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RESUMO 
 
Este artigo agrega à discussão sobre modelagem microfundamentada de prêmio de risco, ao 
revisitar as equações de Euler associadas às decisões de consumo e poupança, incorporando 
novas equações ao sistema associadas às decisões de crédito e inadimplência. Esta inovação 
teórica é testada em um exercício empírico aplicado a dois conjuntos de portfolios no Brasil, 
sendo um composto pelos principais índices de mercado e outro pelos índices setoriais. 
Acredita-se que, em razão da considerável volatilidade das séries de crédito e de 
inadimplência, a estimação dos parâmetros associados às preferências do consumidor, em 
especial da elasticidade de substituição intertemporal, sejam ainda mais satisfatórios que os 
resultados previamente obtidos para os Estados Unidos por Matos (2017).  As melhorias 
propostas no presente artigo se revelaram muito eficazes ao apresentar conclusões robustas 
para a economia brasileira. Diferente do diagnostico dado à economia Norte Americana, 
nossos resultados corroboram com a pesquisa desenvolvida por Issler e Pigueira (2000) o qual 
confirma a ausência do Equity Premium Puzzle para o mercado brasileiro. 
 

Palavras-chave: Crédito. Inadimplência.  EPP.  Elasticidade.  
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ABSTRACT 
 
This article adds to the discussion about microfunded risk premium modeling, revisiting the 
Euler equations associated with consumption and saving decisions, incorporating new 
equations into the system associated with credit and default decisions. This theoretical 
innovation is tested in an empirical exercise applied to two sets of portfolios in Brazil, one 
composed by the main market indices and the other by sector indices. It is believed that, due 
to the considerable volatility of credit and default series, the estimation of the parameters 
associated with consumer preferences, especially the elasticity of intertemporal substitution, 
are even more satisfactory than the results previously obtained for the United States by Matos 
(2017). The improvements proposed in this article proved to be very effective in presenting 
robust conclusions for the Brazilian economy. Different from the diagnosis given to the North 
American economy, our results corroborate with the research developed by Issler and Pigueira 
(2000) which confirms the absence of Equity Premium Puzzle for the Brazilian market. 
 
Keywords: Credit.  default. EPP.  Elasticity.. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O primeiro arcabouço teórico surgiu com Cardano (1565) com o intuito de 
explicar o preço das ações por meio de modelos de eficiência. Desde então, todas as novas 
técnicas de precificação é uma extensão personificada de = 1. O que faz um 
modelo diferente2 do outro é, em especial, o conjunto de hipóteses empregadas que venham 
garantir a existência de . Fundamentados em Markowitz (1952,1959) com a Teoria 
Moderna do Portifólio, Sharpe (1964) e Lintner (1965) desenvolveram um modelo elementar 
para a análise de investimento mais conhecido como CAPM -Capital Asset Pricing Model.  
Contudo, toda euforia sobre o modelo CAPM foi aliviada na década de 70 quando 
pesquisadores da área de finanças identificaram falhas nesse modelo que o apontaram como 
insuficiente quando se pretende obter dados próximos a realidade. Esse, por sua vez, sofreu 
diversas críticas dando espaço para o aperfeiçoamento do modelo e desenvolvimento de novas 
técnicas.  As primeiras, e possivelmente mais citadas, criticas3 feitas ao Modelo CAPM 
foram:  Roll (1977) no qual acredita que  por não ser observável a carteira de mercado torna-
se impossível testar  o CAPM e Hansen e Richard (1987) que ressaltou a impossibilidade de 
testar o CAPM mesmo se fosse possível observar a carteira, pois a expectância do  modelo é 
comprometida pela falta de observação das informações dos agentes econômicos.   

