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2 Introdução 

Ciclos econômicos brasileiros. Este é o assunto que aproxima os três 

capítulos desta tese – elaborados separadamente como artigos independentes. 

Pelo menos duas razões tornam o tema relevante. 

Primeiro, a análise criteriosa das características dos ciclos deve fazer parte de 

qualquer avaliação do desempenho econômico brasileiro a longo prazo. 

Segundo, a aplicação do modelo prototípico de metas inflacionárias 

atualmente em uso pelas autoridades monetárias pressupõe a existência de 

uma medida adequada do “hiato do produto” para a estimação da curva IS. 

Ocorre que os procedimentos usuais para isolar o “hiato do produto” são 

iguais aos aplicados para extrair os ciclos econômicos1. 

Estudam-se três questões práticas atinentes à caracterização dos ciclos 

econômicos e à estimativa do hiato do produto com a finalidade de calibração 

da política monetária. 

O primeiro artigo aplica uma abordagem estrutural para isolar o “hiato do 

produto”, usando a metodologia proposta por Chari et al. (2003) para 

decompor os ciclos reais em componentes associados a flutuações de 

demanda e de oferta. Trata-se de um desvio em relação à prática comum de 

associar a noção de produto potencial aos componentes do PIB que oscilam 

em baixa freqüência – em outras palavras, uma medida de sua tendência. 

                                                                                       

1
 A questão da estimativa do PIB potencial foi recentemente levantada no Relatório de Inflação do Banco Central 

referente ao último trimestre de 2003. 
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A aplicação mecânica de filtros para extrair os componentes cíclicos do PIB 

incorre no problema de considerar oscilações originadas na oferta agregada – 

que não fazem parte da tendência da série – como pertencentes ao “hiato”.  

Como se sabe, no entanto, um crescimento econômico maior derivado de 

incremento de produtividade não causa inflação. Ao contrário, mantida a 

demanda agregada, o deslocamento da oferta para a direita provoca queda de 

inflação. Filtros mecânicos não fazem esta distinção. Qualquer componente 

cíclico de freqüência menor do que um dado valor arbitrário é considerado 

como parte do “hiato” independentemente de sua origem. Esta fonte potencial 

de erro poderia levar à conclusão de que um banco central que estima o hiato 

utilizando filtros atua de forma ineficiente e, de certa forma, equivocada. 

A aplicação de uma metodologia de contabilidade de ciclos permite 

segmentar as flutuações da produção industrial brasileira originadas em 

choques de produtividade e choques que distorcem as escolhas das famílias 

entre trabalho e consumo. Chari et al. (2003) demonstram que tais fontes 

estilizadas de oscilações abrangem os ciclos originados por modelos que 

incorporam explicitamente uma série de distorções. Por exemplo, economias 

cujas oscilações derivam de choques monetários e preços rígidos produzem 

séries de dados equivalentes aos de uma economia prototípica que apresenta 

um imposto variável sobre a remuneração do trabalho. 

Sugere-se que choques de produtividade e choques derivados de uma 

“cunha” variável sobre a renda do trabalho podem ser associados, 

respectivamente, a perturbações de oferta e perturbações de demanda. Esta 

decomposição estrutural permite definir uma medida de produto potencial 
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mais afinada com a teoria econômica, livre dos problemas associados à 

aplicação mecânica de filtros inspirados na teoria da representação espectral. 

A análise dos dados brasileiros sugere que: 

1. A maior parte das oscilações do produto industrial observadas desde 

1991 tem origem na oferta, devendo fazer parte do “PIB potencial” e 

não do “hiato do produto”; 

2. Mudanças do patamar de juro real têm efeitos maiores sobre a 

produtividade da economia do que sobre a demanda agregada e, 

conseqüentemente, sobre o “PIB potencial”, indicando um caminho 

para pesquisa posterior para entender as razões desse efeito; 

3. Se for verdade que os juros reais afetam mais a oferta do que a 

demanda, é possível que a política monetária atualmente em curso 

esteja sendo perversa do ponto de vista do nível de atividade e até 

mesmo da inflação; 

4. O efeito dos choques de demanda sobre a inflação sugere a existência 

de uma relação de Phillips, embora os coeficientes estimados não 

sejam estatisticamente significativos. 

O segundo artigo considera uma questão de ordem prática no cômputo do 

“hiato do produto” com o objetivo de usar a estimativa para calibrar a política 

monetária, uma vez que se opta pela abordagem não estrutural de aplicar 

filtros para isolar os componentes cíclicos da série. 

Rotineiramente, o Banco Central utiliza o filtro Hodrick Prescott para extrair 

os ciclos do índice mensal de produção industrial. As razões são simples: (i) 

os dados da produção industrial podem ser considerados boas proxies para o 
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comportamento do PIB e (ii) o filtro Hodrick Prescott, por ser assimétrico, 

permite a decomposição da série entre tendência e ciclo “na ponta”. 

Filtros com esta característica têm a desvantagem de introduzir um 

deslocamento de fase entre o componente extraído e o ciclo verdadeiro. A 

literatura sugere, no entanto, que este prejuízo não é importante do ponto de 

vista quantitativo. Um problema grave é o fato de que os ciclos obtidos não 

são estacionários. A aplicação de um filtro assimétrico resulta estimativas que 

serão revisadas na medida em que novas informações forem disponibilizadas. 

Por esta razão, alguns autores sugerem descartar as informações referentes 

aos últimos anos da série para que seja possível aplicar filtros simétricos e 

estacionários. Um Banco Central não pode acatar esta sugestão porque a 

prática da política monetária requer analisar as séries econômicas na ponta. 

Tendo isso em vista, avalia-se comparativamente o desempenho de alguns 

filtros, contrapondo o filtro Hodrick Prescott com filtros Band Pass 

alternativos . Em particular, considera-se a magnitude do erro e a precisão da 

estimativa do ciclo na ponta da série relativamente ao valor do ciclo extraído 

com o benefício de conhecer a história. 

A escolha do filtro mais apropriado depende das características do modelo 

que melhor descreve as propriedades da série que se quer filtrar, no caso em 

questão, o PIB trimestral. Infelizmente, contudo, há mais de um modelo 

capaz de descrever adequadamente as propriedades estatísticas dessa 

variável. O analista é obrigado a se comprometer com um deles. 

A primeira dificuldade é caracterizar a tendência do PIB a longo prazo, 

lembrando que, para isolar os ciclos, é preciso compreender a natureza da 

tendência. Modelos distintos – (i) especificações que supõem uma tendência 
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determinista com poucas “quebras estruturais” e (ii) modelos cuja tendência é 

estocástica – são capazes de descrever com igual acurácia a trajetória 

observada pela economia brasileira entre 1970 e 2002. Essa ambigüidade 

motiva a análise das propriedades dos filtros para as duas classes de modelos. 

Para os diversos modelos estimados, compara-se o desempenho de três filtros 

alternativos para estimar os componentes cíclicos do PIB em “tempo real”: (i) 

o filtro aproximado ótimo, que leva em consideração as propriedades 

estatísticas da série; (ii) o filtro aproximado ótimo que leva em consideração 

apenas a caraterização da tendência da série, supondo resíduos i.i.d em torno 

dessa tendência2 e (iii) o filtro Hodrick Prescott, utilizado pelo Banco Central. 

Há também o problema de escolher o benchmark a partir do qual a 

performance dos filtros é comparada. Novamente, não há uma resposta única 

para este problema. Realizaram-se, portanto, dois exercícios de comparação: 

1. Supondo que os ciclos verdadeiros do PIB podem ser obtidos pela 

aplicação da aproximação ótima do filtro ideal (levando em 

consideração o modelo que supostamente descreve a série) sujeita à 

restrição de que o filtro deve ser simétrico e estacionário, com janela 

temporal de quarenta trimestres e; 

2. Supondo que os ciclos verdadeiros do PIB podem ser obtidos pela 

aplicação de um filtro simétrico e estacionário “quase ideal” (que 

ignora o modelo da série), com janela temporal de mil trimestres. 

                                                                                       

2
 No caso em que a tendência é determinista, trata-se de uma versão assimétrica do filtro proposto por Baxter e King 

que, como ficará claro, é uma aproximação ótima no caso de resíduos i.i.d. No caso em que a tendência é 
estocástica, aplica-se a “aproximação padrão” proposta por Christiano e Fitzgerald, ótima no caso em que a série 
segue um passeio aleatório com drift. 
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O primeiro exercício foi conduzido sobre a série original e replicado a 750 

séries artificiais supondo-se as diferentes hipóteses quanto ao modelo 

descritivo do PIB. O segundo exercício foi realizado em 250 séries artificiais 

de 1130 trimestres geradas de acordo com os diversos modelos considerados3. 

As seguintes conclusões foram extraídas, independentemente da forma como 

o processo estocástico gerador do PIB foi caracterizado: 

1. A qualidade das estimativas dos ciclos “em tempo real” tipicamente 

não é boa. O erro médio dos melhores filtros se aproxima de 80% do 

valor do “hiato do produto” conhecido com o benefício da história; 

2. O ganho de performance dos filtros band pass é elevado em relação 

ao filtro Hodrick Prescott, no que se refere tanto ao viés quanto à 

precisão – ou seja, o Banco Central não utiliza o melhor filtro; 

3. A caracterização da persistência da série em torno da tendência 

melhora apenas marginalmente a performance do filtro aproximado. 

Na prática, uma vez aceita uma das classes de modelos no tocante à 

tendência, não faz diferença expressiva extrair os ciclos supondo que 

os resíduos em torno da tendência sejam i.i.d. 

4. Além disso, há uma conclusão que depende do modelo atribuído à 

tendência da série. Admitindo a caracterização da tendência como um 

processo determinista com duas “quebras” estruturais, observa-se que 

a variância dos ciclos parece ser maior atualmente do que no período 

de crescimento acelerado. 

                                                                                       

3
 No segundo exercício, as propriedades sintetizadas pelos modelos foram usadas para gerar as séries mas não foram 

usadas para gerar a função de transferência dos filtros. O “filtro ideal”, aplicado sobre séries de tamanho infinito, 
independe dessas propriedades. O exercício supõe que uma série de 250 anos é “infinita”. 
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O terceiro artigo propõe um objetivo ambicioso: retroceder a série do PIB 

trimestral brasileiro, hoje disponível apenas desde 1980. Por meio de técnicas 

de desagregação temporal de séries, sugere-se que é possível obter uma 

aproximação razoável da série do PIB trimestral desde 1970, perfeitamente 

compatível com os dados anuais das Contas Nacionais. 

O aperfeiçoamento do banco de dados econômicos do Brasil é uma tarefa 

cujo benefício é evidente. O ano de 1980 é um “divisor de águas” da 

economia. A obtenção de séries trimestrais consistentes que cubram uma 

parte do período anterior, além do ganho de graus de liberdade, abre uma 

janela interessante para a comparação de momentos aparentemente distintos 

da história econômica recente do Brasil. 

Por exemplo, verifica-se que a curva IS aparece de forma clara em dois 

períodos de maior estabilidade de preços: entre 1975.1 e 1984.4 e entre 

1995.1 e 2002.4. Os dois períodos são diferentes em termos da taxa média de 

expansão do PIB. No entanto, é interessante observar que a resposta típica da 

economia a mudanças do juro real não se modificou expressivamente, 

sugerindo uma certa estabilidade dessa relação. 

No final dos anos 80, houve um debate sobre assunto correlato nos Estados 

Unidos. Em uma série de artigos, a economista Christina Romer reavaliou a 

qualidade dos dados históricos americanos, concluindo que não havia base 

estatística que suportasse o consenso prevalecente de que os ciclos haviam se 
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tornado menos voláteis no pós-guerra. Nesse contexto, Nathan Balke e 

Robert Gordon propuseram uma nova série histórica para o PNB americano4. 

Não se trata aqui de comparar o primeiro artigo desta tese com os trabalhos 

de Romer, Balke e Gordon. O escopo é diferente e, até onde sei, não há 

informações que permitam replicar exatamente os referidos estudos para o 

Brasil. Ainda assim, creio ser possível aplicar a metodologia usada no 

terceiro artigo para obter uma série trimestral consistente dos principais 

componentes do produto interno bruto até 1970, aumentando em cerca de 

45% o conjunto de informações hoje diponível. 

Este banco de dados ampliado poderia ajudar a estudar as conseqüências do 

descontrole inflacionário sobre a volatilidade do produto e, posteriormente, 

os efeitos obtidos com a estabilização. Alguns resultados encontrados na 

análise do segundo capítulo sugerem que o período de instabilidade 

monetária foi acompanhado de maior instabilidade do produto. 

Curiosamente, no entanto, a estabilização dos preços não parece ter sido 

acompanhada de estabilização significativa do produto5. Isso indica um 

caminho para investigar onde estão as vulnerabilidades que têm tornado a 

economia brasileira tão volátil. 

                                                                                       

4
 Ver Balke, N. e Gordon, R. (1989) “The Estimation of Pre-War Gross National Product: Methodology and New 

Evidence”, Journal of Political Economy, 97-1, 38-92, Romer, C. (1999) “Changes in Business Cycles: Evidence 
and Explanations”, Journal of Economic Perspectives, 13-2, 23-44 e as referências indicadas neste artigo. 
5
 Ver os dados do quadro 20 referentes à hipótese de que, a menos de alguns momentos de mudança estrutural, a 

tendência de crescimento da economia é determinista. 
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3 Decomposição dos Ciclos do PIB Brasileiro 

3.1 Introdução 

Chari, Kehoe e McGrattan (2003) propuseram recentemente um método para 

analisar os ciclos econômicos. De acordo com o procedimento sugerido, as 

fricções que originam flutuações econômicas podem ser classificadas em três 

categorias. Este trabalho aplica a metodologia aos dados brasileiros e discute 

a relação dos resultados com possíveis medidas do “hiato do produto”. 

O procedimento de decomposição de ciclos apresentado por Chari et al. 

baseia-se em um resultado de equivalência. Demonstra-se que modelos 

econômicos que apresentam diversos tipos de fricções podem ser 

considerados equivalentes a um modelo de crescimento prototípico no qual se 

inserem três “cunhas” variáveis no tempo. Essas cunhas se parecem – e são 

assim motivadas – com choques de produtividade e impostos que incidem 

sobre a renda dos fatores de produção – trabalho e capital6. 

Chari et al. mostram que o comportamento dos dados gerados por um modelo 

no qual a tecnologia é constante mas há fricções variáveis que dificultam o 

acesso de alguns setores aos canais de financiamento não pode ser 

distinguido do comportamento dos dados gerados por um modelo em que a 

produtividade é variável7. Os modelos de preços rígidos e choques 

monetários, por sua vez, equivalem a um modelo com imposto variável sobre 

o trabalho. Já um modelo com fricções de financiamento ao investimento 

                                                                                       

6
 Chari, Kehoe e McGrattan consideram os gastos do governo como sendo uma quarta “cunha”. 

7
 Fricções de financiamento desse tipo são encontradas, por exemplo, em Bernanke e Gertler (1989). 
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gera dados idênticos aos do modelo prototípico de crescimento acrescido de 

uma taxa de impostos variável sobre o capital. Estes exemplos levam os 

autores a chamarem estas distorções variáveis de “cunha de eficiência”, 

“cunha do trabalho” e “cunha do investimento”. 

A partir dos dados observados e das condições de equilíbrio do modelo 

prototípico é possível computar as séries com a evolução destas cunhas. 

Estas, por sua vez, são usadas para alimentar o protótipo calibrado. Desta 

forma, as flutuações do PIB podem ser associadas às cunhas, individualmente 

ou combinadas. Por construção, o efeito simultâneo das três cunhas é igual à 

oscilação total do produto. Neste sentido, a metodologia é um procedimento 

contábil, análogo às decomposições de crescimento econômico tradicionais. 

Aplica-se a metodologia às oscilações da indústria brasileira a partir de 1991. 

Como resultado, obtém-se que as cunhas de eficiência e do trabalho são 

responsáveis por quase a totalidade das flutuações observadas no período. 

Isto indica que a cunha de investimento tem papel pequeno como geradora 

dos ciclos brasileiros. Este resultado sugere que os ciclos brasileiros não são 

devidos a distorções que desestimulam os investimentos. Provavelmente, as 

distorções do mercado de crédito e os juros elevados provocam oscilações 

cíclicas porque tornam o país menos produtivo. 

A seguir, supõe-se que as flutuações derivadas da cunha de eficiência são 

associadas a choques de oferta e que as flutuações causadas pela cunha do 

trabalho referem-se a choques de demanda. A partir dessas associações, 

analisam-se as relações existentes entre os ciclos causados por choques de 

oferta e de demanda com variáveis de política monetária. Finalmente, 
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propõe-se a utilização dos ciclos originados pela cunha do trabalho como 

uma medida do hiato do produto em modelos de metas inflacionárias. 

O roteiro é o seguinte. A seção 2 descreve o modelo econômico prototípico 

utilizado, definindo-se o equilíbrio de estado estacionário. A seção 3 analisa 

os dados e os procedimentos de calibração. A seção 4 descreve o cálculo das 

cunhas de eficiência e do trabalho, simulando o modelo prototípico com as 

mesmas. A seção 5 analisa a relação entre os choques de oferta e de demanda 

com as variáveis monetárias. A última seção destina-se a alguns comentários 

à guisa de conclusão, além de sugestão de possíveis extensões. 

3.2 Modelo 

A economia prototípica é povoada por um continuum de famílias idênticas e 

de vida infinita, com nomes no intervalo [0, 1]. Cada uma dessas famílias tem 

uma dotação de tempo que pode ser alocada, em cada período, para 

atividades de lazer (lt) ou trabalho (ht). A dotação de tempo é normalizada 

para uma unidade, isto é, ht + lt = 1.  

As famílias possuem um estoque inicial de capital, indicado por ko. Este 

estoque é alugado para as firmas, deprecia-se exponencialmente e pode 

aumentar por meio de investimentos. Toda a poupança das famílias é 

investida produtivamente. 

A utilidade das famílias para cada período é definida em termos de 

sequências estocásticas de consumo e lazer 

  (1) β ψ∞ −
=

= + −∑ t s
s s tt s
U E log(c ) log(1 h )t
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em que ct e ht representam, respectivamente, seqüências Arrow-Debreu de 

consumo e trabalho contingentes ao estado da economia, β ∈ [0, 1] é um 

parâmetro de desconto e ψ  é um parâmetro positivo.  

As famílias ofertam trabalho e alugam capital às firmas. A tecnologia de 

produção é descrita por uma função do tipo Cobb-Douglas 

  (2) θ −= = 1
t t t t t t tY F(A ,K ,H ) AK H θ

tI

em que trabalho (Ht) e capital acumulado (Kt) são insumos essenciais à 

produção. A “cunha de eficiência” ou perturbação de produtividade é 

caracterizado pela variável aleatória At.  

Note-se que (2) é expressa em letras maiúsculas. Adota-se a convenção de 

indicar variáveis agregadas em termos “per capita” com letras maiúsculas e 

variáveis individuais com letras minúsculas. Naturalmente, como os agentes 

econômicos não são heterogêneos, as variáveis individuais e as variáveis 

agregadas em termos per capita são idênticas em equilíbrio. 

O estoque de capital deprecia-se exponencialmente de acordo com a taxa δ. 

As famílias adicionam a este estoque investindo a parte do produto realizado 

em cada período que não é consumida. Naturalmente, os investimentos feitos 

em t produzem capital em t + 1, de forma que a lei de formação do estoque 

de capital agregado pode ser expressa como 

  (3) δ+ = − +tt 1K (1 )K

As firmas operam de modo a maximizar lucros. Alugam capital, contratam 

trabalho e fabricam um produto homogêneo de modo a resolver o seguinte 

problema de programação intratemporal 
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  (4) − −t t t t tMax{Y w H u K }

em que wt e ut  são, respectivamente, as remunerações do trabalho e do 

capital. Como os retornos são constantes à escala, os lucros são iguais a zero 

em equilíbrio, ou seja, as remunerações do capital e do trabalho esgotam o 

produto. Além disso, esta especificação para a tecnologia faz com que não 

haja perda de generalidade em se considerar que a economia possui apenas 

uma empresa equivalente à soma de infinitas empresas idênticas. 

As famílias resolvem um problema de otimização intertemporal no qual é 

necessário formar expectativas sobre o comportamento futuro dos preços. 

Elas escolhem o quanto consomem (investindo o produto não consumido) e o 

total de horas que trabalham em cada período de forma a maximizar o valor 

descontado de sua utilidade (1). Este problema de maximização obedece à 

seguinte sequência de restrições orçamentárias 

  (5) Φ τ δ + + ≤ − + − − + t t t t t t t t t tht kc i 1 (i / k ) w (1 )h u k (u ) k Tτ t

ti

e a lei de formação de capital válida para cada unidade familiar 

  (6) δ+ = − +tt 1k (1 )k

A função Φ(it/kt) é convexa e representa os custos associados à instalação de 

capital. Admite-se que sua forma funcional é dada por 

 ( ) (Φ φ= −
2

t t t ti k i k )δ  (7) 
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em que φ  é uma constante. Essa formulação é conveniente por implicar custo 

igual a zero no estado estacionário, além de ter forma quadrática8. 

As taxas τk e τht  referem-se a tributos que incidem, respectivamente, sobre as 

remunerações do capital (livre de depreciação) e do trabalho.  

O governo não se endivida, devolvendo a cada período as receitas 

provenientes dos impostos sob a forma de transferências lump-sum (Tt). 

  (8) τ τ δ= + −t t t tht kT w H (u ) tK

τ ρ τ ρ ρ ρ τ ε= − − + + +m m[(1 ) A ] A

                                                                                      

Observe-se que, as transferências governamentais são expressas de acordo 

com o agregado per capita na restrição orçamentária das famílias (5), 

indicando que esta é uma variável fora do controle das famílias. Em outras 

palavras, as unidades familiares prefeririam não pagar impostos mesmo 

sabendo que ex post os recursos serão devolvidos.  

Note-se que τk é, por hipótese, constante. Já o imposto sobre a remuneração 

do trabalho, τht, varia com o tempo. Este último é a “cunha do trabalho”. 

Por fim, supõe-se que as cunhas de eficiência e do trabalho descrevem um 

processo autoregressivo vetorial de ordem um 

  (9) τ τρ ρ τ ρ ρ τ ε+ += − − + + +m m
aa a aa att 1 a,t 1h htA [(1 )A ] A

  (10) ττ τ τ ττ τ ++ a a t ,t 1h,t 1 h ht

Verifica-se, naturalmente, que Am e τh
m correspondem aos valores médios das 

duas cunhas, quando o sistema representado por (9) e (10) encontra-se em 

 

8
 O tipo de solução numérica utilizado tranforma o modelo original em um modelo linear-quadrático em torno da 

solução de equilíbrio. 
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equilíbrio. Os diferentes ρ´s são coeficientes autoregressivos e os termos εa e 

ετ são perturbações aleatórias distribuídas de acordo com uma distribuição 

multivariada normal com desvios padrão σA e στ e correlação ωAτ. 

Utiliza-se o conceito de equilíbrio competitivo recursivo. O apêndice 1 

caracteriza este equilíbrio e obtém a solução de estado estacionário para o 

modelo descrito pelas equações acima. 

3.3 Dados e calibração 

Seguindo Kanczuk e Faria (2000), este trabalho analisa os ciclos da indústria. 

A opção por utilizar os dados desse setor, ao invés de dados do PIB como um 

todo, reflete a falta de uma série de horas trabalhadas para a produção total. 

