Desvio  

Padrão da 
Regressão 

φ1  φ2  φ3  θ1  θ2  

-0.96 -0.64 0.67  0.93 Minimiza o 
critério de 

Akaike 
0.7133 -4.93 -4.84 0.02027 

(*) (*) (*)  (*) 

 -0.59  -0.94  Minimiza o 
critério de 
Schwarz 

0.6992 -4.91 -4.87 0.02060 
 (*)  (*)  

(*) Probabilidade associada à estatística t é inferior a 1%. 
 

Para os 54 modelos, computou-se a representação de Wold, ou representação média móvel, 
dada por

12
 

  (49) 
( )

( ) ( ) ( ) ( )

ψ ε

ψ θ Θ φ −

=

=
t t

1

PIB L em que

L L L L

 

Figura 25 – Pesos-psi dos dois melhores modelos ARMA para o PIB 
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12
 A representação de Wold de cada modelo foi computada utilizando-se a versão 6.5 do Matlab. 
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Verifica-se que a retenção dos 60 primeiros “pesos-psi” do polinômio  permite 
capturar, com segurança, todos os termos com ordem de grandeza maior do que 10-5. A 
figura 25 mostra os pesos-psi referentes aos dois melhores modelos para o PIB. 

( )ψ L

De acordo com a especificação menos parcimoniosa selecionada pelo critério Akaike, um 
choque contemporâneo tem influência diretamente proporcional sobre o PIB por seis 
trimestres após os quais observa-se feedback negativo. Já a especificação de Schwarz sugere 
uma dinâmica sem feedback, com a influência dos choques caindo suavemente. 

A escolha entre as duas especificações não é trivial. De um lado, a especificação menos 
parcimoniosa reproduz o feedback negativo sugerido pela função de autocorrelação do PIB 
(figura 7). De outro, além de mais parcimoniosa e sem grande prejuízo de poder explicativo, 
é possível mostrar que a representação média móvel do modelo selecionado pelo critério de 
Schwarz é virtualmente idêntica à de todos os outros modelos estimados, com exceção do 
modelo selecionado pelo critério de Akaike. 

De modo geral, a análise do conjunto de modelos ARMA para o PIB revela que todos 
capturam a característica essencial da série que é a elevada persistência dos choques que 
incidem sobre a mesma. Uma vez aceita a premissa de que esta classe de modelos representa 
adequadamente os resíduos da regressão do PIB em uma tendência com duas “quebras”, os 
detalhes das diversas especificações tornam-se menos relevantes. 

Como a escolha entre os dois melhores modelos não é óbvia, as propriedades dos filtros para 
extrair os ciclos do PIB foram analisadas a partir de ambas especificações. No final, 
observou-se que as conclusões do trabalho não dependem de qual das duas especificações é 
escolhida como a melhor. 

7.6.2 Tendência estocástica 

De modo semelhante ao que foi feito para a hipótese de tendência linear com “quebras”, 
estimaram-se todas as combinações possíveis de modelos ARMA(p,q) para a primeira 
diferença do logaritmo do PIB, restringindo p e q a serem, no máximo, iguais a três. Como a 
persistência das taxas de crescimento do PIB é mais baixa, nesse caso não se consideraram as 
especificações com termos MA multiplicativos. 

Dos 127 modelos iniciais, descartaram-se aqueles cujos polinômios AR estimados 
mostraram-se não estacionários e os polinômios MA não inversíveis. Dos 70 modelos 
restantes, eliminaram-se os de R2 menor do que o primeiro quartil. Sobraram 49 modelos 
muito parecidos entre si. 
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O quadro 34 mostra as estatísticas dos modelos remanescentes, revelando que a inclusão de 
vários parâmetros não melhora muito o poder explicativo do modelo. O quadro 35 mostra as 
especificações dos dois melhores modelos – selecionados pelos critérios Akaike e Schwarz. 

Quadro 34 – Modelos para o PIB(*) 

Estatística 
Número de 

parâmetros do 
modelo 

R2 Critério de  
Akaike 

Critério de  
Schwarz 

Desvio padrão 
dos resíduos 

1o Percentil 3 0.0737 -4.6574 -4.5709 0.0232 
Mediana 4 0.0864 -4.6441 -4.5579 0.0233 

3o Percentil 5 0.1006 -4.6372 -4.5370 0.0235 
(*) Primeira diferença do logaritmo do PIB. Note-se que as colunas da tabela são independentes. Por exemplo, 
não são necessariamente os modelos com três parâmetros que minimizam o critério de Akaike. As estatísticas 
referem-se aos 49 modelos abrangendo as possibilidades estacionárias e com R2 superior a 0.05 de modelos 
ARMA(p,q) com p e q iguais a, no máximo, três. 

Quadro 35 – O Melhores modelos para a primeira diferença do (log) PIB 
Especificação 

geral ( )( ) ( )φ φ θ− − = + −−2 3 2
2 3 t 21 L L PIB c 1 L1 L εt  

Alternativa R2 Akaike Schwarz 
Desvio  

Padrão da 
Regressão 

C φ2  φ3  θ2  

0.01 -0.57 -0.24 0.74 Minimiza o 
critério de 

Akaike 
0.1176 -4.6823 -4.5931 0.0229 

(*) (**) (**) (**) 

 -0.75 -0.19 0.86 Minimiza o 
critério de 
Schwarz 

0.1032 -4.6816 -4.6148 0.0230 
 (**) (*) (**) 

(*) Probabilidade associada à estatística t é inferior a 5% e (**) inferior a 1%. 
  

Quando se supõe que a série do PIB é integrada, os critérios Akaike e Schwarz selecionam 
praticamente os mesmos modelos. A diferença é que o primeiro critério sugere a inclusão de 
uma constante no passeio aleatório descrito pelo PIB. A figura 26 mostra a função de 
resposta da taxa de crescimento do PIB aos choques (representação média-móvel dos 
polinômios) para os dois modelos. 