Baseado na critica de Fama (1973) que se refere ao horizonte de tempo – visto que 
investidor maximiza sua utilidade intertemporalmente– surge Merton (1973) desenvolvendo 
um modelo – conhecido como Intertemporal Capital Asset Pricing Model (ICAPM) – que 
captura a precificação de ativos em vários períodos de tempo dando mais dinamismo ao 
CAPM clássico.  Entretanto, assim como o CAPM, esse modelo também não pode ser testado 
empiricamente. Tanto o CAPM quanto o ICAPM são de grande relevância para a literatura, 
pois deram a intuição para a criação de modelos como o modelo de índice e os modelos multi-
fatores (GRINBLATT; TITMA, 2005). Nesse cenário, surge Ross (1976) com o APT – 
Arbitrage Princing Theory. Essa moderna modelagem, muito bem aceita na Teoria de 
                                                 
1 Em que  é o preço do ativo i no tempo t.   é o Fator Estocástico de Desconto (FED) o qual desconta 
perfeitamente o payoff do agente.  é o payoff do ativo i em t+1 e   é a esperança condicional 
de todo o conjunto de informação disponível em t do produto entre o FED e o payoff do agente representativo.  2 Outros fatores que podem ser considerados para as principais diferenças nos trabalhos teóricos e empíricos são 
referente à escolha da técnica de estimação, a lista de instrumentos, ao período amostral, a origem geográfica dos 
dados, a proxies para consumo e retorno, bem como a hipóteses sobre restrição de liquidez ou a participação no 
mercado de trabalho e a especificação para a função matemática que modela a utilidade do investidor. 3 Outras críticas e evidências empíricas contrárias ao CAPM podem ser encontradas em Banz (1981), Stambuagh 
(1982), Rosenberg et al. (1985, )Bhandari (1988), Ball (1978), Basu (1983), Roll e Ross (1995) e Kandell e 
Stambaugh (1995), dentre outros. 
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Finanças, carrega em seu arcabouço as mesmas condições do CAPM no qual se pode 
comparar um ativo com a carteira e obter o retorno ajustado ao risco relevante. Porém, essa 
modelagem não se atém a apenas um fator que define o risco. Nela, busca-se analisar uma 
carteira de mercado que seja capaz de englobar todos os possíveis fatores de riscos da 
economia que sejam relevantes. Para tal fim, é necessário assumir algumas hipóteses das 
quais a mais expressiva é a não oportunidade de ganhos de arbitragem sem risco.  

O conhecimento sobre essas deficiências observadas, ainda na década de 70, 
motivaram Lucas (1978) e Breeden (1979) na produção de um modelo baseado na decisão de 
consumo dos indivíduos, que é absorvido com maior facilidade pela academia devido ao seu 
caráter microfundamentado. Este ficou conhecido como Consumption Capital Asset Pricing 
Model (CCAPM). A nova modelagem além de permitir uma inspeção intertemporal sobre os 
retornos dos ativos, interliga ( quase que perfeitamente) a utilidade marginal da família 
representativa aos preços dos ativos. Outro fator que contribui para esse avanço na 
modelagem é a fórmula estratégica para a obtenção do nível risco. Enquanto no CAPM a 
percepção das famílias quanto ao risco está voltada à carteira de portfólio, no CCAPM, isso 
está relacionado ao comportamento de consumo. Assim sendo, o grau de proximidade dos 
dados reais, no que tange a relação mercado financeiro versus famílias, é muito maior neste 
último modelo dando a ele mais potencialidade e prestígio.  