Esta informação é disponível para a indústria desde janeiro de 19919. 

O uso de dados da indústria tem uma vantagem e uma desvantagem. De um 

lado, são dados de periodicidade mensal. Além de aumentar a quantidade de 

informações disponíveis para a análise, dados mensais são úteis para praticar 

a contabilidade dos ciclos em “tempo real”. A calibração da política 

monetária, por exemplo, exige o conhecimento do estado atual da economia, 

objetivo impossível com modelos baseados em dados trimestrais conhecidos 

com defasagens maiores. De outro lado, é preciso considerar que o uso de 

indicadores de produção pode ensejar inconsistências advindas da diferença 

entre os comportamentos de valores adicionados e consumos intermediários10. 

                                                                                       

9
 Os dados podem ser obtidos eletronicamente na página do IBGE, www.ibge.org.br. 

10
 Ver Kanczuk e Faria (2000). 
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A série referente aos investimentos é obtida a partir de dados da produção 

industrial do IBGE e de dados referentes ao comércio exterior da FUNCEX. 

Computa-se, inicialmente, a soma da produção doméstica e das importações, 

tanto de bens de capital quanto de bens de consumo duráveis. Subtrai-se 

desse total o montante referente às exportações desses bens. Os investimentos 

são definidos como o resultado desta operação acrescido da produção de 

insumos típicos da construção civil. 

Não se dispõe de uma série referente ao estoque de capital medida 

diretamente. Desse modo, compõe-se uma proxy para a evolução do estoque 

de capital da indústria a partir das seguintes hipóteses: 

1. Utilizando a série histórica das Contas Nacionais do Brasil, obtém-se 

que a relação capital produto é igual a 2,96, aplicando-se uma 

metodologia convencional e adotando-se a hipótese de que a taxa de 

depreciação do estoque de capital total é de 4,8% ao ano, como na 

economia americana; 

2. Supõe-se que a relação capital produto da indústria é igual a 2,96; 

3. A partir das condições de equilíbrio de estado estacionário, calibra-se 

a taxa de depreciação do estoque de capital da indústria para o modelo 

em questão, resultando 6,59% em termos anuais; 

4. Escolhe-se um valor para o estoque de capital industrial no final de 

1990 de modo que a média da relação capital produto resultante 

aplicando-se a regra de formação de capital e os investimentos 

definidos acima seja igual a 2,96. 

A fração da renda correspondente à remuneração do capital pode ser 

computada a partir da Matriz Insumo Produto do IBGE tanto para o PIB 
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como um todo como para a indústria. Esses cálculos resultam θ = 66% para a 

indústria e θpib = 49% para o PIB. No entanto, sabe-se que o IBGE atribui a 

renda de donos de estabelecimento ao capital o que faz com que 49% seja um 

valor superestimado do verdadeiro valor de θpib. 

Bugarin, Ellery, Gomes e Teixeira (2003) resolveram este problema 

subtraindo da renda do capital os componentes indevidos. Concluem que 

θpib = 35% é uma estimativa melhor. De modo a obter um valor melhor para 

o θ industrial, aplicou-se um ajuste proporcional, resultando θ = 47%. 

Para calibrar a tarifa de imposto sobre o capital e o trabalho, utilizou-se a 

média histórica da carga tributária brasileira, admitindo que as distorções 

sobre o capital e sobre o trabalho são iguais. Obtém-se que τk = τh
m= 0,30.11  

As expressões (31) e (32) do apêndice 1 permitem calibrar os valores de β e 

de ψ. Para a calibração deste último, utilizou-se a informação de que a média 

de horas trabalhadas é 40% do tempo disponível de acordo com Bugarin et al. 

(2003). O quadro 1 resume os parâmetros calibrados até o momento. 

Quadro 1 – Parâmetros calibrados 
θ δ ψ τk τh

m β 
0.47 0.0659 0,687 0.30 0.30 0.938 

3.4 Cunhas e simulações 

A obtenção das cunhas é feita por meio da equação (2) no texto e (31) do 

apêndice 1. As duas séries são obtidas a partir de expressões intratemporais. 

                                                                                       

11
 Alguns exercícios de sensibilidade revelam que os resultados obtidos são robustos às hipóteses adotadas com 

relação aos impostos. 
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O valor médio da cunha do trabalho (τh
m) é dado pela calibração. O valor 

médio da cunha de eficiência é normalizado para a unidade. 

Diferentemente de Chari, Kehoe e McGrattan (2003), não se computou 

diretamente a cunha do investimento. Alternativamente, admite-se que há 

uma cunha de investimento que torna a oscilação resultante do protótipo 

idêntica à observada nos dados. Esta opção evita a necessidade de impor uma 

hipótese de previsão perfeita para obter a referida cunha12. A figura 1 mostra 

a evolução das cunhas de eficiência e do trabalho. 

Figura 1 – Cunhas: eficiência e trabalho 
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Estimando por mínimos quadrados o processo estocástico que reproduz estas 

cunhas, obtém-se os seguintes valores para os parâmetros de (9) e (10) 

Quadro 2 – Cunhas: VAR(1) 
ρaa  τρa  τρ a  ττρ  σa  τσ  ω  

0,196 0,084 -0,050 0,780 0,0284 0,0084 -0,365 

 

                                                                                       

12
 A obtenção direta da cunha do investimento, caso esta também fosse considerada uma variável aleatória, deveria 

ser feita a partir da expressão (27) do apêndice. 
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Por meio de simulações de Monte Carlo, alimenta-se o protótipo com 

choques εa e ετ com propriedades estatísticas iguais às estimadas. Isto permite 

calibrar o parâmetro referente ao custo de instalação de capital, φ. 

Seguindo uma prática comum em modelos de ciclos reais, esta calibração é 

feita por meio da comparação das volatilidades do investimento e produto 

artificialmente simulados com as dos dados reais. No caso em questão, há 

incerteza com relação à volatilidade dos investimentos, uma vez que os dados 

utilizados correspondem aos investimentos da economia como um todo. Em 

virtude dessa limitação, beseia-se a calibração exclusivamente na comparação 

entre as volatilidades do produto. Desta forma, escolhe-se o valor φ = 150. 

Com base nos valores encontrados para as cunhas, o modelo é simulado após 

ser transformado em um problema linear quadrático em torno do equilíbrio de 

estado estacionário13. Com isso, pode-se comparar a economia prototípica 

com os dados brasileiros. Em particular, encontram-se as oscilações do 

produto industrial devidas (i) à cunha de eficiência, (ii) à cunha do trabalho e 

(iii) a ambas as cunhas. Os resultados aparecem nas figuras 2 e 3. 

A figura 2 mostra que as cunhas de eficiência e do trabalho reproduzem 

praticamente a totalidade das flutuações do produto. A parte remanescente, 

devida à cunha do investimento, é quantitativamente desprezível. 

                                                                                       

13
 Ver Cooley (1995). 
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Figura 2 – Ciclos originados das cunhas do trabalho e da eficiência 
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A figura 3 mostra que as flutuações devidas à cunha de eficiência têm 

volatilidade superior às flutuações devidas à cunha do trabalho. Sugere-se, 

portanto, que a cunha da eficiência é a componente mais importante14. 

Figura 3 – Cunhas: trabalho e eficiência 
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14
 A cunha da eficiência explica 63% das flutuações do PIB, de acordo com um modelo de regressão. O poder 

explicativo da cunha do trabalho é 26%. Ambas as cunhas capturam 81% das flutuações.  
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3.5 Componentes cíclicos e política monetária 

Chari et al. (2003) demonstram que há uma equivalência entre as distorções 

causadas por preços rígidos e os movimentos da cunha do trabalho. Além 

disso, observa-se que distorções de financiamento aos diversos setores da 

economia podem ser associadas a choques de produtividade. Esta 

diferenciação sugere uma forma de associação dos movimentos do produto a 

choques de oferta e choques de demanda: 

1. oscilações do produto devidas a movimentos da cunha do trabalho são 

derivadas de choques de demanda e; 

2. oscilações do produto devidas a movimentos da cunha de eficiência 

são derivadas de choques de oferta. 

Essa associação não é isenta de críticas. Por exemplo, mudanças da tributação 

sobre o trabalho afetam a cunha do trabalho. Tal distúrbio não é relacionado 

com choques de demanda. Da mesma forma, é possível argumentar que 

choques de demanda afetam a produtividade total dos fatores. 

Ainda assim, a proposta de decomposição tem apelo. Em geral, os choques de 

demanda, tais como emissões inesperadas de moeda, tendem a afetar o salário 

real e, por meio desse canal, a quantidade demandada de mão-de-obra, 

exatamente do modo representado por uma queda da cunha do trabalho. Os 

choques de oferta, por sua vez, são às vezes definidos de acordo com os 

resíduos de Solow que, no modelo acima, equivalem à cunha de eficiência. 

Uma forma de verificar a validade prática da decomposição proposta é 

estimar a curva IS e a curva de Phillips de um modelo de metas inflacionárias 

utilizando-se, em vez da medida usual do “hiato do produto”, as medidas de 
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flutuações do produto devidas à cunha do trabalho (demanda) e à cunha de 

eficiência (oferta). Os resultados dessas estimações estão nos quadros 3 e 4. 

Quadro 3 – Curva IS 
Variável Dependente: Hiato do Produto 

Variáveis 
independentes Hiato do produto  

medido da forma  
usual (*) 

Componente  
de demanda (**) 

Componente  
de oferta (**) 

0.50 0.45 0.10 Hiato do Produto  
em (t-1) (0.10) (0.12) (0.13) 

-0.57 -0.12 -0.42 Juro Real  
Em (t-1) (***) (0.26) (0.06) (0.21) 

(*) Componente cíclico extraído por meio da aplicação do filtro Hodrick Prescott; (**) séries 
correspondentes às cunhas do trabalho e da eficiência; e (***) taxa selic deflacionada pelo IPCA 
centrado. A amostra de estimação cobre os trimestres de 1995 a 2002. Os números entre parênteses 
referem-se aos desvios padrão dos coeficientes estimados. 
 

Note-se, em primeiro lugar, que a curva IS usualmente estimada superestima 

o efeito do juro real sobre a demanda agregada. Os números do quadro 3 

sugerem que os efeitos de transmissão de uma elevação da selic ocorrem pelo 

lado da oferta, afetando o canal da eficiência. Taxas elevadas de juros podem 

afetar a eficiência de segmentos que dependem, por exemplo, de capital de 

giro. Esta conjectura pode ser testada utilizando-se uma versão modificada do 

modelo apresentado em Kanczuk (2003 c). 

O resultado acima indica uma grande ineficiência da política monetária, uma 

vez que alterações da taxa real de juro acarretam efeitos sobre a oferta 

agregada. Para reprimir a demanda, acaba-se afetando a produtividade da 

economia. Se as magnitudes relativas dos parâmetros estimados estiverem 

corretas, os impactos sobre a oferta são cerca de três vezes maiores que os 

sobre a demanda. Lembre-se que choques negativos de oferta causam 

elevação e não redução de inflação. 

Tipicamente, os parâmetros estimados da Curva de Phillips tendem a não ser 

estatisticamente relevantes. Contudo, vale traçar algumas conclusões que 

emergem da inspeção dos sinais encontrados. 
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A estimação usual da Curva de Phillips subestima o efeito do hiato do 

produto sobre a inflação. Os números do quadro 4 indicam que este efeito é 

derivado do fato de que, usualmente, a medida de hiato do produto engloba 

perturbações tanto de oferta quanto de demanda que, como se sabe, atuam em 

sentidos opostos no que toca aos impactos sobre a inflação. 

Quadro 4 – Curva de Phillips 
Variável Dependente: Inflação (+) 

Variáveis  
independentes Hiato do produto  

medido da forma  
usual (*) 

Componente  
de demanda (**) 

Componente  
de oferta (**) 

0.93 0.93 0.94 Inflação  
em (t-1) 0.02 0.02 0.02 

0.07 0.07 0.06 Variação cambial 
em t 0.02 0.02 0.02 

0.03 0.23 -0.03 Hiato do produto 
em t 0.03 0.16 0.05 

(+) Variação do IPCA. (*) componente cíclico extraído por meio da aplicação do filtro Hodrick Prescott; 
(**) séries correspondentes às cunhas do trabalho e da eficiência. A amostra de estimação cobre os 
trimestres de 1995 a 2002. Os números entre parênteses referem-se aos desvios padrão dos 
coeficientes estimados. 
 

Os sentidos opostos são captados pelas regressões em que o hiato 

corresponde a choques exclusivos de oferta e exclusivos de demanda. Note-se 

que expansões do PIB originadas na oferta tendem a reduzir a inflação. 

Os resultados acima corroboram os obtidos por Kanczuk (2003 a e b) em 

simulações com modelos de salários flexíveis e de preços rígidos. 

3.6 Conclusões 

O conhecimento do estado da economia em “tempo real” é um pressuposto 

da política monetária. Particularmente, é preciso ter uma medida do “hiato do 

produto” para calibrar o juro de modo a garantir a convergência suave da 

inflação à meta, sem comprometer demasiadamente a economia. 

O “hiato do produto” é definido de forma vaga, como sendo o desvio do 

produto efetivo relativamente ao potencial. Supondo que o produto potencial 
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é uma variável que se movimenta de forma relativamente suave, dependendo 

da evolução do estoque de capital da economia e do progresso tecnológico, 

derivam-se os ciclos aplicando-se filtros mecânicos sobre a série do produto 

para eliminar os componentes tendenciais.15 

Entende-se normalmente que quando o produto efetivo está abaixo do 

potencial, a inflação tende a cair por insuficiência de demanda. Esta noção 

está inserida nos modelos mais básicos de política monetária como, por 

exemplo, o exposto por Romer (2000). No entanto, os ciclos econômicos 

podem ser originados também de choques e distorções que afetam a oferta 

agregada. Tais desvios devem fazer parte do produto potencial e não do 

“hiato do produto”. Ferramentas de análise espectral de séries de tempo não 

são capazes de diferenciar ciclos originados por movimentos de demanda de 

ciclos originados por flutuações da oferta. 

Na verdade, todo o programa de pesquisa de “ciclos reais” deriva da 

constatação de que uma economia simples, sem governo, sem moeda, sem 

falhas de mercado de qualquer tipo, com expectativas racionais, sem custos 

de ajustamento e sem agentes heterogêneos pode gerar ciclos muito parecidos 

com os usualmente observados, desde que se suponha que esta economia é 

sujeita a choques aleatórios de produtividade16. 

Este trabalho se propõs a decompor os ciclos da economia brasileira, 

identificando as “cunhas” que poderiam englobar suas causas. Por meio de 

método sugerido por Chari et al. (2003), é possível separar os componentes 

                                                                                       

15
 O próximo capítulo contém uma análise comparativa de filtros comumente utilizados para isolar o produto 

potencial no que toca à sua capacidade de detectar o “hiato do produto” em “tempo real”. 
16

 Ver Plosser (1989). 
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cíclicos associados a choques e distorções que afetam a produtividade, a 

diposição das famílias de trabalhar e os incentivos a investir, 

independentemente das causas primárias que geram estas cunhas.  

Por exemplo, choques monetários e preços rígidos podem ser, 

respectivamente, perturbações e distorções que explicam uma parte dos ciclos 

econômicos. O trabalho de Chari et al. (2003) mostra que não é possível 

distinguir os ciclos gerados por esta economia dos verificados em uma 

economia sem moeda, com preços flexíveis, sobre a qual incide uma 

tributação variável sobre o trabalho. 

Duas conclusões emergem da inspeção dos resultados. Primeiro, verifica-se 

que a maior parte das flutuações cíclicas do produto industrial deve-se a 

choques de produtividade. A causa primária desses choques pode ser, por 

exemplo, a existência de restrições de financiamento para empresas 

pequenas. Se isto é verdade, o “hiato do produto” medido por meio de filtros 

contém, na verdade, variações do produto potencial. Conseqüentemente, a 

política monetária pode estar sendo calibrada de forma perversa, afetando não 

só a demanda como também a oferta agregada. 

Segundo, observa-se que os parâmetros das duas curvas mais importantes de 

um modelo convencional de metas inflacionárias são modificados 

dramaticamente quando se utiliza como “hiato do produto” a série de cunhas 

que afetam a decisão entre trabalho e lazer das famílias, em tese associadas à 

demanda agregada. Em particular, observa-se que o efeito do juro real sobre 

o hiato do produto medido dessa forma é significativamente menor do que o 

medido de forma convencional. 
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Adicionalmente, verifica-se que o impacto de oscilações da demanda sobre a 

inflação é usualmente subestimado porque a Curva de Phillips é estimada a 

partir de uma medida do “hiato do produto” que contém oscilações do 

próprio produto potencial. Como se sabe, expansões causadas por 

deslocamentos da oferta têm efeito negativo sobre a inflação. 

O trabalho empírico realizado foi feito com dados imperfeitos. A opção pela 

utilização de dados referentes à indústria, embora importante para que se 

possa fazer análise em “tempo real”, pode conter viéses advindos do uso de 

um conceito de produção como se fosse valor adicionado. 

Além disso, o trabalho foi feito com uma série de investimentos que engloba 

em grande parte a construção civil residencial. Muito provavelmente, a 

volatilidade dos investimentos na indústria deve ser maior do que a captada 

pela proxy utilizada neste trabalho. Infelizmente, no entanto, a inexistência de 

uma série de horas trabalhadas para a economia como um todo impede a 

aplicação dessa metodologia a dados agregados. 

O aperfeiçoamento das medidas utilizadas é um caminho natural para 

estender este trabalho. Outro caminho interessante é explorar as causas que 

tornam a eficiência da economia tão sensível a mudanças da política 

monetária. Possivelmente, restrições de crédito e heterogeneidade entre 

firmas devem fazer parte da resposta. Por fim, será elucidativo comparar a 

decomposição de ciclos obtida pela metodologia descrita neste trabalho com 

a obtida pelo método econométrico proposto por Blanchard e Quah (1989), 

aplicado para dados brasileiros por Picchetti e Kanczuk (2001). 
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4 Ciclos do PIB em “tempo real” 

4.1 Introdução 

A idéia de que as oscilações observadas em séries econômicas representam a 

justaposição de movimentos de diversas freqüências tem apelo intuitivo. 

Normalmente, associa-se a tendência de crescimento das séries à resultante 

de componentes que se movem de forma suave, em freqüências baixas. Tal 

associação é inspirada na teoria do crescimento, segundo a qual este depende, 

a longo prazo, de variáveis que se deslocam de forma lenta e sistemática, 

como fatores demográficos e tecnológicos, além do estoque de capital. 

As séries econômicas manifestam flutuações periódicas em torno da 

tendência de longo prazo. Tais componentes definem o que usualmente se 

conhece por ciclos da atividade econômica ou ciclos reais. Um programa de 

pesquisa iniciado no início dos anos 80 tem evoluído na direção de explicar 

tais ciclos como fenômenos que naturalmente devem ser esperados em uma 

economia capitalista que opera em equilíbrio, não sendo inconsistentes com 

as previsões da teoria do crescimento17. 

Há também os movimentos de alta freqüência, associados tanto a fatores 

identificáveis como não identificáveis. A sazonalidade presente em algumas 

variáveis é um exemplo de oscilação de alta freqüência com causa conhecida. 

Movimentos irregulares de periodicidade curta também derivam de (i) 

                                                                                       

17
 Ver, por exemplo, Prescott (1986) e Plosser (1989). Kanczuk e Faria (2000) aplicaram o modelo neoclássico de 

equilíbrio geral para explicar os ciclos da economia brasileira. 
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choques de demanda ou de oferta que ocorrem em economias sujeitas a 

incertezas e (ii) problemas de medida. 

A noção de que os dados econômicos representam movimentos justapostos 

de várias periodicidades motiva a busca de formas de se isolar os 

componentes pertencentes a uma banda de freqüências predeterminada. Por 

exemplo, o trabalho pioneiro de Burns e Mitchell especificou que os ciclos da 

atividade econômica dos Estados Unidos ocorrem em períodos superiores a 

um ano e inferiores a dez ou doze anos18. Desde então, diversos métodos têm 

sido propostos para isolar os ciclos das séries econômicas. 

As ferramentas de análise de séries temporais no domínio da freqüência são 

particularmente úteis na solução deste problema. O foco da análise espectral 

de séries de tempo é justamente centrado na identificação das contribuições 

feitas pelos componentes periódicos das séries19. 

A literatura descreve “filtros” capazes de isolar os componentes cíclicos de 

uma série. Provavelmente, a família de filtros mais popular é a dos métodos 

de dessazonalização. Além do objetivo de isolar componentes específicos, 

                                                                                       

18
 Em um trabalho elaborado no National Bureau of Economic Activity, centenas de séries de dados foram 

analisadas por Burns e Mitchell para detalhar as características da atividade econômica em economias industriais. 
Os ciclos foram descritos a partir dos pontos de inflexão relevantes que, naturalmente, definem períodos de 
expansão e de contração da atividade. No trabalho original de Burns e Mitchell, não há uma definição precisa do que 
seria um ponto de inflexão relevante. Posteriormente, Bry e Boschan desenvolveram algoritmos capazes de detectar 
tais pontos de inflexão. As referências originais, não revisadas neste trabalho são: Burns, A. e Mitchell, W. (1946), 
Measuring Business Cycles, New York, NY, NBER e Bry, G. e Boschan, C. (1981), Cyclical Analysis of Time 
Series: Selected Procedures and Computer Programs, New York, NY, NBER. King e Plosser (1994) fizeram uma 
revisão recente dos procedimentos utilizados por Bry e Boscham. Baxter e King (1995) associam o trabalho de 
Burns e Mitchell à noção de que os ciclos americanos ocorreriam em períodos superiores a um ano e meio e 
inferiores a oito anos. No entanto, um trecho do trabalho original de Burns e Mitchell citado em King e Plosser 
(1994) sugere que os limites da banda de períodos dos ciclos foram definidos como sendo um e dez ou doze anos.  
19

 Os componentes periódicos não descrevem necessariamente ciclos regulares que, exceto pelas flutuações 
sazonais, são raros em séries econômicas. Por componente periódico, entende-se uma tendência a observar 
movimentos cíclicos centrados em torno de uma dada freqüência. Ver, por exemplo, Harvey (1993), capítulo 6, para 
uma apresentação didática das noções de análise de séries temporais no domínio da freqüência. 
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como sazonalidade e tendência, os filtros também são usados para tornar as 

séries estacionárias e para mitigar problemas advindos de erros de medida. 

Em particular, existem diversas aproximações para o que seria um “filtro 

ideal”, cuja implementação exige séries de tamanho infinito. Observa-se que 

cada aproximação funciona bem em alguns casos, mas não necessariamente 

em todos. A escolha do filtro acaba sendo, no final das contas, um problema 

ligado à aplicação que se quer fazer. 

No Brasil, Ellery et al. (2002) analisaram as propriedades cíclicas de 

variáveis macroeconômicas utilizando o filtro Hodrick Prescott (1997), 

notando que os resultados não são muito diferentes quando se emprega a 

aproximação do filtro band pass ideal proposta por Baxter e King (1995). O 

foco de análise do estudo em questão é centrado na caracterização dos 

coeficientes de correlação entre as variáveis e, de fato, o presente trabalho 

confirma que a escolha de um filtro particular é até certo ponto irrelevante 

para as conclusões de quem se interessa pelos segundos momentos das séries. 