Figura 26 – Pesos-psi de modelos para a taxa de crescimento do PIB 
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Por cerca de sete trimestres, as duas representações são muito semelhantes. A partir do 15o 
trimestre, o Modelo Schwarz exibe persistência maior. Demonstra-se que, depois de 100 
trimestres, a influência de um distúrbio é da ordem de 10-3 de acordo com este modelo e de 
10-6 de acordo com a representação Akaike. Como não faz sentido econômico supor que a 
persistência dos choques sobre a taxa de crescimento do produto seja tão duradoura e dado 
que a especificação dos modelos é muito semelhante, adota-se a representação de Akaike 
para analisar os ciclos do produto sob a suposição de que a série é integrada. 

132 



7.7 Filtros: figuras e quadros complementares 
Figura 27 – Ganho de filtros simétricos e estacionários baseados no modelo Akaike 
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Os painéis mostram o ganho (quadrado) de aproximações ótimas do filtro BP supondo que o PIB pode ser descrito pelo modelo de
séries temporais selecionado pelo critério Akaike e adicionando-se a restrição de que os filtros sejam simétricos e estacionários. O
painel (a) mostra o ganho de um filtro cuja função de transferência captura seis "lags" e "leads" da variável. O painel (b) mostra o
ganho de um filtro com doze "lags" e "leads" e assim sucessivamente.
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Figura 28 – Ganho de filtros simétricos e estacionários baseados no modelo Schwarz 
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Os painéis mostram o ganho (quadrado) de aproximações ótimas do filtro BP supondo que o PIB pode ser descrito pelo modelo de
séries temporais selecionado pelo critério Schwarz e adicionando-se a restrição de que os filtros sejam simétricos e estacionários. O
painel (a) mostra o ganho de um filtro cuja função de transferência captura seis "lags" e "leads" da variável. O painel (b) mostra o
ganho de um filtro com doze "lags" e "leads" e assim sucessivamente.
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Figura 29 – Ganho: aproximações estacionárias e simétricas a partir dos modelos e aproximação de Baxter e King (*) 
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(*) A aproximação do filtro BP ideal proposta por Baxter e King (1995) é ótima quando a série a ser filtrada segue um processo i.i.d.   
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Figura 30 – Ganho: aproximações estacionárias e simétricas a partir dos modelos e filtro de Hodrick e Prescott 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

Akaike Schwarz

Hodrick e Prescott Hodrick e Prescott

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

Akaike Schwarz

Hodrick e Prescott Hodrick e Prescott

 

136 



 

 

 

 

Figura 31 – Ganho: aproximações estacionárias e simétricas supondo tendência estocástica 
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Figura 32 – PIB e duas séries artificiais supondo uma tendência estocástica 
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Os dois gráficos comparam a série do PIB efetivamente observada com duas séries do PIB artif iciais, supondo-se que a tendência é estocástica com drift, de acordo
com o modelo Akaike exposto no quadro 5. O painel (a) representa a série com maior coeficiente de correlação com o PIB dentre as 750 simuladas. O painel (b) mostra
a série com menor coeficiente de correlação.
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7.8 Derivação do método de Chow e Lin 

Parte-se da notação introduzida no texto principal, que define a série anual conhecida, a série 
trimestral correspondente a ser estimada e as sequências de indicadores diponíveis. 

A restrição temporal (19) pode ser expressa sob forma matricial da seguinte forma: 

  (50) =Ba A

em que a é um vetor nx1 com a série anual desagregada e B é uma matriz de agregação 
temporal Nxn determinada da seguinte forma: 

  (51) = ⊗NB 1 f

onde f = [1,1,1,1], 1N é a matriz identidade de dimensão N e ⊗  caracteriza o produto 
tensorial de Kronecker. 

Manipulando f, é simples verificar que o problema de agregação temporal pode ser adaptado 
para resolver um problema de interpolação, acúmulo multiplicativo de um índice, etc

13
. 

Suponha a existência de um modelo trimestral relacionando os p indicadores i com a série 
trimestral não observada a: 

  (52) β=a i +u

em que β é um vetor px1 de parâmetros constantes mas desconhecidos e u é um vetor de 
distúrbios estocásticos de média zero e matriz de variâncias e covariâncias v. 

Premultiplicando (52) pela matriz de agregação temporal B, obtém-se um modelo que 
relaciona a variável e indicadores anuais: 

  (53) β= +A I U

em que I é a matriz Nxp de indicadores temporalmente agregados (não confundir com a 
matriz identidade) e U a matriz Nx1 de distúrbios agregados. Naturalmente, (53) é um 
modelo que envolve apenas variáveis que podem ser observadas. 

                                                                                       

13
 Ver Quilis (2001). 
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O método de Chow e Lin (1971) consiste em definir um estimador linear para a que satisfaça 
a restrição longitudinal (50) e que seja, ao mesmo tempo, compatível com o modelo 
comportamental suposto em (52). 

Seja  a matriz que determina este estimador linear, tal que φ

  (54) φ=â A

' '

Obtém-se  supondo duas condições: (i) â é um estimador não viesado de a e (ii) â tem 
variância mínima. 

φ

A condição (i) implica 

  (55) ( ) =a aˆE - 0

Utilizando (52), (53), (54) e (55), deriva-se que  

  (56) φ =I i

Para aplicar a condição (ii), define-se inicialmente a matriz de variância e covariância do 
estimador de a. Substituindo (53) em (54) e (56) na expressão resultante, obtém-se 

  (57) β φ= +a i Uˆ

Utilizando (52) e (57), verifica-se que 

  (58) φ=a a U - uˆ -

A partir de (58), define-se a matriz de variância e covariância do estimador da seguinte 
forma: 

  (59) Σ φ φ φ φ= + − −V v Bv vB'
ŷ

lembrando que v é a matriz de variância e covariância do distúrbio u do modelo trimestral 
(52) e definindo V como sendo a matriz correspondente ao distúrbio U do modelo anual (53) 
de modo que 

  (60) =V BvB'
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O critério proposto por Chow e Lin é a minimização das variâncias dos erros da estimativa 
em todos os trimestres sujeita à restrição de que o estimador é não viesado. Ou seja, o 
problema é minimizar o traço da matriz definida em (59) sujeito à restrição dada por (56).  