Há, no entanto, aplicações em que o foco é a identificação do ciclo na ponta 

da série ou em “tempo real”. Por exemplo, a posição cíclica da economia é 

uma variável importante para o Banco Central ajustar a política monetária. 

Nestes casos, a escolha do filtro não é irrelevante. Em particular, conclui-se 

que o filtro Hodrick Prescott é inferior tanto no que tange ao viés quanto à 

precisão quando o objetivo é identificar os ciclos em “tempo real”. Ainda 

assim, este filtro é atualmente utilizado pelo Banco Central para obtenção de 

uma proxy do “hiato do produto” em seu modelo de metas inflacionárias20. 

                                                                                       

20
 Ver Bogdanski et al. (2001). 
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Chauvet (2002) estudou as propriedades cíclicas do PIB utilizando um 

modelo de mudanças de estados de Markov. A autora sugere que as 

probabilidades filtradas do modelo poderiam ser utilizadas para identificação 

da posição cíclica da economia em “tempo real”. Este capítulo foca a mesma 

questão por meio da comparação de filtros inspirados no teorema da 

representação espectral, supondo duas especificações para a tendência do PIB 

brasileiro. Nesse sentido, trata-se de um complemento aos trabalhos de 

Chauvet (2002) e de Ellery et al (2002). 

O texto é divido da seguinte forma. Além dessa introdução, as três primeiras 

seções destinam-se a uma breve descrição de questões envolvidas na 

definição de aproximações do filtro band pass ideal, revisando os trabalhos 

de Baxter e King (1995) e de Christiano e Fitzgerald (1999), além de uma 

caracterização do filtro Hodrick Prescott (1997) como uma espécie de filtro 

high pass. A quinta seção destina-se à análise dos ciclos do PIB no Brasil. 

Partindo-se da descrição do desempenho econômico brasileiro desde 1970, 

definem-se modelos estatísticos para descrever este desempenho. Para cada 

modelo, há uma aproximação ótima do filtro band pass que é comparada com 

o filtro Hodrick Prescott em termos da precisão com que os ciclos são 

extraídos em “tempo real”. A última seção é reservada para alguns 

comentários à guisa de conclusão. 

4.2 Filtros band pass 

Os processos estocásticos geradores de séries temporais estacionárias têm 

uma representação espectral – ou representação de Cramér – que possibilita 
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que as séries sejam analisadas em componentes de diferentes freqüências21. 

Particularmente, é possível “filtrar” as séries de modo a reter os elementos 

pertencentes a uma banda de oscilação predeterminada. A ferramenta para 

extrair estes componentes é o que se conhece por filtro band pass ideal, 

doravante filtro BP ideal. O filtro BP ideal nada mais é do que uma 

transformação linear dos dados que preserva os componentes de um conjunto 

de freqüências específicas, descartando os demais. 

Seja xt, t = 1, ..., T, a série original de dados. Deseja-se isolar os componentes 

de xt que flutuem em freqüências pertencentes ao intervalo 

, 0 a . Seja yπ π− − ∪ ∈ −{( b, a) (a,b)} ( , ) π< ≤ ≤b t a soma dos componentes 

desejados, ou a série filtrada. O filtro BP ideal, B(L), tal que yt = B(L)xt, tem a 

seguinte estrutura 

  (11) 
∞

−
=−∞

= ∑ j k
tj t k

j
B(L) B L , em que L z z=

com pesos dados por22 

 
π

π−=

= − ≥
0

j
1
j

b aB

B [sen(bj) sen(aj)], j 1
 (12) 

A expressão (11) deixa claro que a aplicação do filtro BP ideal exige séries 

de tamanho infinito. Por esta razão, as aplicações práticas são feitas com 

aproximações do filtro ideal, adequadas para o uso em séries finitas. 

                                                                                       

21
 A representação de Cramér de uma série de dados é equivalente à expressão da mesma como uma soma infinita 

de funções trigonométricas ou funções exponenciais complexas. 
22

 O segundo apêndice mostra a derivação formal destes pesos. 
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Descrevem-se a seguir as aproximações sugeridas por Baxter e King (1995) e 

por Christiano e Fitzgerald (1999). 

4.2.1 A aproximação de Baxter e King (1995) 

Baxter e King (1995) desenvolveram aproximações para o filtro BP ideal 

satisfazendo os seguintes requisitos: (i) o filtro deve ter a capacidade de 

extrair os componentes pertencentes a um intervalo específico de 

periodicidades, sem alterar as propriedades destes componentes, (ii) não deve 

introduzir um deslocamento de fase em relação aos ciclos da série original, 

(iii) deve representar uma aproximação ótima do filtro ideal de acordo com 

uma função perda especificada, (iv) deve resultar em séries estacionárias 

mesmo quando aplicado a variáveis que exibem tendência, determinista ou 

estocástica, (v) deve gerar componentes cíclicos não relacionados com o 

tamanho da amostra e (vi) deve ser operacional. 

Tendo em vista os objetivos, Baxter e King sugerem a aplicação de simples 

médias móveis centradas diretamente sobre a série de dados23. Demonstra-se 

que uma média móvel centrada com pesos cuja a soma é zero tem a 

propriedade de tornar estacionárias tanto séries com tendências deterministas 

quadráticas quanto séries integradas, de primeira e de segunda ordens24. 

                                                                                       

23
 Fazem o contraponto com algumas metodologias em que as séries são tratadas diretamente no domínio da 

freqüência, enfatizando os pontos fracos das mesmas, particularmente a necessidade de escolher uma forma de 
retirar a tendência dos dados antes da análise e a dependência dos resultados com relação ao tamanho da amostra. 
Ver Baxter e King (1995) e as referências mencionadas. 
24

 O primeiro apêndice de Baxter e King (1995) demonstra detalhadamente esta propriedade. Pode-se ganhar 
intuição expressando-se (1) no domínio da freqüência B( . Para que o filtro B(w) tenha a 

propriedade de tornar estacionária uma série que exibe tendência, a função de resposta do filtro na freqüência zero 
tem que ser zero. Isso só é possível se . 

∞
=−∞= ∑ iwj
j jw) B e

∞
=−∞ =∑ j jB 0
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Para escolher a aproximação ótima, minimiza-se uma função perda 

quadrática da discrepância entre os pesos do filtro aproximado e os pesos do 

filtro ideal. O critério de Baxter e King atribui igual importância aos erros 

quadrados de aproximação em todas as freqüências. O resultado deste 

problema de otimização chama atenção pela simplicidade: dado um valor 

máximo para a defasagem do filtro simétrico (média móvel centrada), 

digamos k, a aproximação ótima é construída simplesmente truncando os 

pesos do filtro ideal na defasagem k.25 

Existe um dilema na escolha do tamanho da média móvel centrada, ou 

alternativamente, do parâmetro de truncagem k. De um lado, a escolha de 

uma média móvel com defasagem máxima igual a K implica a perda de 2K 

observações (K observações do início da amostra e K observações do fim da 

amostra). De outro lado, a aproximação em relação ao filtro ideal será maior 

quão maior for o valor de K. Não há uma fórmula universal de se decidir este 

dilema. Trata-se de uma questão empírica, que depende do objeto de análise. 

Baxter e King recomendam, com base em investigação de dados da economia 

americana, que se utilize um filtro com K=12 para dados trimestrais, o que 

equivale a computar uma média móvel centrada de seis anos. 

4.2.2 As aproximações de Christiano e Fitzgerald (1999) 

Christiano e Fitzgerald (1999) propõem aproximações ótimas do filtro BP 

ideal para séries de dados que têm uma raíz unitária ou que são estacionárias 

em torno de uma tendência determinista. Dada uma série e suas propriedades 
                                                                                       

25
 Deve-se acrescentar um termo de correção no caso em que se quer determinar o comportamento do filtro na 

freqüência zero. Filtros LP, por exemplo, têm uma função resposta igual a 1 na freqüência zero. Um filtro BP 
simétrico com a propriedade de tornar estacionária uma série que exibe tendência, tem função resposta igual a zero 
na freqüência zero. Ver Baxter e King (1995), apêndice 3, para uma exposição didática da derivação do filtro ótimo. 
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estatísticas, seleciona-se o conjunto de pesos que minimiza o desvio do filtro 

aproximado relativamente ao filtro ideal, da mesma forma geral que Baxter e 

King (1995), com duas modificações a saber. 

Primeiro, os filtros não são simétricos e estacionários26. Tais propriedades são 

abandonadas porque filtros assimétricos permitem analisar as séries em 

“tempo real”. Filtros não estacionários, por sua vez, maximizam o uso das 

informações disponíveis no cômputo dos componentes. 

Segundo, a aproximação ótima do filtro ideal depende da representação 

“verdadeira” do processo estocástico gerador da série que se deseja filtrar. A 

razão da opção por esta dependência é simples. Para que se extraia de modo 

adequado os ciclos de uma série, não é suficiente aplicar um filtro 

aproximado com pesos semelhantes aos pesos do filtro ideal, como fizeram 

Baxter e King. As séries econômicas têm, em geral, espectro concentrado em 

freqüências baixas (a maioria) ou altas (em alguns casos). Portanto, o filtro 

aproximado deve ser eficiente nestas freqüências, mesmo que isto implique 

perda de eficiência nas demais. O uso das propriedades estatísticas das séries 

permite definir uma aproximação do filtro ideal que se ajusta ao problema 

particular em consideração. Como se sabe, as representações “verdadeiras” 

dos dados econômicos não são conhecidas e, portanto, devem ser estimadas27. 

Um resultado do trabalho de Christiano e Fitzgerald refere-se ao fato de que a 

influência das propriedades estatísticas das séries econômicas sobre os pesos 

da aproximação ótima do filtro BP ideal revelou-se relativamente pequena 

                                                                                       

26
 Definem-se adiante estes conceitos. 

27
 Não são considerados os efeitos de variações amostrais nas aproximações ótimas do filtro ideal. Indica-se, no 

entanto, que estes efeitos seriam pequenos. 
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para dados da economia americana. Sugere-se, portanto, que o uso da 

aproximação ótima do filtro ideal sob a hipótese (geralmente falsa) de que a 

série de dados segue um passeio aleatório “puro”, doravante chamada de 

aproximação “padrão”, funciona bem para dados econômicos em geral, em 

particular para algumas séries da economia americana28. 

4.2.2.1 Aproximação “padrão” 

A aproximação “padrão” supõe que a série a ser filtrada, xt, t = 1, ..., T, é 

gerada por um passeio aleatório sem drift29. Lembrando que a série filtrada yt 

resulta da aplicação do filtro ideal que isola o componente de xt com período 

de oscilação entre pl  e pu, , a aproximação “padrão” de y≤ < <∞ul2 p p t, 

, t = 1, ..., T, é computada da seguinte formatŷ
30: 

  (13) ×= ( )AT Ttŷ tx

em que 

 

− − −

− − −
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28
 Christiano e Fitzgerald testaram os filtros em séries de taxas de juros, desemprego, produto e inflação. Os autores 

sugerem que séries de dados que apresentam autocorrelação negativa substancial, como os dados de inflação, não 
devem ser filtradas com a aproximação “padrão” por apresentarem densidade espectral concentrada em freqüências 
altas. Nesses casos, é melhor estimar as propriedades estatísticas da série e aplicar o filtro ótimo. 
29

 Supõe-se a remoção de eventuais drifts e demais componentes deterministas da série original antes da análise. 
30

 Expressando-se as séries como vetores de ordem Tx1. 
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4.2.2.2 Aproximações ótimas para os casos gerais 

A fórmula de cálculo da aproximação “padrão” mostra que os pesos do filtro 

variam com o tempo e, além disso, a média móvel que se aplica à série xt não 

é simétrica no tocante a seus valores passados e futuros. Em termos gerais, os 

pesos do filtro podem ser descritos da seguinte maneira: 

  (14) 
=−

= ∑
p

p,f p,f j
j

j f
B (L) B L

A partir de (14), define-se um filtro estacionário como sendo aquele em que p 

e f são constantes e um filtro simétrico como sendo aquele em que p = f. 

Filtros estacionários e simétricos não utilizam todas as informações 

disponíveis na série original para obter a série filtrada, como é o caso da 

aproximação sugerida por Baxter e King (1995). Além disso, os filtros 

simétricos não possibilitam a análise de séries em “tempo real”. 

Christiano e Fitzgerald reconhecem as vantagens de filtros estacionários 

simétricos. Por exemplo, a garantia de que não há um deslocamento de fase 

entre a série original e a série filtrada e a estabilidade dos componentes 

obtidos na medida em que novas informações são conhecidas. Argumentam, 

contudo, com base em simulações feitas com dados reais da economia 

americana, que o prejuízo em abandonar estas vantagens é pequeno face ao 
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benefício de maximizar o uso de todas as informações disponíveis para a 

obtenção de ˆ . ty

Christiano e Fitgerald consideram a seguinte classe de modelos para xt:  

  (15) θ ε−= +t t 1x x (L) t

                                                                                      

onde εt é um ruído branco e θ θ . Exige-se, 

apenas para simplificar as fórmulas de cálculo, que 

. Naturalmente, quando θ , a 

diferença de primeira ordem de x

θ θ= + + + ≥q
q0 1(L) L ... L , q 0

2q≥ ≥ + > + ≥p 0, f 0, p f 0 e p f

θ =(1) 0

≠(1) 0

t é um processo estacionário. Quando 

, xt é um processo (covariância) estacionário. 

Na obtenção dos pesos para o filtro ótimo, B , minimizando o desvio destes 

em relação aos pesos ideais, observa-se que a aproximação em alguns 

intervalos implica a permissão de maiores desvios em outros. Christiano e 

Fitzgerald propõem, para controlar este dilema, que a densidade espectral de 

x

p,f
j

t, , deve compor a estrutura de ponderação para nortear a escolha dos 

pesos do filtro ótimo. Neste particular, há uma diferença importante em 

relação ao critério de Baxter e King (1995), que atribui pesos iguais a todas 

as freqüências. O algoritmo de otimização minimiza a distância entre os 

pesos da aproximação e os pesos ideais dando maior ênfase às freqüências 

(ω) em que a densidade espectral é elevada

xf (w)

31. 

 

31
 Por esta razão, as aproximações ótimas dos pesos ideais dependem das propriedades estatísticas de xt, 

independentemente do fato de que os pesos ideais sejam independentes destas propriedades. 
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No caso particular em que , xθ = −(z) 1 z t  é um ruído branco. Nesse caso, a 

densidade espectral é igual a 1 em qualquer freqüência. O critério de 

otimização atribui, portanto, peso igual para todas as freqüências na seleção 

dos pesos do filtro ótimo, como a aproximação de Baxter e King32.  

Nos casos em que xt tem uma raíz unitária, a densidade espectral é infinita na 

freqüência zero e ajustes nos pesos ideais tornam-se necessários para séries 

finitas. Quando xt é um passeio aleatório “quase” ruído branco, 

, onde η , a densidade espectral de xθ η= − −(z) 1 (1 )z η> →0 e 0

=p,f 1) 0

t é infinita 

na freqüência é zero. Converge, no entanto, rapidamente para a unidade, do 

mesmo modo que no caso em que xt é um ruído branco. Verifica-se que a 

aproximação ótima neste caso é equivalente a truncar os pesos do filtro ideal, 

analogamente ao caso em que xt é um ruído branco, somando aos mesmos 

uma constante de modo que B ( . 

No caso em que xt é um passeio aleatório “puro”, solução apresentada como 

aproximação “padrão”, a densidade espectral de xt também é infinita na 

freqüência zero. Diferentemente do caso em que xt é um “quase” ruído 

branco, no entanto, a persistência dos passeios aleatórios é maior, fazendo 

com que sua densidade espectral caia mais lentamente na medida em que a 

freqüência se distancia de zero.  

Explica-se, em função dessa característica, a estrutura da matriz A em (13). A 

aproximação “padrão” atribui peso relativo maior para as freqüências baixas, 

                                                                                       

j

32
 No caso geral, os pesos da aproximação ótima são dados por , j = -f, ... ,0, ... p, onde os Bj’s são os 

pesos do filtro ideal. Schleicher denomina este caso de “Dirichlet Truncation”. 

=p,f
jB B
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sacrificando a acurácia nas freqüências altas33. Os autores ainda estudaram 

um caso em que a persistência é maior do que a do passeio aleatório, 

praticamente equivalente a xt  ser I(2). Como seria de se esperar, a 

aproximação ótima nesse caso eleva o peso atribuído às freqüências próximas 

de zero (relativamente ao caso em que xt  é um passeio aleatório “puro”), com 

o custo de deterioração maior do desempenho do filtro nas freqüências altas. 

4.2.2.3 Fórmula para os casos gerais 

Seguindo van Norden (2002) e Schleicher (2002), é simples expressar 

fórmulas gerais para a aproximação ótima do filtro BP derivado por 

Christiano e Fitzgerald (1999)34. 

Admita-se, inicialmente, que xt pode ser adequadamente descrita por um 

processo média móvel de ordem q, como fizeram Christiano e Fitzgerald. 

Adotando notação análoga à que vem sendo usada, seja ˆ  a aproximação 

ótima de y

Ty

T no instante de tempo T, o último da amostra. Defina-se o vetor 

1xT de pesos, B. A aproximação ótima para o último dado é, naturalmente, 

computada por meio da seguinte multiplicação vetorial: 

  (16) ×= ( )B 1 T tTŷ x

                                                                                       

33
 Observe-se que apenas as bordas da matriz A contém pesos diferentes dos obtidos quando o processo é um ruído 

branco. No caso do passeio aleatório “quase” ruído branco, todos os elementos da matriz são ajustados por uma 
pequena constante. 
34

 Van Norden (2002) e especialmente Schleicher (2002) provam de forma mais compacta os resultados encontrados 
por Christiano e Fitzgerald (1999), estendendo-os para o caso em que a série pode ser descrita por um modelo 
ARIMA. 
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Note-se que toda a amostra de dados xt, t = 1, ..., T, é utilizada para estimar 

. O vetor B, com os pesos do filtro aproximado para o instante de tempo T, 

é determinado da seguinte forma: 

Tŷ

 −

+ +
='B 1

x
(Tx1) (Tx2q 1)(TxT) (2q 1,1)

Σ β sx  (17) 

em que é a inversa da matriz (Toeplitz) TxT com elemento típico −1
xΣ
( −x r ) )ς σ=r,c c , tal que ( )σ −=x t t qq cov(x ,x

35: 

 

σ σ σ
σ σ σ

σ σ σ

− − +

− +

− −

=

(0) ( 1) ( T 1)

(1) (0) ( T 2)

(T 1) (T 2) (0)

x x x
x x x

x

x x x

Σ  

A matriz Tx(2q+1), β, contém os pesos do filtro ideal determinados em (13) 

e xs é um vetor 2q+1 com as covariâncias de xt: 

 

− − + − +

− + − + −

+ + −

=

q q 1 T q 1

q 1 q 2 T q

q q 1 T q 1

B B B
B B B

B B B

β  

 ( ) ( )σ σ= −x x xq qs '

                                                                                      

 

 

35
 Uma matriz quadrada nxn é chamada de Toeplitz, em homenagem ao matemático Otto Toeplitz (1881-1940), se 

tiver valores constantes a longo de suas diagonais negativamente inclinadas, no sentido que vai dos elementos 
superiores esquerdos aos inferiores direitos. Matrizes Toeplitz contém apenas n elementos distintos entre si. Tratam-
se de matrizes muito comuns em ciências computacionais porque problemas numéricos envolvendo as mesmas 
tipicamente têm soluções rápidas. A matriz de covariância é uma matriz Toeplitz.   
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A título de ilustração, suponha que xt descreve um ruído branco, de modo que 

a ordem do processo MA, q, seja igual a zero. Nesse caso, Σ será a matriz 

identidade e 

−1
x

xs  será igual a um, ou seja, a variância de xt. A solução ótima 

(17) equivale, portanto, a truncar os pesos do filtro ideal. A exigência 

adicional de simetria e estacionariedade redundam na solução encontrada por 

Baxter e King (1995). 

Schleicher (2002) e van Norden (2002) mostram que a aplicação do filtro 

ótimo para o caso em que a série segue um processo ARMA(p,q) pode ser 

feita pela expressão do mesmo como um processo média móvel de ordem 

infinita (representação de Wold) e posterior truncagem dos coeficientes36. 

Para o caso em que a série possui uma tendência estocástica de primeira ou 

segunda ordem, restrições adicionais devem ser feitas para levar em conta o 

fato de que, nesses casos, a densidade espectral é infinita na freqüência zero. 

A restrição adicional ajusta de modo ótimo os pesos para que a soma dos 

mesmos seja igual a zero. 

A fórmula para o caso geral permite definir as etapas para a extração dos 

componentes cíclicos de uma dada variável. Em primeiro lugar, é necessário 

remover os componentes deterministas da série. Em segundo lugar, é 

importante verificar se o processo estocástico é ou não integrado. Em terceiro 

lugar, é preciso determinar a função de autocorrelação da série em questão ou 

de sua diferença, caso ela seja integrada. A aplicação dos filtros é, então, 

                                                                                       

36
 Em um exemplo, Schleicher (2002) determinou em 100 a ordem do processo MA aproximado de um modelo 

ARMA com forte persistência de modo a reter todos os componentes maiores do que 10-4.  
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imediata. Naturalmente, a função de autocorrelação pode ser estimada por 

métodos paramétricos ou não paramétricos37. 

4.3 O filtro Hodrick Prescott 

Um filtro high pass – dispositivo que deixa passar componentes de 

freqüência maior do que um valor especificado – usualmente utilizado é o 

filtro desenvolvido por Hodrick e Prescott (1997), doravante filtro HP38. Na 

definição do filtro, os autores procuraram desenhar um método simples para 

isolar a tendência das variáveis econômicas, definindo esta como sendo 

simplesmente o componente das séries que cresce lenta e suavemente com o 

tempo, de acordo com conhecimento prévio inspirado na teoria39. O 

componente de crescimento das variáveis, portanto, não decorre de uma 

análise de séries temporais, que exigiria a definição de um modelo 

probabilístico tanto para a tendência quanto para os ciclos das séries. 

Desconsiderando a sazonalidade, em tese já isolada por meio dos 

procedimentos habituais, supõe-se que uma dada série de dados econômicos, 

xt, é o resultado da soma de um componente tendencial (que oscila em baixa 

freqüência), yt, com um componente cíclico, ct. Para decompor xt, controla-se 

a variabilidade de yt  a partir da soma dos quadrados de sua segunda 

                                                                                       

37
 Ver, por exemplo, Hyndman (1997). 

38
 O trabalho original é de 1981 e só foi publicado no Journal of Money, Credit and Banking em 1997.  

39
 De acordo com a teoria do crescimento econômico, este é caracterizado por: (i) expansão aproximadamente 

proporcional do produto per capita, investimentos, consumo, produtividade (produto por hora trabalhada) e estoque 
de capital; e (ii) pequena mudança no comportamento das horas trabalhadas por indivíduo. O componente cíclico 
não é definido simplesmente como a diferença entre a série observada e o componente de crescimento derivado da 
teoria do crescimento porque as técnicas de growth accounting não fornecem uma estimativa da tendência de 
crescimento das séries com erros de tamanho pequeno relativamente à magnitude dos ciclos. 
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diferença. Supõe-se, adicionalmente, que a média de ct é zero para períodos 

suficientemente longos. 