Defina-se o lagrangeano deste problema de programação: 

  (61) ( ) (φ φ φ φ φ= + − − − −V v Bv vB M I i' ' ' 'L tr 2tr )

em que M é uma matriz nxp de multiplicadores de Lagrange. As condições de primeira 
ordem do problema de minimização são

14
 

 
( )

( )

φφ

φ

∂ = − − =

∂ = − =

V vB MI 0

I i 0M

' ' 'L 2d
L 2d

 (62) 

Da primeira expressão, utilizando (60), deduz-se que (lembrando que V é uma matriz 
simétrica, portanto é igual à sua transposta) 

  (63) φ −= +vBV MIV' 1 ' −1

i

−

− ]

ˆ

                                                                                      

Mas , portanto φ =I

  (64) − −= −-1 -1M i(IV I) vBV I(IV I)' 1 ' 1 ' 1

A expressão (64) define uma fórmula para os multiplicadores de Lagrange. As expressões 
(63) e (64) permitem obter uma fórmula para φ  livre desses multiplicadores (lembrando que 
1 é a matriz identidade) 

  (65) φ − − − −= + −-1 -1i(IV I) IV vBV 1 I(IV I) IV' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1[

Utilizando (54) e (65), observa-se que 

  (66) β −= +a i vBV U' 1ˆˆ

em que 

 

14
 Utilizando as seguintes regras: d/dA tr(ABA’) = 2AB quando B é simétrica; d/dA tr(ABc) = d/dA tr(cB’A’) = cB’ 

e d/dA tr(D’AX) = DX’. 
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  (67) β − −= -1(IV I) IV A' 1 ' 1ˆ

e 

  (68) 
β

− −= −

=

-1U 1 I(IV I) IV A

A- I

' 1 ' 1ˆ [

ˆ

]

=

1

                                                                                      

Note-se que (67) é a fórmula do estimador de mínimos quadrados generalizados da regressão 
com dados anuais

15
 e (68) equivale aos resíduos do modelo anual. 

Conclui-se, portanto, que o método de Chow Lin resume-se a (i) estimar por mínimos 
quadrados generalizados os coeficientes do modelo anual por meio do qual a série se 
relaciona aos indicadores, (ii) aplicar estes coeficientes para obter uma série trimestral 
preliminar e (ii) “corrigir” esta série, distribuindo trimestralmente os resíduos dessa regressão 
de acordo com o termo vBV . −' 1

Demonstra-se que a expressão (66) satisfaz a restrição longitudinal. De fato, 
premultiplicando a expressão por B resulta 

  (69) 

β

β

β

−

−

= +

= + =

+ =

Ba Bi BvBV U

I VV U

I U A

' 1

1

ˆ ˆˆ

ˆ ˆ

ˆ ˆ

A demonstração feita acima define a estrutura geral de uma metodologia que, para ser 
aplicada na prática, exige conhecer o formato da matriz de variâncias e covariâncias dos 
distúrbios trimestrais u.  

Os diversos métodos de desagregação temporal podem ser classificados de acordo com a 
forma pela qual se especifica o processo estocástico gerador de u. O quadro 36 mostra 
algumas das possibilidades sugeridas. 

No caso em que os distúrbios do modelo trimestral são distribuídos de acordo com um ruído 
branco, Fernandez (1981) notou que existe a possibilidade de ocorrer o step problem. Neste 
caso, v , em que  é a variância dos distúrbios. Substituindo esta expressão em (66) e 
utilizando (60) é simples verificar que os resíduos do modelo anual serão distribuídos 
uniformemente pelos trimestres de cada ano dada a especificação de f em (51). 

σ= 2
u σ2u

 

15
 Ver Johnston e Dinardo (1997), p. 153. 
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Quadro 36 – Propostas para o processo gerador de u 

Especificação para  
o distúrbio Fonte Observação 

Ruído branco  
gaussiano Chow e Lin (1971) 

Fernandez (1981) notou que,  
neste caso, pode haver o  

step problem 

Processo AR(1)  
estacionário Chow e Lin (1971) Requer a estimativa do  

parâmetro do modelo AR(1) 

Passeio aleatório com  
ruído gaussiano Fernandez (1981) 

Método formulado originalmente  
no contexto de uma minimização 

quadrática à la Denton 

Passeio aleatório com ruído  
que descreve um  

AR(1) estacionário 
Litterman (1983) Requer a estimativa do  

parâmetro do modelo AR(1) 
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7.9 Detalhes da obtenção das séries desagregadas 

7.9.1 Série de 1970 a 1979 

O indicador para compor a série do PIB no período 1970 a 1979 foi construído da seguinte 
forma. Primeiro, utilizaram-se os dados referentes à produção da indústria de transformação 
no período 1971-1974 para retroceder a série da produção da indústria geral (encontrada na 
página do IPEA desde 1975). Segundo, a seqüência resultante e a série de utilização da 
capacidade instalada na indústria, disponível desde 1970, foram dessazonalizadas. Terceiro, 
as oscilações trimestrais da utilização da capacidade foram aplicadas para recuar a série 
trimestral de produção industrial dessazonalizada (obtida no segundo passo) para o ano de 
1970. Obteve-se, assim, um indicador para desagregar a série do PIB a partir desse ano. 

Definido o indicador, a desagregação temporal da série anual do PIB foi feita a partir de três 
procedimentos alternativos: (i) utilizando diretamente o indicador para desagregar a série 
anual do PIB no período 1970 a 1981; (ii) aplicando diretamente o indicador para recuar a 
série do PIB trimestral, usando a série resultante para desagregar a série anual do PIB no 
período 1970 a 1981; e (iii) empregando o mesmo procedimento do item anterior, mas para 
desagregar a série completa, de 1970 a 2002. Utilizaram-se os métodos de Chow e Lin, 
Fernandez e Litterman, resultando, portanto, em nove séries para serem comparadas. 

Analisaram-se, em primeiro lugar, os efeitos do uso de cada procedimento, comparando-se as 
séries obtidas para os anos de 1980 e 1981 com a série obtida para o mesmo período na 
primeira seção

16
. Independentemente do método utilizado para a desagregação, verificou-se 

que o primeiro procedimento descrito acima redundou em séries (i) menos correlacionadas 
com o PIB trimestral em 1980 e 1981 e (ii) que exibiram taxas trimestrais de crescimento 
com maior variância no período. Os resultados obtidos a partir do primeiro procedimento 
foram, portanto, desqualificados. 

As variâncias das taxas trimestrais de crescimento no período 1970 a 1979 das três séries 
obtidas pela aplicação do segundo procedimento utilizando-se os três métodos de 
desagregação foram, então, comparadas. A aproximação obtida pelo método de Fernandez 
apresentou variância menor. Optou-se, finalmente, por conservar a série trimestral de 1970 a 
2002 obtida pelo método de Fernandez a partir do terceiro procedimento para evitar o 

                                                                                       

16
 Supostamente, mais próxima da “verdadeira” posto que foi obtida a partir de um indicador do próprio PIB 

trimestral. 
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problema de fazer a justaposição da série trimestral de 1970 a 1979 (obtida a partir da 
aplicação do segundo procedimento) com a série de 1980 a 2002 (obtida na primeira seção). 

7.9.2 Série de 1947 a 1969 

A desagregação temporal mecânica da série anual do PIB de 1947 a 1969 foi feita da 
seguinte forma: (i) utilizou-se o método de Boot et al. para obter uma série trimestral do PIB 
de 1940 a 2002

17
; (ii) a série do PIB desde 1970 foi expandida retroativamente por meio das 

taxas trimestrais de crescimento obtidas no primeiro passo, definindo-se um indicador; (iii) 
esse indicador foi usado para obter uma série trimestral desde 1940 a partir do método de 
Fernandez e; (iv) descartaram-se os resultados de 1940 a 1946. 

7.9.3 Série pré 1970 usando os dados do setor automotivo 

A partir da constatação de que o indicador de produção da indústria automotiva pode em tese 
ser adequado para efetuar uma desagregação temporal da série do PIB, realizou-se um 
exercício com as seguintes etapas: (i) a série do PIB até 1970 foi estendida retroativamente 
até 1956 por meio das variações percentuais trimestrais da série dessazonalizada do 
logaritmo da produção de automóveis

18
; (ii) a série resultante foi estendida até 1940 por meio 

das variações trimestrais de uma série do PIB mecanicamente desagregada, compondo-se um 
indicador e (iii) o indicador foi utilizado para promover a desagregação temporal do PIB, 
retendo-se apenas os dados posteriores a 1947. 

                                                                                       

17
 Utilizou-se a série histórica encontrada na página do IPEA. A razão para retroceder ainda mais no tempo foi a 

constatação feita no texto de que o uso de séries anuais mais longas melhora o desempenho do método de Boot et al. 
18

 Utilizou-se o logaritmo para levar em conta o fato de que a volatilidade da série de produção de automóveis é 
significativamente maior que a do PIB.  
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7.10   Série histórica do PIB trimestral I 
 

 

Quadro 37 – PIB Trimestral Brasileiro (dessazonalizado): 1990 = 100 (*) 
(Aproximação “mecânica” antes de 1970) 

Trimestre PIB Trimestre PIB Trimestre PIB Trimestre PIB Trimestre PIB Trimestre PIB 

I/47 7.88 I/57 14.90 I/67 27.57 I/77 68.45 I/87 102.64 I/97 121.67 
II/47 7.90 II/57 15.23 II/67 27.84 II/77 70.32 II/87 103.93 II/97 122.82 
III/47 8.00 III/57 15.61 III/67 28.31 III/77 70.03 III/87 99.05 III/97 124.34 
IV/47 8.18 IV/57 16.02 IV/67 28.97 IV/77 70.79 IV/87 100.00 IV/97 124.43 
I/48 8.44 I/58 16.46 I/68 29.82 I/78 71.43 I/88 103.40 I/98 122.15 
II/48 8.68 II/58 16.90 II/68 30.60 II/78 72.62 II/88 101.78 II/98 124.91 
III/48 8.88 III/58 17.32 III/68 31.32 III/78 73.96 III/88 100.97 III/98 124.55 
IV/48 9.05 IV/58 17.74 IV/68 31.98 IV/78 75.48 IV/88 99.23 IV/98 122.29 
I/49 9.20 I/59 18.15 I/69 32.57 I/79 76.54 I/89 99.30 I/99 123.19 
II/49 9.35 II/59 18.56 II/69 33.33 II/79 77.86 II/89 106.14 II/99 123.84 
III/49 9.51 III/59 18.99 III/69 34.25 III/79 78.10 III/89 106.94 III/99 124.25 
IV/49 9.69 IV/59 19.43 IV/69 35.33 IV/79 80.83 IV/89 105.82 IV/99 126.51 
I/50 9.87 I/60 19.88 I/70 36.57 I/80 84.89 I/90 102.34 I/00 128.67 
II/50 10.02 II/60 20.33 II/70 36.82 II/80 85.06 II/90 93.95 II/00 129.40 
III/50 10.16 III/60 20.77 III/70 37.71 III/80 85.96 III/90 102.90 III/00 129.87 
IV/50 10.26 IV/60 21.21 IV/70 38.47 IV/80 86.23 IV/90 100.80 IV/00 131.55 
I/51 10.35 I/61 21.64 I/71 39.55 I/81 84.76 I/91 95.97 I/01 133.46 
II/51 10.47 II/61 22.09 II/71 40.14 II/81 82.67 II/91 101.68 II/01 132.00 
III/51 10.63 III/61 22.54 III/71 43.19 III/81 80.86 III/91 104.95 III/01 130.74 
IV/51 10.84 IV/61 22.99 IV/71 43.66 IV/81 79.32 IV/91 101.54 IV/01 130.65 
I/52 11.08 I/62 23.46 I/72 44.82 I/82 81.87 I/92 100.54 I/02 133.02 
II/52 11.28 II/62 23.78 II/72 45.82 II/82 83.20 II/92 100.10 II/02 132.76 
III/52 11.45 III/62 23.95 III/72 46.99 III/82 83.37 III/92 100.03 III/02 134.08 
IV/52 11.57 IV/62 23.97 IV/72 48.79 IV/82 81.89 IV/92 101.27 IV/02 135.02 
I/53 11.66 I/63 23.84 I/73 50.19 I/83 78.98 I/93 103.66   
II/53 11.78 II/63 23.82 II/73 51.44 II/83 80.66 II/93 105.74   
III/53 11.94 III/63 23.92 III/73 53.69 III/83 80.41 III/93 106.28   
IV/53 12.14 IV/63 24.13 IV/73 57.13 IV/83 80.60 IV/93 106.05   
I/54 12.37 I/64 24.46 I/74 56.91 I/84 82.85 I/94 107.91   
II/54 12.64 II/64 24.70 II/74 56.39 II/84 83.93 II/94 108.36   
III/54 12.94 III/64 24.87 III/74 58.42 III/84 84.67 III/94 112.68   
IV/54 13.26 IV/64 24.95 IV/74 58.07 IV/84 86.51 IV/94 117.46   
I/55 13.62 I/65 24.96 I/75 58.59 I/85 88.34 I/95 118.22   
II/55 13.89 II/65 25.11 II/75 60.79 II/85 88.73 II/95 116.67   
III/55 14.06 III/65 25.41 III/75 60.78 III/85 92.11 III/95 114.66   
IV/55 14.15 IV/65 25.86 IV/75 61.50 IV/85 95.32 IV/95 115.72   
I/56 14.15 I/66 26.46 I/76 65.67 I/86 95.01 I/96 116.26   
II/56 14.22 II/66 26.93 II/76 66.19 II/86 95.78 II/96 117.78   
III/56 14.37 III/66 27.27 III/76 66.94 III/86 99.38 III/96 121.91   
IV/56 14.60 IV/66 27.48 IV/76 67.65 IV/86 101.62 IV/96 121.68   