Determina-se yt a partir do seguinte problema de minimização: 

  (18) ( ) (λ
=−

− − −
= =

   + − − −    
∑ ∑T

t t 1

T T 22
t t t 1 t 1 t 2

{y } t 1 t 1
c y y y ymin )

Tecnicamente, (18) mostra que o filtro HP representa a minimização da 

variância de xt em torno de yt, sujeita a uma restrição sobre a segunda 

diferença de yt. O multiplicador de Lagrange do problema de programação, λ, 

é um parâmetro positivo que controla a suavidade da solução. Quando λ 

tende ao infinito, yt é igual a uma reta ajustada por mínimos quadrados. 

A seleção do valor de λ é uma questão arbitrária. Para dados trimestrais, os 

autores selecionaram λ = 1600 a partir da seguinte argumentação: se ct e yt 

forem variáveis normais independentemente distribuídas com média zero e 

variâncias dadas por  e σ , respectivamente, a expectativa condicional de 

y

σ21
2
2

t, dada a série xt, será a solução de (18) com σ
σλ = 1
2

40. Com base em 

conhecimento prévio, Hodrick e Prescott consideram que valores apropriados 

para a variância de ct e yt, em uma periodicidade trimestral, são, 

                                                                                       

40
 Ver o apêndice 3 para a derivação das condições nas quais o filtro HP é um filtro ótimo. 
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respectivamente, 5% e um oitavo de 1%. Destes valores, resulta λ = 1600, 

parâmetro sugerido em softwares como, por exemplo o EVIEWS.41 

4.4 Análise comparativa dos filtros revisados42 

Os trabalhos de Baxter e King (1995) e de Christiano e Fitzgerald (1999) 

partem da existência de um filtro ideal que possui uma função impulso 

resposta de tamanho infinito e, portanto, deve ser aproximado para a análise 

de dados econômicos. Verifica-se que as propriedades estatísticas dos dados 

têm um papel fundamental na escolha das características do filtro 

aproximado, tornando os exercícios de análise dos ciclos de variáveis 

econômicas uma tarefa que deve ser particularizada a cada aplicação.  

O filtro aproximado ótimo dependente também do objetivo da análise que se 

quer fazer porque existem dilemas na escolha do mesmo. De um lado, a 

maximização da precisão de seus pesos em uma dada faixa de freqüências, 

relativamente aos pesos do filtro ideal, significa sacrificar a acurácia nas 

demais faixas. De outro, a imposição de estacionariedade e simetria, 

propriedades certamente desejáveis, envolve a perda de observações nos 

extremos da amostra e o uso parcial das informações disponíveis para 

extração da série filtrada em cada instante do tempo. 

Intuitivamente, faz sentido supor que séries cuja densidade espectral é 

concentrada em freqüências baixas – propriedade comum em dados 

econômicos – devem ser tratadas por filtros que enfatizem tais freqüências. 

                                                                                       

41
 Os autores observam também que as propriedades estatísticas dos componentes cíclicos são relativamente 

invariantes à escolha do parâmetro de suavização entre 400 e 6400.  
42

 Ver um quadro resumo dessa análise no apêndice 4. 
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As séries que exibem uma estrutura de autocorrelação serial negativa, por sua 

vez, devem ser analisadas a partir do uso de filtros eficientes nas freqüências 

mais altas. Uma desvantagem do filtro de Baxter e King é a atribuição de 

peso igual para a precisão do filtro aproximado em todas as freqüências. 

Demonstra-se que tal procedimento é ótimo apenas para séries idêntica e 

independentemente distribuídas, sendo sub-ótimo para a maioria das séries 

econômicas que, como se sabe, têm uma estrutura de correlação serial. 

Além da constatação de que as propriedades estatísticas das séries devem ser 

consideradas na escolha do filtro, percebe-se que não há uma fórmula 

universal para lidar com os seguintes obstáculos: (i) filtros simétricos e 

estacionários envolvem perda de dados, o que não permite que os mesmos 

sejam utilizados para análises em “tempo real”, além de não maximizarem as 

informações diponíveis para estimar a série filtrada e (ii) filtros assimétricos 

introduzem um deslocamento de fase entre a série filtrada e a série original 

que, potencialmente, pode ser grande. As conclusões de trabalhos cujo 

objetivo é identificar a data em que ocorreram pontos de inflexão nos ciclos 

de uma variável podem ser viesadas pela utilização de filtros que provocam 

deslocamentos de fase. Não é por outra razão que o NBER identifica os 

pontos de inflexão da economia americana depois de muito tempo. 

O filtro Hodrick e Prescott não é derivado de um problema de minimização 

da distância em relação a um filtro ideal. Supõe-se que os dados econômicos 

correspondem à soma de dois componentes, tendência e ciclos, sendo o 

primeiro um componente que se move de forma suave. Demonstra-se que o 

filtro HP pode ser caracterizado como a solução ótima de um problema de 

extração do sinal, sob condições muito particulares. Ou seja, a performance 

do filtro HP também depende das propriedades estatísticas das séries. 
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Na verdade, Hodrick e Prescott utilizam esse argumento para dar  

racionalidade à escolha do parâmetro de suavização do filtro HP para dados 

trimestrais. Ainda assim, preferem trabalhar com a noção menos precisa de 

que a tendência das séries é um componente que se move de maneira suave43. 

Complementam a argumentação notando que variações substanciais do 

multiplicador de Lagrange provocam mudanças pequenas nas propriedades 

estatísticas dos ciclos. 

King e Rebelo (1993) são mais cautelosos. Alertam que a aplicação mecânica 

do filtro HP como um procedimento para remover a tendência das séries pode 

acarretar a exclusão de componentes pertencentes tradicionalmente ao que se 

supõe serem ciclos econômicos. Ilustram, a partir de dados da economia 

americana, que este problema pode ocorrer porque o filtro HP permite que xt 

possua um componente de crescimento (yt) de natureza estocástica. 

Além de uma tendência linear determinista, caso ela exista em xt, o filtro HP 

pode remover componentes adicionais cujas propriedades dependem da série 

em questão. O apêndice 3 mostra que a aplicação mecânica do filtro HP 

extrairá os ciclos de uma série apenas sob condições muito particulares: 

quando a taxa de aceleração da série descrever um passeio aleatório e os 

ciclos, cujas inovações devem ser independentes do componente de 

tendência, forem eventos aleatórios, sem persistência de nenhum tipo44. 

Sob dois aspectos o filtro HP é considerado inferior aos filtros BP: (i) 

ineficiência nos extremos da amostra e (ii) dificuldade de seleção do 

                                                                                       

43
 Ver Hodrick e Prescott (1997), p. 2. 

44
 O apêndice mostra também que, mesmo que tais condições restritivas fossem atendidas, a aplicação do filtro HP 

ótimo exigiria a adoção de λ’s variáveis. 
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multiplicador de Lagrange em dados cuja freqüência não é trimestral. Baxter 

e King (1995) mostram que a aproximação do filtro HP é muito pobre nos 

extremos da amostra, tornando-o uma ferramenta inadequada para o uso em 

aplicações cujo objetivo é analisar os componentes cíclicos em “tempo real” 

como, por exemplo, computar o “hiato do produto” na margem. Não se 

propõe, no entanto, uma alternativa. De fato, a aproximação do filtro BP ideal 

de Baxter e King exige o sacrifício de seis anos de observações, três no início 

e três no final da amostra. 

As aproximações de Christiano e Fitzgerald, além de utilizarem a amostra 

inteira para obter as estimativas de yt (do mesmo modo que o filtro HP), 

permitem o uso do filtro em tempo real. A desvantagem em relação à 

aproximação de Baxter e King é o fato de que seu filtro é assimétrico e 

variante no tempo. Ou seja, o componente de tendência extraído hoje não 

será o mesmo amanhã. Além disso, há o problema da introdução de um 

deslocamento de fase em relação à série original. Empiricamente, no entanto, 

Christiano e Fitzgerald mostram que tais problemas não são graves e que, em 

tempo real, a aproximação obtida é melhor do que a obtida pelo filtro HP.45 

A seleção do multiplicador de Lagrange do filtro HP para o uso em dados 

mensais ou anuais é problemática. Tal desvantagem não existe para filtros 

BP, cuja implementação permite selecionar explicitamente as bandas de 

freqüências que se quer extrair. Baxter e King mostram que, na freqüência 

trimestral, a seleção de λ=1600 é aproximadamente igual a um filtro high 

pass que deixa passar os componentes de periodicidade maior do que oito 

                                                                                       

45
 Faz-se necessário notar que tais desvantagens derivam da própria definição do problema. Ao desaconselhar o uso 

de filtros assimétricos, Baxter e King estão sugerindo evitar o problema de decompor os ciclos na ponta. 
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anos. Citam trabalhos que usam λ=100 ou λ=400 para dados anuais46. Ocorre 

que, com estes valores para o multiplicador de Lagrange, o filtro HP 

aproxima mal os resultados de um filtro high pass que deixa passar os 

componentes com periodicidade maior do que oito anos47. 

No que segue, realizam-se exercícios para quantificar a perda de eficiência 

advinda do uso do filtro HP para extrair os ciclos do PIB na margem.  

4.5 Os ciclos do PIB no Brasil 

4.5.1 Desempenho econômico desde 1970 

Não existe uma série trimestral longa referente à evolução do produto interno 

bruto brasileiro. As informações oficiais têm início em 1980 e se extendem 

até 2002. Conforme análise feita anteriormente, a aplicação de filtros 

simétricos impõe que se descarte da amostra de dados disponível cerca de 

seis anos, no mínimo, para que se obtenha uma aproximação adequada dos 

ciclos da série –  estacionária e que não introduza deslocamento de fase. 

De modo a atenuar o problema da escassez de informações, principalmente 

no que toca à obtenção de benchmarks para comparar o desempenho dos 

filtros em “tempo real”, os ciclos do PIB brasileiro serão analisados a partir 

da série do índice trimestral dessazonalizado, com base em 1990, retroagida 

de modo confiável a 1970 por metodologia descrita no próximo capítulo.  

                                                                                       

46
 O software EVIEWS recomenda o uso de λ=100 para dados anuais. Ellery et al. usaram também este valor. 

47
 Baxter e King (1995) mostram que, para dados anuais, λ deveria ser fixado em 10, notando que mesmo este valor 

acarreta imperfeições. 
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O uso de uma série mais longa permite, ademais, incluir na análise tanto os 

períodos de crescimento elevado quanto os períodos de crescimento baixo 

que o país tem registrado recentemente. A figura 4 indica que é possível 

distinguir três períodos para o comportamento da economia brasileira: (i) de 

1970 a 1974, (ii) de 1974 a 1980 e (iii) a partir de 1980, quando a série 

trimestral oficial é conhecida. 

Figura 4 – Evolução do PIB: 1970 a 2002 
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O primeiro período é associado a taxas expressivas de expansão, de dois 

dígitos (quadro 5). De fato, a taxa mediana de crescimento trimestral foi de 

10,6% a.a. nesta primeira fase. Além disso, o desempenho da economia 

exibiu volatilidade relativamente baixa. O intervalo interquartil das taxas 

trimestrais de crescimento foi de 5,3 pontos percentuais e a taxa 

correspondente ao primeiro quartil foi pouco inferior a 9,0% a.a. 

No período entre 1974 e 1980, o crescimento trimestral mediano caiu 

sensivelmente, para 4,5% a.a. (seguindo a tendência mundial). 

Simultaneamente, as taxas de expansão tornaram-se mais voláteis. O 
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intervalo interquartil das mesmas subiu para 6,6 p.p. e a taxa correspondente 

ao primeiro quartil caiu para cerca de 1,0% a.a. 

Quadro 5 – Crescimento do PIB: três fases 
Taxas trimestrais de crescimento  

anualizadas (%) 
Estatística Brasil Estados Unidos 

1970 a 1973 
Mediana 10.6 3.5 
1o Quartil 8.8 1.6 
3o Quartil 14.1 7.6 

Intervalo interquartil 5.3 6.0 
1974 a 1980 

Mediana 4.5 2.4 
1o Quartil 1.2 0.4 
3o Quartil 7.8 5.2 

Intervalo interquartil 6.6 4.8 
1981 a 2002 

Mediana 2.2 3.1 
1o Quartil -3.3 1.7 
3o Quartil 7.3 4.9 

Intervalo interquartil 10.6 3.2 
Fontes: Toledo (2003) e Federal Reserve Bank of Saint Louis. 
 

No terceiro período, entre 1981 e 2002, verificou-se o mesmo padrão: caiu o 

crescimento mediano, para 2,2% a.a., elevando-se o intervalo interquartil 

para 10,6 p.p. Além disso, a taxa referente ao primeiro quartil tornou-se 

negativa. Resumidamente, portanto, a análise do desempenho da economia 

brasileira nestes três períodos sugere a existência de uma propensão a 

apresentar taxas de crescimento cada vez menores e mais voláteis (figura 5). 

O comportamento da economia brasileira não reflete uma tendência 

internacional, como mostra a comparação com o desempenho da economia 

americana. Os dados do quadro 5 revelam que o dinamismo da maior 

economia do mundo também diminuiu entre 1974 e 1980, mas voltou a 

aumentar a partir de então. Além disso, parece haver uma tendência contínua 

de diminuição da volatilidade dos ciclos. 
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Figura 5 – Três fases do crescimento: 
taxas cada vez menores mais voláteis 
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4.5.2 Modelos para o PIB 

A literatura sobre filtros para extração de componentes cíclicos de variáveis 

econômicas sugere que se adote uma abordagem moldada às propriedades 

estatísticas da série que se quer estudar. A análise dos ciclos do produto 

interno bruto brasileiro deve ser iniciada, portanto, pela caracterização de 

modelos que descrevam adequadamente suas características. 

Os modelo devem ser capazes de descrever a tendência de crescimento cada 

vez mais baixo e mais volátil exibido na figura 5. Duas alternativas foram 

consideradas: (i) tendência linear com “quebras” e (ii) tendência estocástica. 

4.5.2.1 Tendência linear com “quebras” 

Um modelo plausível para o comportamento da economia desde 1970, 

baseado na caracterização das três fases do crescimento brasileiro sugeridas 

acima, supõe que o logaritmo do produto pode ser descrito como um processo 
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(covariância) estacionário em torno de uma tendência determinista cuja 

inclinação se reduz no final de 1973 e no final de 1980 (figura 6)48. Esta 

formulação atenua as duas fontes de não estacionariedade do PIB sugeridas 

na figura 5: a tendência com duas “quebras” torna a média da série 

estacionária e o logaritmo estabiliza parcialmente sua variância. 

Figura 6 – PIB (log): Tendência com duas “quebras” 
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A figura 7 mostra que, mesmo sem a tendência com duas “quebras”, a 

dinâmica do PIB exibe persistência relativamente elevada com a função de 

autocorrelação exibindo valores significativamente positivos até sete 

defasagens. Além disso, percebe-se um feedback negativo depois de 

aproximadamente 12 trimestres. Ainda assim, é possível rejeitar a hipótese de 

que a série remanescente possui uma raíz unitária49. 

                                                                                       

48
 Esta formulação segue a linha de Perron (1989) que argumenta que o PIB americano pode ser descrito como 

sendo um processo estacionário em torno de uma tendência determinista com quebra estrutural após o choque do 
petróleo de 1973. O apêndice 5 deste trabalho faz uma descrição sucinta de eventos econômicos que poderiam 
justificar a existência das três fases do crescimento representadas por meio de uma tendência linear com duas 
quebras. 
49

 A estatística t para testar a hipótese de que os resíduos da regressão do PIB na tendência com duas “quebras” 
possuem uma raíz unitária é igual a -4,3979. Os valores críticos assimptóticos do teste de Engle e Granger 
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Figura 7 – Autocorrelação do PIB (*) 
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(*) Resíduos do modelo que atribui uma tendência linear com 
duas “quebras” para o PIB. 
 

O apêndice 6 descreve os passos que levaram à obtenção de dois modelos 

capazes de descrever a persistência dos desvios do PIB relativamente a uma 

tendência com “quebras”. Os dois melhores modelos de um conjunto de 283 

alternativas estimadas – identificados por Modelo Akaike e Modelo Schwarz, 

em função dos critérios de informação usados para selecionar as 

especificações, após triagem preliminar – têm estruturas bem diferentes. 

Como seria de se esperar, o critério Akaike selecionou uma especificação 

menos parcimoniosa que a obtida a partir do critério Schwarz. A única razão 

pela qual optou-se por analisar também o Modelo Akaike é que, dos 283 

modelos analisados, ele é o único cuja representação de Wold reproduz o 

feedback negativo sugerido pela figura 7.50 

                                                                                                                                                                                                                                

computados por MacKinnon (1996) são inferiores ao valor da estatística do teste (em valor absoluto) com nível de 
significância de 1%. O teste foi conduzido com dez defasagens, valor selecionado utilizando-se o critério proposto 
por Perron (1989). 
50

 O critério Schwarz é sabidamente melhor do que o critério Akaike. Stock e Watson (2002), capítulo 12, mostram 
que o critério Schwarz seleciona corretamente a ordem de um processo AR em grandes amostras. Já o critério 
Akaike tende a superestimar o número de parâmetros mesmo em amostras grandes. 
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4.5.2.2 Tendência estocástica 

Ao retirar a tendência com duas “quebras”, resta uma série que exibe muita 

persistência (figura 7). O teste de Engle-Granger leva à rejeição da hipótese 

de que a seqüência de resíduos é integrada. Ainda assim, é preciso considerar 

esta possibilidade por dois motivos. 

Primeiro, porque o “algoritmo” de seleção das datas das duas quebras não foi 

endogeneizado no cômputo das estatísticas do teste de raízes unitárias. 

Conforme análise de Christiano (1992), a probabilidade da estatística t do 

teste de raízes unitárias é fortemente subestimada quando não se considera 

explicitamente em seu cálculo o algoritmo de data-mining usado para 

selecionar as datas em que supostamente ocorreram as quebras estruturais. 

Segundo, porque as raízes dos polinômios AR estimados não são muito 

inferiores à unidade, especialmente para a especificação menos parcimoniosa 

escolhida pelo critério de Akaike51. Sabe-se que o poder de testes de raízes 

unitárias é baixo quando os processos têm raízes próximas de um52. 

A figura 8 mostra a função de autocorrelação da primeira diferença do PIB 

(log). As taxas de crescimento do PIB exibem persistência baixa, com um 

pico significativamente diferente de zero e negativo após dois trimestres. 

                                                                                       

51
 As raízes do polinômio AR são 0.82, 0.90(*) para o modelo Akaike e 0.77(*) para o modelo Schwarz. Nos casos 

indicados por (*) tratam-se dos módulos de pares conjugados de raízes complexas.   
52

 Ver McCallum (1993). 
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Figura 8 – Autocorrelação da primeira diferença do PIB (log) 
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O apêndice 6 mostra os passos que levaram à seleção de um modelo para 

descrever a dinâmica do PIB, sob a hipótese de que a tendência é estocástica. 

Após triagem preliminar dentre 127 alternativas, verifica-se que os critérios 

Akaike e Schwarz selecionam a mesma especificação, a menos de uma 

constante – sugerida pelo critério Akaike. Optou-se por analisar a 

especificação com a constante, que tem propriedades dinâmicas mais 

condizentes com o que sugere o senso comum53. 

4.5.3 Ciclos do PIB no Brasil em “tempo real” 

A seção anterior definiu (i) duas especificações de modelos para descrever o 

comportamento do PIB sob a hipótese de que a variável é I(0) em torno de 

uma tendência linear com duas “quebras”, e (ii) uma especificação sob a 

hipótese de que a variável é I(1). Nesta seção, descrevem-se as propriedades 

dos ciclos do produto e dos filtros ótimos para extraí-los de acordo com as 

especificações dos modelos estatísticos definidos. 

                                                                                       

53
 O apêndice 6 mostra as especificações dos modelos para as duas caracterizações da tendência. 
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4.5.3.1 Tendência linear com “quebras”  

As perturbações que incidem sobre a série do PIB brasileiro apresentam forte 

persistência, mesmo quando a tendência com “quebras” é considerada 

separadamente. A figura 9 mostra as densidades espectrais dos melhores 

modelos que incorporam tal especificação para a tendência, destacando-se as 

freqüências associadas ao ciclo econômico (períodos entre 1,5 e 8 anos). 

Figura 9 – Densidade espectral dos modelos 
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Os formatos das densidades espectrais dependem da estrutura do modelo. A 

especificação menos parcimoniosa, Modelo Akaike, tem maior densidade no 

intervalo de freqüências associadas ao ciclo. Cerca de 59% da densidade 

espectral do Modelo Akaike pertence ao ciclo econômico. Esta porcentagem 

é de 32% no caso do Modelo Schwarz, especificação que atribui maior 

densidade às freqüências baixas (quadro 6). Naturalmente, estas diferenças 

têm impacto sobre a estrutura de pesos do filtro aproximado ótimo. 

A partir das representações de Wold de cada modelo, computaram-se as 

aproximações ótimas do filtro BP ideal impondo-se as restrições de que os 
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filtros sejam estacionários e simétricos. Conforme discussão anterior, estes 

filtros têm a característica de não introduzirem deslocamentos de fase, além 

de serem independentes do tamanho da amostra analisada.  

Quadro 6 – Densidade acumulada 
Densidade acumulada nas freqüências (%) 

Modelo Baixas Pertencentes 
ao ciclo Altas 

Akaike 31.1 58.9 10.0 
Schwarz 55.8 32.0 12.2 

 

As figuras 27 e 28 do apêndice 7 mostram que os desvios em relação ao filtro 

ideal são expressivos mesmo quando a janela temporal do filtro aproximado 

inclui 24 valores, 12 defasados e 12 adiantados54. Ampliando a janela para 40 

e 60 valores, verifica-se que a aproximação torna-se mais adequada55. 

Pode-se capturar numericamente o aumento da precisão das aproximações 

com janelas maiores definindo-se uma estatística que mede o “vazamento” e 

a “compressão” dos filtros aproximados. Ocorre “vazamento” quando o filtro 

deixa passar freqüências que idealmente deveria suprimir. Há “compressão” 

quando o filtro tem uma função resposta menor do que um dentro do 

intervalo de freqüências desejado. O quadro 7 mostra a distância entre o 

ganho do filtro ideal e o ganho do filtro aproximado, com e sem uma 

estrutura de ponderação dada pela densidade espectral. 

Quando não se leva em consideração a densidade espectral, os dados levam à 

conclusão de que, grosso modo, a qualidade das aproximações é similar para 

as duas alternativas de modelos em cada banda de freqüências. Ainda assim, 

percebe-se que o aumento do comprimento do filtro reduz sensivelmente os 

desvios nas freqüências associadas ao ciclo. 
                                                                                       

54
 Lembrando que este é o tamanho de janela recomendado por Baxter e King (1995). 

55
 Doravante, define-se a janela de um filtro simétrico como sendo duas vezes o seu comprimento. 
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Quadro 7 – “Vazamento” e “compressão”das aproximações (*) 
Desvio dos ganhos dos filtros aproximados em relação  

ao do filtro ideal nas freqüências Modelo 
Baixas Pertencentes  

ao ciclo Altas 

Sem ponderar pela densidade espectral 
 (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

Akaike 0.36 0.44 2.48 0.24 1.06 0.30 
Schwarz 0.33 0.21 3.24 0.35 1.51 0.10 

Ponderando pela densidade espectral 
 (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

Akaike 22.91 20.01 48.64 4.53 0.03 0.02 
Schwarz 13.61 6.11 9.89 1.59 0.02 0.01 

(a) Filtro simétrico e estacionário com comprimento de seis trimestres e (b) filtro simétrico e estacionário 
com comprimento de trinta trimestres. 