(*) Dados oficiais do IBGE a partir de 1980. De 1970 a 1979, série aproximada a partir de dados referentes à atividade 
industrial. De 1947 a 1969, série desagregada temporalmente a partir de métodos puramente numéricos. 
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7.11    Série histórica do PIB trimestral II 
 

 

 

Quadro 38 – PIB Trimestral Brasileiro (dessazonalizado): 1990 = 100 (*) 
(Utilizando os dados da indústria automobilística antes de 1970) 

Trimestre PIB Trimestre PIB Trimestre PIB Trimestre PIB Trimestre PIB Trimestre PIB 

I/47 7.88 I/57 14.97 I/67 26.87 I/77 68.49 I/87 102.52 I/97 121.72 
II/47 7.90 II/57 15.51 II/67 27.77 II/77 70.25 II/87 103.74 II/97 122.85 
III/47 7.99 III/57 15.83 III/67 28.89 III/77 70.04 III/87 99.26 III/97 124.30 
IV/47 8.18 IV/57 15.44 IV/67 29.16 IV/77 70.81 IV/87 100.10 IV/97 124.39 
I/48 8.43 I/58 17.51 I/68 29.42 I/78 71.48 I/88 103.18 I/98 122.29 
II/48 8.67 II/58 16.98 II/68 30.37 II/78 72.65 II/88 101.69 II/98 124.80 
III/48 8.88 III/58 16.91 III/68 31.40 III/78 73.95 III/88 101.00 III/98 124.45 
IV/48 9.06 IV/58 17.02 IV/68 32.53 IV/78 75.41 IV/88 99.52 IV/98 122.36 
I/49 9.20 I/59 18.12 I/69 33.25 I/79 76.46 I/89 99.72 I/99 123.18 
II/49 9.35 II/59 18.62 II/69 33.68 II/79 77.79 II/89 106.07 II/99 123.83 
III/49 9.51 III/59 19.07 III/69 34.71 III/79 78.18 III/89 106.78 III/99 124.28 
IV/49 9.69 IV/59 19.32 IV/69 33.84 IV/79 80.90 IV/89 105.63 IV/99 126.49 
I/50 9.87 I/60 19.69 I/70 36.13 I/80 84.85 I/90 102.27 I/00 128.62 
II/50 10.03 II/60 20.14 II/70 36.80 II/80 85.15 II/90 94.44 II/00 129.42 
III/50 10.16 III/60 20.78 III/70 37.91 III/80 86.00 III/90 102.60 III/00 129.93 
IV/50 10.26 IV/60 21.57 IV/70 38.73 IV/80 86.15 IV/90 100.70 IV/00 131.52 
I/51 10.35 I/61 21.73 I/71 39.71 I/81 84.64 I/91 96.33 I/01 133.29 
II/51 10.47 II/61 22.39 II/71 40.23 II/81 82.59 II/91 101.64 II/01 131.95 
III/51 10.63 III/61 22.72 III/71 43.04 III/81 80.88 III/91 104.66 III/01 130.82 
IV/51 10.84 IV/61 22.43 IV/71 43.56 IV/81 79.50 IV/91 101.50 IV/01 130.79 
I/52 11.08 I/62 23.72 I/72 44.75 I/82 81.91 I/92 100.52 I/02 133.01 
II/52 11.28 II/62 23.65 II/72 45.81 II/82 83.19 II/92 100.09 II/02 132.83 
III/52 11.45 III/62 23.79 III/72 47.03 III/82 83.33 III/92 100.05 III/02 134.07 
IV/52 11.57 IV/62 23.99 IV/72 48.83 IV/82 81.90 IV/92 101.27 IV/02 134.96 
I/53 11.67 I/63 23.15 I/73 50.25 I/83 79.12 I/93 103.60   
II/53 11.78 II/63 23.85 II/73 51.53 II/83 80.59 II/93 105.64   
III/53 11.94 III/63 24.26 III/73 53.71 III/83 80.35 III/93 106.28   
IV/53 12.13 IV/63 24.46 IV/73 56.98 IV/83 80.58 IV/93 106.20   
I/54 12.36 I/64 24.57 I/74 56.86 I/84 82.78 I/94 108.04   
II/54 12.63 II/64 24.71 II/74 56.46 II/84 83.91 II/94 108.57   
III/54 12.94 III/64 24.84 III/74 58.37 III/84 84.72 III/94 112.65   
IV/54 13.29 IV/64 24.85 IV/74 58.09 IV/84 86.55 IV/94 117.16   
I/55 13.65 I/65 25.20 I/75 58.60 I/85 88.36 I/95 117.95   
II/55 13.91 II/65 25.40 II/75 60.69 II/85 88.85 II/95 116.61   
III/55 14.06 III/65 25.38 III/75 60.78 III/85 92.10 III/95 114.84   
IV/55 14.10 IV/65 25.38 IV/75 61.59 IV/85 95.19 IV/95 115.86   
I/56 14.08 I/66 27.51 I/76 65.57 I/86 95.06 I/96 116.41   
II/56 14.17 II/66 26.78 II/76 66.18 II/86 95.90 II/96 117.87   
III/56 14.39 III/66 27.09 III/76 66.99 III/86 99.33 III/96 121.74   
IV/56 14.70 IV/66 26.75 IV/76 67.70 IV/86 101.50 IV/96 121.62   

(*) Dados oficiais do IBGE a partir de 1980. De 1970 a 1979, série aproximada a partir de dados referentes à atividade 
industrial. De 1957 a 1969, série aproximada a partir de dados da indústria automobilística. De 1947 a 1956, série 
desagregada temporalmente a partir de métodos puramente numéricos.

 
Utilizando-se o intervalo de confiança de dois 

desvios padrão, verifica-se que esta série e a apresentada no quadro 37 são estatisticamente equivalentes. O intervalo de 
confiança de um desvio padrão revela discrepância em 27 trimestres. 
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7.12    A curva IS 

Apresenta-se neste apêndice uma estimativa da “curva IS” utilizando uma série do PIB mais 
longa que a usual. Deve-se iniciar, naturalmente, escolhendo uma série referente ao 
comportamento do juro em termos reais. Utilizaram-se os dados mensais da taxa selic, 
deflacionados pelo IPC-FIPE centrado, desde 1974, todos disponibilizados eletronicamente 
pelo IPEA

19
. A série foi acumulada por trimestres e anualizada. Nos meses em que a taxa de 

juro real anualizada superou 50%, substituiu-se o valor pela média do mês anterior e 
posterior. Esse ajuste foi feito porque, tipicamente, ocorrem taxas anormalmente elevadas em 
momentos de congelamentos de preços. 

O quadro 39 apresenta a evolução do crescimento trimestral do PIB e da taxa de juro real em 
períodos sucessivos de seis anos. Note-se a forte elevação da volatilidade do crescimento na 
segunda metade dos anos 80. Os dois últimos períodos retratam uma fase de estabilização da 
economia, porém em um “equilíbrio” de baixo crescimento e juro real elevado. 

Quadro 39 – Evolução do crescimento e da taxa de juro real no Brasil (*) 

Estatística 1974-1979 1980-1985 1986-1991 1992-1997 1998-2002 

Crescimento do PIB Trimestral Anualizado (%) 

Primeiro Percentil 3.4 -2.6 -7.0 -0.4 -0.9 
Mediana 4.8 2.7 1.7 2.3 2.2 
Média 6.5 3.2 2.3 3.6 1.8 
Terceiro Percentil 8.0 8.8 10.4 5.8 5.4 
Intervalo Interquartil 4.6 11.4 17.4 6.2 6.3 

Juro Real Anualizado (%) (*) 

Primeiro Percentil -9.8 -8.7 -8.5 15.6 7.9 
Mediana -4.8 3.3 7.9 20.6 13.9 
Média -4.0 6.4 4.8 22.0 15.4 
Terceiro Percentil 4.2 24.7 16.9 26.1 19.9 
Intervalo Interquartil 14.0 33.4 25.3 10.5 12.0 
 (*) O juro real foi definido como sendo a taxa selic mensal anualizada deflacionada pela variação do índice de 
custo de vida da FIPE centrado. A variação do índice centrado no mês t é igual à média geométrica das 
variações originais referentes aos meses t e t+1. Para o cômputo das estatísticas da tabela, os meses em que 
a taxa de juro real resultou valor maior do que 50% ao ano foram ajustados pela média das taxas em t-1 e t+1. 
 

                                                                                       

19
 Lembrando que a variação do índice centrado no mês t é a média geométrica das variações dos índices usuais nos 

meses t e t+1. 
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Figura 33 – Ciclos do PIB e Juro Real 
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Figura 34 – Curva IS em dois momentos da história 
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A figura 33 mostra a relação entre as flutuações do juro real e os ciclos do produto
20

. Até o 
final dos anos 80, a curva IS aparece de forma nítida, retratando uma relação claramente 
negativa entre o nível do juro real e a posição cíclica da economia. A mudança de 

                                                                                       

20
 O juro real refere-se à medida definida acima livre de componentes irregulares que oscilam entre 2 e 3 trimestres. 

O “hiato do produto” é definido como o componente cíclico que oscila em períodos entre 1,5 e 8 anos. Os 
componentes cíclicos foram determinados utilizando-se a aproximação ótima do filtro ideal sob a hipótese de que as 
séries seguem um passeio aleatório com “drift”, de acordo com metodologia descrita em Christiano e Fitzgerald 
(1999). 
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comportamento a partir de 1989 pode ser constatada mais facilmente na figura 34. A relação 
entre o patamar do juro real e o “hiato do produto” torna-se menos evidente depois deste ano. 