(*) Os números foram calculados da seguinte forma, VC = Σω

                                                                                      

[(Giω – Gaω)dω]2, em que VC é uma medida 
de “vazamento - compressão”, Gi e Ga são, respectivamente, os ganhos dos filtros ideal e aproximado e d 
é a densidade espectral, todos na freqüência ω. Os ganhos e a densidade espectral foram computados em 
100 pontos equidistantes no intervalo entre 0 e Pi. A densidade espectral é expressa em porcentagem da 
densidade total. 
 

Quando se ponderam as distâncias entre os ganhos dos filtros pela densidade 

espectral, percebe-se que (i) de modo geral, as aproximações são melhores 

para o modelo Schwarz, tanto em freqüências baixas quanto em freqüências 

associadas ao ciclo; (ii) o aumento da janela do filtro reduz expressivamente 

os desvios no ciclo e (iii) mesmo com trinta termos, o vazamento em 

freqüências baixas do filtro aproximado supondo o modelo Akaike é 

expressivo56. 

O quadro 8 sugere que as diferenças entre as propriedades dos componentes 

cíclicos extraídos não são muito grandes quando se muda a especificação dos 

modelos. Além disso, a ampliação do comprimento do filtro de seis para doze 

trimestres faz a variância dos componentes cíclicos aumentar 

significativamente. Aparentemente, portanto, o uso da janela sugerida por 

Baxter e King resulta, no caso do PIB brasileiro, componentes cíclicos 

excessivamente voláteis. 

 

56
 Isso se dá porque, de acordo com a estrutura do modelo Akaike, o pico de densidade espectral ocorre na 

vizinhança da freqüência de corte que define a banda associada aos ciclos, como mostra a figura 9. Idealmente, nesta 
vizinhança o ganho do filtro deve passar abruptamente de zero a um de modo a não provocar vazamento ou 
compressão. 
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Quadro 8 – Aproximações do filtro ideal: componentes cíclicos 
Modelo Akaike: componentes cíclicos do PIB (*) 

 Akaike (6) Akaike (12) Akaike (20) Akaike (30) 
Akaike (6) 0.505    

Akaike (12) 0.977 0.704   
Akaike (20) 0.964 0.990 0.656  
Akaike (30) 0.935 0.962 0.986 0.642 

Modelo Schwarz: componentes cíclicos do PIB (*) 

 Schwarz (6) Schwarz (12) Schwarz (20) Schwarz (30) 
Schwarz (6) 0.490    

Schwarz (12) 0.977 0.660   
Schwarz (20) 0.953 0.979 0.600  
Schwarz (30) 0.950 0.977 0.995 0.633 

(*) Akaike(n) ou Schwarz(n) mostram os filtros com comprimento n aproximados a partir dos respectivos modelos. Na 
diagonal principal das matrizes, está a variância das séries (multiplicada por 1000). Fora da diagonal principal, 
encontram-se os coeficientes de correlação. Todas as estatísticas foram computadas para o período 1977:3 a 1995:2. 
 

No caso do modelo Akaike, a variância dos componentes cíclicos parece ser 

superestimada com o filtro de comprimento igual a doze, exigindo uma janela 

maior. Em ambos os casos, as aproximações com comprimentos de vinte e 

trinta trimestres parecem semelhantes. Com base nesse resultado, seleciona-

se o filtro simétrico e estacionário com comprimento igual a vinte trimestres 

como uma boa aproximação do filtro ideal, definindo-se um benchmark para 

comparar o desempenho dos filtros em “tempo real”. 

Quadro 9 – Desvios: filtros Baxter e King e Hodrick e Prescott 
Desvio do ganho do filtros nas frequências especificadas  

Filtros Baixas Pertencentes  
ao ciclo Altas 

Supondo a especificação Akaike (*) 
Baxter e King (***) 46.31 12.22 0.04 

Hodrick e Prescott (+) 66.96 5.59 (**) 
Supondo a especificação Schwarz (*) 

Baxter e King 19.39 2.47 0.03 
Hodrick e Prescott (+) 24.34 1.12 (**) 

(*) A densidade espectral do PIB é dada pelas especificações dos modelos Akaike e Schwarz. (**) Como o filtro  
Hodrick Prescott é high pass, não faz sentido comparar o vazamento nas freqüências altas. (***) O comprimento 
do filtro de Baxter e King é, conforme a recomendação dos autores, 12 trimestres. (+) O filtro Hodrick Prescott, 
computado aqui com lambda igual a 1600,  é assimétrico e não estacionário. A comparação do quadro é feita 
com o ganho da função de transferência no meio da amostra. 
 

O quadro 9 mostra os desvios dos ganhos das funções de resposta dos filtros 

Baxter King e Hodrick Prescott, considerando a densidade espectral do PIB 

descrita pelos modelos Akaike e Schwarz. Note-se a tendência a ocorrer 
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fortes desvios nas freqüências baixas e, no caso em que se supõe o modelo 

Akaike, também nas freqüências associadas aos ciclos econômicos57. 

O quadro 10 compara os componentes cíclicos extraídos pelos diversos 

filtros. A variância dos ciclos obtidos pelo filtro Hodrick Prescott é maior, em 

parte porque este filtro deixa passar os componentes de alta freqüência da 

série. A variância dos ciclos extraídos pela aproximação de Baxter e King é 

também maior que a dos ciclos determinados pelas aproximações ótimas. Em 

geral, no entanto, o coeficiente de correlação entre as séries é elevado, 

confirmando os resultados encontrados por Ellery et al. (2002).58 

Quadro 10 – Ciclos extraídos por diversos filtros (*) 
 Baxter e  

King 
Hodrick e 
Prescott Schwarz (20) Akaike (20) 

Baxter e  
King 0.763    

Hodrick e 
Prescott 0.893 1.152   

Schwarz (20) 0.957 0.843 0.600  

Akaike (20) 0.975 0.862 0.996 0.656 

(*) Na diagonal principal está a variância da série (multiplicada por 1000). As 
outras células mostram coeficientes de correlação. 
 

Em alguns casos, no entanto, o objetivo é determinar o componente cíclico da 

série “na ponta”. Para esse fim, deve-se utilizar obrigatoriamente um filtro 

assimétrico. Conforme apontado anteriormente, adotou-se a hipótese de que 

os ciclos obtidos pelas versões simétricas e estacionárias dos filtros ótimos 

supondo os modelos Akaike e Schwarz, com janelas temporais de quarenta 

trimestres, podem ser considerados bons parâmetros de comparação. 

                                                                                       

57
 As figuras 29 e 30 do apêndice 7 permitem comparar os ganhos das funções de transferência dos diversos filtros. 

58
 Ellery et. al. (2002) mostram que os coeficientes de correlação entre os componentes cíclicos das principais 

variáveis macroeconômicas brasileiras não se alteram significativamente quando se utilizam os filtros propostos por 
Baxter e King e Hodrick e Prescott. 
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O uso destes benchmarks implica limitar a amostra de comparação para o 

período que vai de 1975.1 a 1997.4. A avaliação dos filtros foi feita também 

para duas amostras parciais: (i) de 1975 a 1980 e (ii) de 1981 a 1997.  

A análise em “tempo real” é realizada por meio do seguinte algoritmo: 

1. Seja x0, ..., xT-1  a amostra total de dados;     

)

2. Sejam yξ(k), ...,yξ(T-k) os trimestres para os quais se tem um benchmark 

para o componente cíclico, computado por um filtro simétrico e 

estacionário ξ cuja comprimento é k (e a janela 2k); 

3. Computa-se, por meio da aplicação de um filtro assimétrico e não 

estacionário φ os componentes cíclicos ŷ , utilizando todas as 

informações existentes no conjunto x

φj

0, ..., xj  para j = k, ...,T-k; 

4. Os filtros ξ considerados são: (i) versão simétrica e estacionária do 

filtro ótimo supondo a densidade espectral do modelo Akaike, com 

janela de 40 trimestres e (ii) idem (i) para o modelo Schwarz; 

5. Os filtros assimétricos e não estacionários φ considerados são: (i) 

aproximações ótimas supondo as propriedades estatísticas do PIB 

descritas pelos modelos Akaike e Schwarz, (ii) aproximação ótima 

supondo que o PIB é i.i.d. (lembrando que a tendência determinista 

foi extraída) e (iii) filtro Hodrick Prescott; 

6. O quadro 11 mostra a raíz quadrada das estatísticas da distribuição de 
 para j = k, ...,T-k. ( φ −

2

jj
ŷ y

63 



Quadro 11 – Desempenho dos filtros em “tempo real” (*) 

Filtro em  
"Tempo Real" 

Aproximação ótima  
supondo o modelo  

Akaike 
(AK) 

Aproximação ótima  
supondo o modelo  

Schwarz 
(SC) 

Versão Assimétrica  
do Filtro de  

Baxter e King (**) 
(BK) 

Filtro  
Hodrick e Prescott 

(HP) 

Benchmark (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

De 1975 a 1997 (***) 
Mínimo 0.0000 0.0003 0.0006 0.0001 0.0000 0.0008 0.0003 0.0001 

Primeiro Quartil 0.0047 0.0049 0.0081 0.0075 0.0080 0.0069 0.0082 0.0081 
Mediana 0.0104 0.0104 0.0119 0.0115 0.0131 0.0121 0.0169 0.0175 

Média 0.0137 0.0140 0.0173 0.0171 0.0181 0.0178 0.0298 0.0293 
Terceiro Quartil 0.0163 0.0178 0.0223 0.0203 0.0238 0.0222 0.0381 0.0353 

Máximo 0.0293 0.0312 0.0382 0.0373 0.0403 0.0384 0.0898 0.0908 
Desvio Padrão 0.0147 0.0154 0.0186 0.0185 0.0196 0.0193 0.0353 0.0350 

De 1975 a 1980 
Mínimo 0.0022 0.0010 0.0022 0.0001 0.0007 0.0008 0.0003 0.0005 

Primeiro Quartil 0.0104 0.0078 0.0088 0.0069 0.0082 0.0064 0.0052 0.0053 
Mediana 0.0140 0.0140 0.0108 0.0112 0.0099 0.0113 0.0090 0.0086 

Média 0.0149 0.0149 0.0161 0.0156 0.0167 0.0163 0.0213 0.0206 
Terceiro Quartil 0.0189 0.0188 0.0161 0.0170 0.0165 0.0176 0.0152 0.0141 

Máximo 0.0225 0.0236 0.0357 0.0347 0.0390 0.0380 0.0552 0.0547 
Desvio Padrão 0.0127 0.0133 0.0186 0.0181 0.0202 0.0197 0.0293 0.0287 

De 1981 a 1997 
Mínimo 0.0000 0.0003 0.0006 0.0006 0.0000 0.0008 0.0009 0.0001 

Primeiro Quartil 0.0037 0.0047 0.0080 0.0077 0.0075 0.0083 0.0099 0.0115 
Mediana 0.0091 0.0081 0.0127 0.0116 0.0147 0.0131 0.0213 0.0225 

Média 0.0132 0.0137 0.0177 0.0177 0.0186 0.0184 0.0323 0.0318 
Terceiro Quartil 0.0150 0.0165 0.0234 0.0227 0.0249 0.0233 0.0425 0.0427 

Máximo 0.0293 0.0312 0.0382 0.0373 0.0403 0.0384 0.0898 0.0908 
Desvio Padrão 0.0152 0.0159 0.0187 0.0187 0.0194 0.0192 0.0364 0.0361 

(*) Raíz quadrada dos desvios quadrados. Não se consideram nesta avaliação os erros advindos de revisões dos dados 
nem tampouco imprecisões na estimação dos parâmetros dos modelos. (**) O filtro de Baxter e King é ótimo quando a série 
a ser filtrada é i.i.d. Schleicher (2003) denomina a versão assimétrica do filtro de Baxter e King de “Dirichlet Truncation”. 
(***) O período é inferior à amostra de dados para acomodar as observações perdidas no cômputo dos “benchmarks”. Os 
“benchmarks” para a comparação da performance dos filtros são: (a) versão simétrica e estacionária do filtro ótimo com 
janela de quarenta observações supondo o modelo Akaike e (b) idem anterior, supondo o modelo Schwarz. 

 

Note-se, em primeiro lugar, que a performance dos filtros ótimos é 

praticamente invariante ao benchmark escolhido, havendo uma melhora 

marginal quando o ciclo em “tempo real” é extraído com um filtro baseado 

no mesmo modelo utilizado para definir o benchmark. 

Considerando a amostra total, observa-se que a performance do filtro AK é 

melhor do que a do filtro SC. De fato, o desvio mediano dos ciclos extraídos 

pelo filtro AK relativamente aos benchmarks é cerca de 11% menor do que 

os desvios do filtro SC (o desvio médio é aproximadamente 20% menor). 

A performance do fitro AK é melhor após 1980, quando os desvios mediano 

e médio são, respectivamente, cerca de 30% e 24% menores. No período de 

1975 a 1980, o desvio médio do modelo AK é também menor, mas o 
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mediano é maior. A precisão do filtro AK é superior. Por exemplo, na 

amostra total, o desvio padrão dos erros do filtro AK é cerca de 20% menor.59 

O ganho de performance dos filtros ótimos relativamente aos filtros BK e HP 

é significativo. Mesmo quando se utilizam as estatísticas do filtro SC (que 

tem desempenho pior que o do filtro AK), verifica-se que tal filtro extrai 

ciclos com erro e desvio padrão menores relativamente aos filtros BK e HP. 

Particularmente, verifica-se que o filtro SC apresenta desvio médio em 

relação ao benchmark cerca de 42% menor do que o filtro HP. 

O filtro HP registrou performance melhor no período 1975 – 1980 utilizando-

se a mediana como medida. Ainda assim, a precisão do filtro HP é menor. 

Pode-se, à primeira vista, considerar que os ganhos mostrados no quadro 11 

sejam desprezíveis em termos absolutos, ainda que relativamente 

expressivos. O quadro 12 mostra que isso não é verdade. Tomando-se os 

valores absolutos dos ciclos considerados como benchmarks, verifica-se que 

o valor médio do “hiato do produto” foi de cerca de 0.018 entre 1975 e 

199760. O valor mediano foi menor, de cerca de 0.015. Obviamente, a escala 

pequena dos números deve-se ao fato de que eles se referem a componentes 

cíclicos extraídos dos resíduos de uma regressão no logaritmo do PIB. 

Considerando-se os erros médios do melhor modelo na amostra total (modelo 

AK), cerca de 0.014 (quadro 11), percebe-se que estes erros são expressivos 

relativamente aos valores médios do “hiato do produto”. O desvio médio dos 

                                                                                       

59
 Uma versão mais robusta do desvio padrão, o intervalo interquartil, mostra que a variabilidade do erro no período 

entre 1975 e 1980 foi maior quando os ciclos são extraídos pelo filtro AK. Este resultado é consistente com o fato de 
que o desvio mediano dos ciclos extraídos pelo filtro AK é também maior no período em questão. 
60

 Como o modelo é definido sobre o logaritmo do PIB, verifica-se que o “hiato” absoluto médio em relação à 
tendência com “quebras”foi de 1,8%. 
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ciclos extraídos em “tempo real” utilizando-se o melhor modelo é cerca de 

78% do valor do “hiato” em um dado trimestre estimado com o benefício de 

se conhecer a história. No entanto, a mesma comparação feita com o desvio 

médio do filtro HP resulta 167% do valor do benchmark. Estes números 

revelam que a capacidade de estimar o “hiato do produto” em “tempo real” 

em geral não é boa. No entanto, o ganho na utilização dos filtros ótimos é 

significativo no tocante a redução de viés e aumento de precisão. 

Quadro 12 – Características dos ciclos (*) 
Filtro Akaike (**) Schwarz (**) 

De 1975 a 1997 
Mediana 0.0151 0.0147 

Média 0.0184 0.0177 
Desvio Padrão 0.0142 0.0134 

De 1975 a 1980 
Mediana 0.0115 0.0124 

Média 0.0169 0.0171 
Desvio Padrão 0.0166 0.0161 

De 1981 a 1997 
Mediana 0.0158 0.0162 

Média 0.0189 0.0179 
Desvio Padrão 0.0133 0.0125 

(*) Valores absolutos dos componentes cíclicos extraídos por cada filtro 
nos períodos indicados. (**) Filtros simétricos e estacionários com janela 
de quarenta trimestres, supondo as estruturas dadas pelos modelos 
indicados. 

 

Um exercício de simulação de Monte Carlo a partir de 750 séries artificiais 

de comprimento igual a 250 trimestres, supondo a estrutura do modelo 

Akaike, mostra que as conclusões obtidas analisando-se o desempenho dos 

filtros com a série do PIB efetivamente observada se mantém com séries 

artificiais (quadro 13). Ademais, sugere-se que alguns resultados 

aparentemente contraditórios como, por exemplo, a melhor performance do 

filtro HP antes de 1980, não são válidos assimptoticamente. 

O desempenho do filtro ótimo – que leva em consideração a estrutura do 

modelo estatístico que descreve a série do PIB – é sistematicamente melhor e 

mais preciso do que as duas alternativas, notadamente em relação ao filtro 

Hodrick e Prescott. Em particular, verifica-se que o erro de estimativa 
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mediano cometido quando se utiliza o filtro HP encontra-se fora do intervalo 

interquartil dos erros do filtro ótimo. 

Quadro 13 – Desempenho dos filtros: simulação de Monte Carlo (*) 

Trimestres Mínimo Primeiro 
Quartil Mediana Média Terceiro 

Quartil Máximo Desvio 
Padrão 

Filtro ótimo supondo a estrutura do modelo Akaike 

21 a 62 0.0000 0.0042 0.0091 0.0135 0.0155 0.0525 0.0160 
63 a 104 0.0000 0.0041 0.0086 0.0128 0.0145 0.0593 0.0153 

105 a 146  0.0000 0.0041 0.0087 0.0128 0.0148 0.0578 0.0151 
147 a 188 0.0000 0.0041 0.0087 0.0130 0.0148 0.0552 0.0155 
189 a 230 0.0000 0.0042 0.0089 0.0131 0.0151 0.0547 0.0156 

Versão assimétrica do filtro de Baxter e King 

21 a 62 0.0000 0.0049 0.0103 0.0152 0.0175 0.0645 0.0180 
63 a 104 0.0000 0.0049 0.0104 0.0154 0.0177 0.0698 0.0183 

105 a 146  0.0000 0.0050 0.0105 0.0155 0.0179 0.0630 0.0183 
147 a 188 0.0000 0.0050 0.0106 0.0158 0.0181 0.0634 0.0188 
189 a 230 0.0000 0.0051 0.0109 0.0161 0.0186 0.0674 0.0191 

Filtro Hodrick Prescott 

21 a 62 0.0000 0.0083 0.0175 0.0260 0.0299 0.1154 0.0310 
63 a 104 0.0000 0.0080 0.0170 0.0251 0.0289 0.1025 0.0299 

105 a 146  0.0000 0.0080 0.0169 0.0249 0.0289 0.1172 0.0295 
147 a 188 0.0000 0.0081 0.0171 0.0254 0.0294 0.1061 0.0301 
189 a 230 0.0000 0.0081 0.0171 0.0257 0.0295 0.1105 0.0306 

  (*) Raíz quadrada da média (ou outra estatística) dos desvios quadrados do ciclo extraído em tempo real utilizando o filtro 
indicado relativamente a um “benchmark”. Simulação feita com 750 séries artificiais de comprimento igual a 250 trimestres 
com a estrutura do modelo Akaike, supondo que os resíduos são i.i.d. com média zero e o desvio padrão obtido na 
estimativa (quadro 33, apêndice 6). Utilizaram-se as 12 primeiras observações do PIB como condições iniciais das 
simulações. O gerador de números pseudo-aleatórios implementado para simular as séries foi o do software Eviews 4.1. A 
coluna “Trimestres” refere-se ao número de observações utilizado para obter a estimativa do ciclo em “tempo real”. O 
“benchmark” das comparações é o ciclo extraído por filtro simétrico e estacionário de janela igual a quarenta trimestres, 
supondo a estrutura do modelo Akaike. 
 

As conclusões desse exercício de simulação podem ser viesadas a favor do 

filtro AK porque o benchmark é também uma aproximação do ciclo 

verdadeiro, porém obtido pela aplicação de uma versão simétrica e 

estacionária da aproximação ótima supondo o modelo AK. Outro exercício de 

simulação busca relaxar esta restrição, definindo o benchmark que seria 

obtido pela aplicação do filtro ideal sobre uma série de tamanho “infinito” . 

Simularam-se 250 séries artificiais do PIB com comprimento igual a 1130 

trimestres, utilizando-se a estrutura do modelo Akaike e as 12 primeiras 

observações do PIB como condições iniciais. Definiu-se como benchmark os 

ciclos extraídos por um filtro Baxter King com janela de 1000 trimestres. 

Sobram, portanto, 250 séries com comprimento de 130 trimestres, 
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aproximadamente igual ao da série efetivamente disponível para o PIB. 

Adota-se a suposição de que médias móveis centradas com comprimento de 

500 trimestres aproximam adequadamente o filtro ideal, sem qualquer 

suposição sobre as propriedades estatísticas das séries. 

O quadro 14 resume as estatísticas referentes aos desvios de cada filtro 

relativamente a este “benchmark”, supostamente um filtro “quase ideal”. 

Quadro 14 – Performance dos filtros em relação a um filtro “quase ideal” (*) 

Estatística 
Aproximação ótima 

supondo o modelo Akaike 
(AK) 

Versão assimétrica do  
filtro de Baxter e King 

(BK) 

Filtro de  
Hodrick e Prescott 

(HP) 
Mínimo 0.0002 0.0001 0.0000 

Primeiro Quartil 0.0031 0.0039 0.0072 
Mediana 0.0082 0.0085 0.0154 

Média 0.0110 0.0115 0.0220 
Terceiro Quartil 0.0136 0.0131 0.0244 

Máximo 0.0274 0.0297 0.0752 
Desvio Padrão 0.0122 0.0129 0.0280 

(*) Raíz quadrada da média (ou outra estatítica) dos desvios quadrados do ciclo extraído em tempo real 
utilizando o filtro indicado relativamente a um “benchmark”. Simulação feita com 250 séries artificiais de 
comprimento igual a 1130 trimestres com a estrutura do modelo Akaike, supondo que os resíduos são i.i.d. 
com média zero e o desvio padrão obtido na estimativa (quadro 33, apêndice 6). Utilizaram-se as 12 primeiras 
observações do PIB como condições iniciais das simulações. O gerador de números pseudo-aleatórios 
implementado para simular as séries foi o do software Eviews 4.1. O “benchmark” das comparações é o ciclo 
extraído por filtro de Baxter e King com janela igual a mil trimestres, supostamente muito próximo do filtro 
ideal. 
 

Neste caso, a superioridade do filtro AK relativamente ao filtro BK diminui. 

Observa-se que a qualidade de ambos os filtros é essencialmente a mesma. 

No entanto, mantém-se a distância em relação ao filtro HP. Particularmente, 

nota-se que o erro mediano cometido quando se utiliza o filtro HP é superior 

ao terceiro quartil dos erros dos filtros band pass aproximados. O erro médio 

do filtro HP é próximo do erro máximo dos outros filtros. 

Não é trivial saber qual dos dois “benchmarks” aproxima melhor o filtro 

ideal. Em tese, supondo que a série seja de fato descrita por um modelo com 

a estrutura do modelo Akaike, o “benchmark” definido como sendo a versão 

simétrica e estacionária do filtro que incorpora esta estrutura é o melhor. 