De modo a avaliar a evolução da relação entre juro real e “hiato do produto” ao longo do 
tempo, estimou-se uma especificação convencional da curva IS 

  (70) α α−= + + +t 1 t 1 2H c H J εt t

em que c é uma constante, Ht é o “hiato do produto” e Jt é o juro real, ambos no trimestre t, 
os α’s são parâmetros e εt  um distúrbio aleatório. A regressão (70) foi estimada para perídos 
sucessivos de cinco anos, iniciando-se com o período 1974.1 – 1978.4 e terminando com o 
período 1998.1 – 2002.4. 

O modelo (70) permite definir a taxa de juro real compatível com “hiato do produto” nulo, 
ou seja, uma situação em que a política monetária é neutra e permite que a economia se 
expanda a curto prazo de acordo com o potencial. Definindo Ht  = Ht-1 = 0 em (70), o juro 
real neutro é definido como: 

 α
∗ −=t

2

cJ  (71) 

Quadro 40 – Distribuição do juro real de equilíbrio (*) 
Juro real  

de equilíbrio 
Número  

de Trimestres % 

[-100, -80) 1 1.0 
[-60, -40) 2 2.1 
[-40, -20) 2 2.1 
[-20, 0) 23 23.7 
[0, 20) 40 41.2 

[20, 40) 26 26.8 
[40, 60) 1 1.0 

[160, 180) 1 1.0 
[180, 200) 1 1.0 

Total 97 100.0 
(*) Juro real de equilíbrio a curto prazo obtido de acordo com (26) em 97 
estimativas de (25) com amostras sucessivas de cinco anos. 
 

O quadro 40 mostra a distribuição do juro real neutro em 97 estimativas do modelo (70) com 
amostras sucessivas de cinco anos. O juro real neutro é estimado entre –20% ao ano e 40% 
ao ano em cerca de 92% dos modelos

21
. 

A análise da significância do parâmetro associado ao juro real ( ), revela que o mesmo foi 
estatisticamente diferente de zero nos seguintes períodos: (i) entre 1975.1 e 1984.4, (ii) entre 
1985.1 e 1991.4 e (iii) entre 1995.1 e 2002.4. No período intermediário, no entanto, o sinal 

α2

                                                                                       

21
 De modo geral, o juro gravitou entre –10% ao ano e 10% ao ano até o início de 1992, quando o patamar passou a 

ser entre 20% ao ano e 30% ao ano. Nos últimos anos, tem havido leve tendência de queda. 
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de  é positivo, o que não faz sentido econômico. Essa observação sugere que a curva IS 
desaparece nos períodos de maior instabilidade, quando aumentam as volatilidades do 
crescimento e do juro real. 

α2

Figura 35 – Curva IS nos períodos de maior estabilidade econômica 
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Considere-se, doravante, os dois períodos relevantes (1975.1-1984.4 e 1995.1-2002.4) como 
sendo, respectivamente os períodos I e II. A figura 35 sugere que nos períodos I e II a 
inclinação da curva IS foi aproximadamente igual, com uma diferença de intercepto. O 
quadro 41 mostra os parâmetros da curva IS nos dois períodos. No primeiro período, o juro 
real de equilíbrio foi -1,6% ao ano e, no segundo, 15,9% ao ano.  

Quadro 41 – Curva IS em dois períodos 
Parâmetro Coeficiente Probabilidade  

da estatística t 

Período I: 1975.1 a 1984.4 

c  -0.07 0.62 

α1  0.78 0.00 

α2  -0.04 0.00 

Juro Real  
De Equilíbrio -1.61  

Período II: 1995.1 a 2002:4 

c  0.99 0.00 

α1  0.78 0.00 

α2  -0.06 0.00 

Juro Real  
De Equilíbrio 15.94  

 

151 



 

Finalmente, a figura 36 mostra as funções de resposta nos dois períodos. Partindo de uma 
situação de equilíbrio, a queda de um ponto percentual do juro real anualizado no trimestre t 
provoca elevação do “hiato do produto” para cerca de 0,19 e 0,28 nos períodos I e II, 
respectivamente.  

Figura 36 – Resposta do produto à queda de um ponto do juro real 
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No período I, a média do índice do PIB com base em 1990 foi 76,3. No período II, esta 
média foi 125,3. Portanto, em termos percentuais, verifica-se que não houve mudança 
significativa na forma que a economia reage à política monetária nos dois períodos em 
questão: o “hiato do produto” aumenta cerca de 0,2% após a elevação de um ponto 
percentual do juro real. 

Mesmo a velocidade de convergência é semelhante. Nos dois períodos, cerca de 22% do 
impacto ocorre no trimestre t, 63% no trimestre t+4 e 86% no trimestre t+8. 
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7.13    A relação entre inflação e crescimento 

O quadro 42 mostra a evolução histórica trimestral do deflator implícito do PIB brasileiro. A 
série foi construída a partir das técnicas de desagregação temporal descritas no capítulo 3

22
. 

Obtém-se a série anual da variação do deflator implícito e o índice mensal de inflação da 
FIPE, disponível desde 1939, na página do IPEA. Este último foi utilizado para fazer a 
desagregação temporal do índice anual deflator implícito (método de Fernandez)

23
. 

Quadro 42 – Deflator implícito do PIB: variação % trimestral (*) 

Trimestre Defl. 
Impl. Trimestre Defl. 

Impl. Trimestre Defl. 
Impl. Trimestre Defl. 

Impl. Trimestre Defl. 
Impl. Trimestre Defl. 

Impl. 