Mesmo com janela igual a 1000, o outro “benchmark” não deixa de ser uma 

aproximação finita. Sendo assim é possível tirar duas conclusões, uma forte e 
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outra fraca. A conclusão forte, independente do benchmark, é que o filtro HP 

tem performance muito pior do que a dos filtros BP aproximados. A 

conclusão fraca é que a aproximação ótima tende a ser um pouco melhor do 

que a que supõe resíduos i.i.d.  

4.5.3.2 Tendência estocástica 

Repetem-se os exercícios acima supondo que a tendência do PIB é 

estocástica. A figura 10 mostra que a densidade espectral da taxa de 

crescimento do PIB está concentrada em freqüências altas, com um pico em 

freqüências baixas61. Essa característica não surpreende, posto que a figura 8 

havia sugerido a existência de uma estrutura de autocorrelação negativa.    

Figura 10 – Densidade espectral da taxa de crescimento do PIB 
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A figura 31 do apêndice 7 mostra o ganho da versão estacionária e simétrica 

(janela de quarenta trimestres) do filtro ótimo, a partir do modelo Akaike – 

                                                                                       

61
 Verifica-se que a densidade espectral está dividida da seguinte forma: cerca de 9% nas freqüências baixas, 20% 

no ciclo econômico e 71% nas freqüências altas. 
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supondo tendência estocástica – comparando-o com o ganho da 

“aproximação padrão”, que supõe um passeio aleatório sem “drift”. Note-se 

que (i) dada a presença de raíz unitária, o ganho de ambos os filtros é igual a 

zero na freqüência zero e (ii) o filtro ótimo melhora a aproximação nas 

freqüências altas (quadro 15). 

Quadro 15 – Desvios: filtros ótimo, “padrão  e Hodrick Prescott 
Desvio do ganho do filtros nas  

frequências especificadas Modelo 

Baixas Pertencentes ao ciclo Altas 
Filtro ótimo (*)(***) 0.11 0.38 0.35 

Aproximação padrão(***) 0.12 0.40 0.59 
Hodrick Prescott (**) e (+) 0.62 0.05  
(*) A densidade espectral do PIB é dada pela especificação do modelo selecionado pelo critério Akaike, que 
inclui “drift”. (**) Como o filtro  Hodrick Prescott é high pass, não faz sentido comparar o vazamento nas 
freqüências altas. (***) O comprimento do filtro ótimo e da aproximação padrão é 20 trimestres. (+) O filtro 
Hodrick Prescott, computado aqui com lambda igual a 1600,  é assimétrico e não estacionário. A 
comparação do quadro é feita com o ganho da função de transferência no meio da amostra. 
 

O quadro 16 mostra que os componentes cíclicos extraídos pelas versões 

simétricas e estacionárias do filtro ótimo e da aproximação padrão são 

praticamente iguais, apresentando coeficiente de correlação igual a 0,9998. 

Os ciclos extraídos pelo filtro Hodrick Prescott são mais voláteis, mas 

revelam coeficiente de correlação também elevado em relação aos demais, 

novamente confirmando o resultado encontrado por Ellery et al. (2002). 

Quadro 16 – Ciclos extraídos por diversos filtros (*) 
 Aproximação 

padrão 
Hodrick e 
Prescott 

Filtro  
ótimo 

Aproximação 
padrão 0.5814   

Hodrick e 
Prescott 0.8482 1.0303  

Filtro  
ótimo 0.9998 0.8467 0.5698 

(*) Na diagonal principal está a variância da série (multiplicada por 
1000). As outras células mostram coeficientes de correlação. 
 

O quadro 17 permite comparar o desempenho dos filtros em “tempo real”, 

utilizando-se algoritmo similar ao descrito anteriormente, mudando-se apenas 

os filtros. Valem os comentários feitos na seção anterior. Em geral, o filtro 

ótimo determina os ciclos mais precisamente e com variância menor. Em 
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particular, o uso de OT em tempo real permite reduzir o erro de aproximação 

mediano em 36% relativamente ao filtro HP. 

Quadro 17 – Desempenho dos filtros em “tempo real” (*) 

Filtro em  
"Tempo Real" 

Filtro  
Ótimo 
(OT)  

Aproximação  
Padrão 

(AP) 

Filtro  
Hodrick e Prescott 

(HP) 

De 1975 a 1997 
Mínimo 0.0002 0.0009 0.0002 
Primeiro 0.0089 0.0108 0.0110 
Mediana 0.0147 0.0171 0.0257 

Média 0.0198 0.0229 0.0344 
Terceiro 0.0219 0.0241 0.0385 
Máximo 0.0502 0.0582 0.1070 

Desvio Padrão 0.0217 0.0255 0.0415 
De 1975 a 1980 

Mínimo 0.0012 0.0029 0.0006 
Primeiro 0.0071 0.0076 0.0110 
Mediana 0.0117 0.0132 0.0185 

Média 0.0113 0.0136 0.0242 
Terceiro 0.0137 0.0171 0.0305 
Máximo 0.0171 0.0205 0.0462 

Desvio Padrão 0.0095 0.0115 0.0247 
De 1981 a 1997 (**) 

Mínimo 0.0002 0.0009 0.0002 
Primeiro 0.0107 0.0115 0.0122 
Mediana 0.0177 0.0198 0.0279 

Média 0.0220 0.0253 0.0374 
Terceiro 0.0275 0.0282 0.0431 
Máximo 0.0502 0.0582 0.1070 

Desvio Padrão 0.0227 0.0268 0.0439 
(*) Raíz quadrada dos desvios quadrados médios. Não se consideram nesta avaliação os erros advindos de 
revisões dos dados nem tampouco imprecisões na estimação dos parâmetros dos modelos.  (**) O período 
é inferior à amostra de dados para acomodar as observações perdidas no cômputo do “benchmark”. O 
“benchmark” para a comparação da performance dos filtros é a versão simétrica e estacionária do filtro 
ótimo com janela de quarenta observações. 
 

O quadro 18 mostra os resultados de uma simulação de Monte Carlo com 750 

séries artificiais geradas supondo-se a estrutura do modelo estatístico 

escolhido para descrever o PIB sob a hipótese de tendência estocástica. Este 

exercício revela que parte da superioridade do filtro ótimo sugerida no quadro 

17, relativamente à aproximação padrão, decorre de viés de amostra pequena. 

Confirma-se, no entanto, que o ganho de se utilizar um filtro BP 

relativamente ao filtro HP é expressivo. 

Finalmente, o quadro 19 mostra os resultados de uma simulação de Monte 

Carlo com o objetivo de comparar o desempenho dos filtros aproximados 

relativamente a um filtro simétrico e estacionário “quase ideal”, cuja janela é 
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de 1000 trimestres. Novamente, observa-se que o filtro ótimo é ligeiramente 

superior à aproximação padrão e muito superior ao filtro HP. 

Quadro 18 – Desempenho dos filtros: simulação de Monte Carlo (*) 

Trimestres Mínimo Primeiro 
Quartil Mediana Média Terceiro 

Quartil Máximo Desvio  
Padrão 

Filtro ótimo 

21 a 62 0.0000 0.0060 0.0127 0.0188 0.0217 0.0766 0.0223 
63 a 104 0.0000 0.0060 0.0126 0.0186 0.0213 0.0727 0.0221 

105 a 146  0.0000 0.0057 0.0123 0.0181 0.0210 0.0737 0.0215 
147 a 188 0.0000 0.0059 0.0125 0.0184 0.0213 0.0788 0.0218 
189 a 230 0.0000 0.0057 0.0121 0.0180 0.0207 0.0685 0.0214 

Aproximação padrão 

21 a 62 0.0000 0.0065 0.0137 0.0201 0.0233 0.0788 0.0235 
63 a 104 0.0000 0.0063 0.0133 0.0196 0.0226 0.0752 0.0232 

105 a 146  0.0000 0.0060 0.0127 0.0187 0.0215 0.0747 0.0222 
147 a 188 0.0000 0.0061 0.0128 0.0190 0.0220 0.0837 0.0224 
189 a 230 0.0000 0.0058 0.0124 0.0183 0.0211 0.0695 0.0217 

Filtro Hodrick Prescott 

21 a 62 0.0000 0.0107 0.0227 0.0340 0.0386 0.1741 0.0413 
63 a 104 0.0000 0.0094 0.0204 0.0314 0.0351 0.1506 0.0392 

105 a 146  0.0000 0.0094 0.0200 0.0310 0.0348 0.1392 0.0384 
147 a 188 0.0000 0.0095 0.0201 0.0309 0.0348 0.1514 0.0381 
189 a 230 0.0000 0.0093 0.0200 0.0304 0.0342 0.1455 0.0375 

 (*) Raíz quadrada da média (ou outra estatística) dos desvios quadrados do ciclo extraído em tempo real utilizando o filtro 
indicado relativamente a um “benchmark”. Simulação feita com 750 séries artificiais de comprimento igual a 250 trimestres 
com a estrutura do modelo Akaike (que inclui um “drift”), supondo que os resíduos são i.i.d. com média zero e o desvio 
padrão obtido na estimativa (quadro 35, apêndice 6). Utilizaram-se as 12 primeiras observações do PIB como condições 
iniciais das simulações. O gerador de números pseudo-aleatórios implementado para simular as séries foi o do software 
Eviews 4.1. A coluna “Trimestres” refere-se ao número de observações utilizado para obter a estimativa do ciclo em “tempo 
real”. O “benchmark” das comparações é o ciclo extraído por filtro simétrico e estacionário de janela igual a quarenta 
trimestres, supondo a estrutura do modelo Akaike. 

Quadro 19 – Performance dos filtros em relação a um filtro “quase ideal” (*) 

Estatística 
Filtro  
ótimo  
(OT) 

Aproximação  
padrão 

(AT) 

Filtro de  
Hodrick e Prescott 

(HP) 
Mínimo 0.0001 0.0005 0.0001 

Primeiro Quartil 0.0075 0.0071 0.0137 
Mediana 0.0187 0.0192 0.0259 

Média 0.0259 0.0264 0.0388 
Terceiro Quartil 0.0309 0.0328 0.0451 

Máximo 0.0574 0.0543 0.0968 
Desvio Padrão 0.0283 0.0287 0.0439 

(*) Raíz quadrada da média (ou outra estatítica) dos desvios quadrados do ciclo extraído em tempo real 
utilizando o filtro indicado relativamente a um “benchmark”. Simulação feita com 250 séries artificiais de 
comprimento igual a 1130 trimestres com a estrutura do modelo Akaike (que inclui “drift”), supondo que os 
resíduos são i.i.d. com média zero e o desvio padrão obtido na estimativa (quadro 35, apêndice 6). Utilizaram-
se as 12 primeiras observações do PIB como condições iniciais das simulações. O gerador de números 
pseudo-aleatórios implementado para simular as séries foi o do software Eviews 4.1. O “benchmark” das 
comparações é o ciclo extraído por filtro de Baxter e King com janela igual a mil trimestres, supostamente 
muito próximo do filtro ideal. 
 

4.5.3.3 Ciclos do PIB 

A figura 11 mostra os ciclos do PIB brasileiro extraídos pelos filtros ótimos 

de acordo com as duas suposições para a tendência da série, linear com 
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“quebras” e estocástica, ambas com as especificações estatísticas 

selecionadas pelo critério Akaike (quadros 33 e 35 do apêndice 6). Nas duas 

primeiras fases do crescimento e até o início dos anos 90, já na terceira fase, a 

variância dos ciclos extraídos é diferente, dependendo do modelo escolhido. 

De 1990 a 2002, os ciclos tornam-se praticamente idênticos. 

Figura 11 – Ciclos do PIB brasileiro 
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O quadro 20 mostra que a variância dos ciclos tende a ser maior sob a 

hipótese de que a tendência é de natureza estocástica. A diferença entre as 

variâncias é maior nas fases de crescimento mais acelerado. De modo geral, 

no entanto, ambas as descrições das propriedades estatísticas do PIB resultam 

em componentes cíclicos semelhantes. Em particular, a figura 11 sugere que 

os pontos de inflexão são praticamente os mesmos nas duas séries62. 

A escolha entre as duas especificações para a tendência não é trivial. De um 

lado, a suposição de que a tendência é log-linear com a possibilidade de 

                                                                                       

62
 A figura 11 ilustra o fato de que tendência e ciclos não fenômenos independentes, conforme discussão de King e 

Rebelo (1993) . 
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algumas “quebras” parece mais condizente com a teoria do crescimento 

econômico, segundo a qual o componente de tendência depende de variáveis 

que notadamente variam pouco com o tempo, por exemplo, o estoque de 

capital. Além disso, o apêndice 5 mostra que é possível reconhecer fatos 

históricos que podem servir de justificativa para a existência de quebras 

estruturais em 1973 e 1980. 

Quadro 20 – Ciclos do PIB (*) 
1970 a 1973 

Correlação (a e b) 0.649 
Variância (a) 0.012 
Variância (b) 0.029 

1974 a 1980 

Correlação (a e b) 0.950 
Variância (a) 0.025 
Variância (b) 0.035 

1981 a 2002 

Correlação (a e b) 0.982 
Variância (a) 0.020 
Variância (b) 0.023 

(*) Ciclos extraídos supondo a tendência linear com “quebras” (a) e estocástica (b).  
 

De outro lado, observa-se que a série residual, após a consideração da 

tendência linear com duas “quebras”, exibe persistência elevada e, como se 

sabe, o poder de testes de raízes unitárias é pequeno no caso de processos em 

que a hipótese alternativa é uma raíz próxima da unidade. Além disso, outras 

perturbações importantes ocorreram desde 1970 e tais eventos poderiam ser 

também eleitos como datas de “quebra”. Por exemplo, a Crise Asiática de 

1997 mudou a relação entre países desenvolvidos e emergentes e, de fato, 

desde então o Brasil cresceu pouco. Ou seja, existe um componente de “data 

mining” na especificação da tendência linear com duas “quebras”. 

A figura 32 do apêndice 7 mostra duas das 750 séries artificiais que foram 

geradas para realizar uma das simulações de Monte Carlo em que se supõs o 

que a tendência do PIB descreve um passeio aleatório com “drift”. O painel 

(a) mostra que a trajetória realizada efetivamente pelo PIB poderia 
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perfeitamente ter sido gerada por um passeio aleatório com “drift”. Já o 

painel (b) mostra uma trajetória alternativa gerada pelo mesmo modelo, 

muito diferente da que efetivamente se observou63.  

Sem sugerir que esta seja uma forma de escolher entre um ou outro modelo, 

parece pouco provável que o Brasil possa descrever uma trajetória 

semelhante à do painel (b), digamos, nos próximos 30 anos. Ainda que o país 

seja vulnerável e, portanto, tenda a registrar baixas taxas de crescimento, não 

parece a melhor hipótese supor que o desempenho nos próximos anos possa 

ser descrito como uma sucessão de eventos aleatórios capazes de gerar uma 

queda secular de produção. É interessante, portanto, supor que exista um 

componente determinista na tendência do PIB. Se esta hipótese for 

verdadeira, o quadro 20 indica que a volatilidade dos ciclos brasileiros é 

atualmente maior do que foi no período do “milagre”. 

4.6 Conclusões 

A literatura que trata dos diversos filtros para extrair os componentes cíclicos 

de séries temporais pertencentes a bandas de freqüências determinadas 

recomenda adotar uma abordagem “sob medida”, particularizada à aplicação. 

Ainda assim, observa-se que o custo de ignorar as propriedades estatísticas 

das séries é baixo quando o foco é comparar os coeficientes de correlação 

entre componentes cíclicos das séries. Não é por outra razão que a literatura 

de “ciclos reais” utiliza o filtro Hodrick Prescott para retirar a tendência das 

séries e isolar seus componentes cíclicos e irregulares. Em particular, este 

                                                                                       

63
 Naturalmente, no caso em que a tendência é determinista com poucas “quebras”, todas as séries artificiais são 

muito parecidas com as efetivamente observadas. 
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procedimento é muito simples de ser aplicado na prática e, sob algumas 

condições, pode-se argumentar que ele é um filtro high pass ótimo. 

A conclusão muda quando o foco da análise é determinar os ciclos “na 

ponta”, por exemplo, a necessidade de conhecer o “hiato do produto” para 

ajustar a política monetária. Neste quesito, o filtro Hodrick Prescott deixa a 

desejar relativamente aos filtros band pass aproximados. Observa-se que 

filtros aproximados que supõem resíduos i.i.d. em torno da tendência, seja ela 

determinista ou estocástica, superam o filtro Hodrick Prescott quando o 

objetivo é decompor as séries em “tempo real” mesmo quando a suposição 

feita em relação aos resíduos é falsa. 

O ganho de precisão ao empregar um filtro otimamente desenhado é de algo 

entre 28% e 49% relativamente ao uso do filtro Hodrick Prescott. A 

variabilidade dos erros quando se utiliza um filtro ótimo chega a ser 56% 

menor, dependendo da especificação do modelo para descrever o PIB. A 

conclusão de que o uso de um filtro band pass é superior ao uso do filtro 

Hodrick Prescott é robusta uma vez que se admite que a série é descrita por 

uma das três alternativas estimadas no trabalho. 

Esse último ponto é importante e abre espaço para uma linha posterior de 

pesquisa. Há trabalhos que questionam a validade do uso de filtros band pass 

ou HP, mostrando circustâncias em que os resultados obtidos são totalmente 

espúrios, inclusive na definição de fatos estilizados a serem replicados por 

modelos calibrados. Em particular, quando se supõe que a série segue um 

modelo de componentes não observados com uma tendência estocástica, 

demonstra-se que filtros band pass não conseguem isolar o ciclo. Além disso, 
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o capítulo 1 indica que a própria noção de “hiato do produto” deve se apoiar 

na teoria econômica e não no teorema da representação espectral.  

Qualquer análise que visa determinar os ciclos de uma variável exige o 

comprometimento do analista com algum modelo, estatístico ou não.64 A 

abordagem ideal é partir de um modelo macroeconômico que permita 

identificar de forma unificada o PIB potencial e os ciclos, como no capítulo 

1. A alternativa second best é se comprometer com um modelo estatístico e 

utilizar a ferramenta apropriada para extrair os ciclos. A pior alternativa é 

aplicar mecanicamente o filtro HP que, tipicamente, tem desempenho pior. 

Além da possibilidade de testar os filtros considerados sob especificações 

alternativas de modelos, outra linha para pesquisa posterior é dada pela 

consideração da performance de filtros alternativos como, por exemplo, o 

square-wave, na linha proposta por Pollock (2000). 

                                                                                       

64
 Ver Harvey e Jaeger (1993), Benati (2001) e Murray (2002) para conhecer as críticas ao uso de filtros band pass e 

do filtro Hodrick Prescott. Proietti e Harvey (2000) derivam um filtro ótimo para extrair a tendência no caso de um 
modelo de componentes não observáveis. 
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5 Uma Série Histórica do PIB Trimestral 

5.1 Introdução 

As séries de tempo trimestrais são parte importante de uma parcela razoável 

dos estudos empíricos de economia. Por exemplo, as análises que buscam 

decompor os indicadores em ciclos e tendências e os estudos acerca das 

relações dinâmicas existentes entre as diversas variáveis. 

Encontra-se na página do IPEA uma série anual da variação real do PIB 

brasileiro desde 1900. Infelizmente, no entanto, não há um indicador 

trimestral desta variável remontando a época tão distante, nem mesmo a 

partir de 1947, quando as Contas Nacionais começaram a ser computadas 

sistematicamente. Isso limita a análise dos ciclos econômicos sob uma ótica 

de longo prazo. Por exemplo, alguns filtros simétricos desenhados para 

extrair os componentes cíclicos de séries sem a introdução de deslocamentos 

de fase envolvem descartar, no mínimo, dados referentes a seis anos. 

Explicita-se, portanto, a importância de haver séries suficientemente longas 

que forneçam graus de liberdade para a aplicação destes filtros65. 

A série do índice real do Produto Interno Bruto trimestral a preços de 

mercado existe apenas desde 1980 no Brasil. Ainda assim, o indicador não 

foi computado de acordo com metodologia homogênea em todo o período. 

Até 1989, mediu-se um índice trimestral de volume a preços fixos, 

ponderando-se os diversos setores de acordo com a participação no valor 

adicionado em 1980.  
                                                                                       

65
 Toledo (2003) faz uma revisão dos filtros mais populares. 
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Desde 1990, as Contas Nacionais do Brasil foram retroativamente 

determinadas de acordo com os critérios propostos no Sistema de Contas 

Nacionais de 1993 elaborado por organismos multilaterias. A partir de 1990, 

a série trimestral do PIB divulgada pelo IBGE passou a representar o 

encadeamento de índices de base móvel para preservar a consistência com os 

novos dados das Contas Nacionais.66 Coloca-se, portanto, o problema de 

encadear duas séries diferentes, sem acarretar problemas de ajustamento. 

Além do ganho de graus de liberdade, há outro motivo para alongar a série do 

PIB trimestral. Os dados anuais sugerem que houve uma “quebra” estrutural 

importante no padrão de crescimento da economia brasileira em 1980. Uma 

série mais longa do PIB trimestral amplia, portanto, a possibilidade de 

comparar as características do ciclo econômico antes e depois desse ano. 

Este capítulo apresenta uma desagregação trimestral da série histórica do PIB 

anual antes de 1980, preservando as variações anuais efetivamente 

verificadas. Quando possível, utilizaram-se indicadores correlacionados com 

a variação do PIB para obter uma série trimestral aproximada. Não é simples 

encontrar tais indicadores. Sugere-se, no entanto, que a aplicação de técnicas 

mecânicas de desagregação provavelmente produzem resultados satisfatórios 

para grande parte do período anterior a 1970. 

Dentre as diretrizes apresentadas no Manual de Contas Nacionais Trimestrais 

do FMI – Bloem et al (2001) –, destaca-se que uma medida da variação do 

PIB em um dado trimestre deve ser construída com base em dados reais que 

correspondam a uma parcela elevada do PIB total. A aplicação de técnicas de 

                                                                                       

66
 O indicador de base móvel de um dado trimestre é computado a preços do ano anterior e espelha a variação do 

PIB em relação à média do ano anterior. 
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desagregação temporal com ou sem o auxílio de indicadores deve ser vista, 

portanto, como uma solução inferior que, obviamente, não substitui uma 

análise fundada em informações efetivas. Feita a ressalva, espera-se que os 

resultados obtidos neste trabalho sirvam de ponto de partida para novas 

tentativas que busquem ampliar o banco de dados históricos das Contas 

Nacionais Trimestrais do Brasil no período do pós-guerra. 

A seção 2 é destinada à descrição sucinta das técnicas de desagregação 

temporal de séries econômicas com e sem o auxílio de indicadores. A seguir, 

detalham-se os procedimentos para obtenção da série trimestral e as 

propriedades da mesma. A última seção é reservada para comentários finais à 

guisa de conclusão. 

5.2 Desagregação temporal de séries econômicas 

O objetivo da aplicação de técnicas de desagregação temporal de séries 

econômicas é utilizar os movimentos de um indicador medido em freqüência 

alta para estimar os movimentos de curto prazo de uma série considerada 

mais confiável, computada de forma abrangente e rigorosa, porém em 

freqüência menor67. Doravante, denomina-se esta série confiável de “série” e 

cada elemento do conjunto de dados de alta freqüência de “indicador”. 

No problema específico que se considera nesta nota, o objetivo é estimar um 

índice trimestral do PIB, sempre que possível a partir de indicadores 

trimestrais correlacionados, respeitando a restrição segundo a qual a variação 

média da estimativa do PIB trimestral encontrada para um dado ano deve 

                                                                                       

67
 O termo “freqüência” não é aqui usado no contexto de análise espectral, denotando apenas a periodicidade com 

que as séries são divulgadas. 

80 



igualar a variação da série anual nesse período. Além disso, o problema deve 

ser resolvido de modo a não criar descontinuidades nas taxas de crescimento 

entre o último trimestre de um ano e o primeiro do ano subseqüente68. 

As técnicas de desagregação de séries temporais com base em indicadores 

podem ser divididas em duas classes: (i) técnicas numéricas e, (ii) técnicas 

estatísticas. No primeiro caso, escolhe-se de maneira arbitrária uma medida 

de volatilidade da série trimestral (não conhecida) que deve ser minimizada. 

No segundo caso, supõe-se o conhecimento do modelo que relaciona série e 

indicador e o exercício de desagregação temporal da série torna-se um 

problema de inferência estatística. 

Quando um indicador não é disponível, o processo de desagregação temporal 

transforma-se em um exercício puramente mecânico que visa a estimar uma 

série trimestral que evolui suavemente de modo consistente com os valores 

anuais conhecidos. Mesmo lembrando que dados anuais contém 

implicitamente informações a respeito dos movimentos cíclicos da variável, é 

claro que séries cuja variação trimestral é mais volátil tendem a ser 

aproximadas de maneira menos eficiente por processos mecânicos. Ainda 

assim, tais métodos podem ser úteis sob determinadas condições. 

Qualquer método de desagregação temporal exige a adoção de premissas 

quanto ao processo gerador da série trimestral que não é passível de ser 

observada, quer seja baseado em um modelo estatístico ou derivado de um 

problema de minimização quadrática. Sendo assim, os exercícios de 

                                                                                       

68
 Este problema de ajustamento, conhecido por step problem, deriva da multiplicação pro rata da razão entre 

indicador e série anual para compor a série trimestral. A origem do problema é a existência de taxas de crescimento 
anuais distintas entre série e indicador. Quando a série cresce mais rapidamente que o indicador, a estimativa da 
série trimestral deve acompanhar este padrão. O uso de uma distribuição pro rata concentra o ajustamento em um 
único trimestre. Ver Bloem et al. (2001), pp. 84-85 para um exemplo didático. 
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desagregação temporal de séries de tempo têm um fundamento que depende 

da aplicação e da forma que se supõe que o fenômeno estudado se comporta. 

Essa observação, aliada ao fato de que normalmente a análise econômica é 

feita com dados incompletos e medidos com erros, sugere que se deve testar a 

robustez das conclusões obtidas e, sempre que possível, optar por 

procedimentos simples e que dependam de poucas hipóteses. 

Descrevem-se a seguir algumas metodologias propostas para resolver o 

problema da desagregação temporal de uma série.69 

5.2.1 Notação 

Sejam 

AT uma série anual observada em N anos, tal que T = 1, ..., N, e 

ik,t,T um indicador i observado no trimestre t do ano T, tal que k = 1, ..., p e 

t = 1, ..., 4.  

Em termos matriciais, defina-se A uma matriz Nx1 com a série anual e i uma 

matriz nxp com p indicadores trimestrais observados. Evidentemente, 

n = 4*N. 

O problema de desagregação temporal consiste em estimar os n valores da 

série at,T, versão trimestral de AT, satisfazendo a restrição temporal 

determinando que a soma dos quatro trimestres pertencentes a um mesmo ano 

coincida com o total anual correspondente: 

                                                                                       

69
 O leitor interessado em mais detalhes deve consultar, além da exposição que se segue, Bloem et al. (2001), 

capítulos 6 e 7, Quilis (2001) e os respectivos artigos propondo cada uma das metodologias. 
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Observe-se que letras minúsculas são usadas para variáveis trimetrais e letras 

maiúsculas para variáveis anuais.  

5.2.2 Desagregação temporal sem indicadores 

Quando não há informações que possibilitem fazer alguma hipótese com 

relação à configuração trimestral da série, o máximo que se pode conseguir é 

um padrão suave, consistente com os totais anuais. O método mecânico de 

desagregação temporal mais simples foi proposto por Lisman e Sandee 

(1964). De acordo com o mesmo, a aproximação trimestral da série é obtida 

para o ano t como uma média ponderada dos totais nos anos t-1 e t+1. Os 

pesos para computar a média foram derivados a partir de restrições 

arbitrárias, consideradas intuitivamente plausíveis70. O método não permite 

inferir os valores trimestrais para o primeiro e último anos da amostra. 

Reconhecendo que a resolução do problema de desagregação temporal sem o 

auxílio de indicadores é intrínsecamente arbitrária, Boots, Feibes e Lisman 

(1967) propuseram um critério a seu ver “menos arbitrário” que o de Lisman 

e Sandee, explicitando um problema de minimização da soma dos quadrados 

das diferenças de trimestres sucessivos, sujeita à restrição de que a soma dos 

trimestres para um dado ano seja igual ao total anual indicado pela série. 

Expressando de forma matemática, a série trimestral é obtida pela solução de 

 

70
 Ver Boot, Feibes e Lisman (1967) p.65 para um resumo dessas restrições, ordenadas segundo o que os autores 

consideram o grau de arbitrariedade. 
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sujeito à restrição (19). 

A solução desse problema resulta uma série suave para at,T compatível com 

At
71. Quilis (2001) mostra que a solução de (20) determina um filtro linear 

assimétrico e não estacionário de natureza semelhante à do filtro proposto por 

Hodrick e Prescott (1997). 

A qualidade de aproximações sem o auxílio de indicadores depende da 

volatilidade do padrão trimestral da série. Por exemplo, uma série anual da 

evolução da população de um país provavelmente pode ser desagregada 

temporalmente com boa acurácia por meio do emprego desse método. 

5.2.3 Desagregação temporal com indicadores 

5.2.3.1 O método de Denton (1971) 

Denton (1971) propôs uma solução ótima para o problema de desagregação 

temporal de At para o caso em que se dispõe de um indicador, ik,t,T, que 

fornece informações concernentes às oscilações de curto prazo de At. O 

critério sugerido é, em essência, muito semelhante ao do método de Boot et 

al. Resulta em estimativas trimestrais de At otimamente proporcionais a ik,t,T, 

sujeito à restrição envolvendo as somas anuais dos trimestres. 

Matematicamente, as séries trimestrais são derivadas de 

 

71
 Boot et al. (1967) sugerem também a alternativa de minimizar o quadrado das diferenças de segunda ordem. Esta 

alternativa soluciona o fato de que o problema (20) resulta em séries “achatadas” nas pontas. Bloem et al. (2001) 
mostram uma forma de introduzir padrões sazonais conhecidos em (20). 
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sujeito a (19).  

Trata-se de um método simples que evita problemas de ajustamento. O 

método Denton é o paradigma dos algoritmos para o problema de 

desagregação temporal de séries com base em indicadores e é utilizado por 

vários institutos responsáveis pela construção de Contas Nacionais 

Trimestrais, incluindo o IBGE72. 

5.2.3.2 O método de Chow e Lin (1971) 

O método de Chow e Lin (1971) é pioneiro na aplicação de técnicas 

estatísticas para fazer a desagregação temporal de séries de tempo e define 

um arcabouço geral que permite considerar todos os demais métodos como 

casos particulares73. O método de Chow e Lin usa a teoria dos estimadores 

ótimos lineares não viesados para resolver o problema da desagregação 

temporal no contexto do seguinte modelo de regressão, relacionando a série 

trimestral não observada e um conjunto de indicadores: 

  (22) β=a i +u

 

72
 Denton (1971) propõs oito alternativas para a definição da função objetiva a ser minimizada. Por exemplo, ao 

invés de minimizar a primeira diferença das razões entre aj,T e ik,j,T, sugere-se também a minimização da segunda 
diferença e outras variantes. Bloem et al. (2001) mostra ainda algumas variações da função objetiva propostas 
posteriormente por outros autores, além de aperfeiçoamentos ao método para permitir (i) a introdução de uma 
estrutura de ponderação aos trimestres de modo a definir quais devem ser mais ou menos ajustados e (ii) definir 
quão restritivos devem ser os totais anuais na busca da solução. 
73

 Friedman (1962) já havia utilizado análise de regressão para solucionar um problema de interpolação, sugerindo 
que a técnica poderia ser utilizada para resolver problemas de desagregação e extrapolação. Chow e Lin fizeram essa 
generalização. 
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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. Note-se que, ao permitir o uso de mais do que um indicador, o 

método de Chow e Lin flexibiliza a restrição existente no método de Denton.  

Para obter a estimativa de a, Chow e Lin escolhem um estimador linear não 

viesado e de menor variância. Demonstra-se que estes critérios resultam no 

seguinte procedimento em três etapas: (i) estimar o modelo (22) com séries 

anuais observadas por mínimos quadrados generalizados, (ii) utilizar os 

parâmetros para criar uma série trimestral preliminar de a e (iii) distribuir os 

resíduos da regressão anual segundo uma regra que depende da estrutura que 

rege o comportamento do distúrbio u e permite estabelecer o formato da 

matriz de variâncias e covariâncias v. 

Chow e Lin analisaram três alternativas para o modelo de u: (i) o caso em 

que u não apresenta correlação serial e tem variância constante, (ii) o caso em 

que u segue um AR(1) e (iii) o caso em que u não apresenta correlação serial, 

mas tem variância proporcional a um dos indicadores74. 

5.2.3.3 O método de Fernandez (1981) 

A motivação do trabalho de Fernandez (1981) foi a observação de que o 

método de Chow e Lin incorre na dificuldade de especificar a matriz de 

covariância v e, mais importante, pode introduzir o problema de ajustamento 

                                                                                       

74
 Litterman (1983) propõs uma modificação do método de Chow e Lin, sugerindo uma estrutura na qual os 

distúrbios em (22) seguem um passeio aleatório cujas inovações são geradas por um AR(1). O método de Fernandez 
(1981), descrito adiante, ainda que concebido no contexto de uma minimização quadrática à la Denton, é 
equivalente ao método de Chow e Lin quando se supõe que os distúrbios seguem um passeio aleatório puro. 
Observe-se, portanto, que a distinção entre os métodos numéricos e os métodos estatísticos não é profunda. O 
apêndice 8 mostra a derivação formal do método de Chow e Lin.  
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em algumas circunstâncias75. Para solucionar estes problemas, sugere-se uma 

generalização do método de Denton (1971) baseado na minimização 

quadrática das diferenças entre as séries ajustadas e os indicadores. 

Fernandez unifica e dá uma justificativa formal para o seguinte procedimento 

em três estágios: (i) estimativa do modelo de regressão múltipla (22) com 

dados anuais, (ii) aplicação dos coeficientes para obter valores iniciais 

trimestrais de A e (iii) aplicação do método Denton para harmonizar estes 

valores trimestrais aos valores anuais. Essa metodologia é superior ao método 

de Denton por permitir a utilização de mais do que um indicador e tornar 

endógena a forma de relação existente entre os indicadores e a série. 

Na aplicação do método de Fernandez, podem ocorrer os seguintes casos 

particulares: (i) se não há indicadores, i=0, ou se β=0, obtém-se o método de 

Boot et al. (1967); (ii) se β=1, obtém-se o método de Denton; (iii) se o 

resíduo for nulo, obtém-se uma relação exata entre série e o indicador; (iv) se 

β=1 e o resíduo é nulo, o nível do indicador é igual ao nível da série; e (v) 

nos casos intermediários, em que β≠1 e o resíduo não nulo, os níveis 

reponderados do conjunto de indicadores i formam um índice sintético que 

permite inferir a. 

                                                                                       

75
 Ver o apêndice 8. 
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5.3 Série trimestral do PIB brasileiro desde 1947 

5.3.1 A série anual: 1947-2002 

Considera-se agora o problema prático proposto na introdução: obter uma 

aproximação trimestral “razoável” da série histórica do PIB brasileiro. 

Observe-se, de início, a evolução do índice anual do PIB com base em 1990, 

composto a partir da série de dados encontrada na página do IPEA 

(figura 12). Note-se, em particular, a nítida mudança do padrão de 

crescimento verificada após 1980. A análise que se segue considera esta série 

histórica anual como sendo o parâmetro que deve balizar a série trimestral. 

Figura 12 – Evolução do PIB: 1947-2002 
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5.3.2 PIB trimestral desde 1980: uma série consistente 

A figura 13 mostra a evolução do índice do PIB trimestral dessazonalizado, 

com base em 1990, obtido na página do IBGE76. As taxas anuais médias de 

crescimento desse indicador são iguais às da série anual, a menos de 

diferenças desprezíveis provavelmente decorrentes de arredondamento. 

Figura 13 – Evolução do PIB Trimestral: 1991-1 a 2002-4 
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A página do IPEA permite obter um índice do PIB trimestral sem ajuste 

sazonal do primeiro trimestre de 1980 ao quarto de 2001. A fonte original dos 

dados é o próprio IBGE e o encadeamento foi feito pelo IPEA. Os desvios 

médios das taxas anuais de crescimento obtidas a partir da série trimestral do 

IPEA relativamente às taxas de crescimento da série anual são, em geral, 

                                                                                       

76
 Ver www.ibge.gov.br. 
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desprezíveis, a menos de uma diferença maior no ano de 1990, quando a série 

antiga e a nova foram encadeadas77. 

Para obter uma série consistente da evolução do PIB trimestral 

dessazonalizado desde 1980, adotou-se o seguinte procedimento: (i) 

dessazonalização da série trimestral do IPEA (de 1980 a 2001)78; (ii) 

utilização das taxas trimestrais de crescimento obtidas no primeiro passo para 

alongar retroativamente a série do IBGE até 1980 e (iii) utilização dessa série 

como indicador para desagregar a série anual do PIB de 1980 a 2002. 

Figura 14 – PIB: diferença entre as taxas anuais de crescimento (*) 
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A figura 14 mostra as diferenças entre as taxas de crescimento anual do 

indicador e da série, ilustrando o problema de ajustamento no período de 

transição que resultaria do simples encadeamento retroativo de séries. Note-

se, ademais, que de 1980 a 1990, as diferenças tendem a ser maiores, em 
                                                                                       

77
 A taxa anual de crescimento do PIB em 1990, de acordo com a série trimestral não dessazonalizada encontrada na 

página do IPEA é -4,18% e a variação da série anual é -4,35% neste ano. Essa discrepância indica que o 
encadeamento entre as duas séries do PIB trimestral apresenta o problema do ajustamento comentado anteriormente.  
78

 Método X-12 com as opções de default e ajuste para dias úteis do Software Eviews 4.1.  
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parte devido aos efeitos do filtro utilizado para remover a sazonalidade da 

série do IPEA. 

Para fazer a compatibilização entre as duas séries, aplicaram-se os métodos 

de (i) Denton (primeira e segunda diferenças), (ii) Chow e Lin, (iii) 

Fernandez e, (iv) Litterman79. Como seria de se esperar, neste caso em que 

indicador e série são praticamente a mesma coisa, o ajustamento obtido em 

todos os métodos é virtualmente idêntico. De fato, computando-se a matriz de 

correlações entre as primeiras diferenças das séries ajustadas, de 1980 a 2002, 

verifica-se que o menor coeficiente encontrado é 0.999899. Optou-se pela 

série obtida pelo método de Fernandez. 

5.3.3 PIB trimestral de 1970 a 2002 

O procedimento descrito acima resumiu-se a tornar consistentes dois 

conjuntos de dados que medem o mesmo fenômeno. Compatibilizou-se de 

forma mais rigorosa as duas séries do PIB trimestral disponíveis, evitando o 

problema de ajustamento presente na série encadeada do IPEA.  

Para períodos anteriores a 1980, a dificuldade de obter uma série trimestral 

do PIB aumenta. Começa-se a falar propriamente de obter valores 

aproximados do PIB trimestral verdadeiro. 

Sob a ótica da oferta, verifica-se que o componente mais dinâmico do PIB é 

dado pelo valor adicionado pelo segmento industrial. De fato, a variância dos 

componentes cíclicos do valor adionado na indústria relativamente a uma 

                                                                                       

79
 Para fazer os cálculos, utilizou-se a biblioteca de programas de Matlab descrita em Quilis (2003), gentilmente 

cedida por Rafael Roman do INE. Os parâmetros dos modelos estatísticos, em particular os relativos às hipóteses 
para os processos geradores dos resíduos, foram obtidos por máxima verossimilhança. O método de Litterman é um 
caso particular do método de Chow e Lin. Ver a nota de rodapé 72. 
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tendência é 3,6 vezes maior que a dos componentes cíclicos do valor 

adionado no setor de serviços, conforme mostram os dados da diagonal 

principal do quadro 21. Além de fortemente correlacionados com os ciclos do 

setor de serviços, os ciclos industriais também mostram correlação maior do 

que 90% com os ciclos do próprio PIB. 

Quadro 21 – Componentes cíclicos do PIB (*) 
 Agropecuária Indústria Serviços PIB 

Agropecuária 2.78 -0.12 0.02 0.11 
Indústria   3.33 0.80 0.93 
Serviços    0.92 0.82 

PIB       1.92 
(*) na diagnoal principal, consta a variância em torno da tendência extraída 
pelo filtro HP na amostra que vai do primeiro trimestre de 1991 ao primeiro 
de 2003. Nas demais posições, consta o coeficientede correlação entre os 
diversos componentes do PIB. 
 

Esta análise sugere que dados referentes à atividade industrial computados 

em freqüência trimestral qualificam-se em tese como bons indicadores para 

promover a desagregação trimestral da série anual do PIB, bastando supor 

que os padrões observados acima eram válidos no período de 1970 a 1980 o 

que não parece ser uma suposição controversa. 

Há quatro indicadores industriais potencialmente úteis: (i) o indicador da 

produção industrial do IBGE, (ii) o índice de utilização da capacidade 

instalada na indústria da FGV (iii) a série de produção mensal de cimento do 

SNIC e (iv) a série de produção da indústria automobilística da ANFAVEA80. 

Inicialmente, a série do PIB trimestral desde 1980 obtida na seção anterior foi 

utilizada para verificar a qualidade de aproximações trimestrais feitas a partir 

                                                                                       

80
 A série mensal da produção da indústria geral, que inclui o segmento de extração mineral, encontra-se disponível 

na página do IPEA desde 1975. Um encadeamento retroativo a 1971 desta série é possível utilizando-se dados 
referentes à indústria de transformação, obtidos em IBGE (1990). Tal procedimento resulta em uma boa 
aproximação pois o valor adicionado da indústria de transformação representou mais de 95% do valor adicionado da 
indústria como um todo – que inclui também a construção civil e alguns serviços industriais – de 1990 a 1999. 
Naturalmente, este padrão também valia para o período anterior. Os dados referentes à utilização de capacidade 
instalada e à produção mensal de cimento foram obtidos na página do IPEA. Os números da indústria 
automobilística foram obtidas junto à ANFAVEA. Todos os dados foram dessazonalizados pelo autor. 
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dos indicadores acima. As taxas de crescimento das aproximações trimestrais 

obtidas exclusivamente a partir do indicador da produção industrial têm 

coeficiente de correlação com a série trimestral do PIB de aproximadamente 

91% aplicando-se os métodos de Chow e Lin, Fernandez e Litterman. Há, 

portanto, robustez dos resultados à escolha do método de aproximação. 

O quadro 22 permite comparar a acurácia das aproximações do PIB trimestral 

a partir dos indicadores, medindo-se a mesma por meio do coeficiente de 

correlação entre as variações trimestrais das séries. Os resultados permitem 

concluir que (i) individualmente, o indicador da produção industrial resulta 

na melhor aproximação; (ii) a inclusão de mais do que um indicador não 

melhora substancialmente e às vezes piora a qualidade da aproximação. 

Quadro 22 – Acurácia de aproximações com diversos indicadores 

Indicador(es) utilizados para fazer a aproximação trimestral (*) 
Coeficiente de correlação com a 

série do PIB trimestral de 
1980-1 a 2002-4 (**)  

Produção industrial (IP) 0,9057 
Nível de utilização da capacidade instalada (UC) 0,7622 
Produção de cimento (PC) 0,6049 
Produção da indústria automobilística (PA) 0,5478 
IP e UC 0,8783 
IP e PC 0,9085 
IP e PA 0,9049 
IP, UC e PC 0,8713 
IP, UC, PC e PA 0,8699 
(*) Aproximações feitas com o método de Chow e Lin. Resultados semelhantes são obtidos a partir 
da aplicação dos outros métodos. 
(**) Coeficiente calculado com as variações das séries. 
 

A superioridade do indicador de produção industrial não é surpreendente pois 

o mesmo é utilizado na composição das Contas Nacionais. O fato de que as 

aproximações podem piorar com modelos menos parcimoniosos deve-se, 

possivelmente, a um problema de over-adjustment81.  

                                                                                       

81
 Os modelos estatísticos podem interpretar alguns movimentos irregulares verdadeiros que não se ajustam aos 

padrões regulares do modelo como sendo erros, removendo-os. Bloem et al. (2001) apontam este problema como 
uma das principais desvantagens do uso de abordagens estatísticas, preferindo o procedimento de Denton com 
algumas modificações. 
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A discrepância entre a série aproximada a partir da produção industrial e a 

série original tem valor médio igual a 0,004% e desvio padrão de 0,68 ponto 

percentual. Verifica-se que parte desse desvio padrão deve-se à existência de 

diferenças entre as propriedades dinâmicas do valor adicionado da indústria e 

dos outros segmentos do PIB. As discrepâncias entre as séries apresentam 

correlação serial que pode ser descrita como um processo MA(2). 

A ocorrência de discrepância de um ponto percentual no trimetre t 

tipicamente é seguida de discrepâncias negativas de 0,51 e 0,45 pontos 

percentuais, não se podendo rejeitar a hipótese de que a soma desses dois 

efeitos é igual a menos um. Tal resultado indica que a atividade industrial 

reflete mais rapidamente e com mais intensidade as mudanças de condições 

econômicas. Uma discrepância positiva em um trimestre significa que a 

estimativa do PIB baseado na atividade industrial subestimou a realidade no 

trimestre. O modelo MA(2) mostra que essa diferença é corrigida nos dois 

trimestres subsequentes, respectivamente em 51% e 45%.82 

Esta análise sugere que os dados referentes à atividade industrial fornecem 

uma base adequada para desagregar a série anual do PIB no tempo. Em 

particular, verifica-se que o índice de produção industrial é o indicador que 

                                                                                       

82
 O desvio padrão dos resíduos do modelo MA(2) é igual a 0,58. Este pode ser considerado o erro de aproximação 

não devido a diferenças entre as propriedades dinâmicas dos componentes do PIB. A estrutura de correlação serial 
na seqüência de discrepâncias entre a série do PIB e a série aproximada poderia, em tese, ser incorporada no 
exercício de aproximação por meio, por exemplo, do método descrito em Hilmer e Trabelsi (1987). Ainda assim, 
verifica-se que o desvio padrão das discrepâncias cai relativamente pouco quando se considera a estrutura de 
correlação serial, de 0,68 para 0,58, utilizando os parâmetros do modelo MA(2) estimados. Considerando o sacrifício 
em termos de parcimônia e simplicidade, sugere-se de forma ad hoc que o benefício desses aperfeiçoamentos não 
supera o custo. 
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permite fazer a melhor aproximação, seguido do índice de utilização da 

capacidade instalada na indústria83. 