I/47 19.17 I/57 6.01 I/67 7.08 I/77 13.61 I/87 35.12 I/97 1.96 
II/47 -4.74 II/57 1.17 II/67 6.09 II/77 10.31 II/87 66.18 II/97 3.20 
III/47 -3.16 III/57 4.00 III/67 5.74 III/77 6.56 III/87 7.15 III/97 0.28 
IV/47 -0.85 IV/57 1.09 IV/67 5.34 IV/77 8.87 IV/87 27.26 IV/97 2.59 
I/48 6.40 I/58 1.90 I/68 6.97 I/78 8.84 I/88 40.45 I/98 1.72 
II/48 3.80 II/58 1.27 II/68 7.15 II/78 10.06 II/88 59.17 II/98 3.31 
III/48 1.69 III/58 2.11 III/68 4.52 III/78 9.02 III/88 69.79 III/98 -0.67 
IV/48 -5.79 IV/58 6.60 IV/68 5.75 IV/78 5.84 IV/88 91.76 IV/98 0.44 
I/49 3.28 I/59 12.08 I/69 4.29 I/79 10.29 I/89 46.65 I/99 2.19 
II/49 2.07 II/59 3.12 II/69 6.20 II/79 7.62 II/89 49.24 II/99 -0.81 
III/49 -0.43 III/59 8.05 III/69 4.49 III/79 12.40 III/89 116.02 III/99 1.71 
IV/49 3.17 IV/59 8.80 IV/69 3.73 IV/79 15.72 IV/89 197.04 IV/99 2.50 
I/50 3.49 I/60 7.55 I/70 3.68 I/80 12.77 I/90 465.25 I/00 1.03 
II/50 1.62 II/60 3.45 II/70 3.62 II/80 17.35 II/90 70.05 II/00 1.35 
III/50 5.33 III/60 4.47 III/70 4.54 III/80 19.49 III/90 65.04 III/00 4.44 
IV/50 -1.55 IV/60 7.89 IV/70 3.51 IV/80 21.51 IV/90 78.84 IV/00 1.34 
I/51 7.59 I/61 8.64 I/71 6.76 I/81 21.15 I/91 62.55 I/01 1.57 
II/51 7.70 II/61 5.28 II/71 4.90 II/81 18.10 II/91 23.24 II/01 1.80 
III/51 1.75 III/61 7.90 III/71 3.32 III/81 20.39 III/91 41.44 III/01 2.55 
IV/51 0.18 IV/61 9.09 IV/71 3.17 IV/81 16.40 IV/91 82.36 IV/01 1.34 
I/52 10.37 I/62 9.75 I/72 4.39 I/82 18.64 I/92 79.79 I/02 0.64 
II/52 1.98 II/62 9.24 II/72 3.09 II/82 22.81 II/92 79.41 II/02 0.16 
III/52 -0.35 III/62 11.00 III/72 6.36 III/82 18.38 III/92 80.06 III/02 2.12 
IV/52 -2.29 IV/62 12.90 IV/72 4.72 IV/82 16.56 IV/92 84.06 IV/02 5.37 
I/53 11.88 I/63 14.61 I/73 7.06 I/83 23.27 I/93 84.43   
II/53 -0.76 II/63 14.10 II/73 7.10 II/83 19.90 II/93 100.05   
III/53 0.23 III/63 15.41 III/73 7.13 III/83 29.42 III/93 122.73   
IV/53 2.39 IV/63 18.21 IV/73 5.50 IV/83 21.01 IV/93 155.05   
I/54 8.12 I/64 21.28 I/74 10.12 I/84 31.64 I/94 231.28   
II/54 7.95 II/64 14.16 II/74 8.68 II/84 31.73 II/94 304.63   
III/54 5.11 III/64 15.26 III/74 5.76 III/84 31.08 III/94 34.34   
IV/54 3.71 IV/64 18.78 IV/74 6.35 IV/84 32.75 IV/94 29.97   
I/55 5.41 I/65 18.82 I/75 7.18 I/85 34.97 I/95 20.13   
II/55 2.39 II/65 11.30 II/75 8.20 II/85 27.56 II/95 19.09   
III/55 1.90 III/65 11.40 III/75 8.52 III/85 35.87 III/95 13.85   
IV/55 1.42 IV/65 7.87 IV/75 6.42 IV/85 49.00 IV/95 9.01   
I/56 6.48 I/66 17.03 I/76 12.01 I/86 42.89 I/96 5.74   
II/56 3.25 II/66 9.45 II/76 7.73 II/86 19.77 II/96 6.31   
III/56 6.51 III/66 3.73 III/76 8.97 III/86 16.63 III/96 2.75   
IV/56 4.81 IV/66 3.81 IV/76 7.38 IV/86 24.86 IV/96 1.65   

(*) Desagregação temporal da série anual do deflator implícito utilizando-se a variação do índice de custo de vida da FIPE 
como indicador e o método de Fernandez. Testes estatísticos mostraram que o índice da FIPE reproduz melhor o deflator 
implícito que o IPCA. A inflação desprezada na transição do Plano Real foi distribuída linearmente ao longo dos seis 
primeiros meses de 1994. 
 

                                                                                       

22
 Utilizando logaritmos, é simples ajustar os métodos de desagregação temporal de modo a fazer com que o 

produto de uma série se ajuste a um total anual. 
23

 Testes estatísticos feitos com as variações mensais do índice de custo de vida da FIPE e do índice de preços ao 
consumidor amplo do IBGE mostraram que as variações anuais do primeiro são mais correlacionadas com o deflator 
implícito do PIB.  
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A figura 37 mostra a evolução do coeficiente de correlação móvel de dez anos da inflação e 
do produto para ciclos de periodicidade pertencentes ao intervalo entre três e dez anos. 
Observe-se que (i) antes de 1960, o coeficiente era elevado, superior a 80%. Ao mesmo 
tempo em que ocorreu uma aceleração inflacionária do início dos anos 60, o coeficiente de 
correlação caiu; (ii) um padrão semelhante ocorreu após 1985, com rápida queda do 
coeficiente no período de descontrole inflacionário e (iii) desde a estabilização obtida pelo 
Plano Real, em 1994, os dados sugerem que a Curva de Phillips (em freqüências baixas) 
ainda não teria reaparecido totalmente. 

Figura 37 – Correlação entre os ciclos do produto e da inflação 
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