A figura 15 mostra a evolução do PIB trimestral desde 1970 em escala 

logarítmica. Note-se a escalada do crescimento nos anos do “milagre” e a 

desaceleração a partir de 1973, quando inflação e endividamento externo 

passaram a ocupar um lugar de destaque na agenda do país. Observe-se 

também a tendência a apresentar ciclos mais voláteis após 1980, constatação 

que não é evidente quando se observa os dados anuais (figura 12).84 

Figura 15 – Evolução do PIB Trimestral: 1970-1 a 2002-4 
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5.3.4 PIB trimestral antes de 1970 

Apesar das imperfeições, vale conjeturar que a série obtida na seção anterior 

é muito parecida com a que seria efetivamente observada caso o IBGE 

                                                                                       

83
 Hayes e Turner (2003) estimaram o PIB trimestral Inglês para o período 1920-1938 usando um índice da 

produção industrial e o método de Chow e Lin. 
84

 O apêndice 9 mostra os detalhes técnicos para chegar à série mostrada na figura. 
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tivesse aplicado, desde 1970, a metodologia de cômputo do PIB trimestral 

usada de 1980 a 1989 – período em que ele era um índice de base fixa. Antes 

de 1970, no entanto, é difícil encontrar informações que possam servir de 

indicadores úteis para promover a desagregação temporal da série do PIB. 

A escassez de informações recomenda iniciar a análise referente ao período 

anterior a 1970 avaliando a performance dos procedimentos de desagregação 

temporal de séries sem o auxílio de indicadores. Tais aproximações 

“mecânicas” representam parâmetros a partir do qual outras aproximações 

devem ser comparadas. 

Para avaliar a qualidade de aproximações trimestrais mecânicas da série 

anual do PIB, aplicou-se o método de Boot et al. (1967) em duas amostras: (i) 

de 1970 a 2002 e (ii) de 1947 a 2002. Duas funções foram minimizadas: a 

dada pela expressão (20) e uma versão de (20) definida para a segunda 

diferença da série trimestral. Analisou-se o coeficiente de correlação entre as 

taxas trimestrais de crescimento da série do PIB trimestral e das 

aproximações para diversos períodos. Os resultados estão no quadro 23. 

Quadro 23 – Qualidade das aproximações mecânicas 
Aproximação mecânica feita 

para o período  
1970-2002 

Aproximação mecânica feita 
para o período  

1947-2002 Amostra e  
Função Perda 1a Diferença  

(+) 
2a Diferença 

(+) 
1a Diferença 

(+) 
2a Diferença 

(+) 
Coeficiente de Correlação  

1970 a 2002 0.048 -0.009 0.494 0.490 

Coeficiente de Correlação  
1972 a 2002 (*) 0.466 0.298 0.488 0.486 

Coeficiente de Correlação  
1972 a 1985 0.635 0.337 0.683 0.653 

Coeficiente de Correlação  
1986 a 2002 0.279 0.308 0.279 0.308 

(*) A opção por não considerar a correlação desde 1970 deve-se ao fato de que o 
método de Boot et al. (1967) não funciona bem no início das aproximações, como pode 
ser observado nas duas primeiras células da tabela. (+) Especificação da função de 
volatilidade minimizada. 
 

Verifica-se que (i) existe uma certa tendência ao aumento da qualidade da 

aproximação quando se utiliza uma série anual mais longa; (ii) a qualidade da 
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aproximação é tipicamente melhor quando se minimiza a volatilidade da taxa 

de crescimento e não a da taxa de aceleração da série trimestral e (iii) a 

qualidade da aproximação depende da janela temporal escolhida. 

O coeficiente de correlação entre as taxas trimestrais de crescimento do PIB e 

da série obtida por meio de desagregação temporal mecânica é superior a 

60%, chegando a 68%, no período anterior a 1986. 

A figura 16 sugere que a qualidade da aproximação mecânica piora após 

1986, quando se iniciou o período de forte instabilidade macroeconômica em 

que, de certa forma, o país ainda está submetido. 

Figura 16 – PIB trimestral e aproximação mecânica 
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O ajustamento é particularmente deficiente entre 1987 e 1991. O biênio 

1994-1995 também foi marcado por variações acentuadas do produto. Note-

se, em contrapartida, o bom ajustamento da aproximação no período 1979 a 

1984 que, como se sabe, também foi marcado por turbulências. 
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O coeficiente de correlação diminui para menos de 30% após 1986, em 

função de crescimentos trimestrais que podem ser considerados outliers85. A 

figura 17 indica que a queda do coeficiente de correlação após 1986 deve-se 

aos efeitos de alguns pontos influentes. Verifica-se que o coeficiente de 

correlação entre as taxas trimestrais de crescimento da série mecanicamente 

desagregada e as do PIB sobe para 57% na amostra entre 1972 e 2002 quando 

se excluem os oito trimestres com taxas de expansão atípicas, lembrando que 

seis destes, incluindo os dois extremos, localizam-se entre 1987 e 1991. 

Figura 17 – Aproximação e realidade antes e depois de 1986 
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85
 Utiliza-se a seguinte definição para outlier e valor extremo. Seja Q o intervalo interquartil da distribuição das 

taxas trimestrais de crescimento. Define-se um outlier como sendo uma observação cuja distância em relação ao 
primeiro ou terceiro quartis seja maior ou igual a 1,5*Q e menor ou igual a 3,0*Q. Se a distância for maior do que 
3,0*Q, a observação é considerada um valor extremo. Ver Mukherjee et al. (1998). A partir dessas definições, 
identificam-se como outliers as taxas de crescimento verificadas nos seguintes trimestres: IV/73 (6,4%), I/76 
(6,8%), II/89 (6,9%), II/91 (6,0%), I/91 (-4,8%) e III/87 (-4,7%). Encontram-se valores extremos no segundo e 
terceiro trimestres de 1990, após o “choque” do Plano Collor, quando as taxas foram, respectivamente -8,0% e 9,5%.  
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A figura 18 mostra a evolução do coeficiente de correlação móvel para 

períodos de dez anos, excluindo-se os valores atípicos. Mesmo com esse 

ajuste, o coeficiente apresentou tendência de queda a partir de 1987, 

provavelmente em função da instabilidade econômica. Chama atenção que, 

antes de 1986, o coeficiente de correlação chegou a superar 70%, lembrando 

que a amostra inclui o período de forte retração da atividade depois de 1980. 

Figura 18 – Coeficiente de correlação móvel 
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A fim de avaliar as propriedades cíclicas da série aproximada mecanicamente 

vis-à-vis a série original, efetuou-se uma decomposição das séries em 

componentes irregulares, cíclicos e tendência. Seguindo a classificação 

utilizada por Baxter (1994), os componentes irregulares correspondem 

àqueles que oscilam em períodos compreendidos entre 2 e 5 trimestres, os 

componentes cíclicos oscilam na faixa entre 6 e 32 trimestres e a tendência 

captura os componentes de freqüência baixa, com periodicidade acima de 32 

trimestres. Para fazer a análise, utilizou-se a aproximação simétrica do filtro 
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band pass ideal sugerido em Baxter e King (1995)86. O quadro 24 mostra os 

coeficientes de correlação entre os componentes. 

Quadro 24 – Componentes periódicos das séries 
Coeficiente de correlação entre os componentes da série do  

PIB trimestral e da série aproximada 

Período 
Componentes 

irregulares 
CI 

Componentes  
Cíclicos 

CC 

Tendência 
T 

Total 0.1002 0.9343 0.9998 
Antes de 1986 0.3251 0.9809 0.9998 

Depois de 1986 0.0164 0.8939 0.9982 

Desvio padrão dos  
Componentes 

PIB Série  
Aproximada Período 

CI CC T CI CC T 
Total 1.14 2.35 20.64 0.15 2.17 20.63 

Antes de 1986 0.68 2.29 11.98 0.15 2.30 11.96 
Depois de 1986 1.46 2.41 10.03 0.16 2.06 9.97 

 

A correspondência entre os componentes irregulares é praticamente nula. O 

coeficiente de correlação entre as séries é de 0,10 e o desvio padrão dos 

componentes irregulares verdadeiros é mais do que sete vezes maior, 

conforme mostra o quadro 2487. O resultado não poderia ser qualitativamente 

diferente. O uso de indicadores para desagregar totais anuais no tempo é feito 

exclusivamente para melhorar o ajustamento entre os componentes das séries 

que flutuam em periodicidades mais curtas. 

A figura 19 mostra a evolução dos componentes cíclicos. De modo geral, 

verifica-se que as propriedades cíclicas das séries são correlacionadas 

positivamente. Ainda assim, de modo análogo ao que já se observou 

anteriormente, é possível discernir dois períodos: antes e depois de 1986. 

Antes, a correspondência entre as séries é quase perfeita, com o coeficiente 

                                                                                       

86
 Esse filtro é descrito no capítulo anterior. 

87
 Para o período anterior a 1986, o coeficiente de correlação entre os componentes irregulares é baixo, mas não 

desprezível. Esse resultado reforça a interpretação de que, antes de 1986, o uso de metodologias de desagregação 
temporal mecânicas tende a produzir resultados mais aceitáveis. 
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de correlação registrando 98%. Depois, o ajustamento piora e o coeficiente de 

correlação cai para 89%. Note-se que o desvio padrão dos ciclos da série 

aproximada subestima o valor real após 1986. Antes desse ano, no entanto, a 

variabilidade entre as séries é praticamente a mesma. 

Figura 19 – PIB e série aproximada: componentes cíclicos 
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Quadro 25 – Diferença de fase entre os ciclos 
PIB Trimestral  

(a) 
Série Aproximada  

(b) 
Diferença em trimestres  

(b – a) 

Picos (*) 

III/76 III/76 0 
III/80 II/80 -1 

Não verificado II/82 n.d. 
IV/86 I/87 1 
III/89 II/89 -1 
III/91 II/91 -1 
I/95 II/95 1 

IV/96 II/97 2 

Vales (*) 

II/75 II/75 0 
I/78 I/79 4 

III/83 III/83 0 
III/88 II/88 -1 
III/90 III/90 0 
III/92 III/92 0 
I/96 II/96 1 

(*) Define-se um pico (vale) em um dado trimestre se o componente neste trimestre for 
maior (menor) do que os verificados nos cinco trimestres anteriores e posteriores. 
 

De modo a completar a comparação entre os componentes cíclicos das séries, 

é conveniente verificar a magnitude da diferença de fase existente entre os 
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ciclos encontrados. Definindo-se um pico (vale) como sendo um trimestre em 

que se registra um valor para o componente cíclico maior (menor) do que o 

verificado nos cinco trimestres anteriores e posteriores, o quadro 25 mostra 

que, tipicamente, a série aproximada permite identificar um ponto de inflexão 

do PIB com margem de erro de um trimestre. Além disso, a série aproximada 

identificou um pico inexistente no segundo trimestre de 1982. 

As considerações acima sugerem que a desagregação temporal da série anual 

de 1947 a 1969 provavelmente pode ser feita de forma aceitável utilizando-se 

um método puramente mecânico. Evidentemente, tal método resulta uma 

série suave demais para ser utilizada para análises cujo foco é centrado em 

componentes de alta freqüência, que oscilam em períodos médios inferiores a 

seis trimestres. Ainda assim, sugere-se que a série aproximada pode ser útil  

nas freqüências normalmente associadas aos ciclos econômicos. 

O quadro 26 mostra o coeficiente de correlação de algumas variáveis com a 

série histórica do PIB trimestral obtida. Os cálculos foram feitos para os 

componentes irregulares, cíclicos e tendência. Além disso, separou-se a 

amostra em três períodos: antes de 1970, entre 1970 e 1986 e depois de 1986. 

Destaca-se, em primeiro lugar, que os componentes irregulares da maioria 

das variáveis apresentam coeficiente de correlação baixo com os mesmos 

componentes do PIB. Os dados sugerem que, provavelmente, os 

componentes irregulares da verdadeira série do PIB para o período anterior a 

1970 devem exibir correlação positiva maior com relação às importações e 

correlação negativa com os agregados monetários. 

As propriedades da aproximação mecânica são mais ou menos semelhantes 

no que toca à correlação com os componentes cíclicos das variáveis 
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escolhidas. Tipicamente, encontram-se coeficientes de correlação um pouco 

menores do que os sugeridos no período 1970 – 1985. Os sinais dos 

coeficientes antes de 1970 são iguais aos encontrados para o período 

posterior, com exceção do referente à associação com os ciclos das 

exportações. 

Quadro 26 – PIB, agregados monetários, balança comercial e setor automotivo:  
coeficientes de correlação (*) 

Período Componentes  
Irregulares (1) 

Componentes  
Cíclicos (1) Tendência (1) e (5) 

Exportações (ajustadas sazonalmente) (2) 
1962-1969 -0.02 -0.03 1.00 
1970-1985 0.02 0.32 0.98 
1986-1999 -0.27 0.01 0.97 

Importações (ajustadas sazonalmente) (2) 
1962-1969 0.14 0.35 0.91 
1970-1985 0.23 0.56 0.56 
1986-1999 0.28 0.60 0.98 

Base Monetária Real (ajustada sazonalmente) (3) 
1950-1969 0.02 0.23 0.97 
1970-1985 -0.25 0.32 0.39 
1986-1999 -0.24 0.28 0.91 

M1 Real (ajustado sazonalmente) (3) 
1950-1969 0.17 0.36 0.96 
1970-1985 -0.12 0.56 0.62 
1986-1999 -0.27 0.37 0.75 

Produção da indústria automobilística  (ajustada sazonalmente) (4) 
1960-1969 0.32 0.81 0.98 
1970-1985 0.40 0.60 0.74 
1986-1999 0.60 0.46 0.85 

Logaritmo da produção da indústria automobilística (ajustado sazonalmente) (4) 
1960-1969 0.36 0.77 0.97 
1970-1985 0.43 0.56 0.82 
1986-1999 0.66 0.46 0.95 

Notas: (*) Coeficientes de correlação entre os componentes indicados das variáveis e os respectivos componentes da 
série trimestral do PIB obtida desde 1947. (1) Componentes extraídos utilizando-se o filtro sugerido em Baxter e King 
(1995). Este filtro exige descartar os dados referentes a três anos no início e fim da amostra disponível. (2) Séries em 
US$ bilhões deflacionadas pelo CPI norte americano. Os dados referentes à balança comercial foram obtidos na página 
do IPEA. O CPI foi obtido na página do Fed de Saint Louis. (3) Média trimestral dos dados mensais em R$ referentes ao 
final do período, deflacionados pelo índice de custo de vida da FIPE centrado (média geométrica entre o mês de 
referência e o próximo). Os dados foram obtidos na página do IPEA. (4) Média trimestral da produção total da indústria 
automobilística, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas. Os dados foram 
obtidos diretamente na ANFAVEA. (5) Coeficientes de correlação entre variáveis não estacionárias podem não ter 
qualquer significado. Nesse caso, elas devem ser interpretadas somente como estatísticas que resumem o padrão de 
variação conjunto das variáveis dentro da amostra considerada. 
 

O indicador de produção do setor automotivo apresenta um comportamento 

diferenciado em relação às outras variáveis. Existe correlação positiva não 

desprezível entre os componentes irregulares e cíclicos da produção da 

indústria automotiva e os do PIB em toda a amostra. 
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A comparação com os dados da indústria automotiva reforça a suposição de 

que a aproximação mecânica do PIB para o período anterior a 1970 se 

qualifica como razoável. Mesmo os componentes irregulares da série 

aproximada apresentam correlação não desprezível com os mesmos 

componentes da série de produção de um segmento importante como o 

automotivo88. A figura 20 mostra o gráfico da série trimestral desde 194789. 

Figura 20 – Evolução do PIB trimestral: 1947-1 a 2002-4 
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5.3.5 A indústria automotiva e o PIB antes de 1970 

A relação entre PIB e produção do setor automotivo pode ser utilizada para 

obter uma aproximação alternativa da série do PIB entre 1956 e 1969. A 

Figura 21 mostra a evolução dos índices anuais do PIB e da produção da 

indústria automotiva, ambos com base em 1990. 

                                                                                       

88
 No período entre 1990 e 2001, o valor adicionado dos segmentos de fabricação de máquinas, tratores, 

automóveis, caminhões, ônibus, outros veículos, peças e acessórios correspondeu a 10,8% do valor adicionado em 
toda a indústria de transformação.  
89

 O apêndice 9 mostra os detalhes técnicos para obter a série mostrada na figura. O apêndice 10 mostra uma tabela 
com os números. 
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Figura 21 – Indústria automotiva e PIB 
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A atividade do setor automobilístico caracteriza-se por ciclos de volatilidade 

mais expressiva que os da economia como um todo. De fato, verifica-se que 

os ciclos de periodicidade entre 2 e 3 anos da indústria automotiva têm 

variância 26 vêzes maior que os ciclos do PIB de mesma freqüência. 

Observa-se também que a correlação entre os componentes cíclicos do PIB e 

da produção de automóveis foi maior no período anterior a 1970 (quadro 27). 

Os ciclos de periodicidade curta têm correlação elevada com o PIB até 1980. 

Após esse ano, a correlação diminui em ambas as bandas de freqüências90. 

Quadro 27 – Ciclos do PIB e da Indústria Automotiva 
Coeficiente de correlação entre os ciclos de  

periodicidades pertencentes à banda (*): Período 

2 a 3 anos 2 a 8 anos 
1960 a 1969 0.90 0.89 
1970 a 1979 0.91 0.43 
1980 a 1989 0.41 0.52 
1990 a 1999 0.51 0.71 

(*) Extraídos por meio do filtro proposto por Baxter e King (1995). 
 

                                                                                       

90
 Essa é a razão pela qual, na seção 3.3, observou-se que o indicador de produção de automóveis não agrega 

informação em exercícios de aproximação da série do PIB após 1980 (quadro 22). O apêndice 11 mostra uma série 
histórica do PIB alternativa, desagregada utilizando-se os indicadores da indústria automotiva antes de 1970. O 
apêndice 9 mostra os detalhes da obtenção dessa série. 
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A figura 22 permite comparar os componentes cíclicos das duas 

aproximações alternativas da série do PIB trimestral para o período entre 

1956 e 1969. Em geral, os ciclos são iguais, exceto por uma diferença maior 

em 1968 e 1969. Além disso, o nota-se a existência de uma diferença de fase, 

notadamente a partir da desaceleração da economia no início dos anos 60 . 91

Figura 22 – Ciclos do PIB: duas versões 
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A figura 23 mostra os componentes irregulares da série aproximada por 

intermédio dos dados do setor automotivo antes e depois de 197092. Note-se 

que o aspecto visual dos componentes irregulares de ambos os períodos é 

semelhante, havendo um pouco mais de volatilidade após 1980. 

                                                                                       

91
 Observou-se em seção anterior que, normalmente, o PIB parece reagir mais lentamente aos choques do que a 

indústria. Em tese, tal distorção pode ser amplificada quando se utiliza os dados de apenas um segmento para fazer a 
desagregação temporal da série. 
92

 Depois de 1970, os componentes das séries obtidas com e sem o uso do indicador da indústria automobilística são 
virtualmente idênticos. 
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Figura 23 – Componentes irregulares antes de 1970 
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Quadro 28 – PIB, agregados monetários e importações:   
coeficientes de correlação 

Variável e  
Período 

Componentes  
Irregulares 

Importações 
1962-1969 (a) 0.14 
1962-1969 (b) 0.31 

1970-1985 0.23 
1986-1999 0.28 

Base Monetária Real 
1950-1969 (a) 0.02 
1950-1969 (b) -0.24 

1970-1985 -0.25 
1986-1999 -0.24 

M1 Real 
1950-1969 (a) 0.17 
1950-1969 (b) 0.12 

1970-1985 -0.12 
1986-1999 -0.27 

(a) Componentes irregulares da série do PIB aproximada 
mecanicamente. (b) Componentes irregulares da série do 
PIB aproximada utilizando-se as informações da indústria 
automotiva. 
 

A introdução de componentes irregulares na aproximação do PIB antes de 

1970 a partir de dados da indústria automotiva “corrige” em parte algumas 

das deficiências notadas no quadro 26. Sugeriu-se que, antes de 1970, os 

componentes irregulares da série aproximada deveriam apresentar, 

respectivamente, correlação mais positiva e mais negativa com os mesmos 

componentes das séries de importações e de agregados monetários. O quadro 
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28 mostra que as aparentes deficiências são corrigidas para as correlações 

entre PIB e importações e PIB e base monetária. 

5.4 Conclusões 

Esta nota dá um passo inicial no aperfeiçoamento do banco de dados 

trimestrais brasileiros. Em particular, obtiveram-se duas aproximações do que 

deve ser a seqüência referente ao PIB trimestral desde 1947, ano em que as 

Contas Nacionais do Brasil começaram a ser computadas sistematicamente. 

Os dados do PIB trimestral existem apenas desde 1980. A metodologia de 

cálculo mudou para melhor no período, havendo dados mais confiáveis desde 

1990, incluindo uma série oficial do índice dessazonalizado. 

Não há uma série dessazonalizada oficial do PIB desde 1980. Na página do 

IPEA, é possível encontrar uma série encadeada de 1980 a 2001, sem 

ajustamento sazonal. Esta série apresenta um problema de ajustamento em 

1990. O primeiro resultado deste trabalho é obter uma série do PIB trimestral 

dessazonalizada desde 1980, sem problema de ajustamento. 

Obteve-se uma aproximação confiável do PIB de 1970 a 1979 utilizando-se 

dados relativos à atividade industrial. O segundo resultado do trabalho é, 

portanto, o acréscimo de dez anos à série do PIB atualmente disponível. 

Os padrões cíclicos da economia brasileira foram submetidos a choques mais 

intensos depois de 1986. A análise das propriedades da série trimestral obtida 

mecanicamente antes desse ano indica que o uso de tais técnicas para alongar 

a série do PIB antes de 1970 provavelmente resulta em aproximação razoável 

da série “verdadeira”, ao menos no que toca aos componentes associados ao 

ciclo econômico. Este é o terceiro resultado do trabalho. 
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Finalmente, verifica-se que dados referentes à produção de automóveis 

podem ser úteis para retroagir a série trimestral do PIB no período entre 1956 

e 1969. Este procedimento “corrige” algumas deficiências das propriedades 

dos componentes irregulares da série aproximada mecanicamente, 

introduzindo, em contrapartida, um deslocamento de fase nos componentes 

cíclicos. Trata-se do quarto resultado do trabalho. 

O apêndice 12 mostra uma aplicação utilizando as séries obtidas nesta nota. 

Caracterizando o “hiato do produto” como sendo o desvio do PIB em relação 

a uma tendência, verifica-se que a curva IS aparece de forma clara em dois 

períodos de maior estabilidade de preços: entre 1975.1 e 1984.4 e entre 

1995.1 e 2002.4. Os dois períodos são muito diferentes em termos da taxa 

média de expansão do PIB. No entanto, é interessante observar que a resposta 

típica da economia a mudanças do juro real não se modificou 

expressivamente, sugerindo uma certa estabilidade dessa relação. 

O apêndice 13 explora a correlação entre os ciclos de longo prazo do produto 

e dos preços, após a obtenção de uma série trimestral de longo prazo do 

deflator implícito do PIB. Sugere-se que uma relação positiva aparece nos 

períodos de maior estabilidade econômica. Nos últimos anos, no entanto, a 

relação não é perceptível, apesar da estabilização da inflação. 
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