Na década de 80 a estrutura do CCAPM enfraqueceu com as novas descobertas. 
Inicialmente, Grossman e Shiller (1981) e Hansen e Singleton (1983) mostraram os primeiros 
sinais de deficiência quando não obtiveram estimativas favoráveis para o êxito do modelo. 
Logo após, Mehra e Prescott (1985), Mark (1985), Hodrick (1989), dentre outros, 
evidenciaram alguns quebra cabeças no modelo, no qual começam a falhar sistematicamente. 
Esses são problemas dos quais ficaram conhecidos como Equity Premium Puzzle - EPP, 
Forward Premium Puzzle - FPP, Risk Free Rate Premium Puzzle - RFP, Puzzle Invertido, 
dentre outros.  Inúmeras vertentes nasceram com o intuito de resolver esses puzzles 
observados até então. Há avanços na literatura internacional, contudo, ainda não há uma 
solução convincente para a academia. Ao percorrer toda a literatura pode-se encontrar 
progressos em diversos aspectos. No que se refere aos dados há evolução no quesito consumo, 
retorno, frequência de dados e instrumentos. No que diz respeito à utilidade além de usufruir 
da CRRA, há o aperfeiçoamento de técnicas de preferências como é o caso da utilidade 
recursiva (Epstein; Zin, 1989,1991) e a utilidade de formação de hábitos (Abel, 1990).  E, 
concernente à estimação, a sugestões de melhor desempenho quanto a  utilização de modelos 
lineares ou não lineares é idêntica para ambos. 
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Diante do exposto, surge a seguinte indagação: quais modificações, de fato, são 
necessárias em um modelo microfundamentado de forma a desvendar esses problemas e 
auferir parâmetros eficientes e significativos? É sob essas circunstancias que surge a vertente 
de Matos (2017) no intuito de aperfeiçoar o modelo de consumo propondo modificações na 
versão canônica do CCAPM. Sua ideia central parte do pressuposto de que a decisão de 
consumo dos agentes não pode ser restringida a apenas consumo e poupança. Para o autor, um 
indivíduo pode decidir se vai ou não tomar crédito em t e no período t+1 decidir se vai ou não 
pagar o crédito concedido. Evidentemente a equação fundamental de apreçamento de ativos 
permanece inalterada. A única diferença é que as equações de Euler passam a ser um sistema 
de quatro equações. Assim sendo, esse modelo se manifesta como uma grande alternativa de 
melhoria, pois, permite que toda a literatura, no que tange modificações no consumo, 
utilidade, dentre outras, possa ser revisada simplesmente incluído essas duas variáveis de 
crédito e adimplência na restrição. Comparando a todos os resultados de modelagens prévias 
reportadas em um survey bastante amplo e recente, Thimme (2016), estas prévias evidências 
empíricas obtidas para os Estados Unidos sugerem ser (a incorporação de crédito e 
inadimplência) uma vertente eficiente.  Principalmente quando se refere à estimação do 
modelo com dados de economias emergentes, onde as séries de crédito e inadimplência são 
ainda mais voláteis. 

Neste artigo, a contribuição teórica e empírica consiste em revisitar as clássicas 
equações de Euler em sua versão original, não linear, com dados usuais de consumo agregado 
e instrumentos exógenos, tanto baseado na utilidade CRRA -Constant Relative Risk Aversion- 
como na especificação de Epstein e Zin (1989, 1991). Além disso, será  agregado ao problema 
original do agente representativo não somente as decisões de consumo e poupança, como 
também as decisões de crédito e inadimplência. A estimação ocorrerá via GMM. E os 
resultados sugerem ser possível evidenciar melhorias muito significativas em termos da 
significância e do valor dos parâmetros, principalmente do parâmetro associado à elasticidade 
de substituição intertemporal. Neste contexto, este artigo segue trabalhos de asset pricing 
aplicados ao mercado acionário e cambial brasileiro, como Cavalcanti (1993), Matos et al. 
(2012) e Ferreira e Moore (2015). 

O presente artigo está organizado em 5 seções. A primeira seção é de caráter 
introdutório. A segunda seção apresenta o arcabouço teórico que esta dividido em  4 
subseções. Essas subseções discorrem sobre o CCAPM, EPP e algumas vertentes que visam 
novos avanços para esta área de pesquisa, incluindo a explicação do modelo de Matos (2017). 
Na terceira seção apontam-se as contribuições do presente artigo em melhorias técnicas. A 
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quarta seção apresenta a base de dados utilizada, gráficos e tabelas comparativas das 
estatísticas descritivas básicas bem como a estratégia de estimação econométrica e a discussão 
dos resultados aqui investigados. Finalmente, oferta-se a conclusão do presente artigo na 
quinta e última seção.  
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2 ARCABOUÇO TEÓRICO  
 
2.1 CCAPM - Consumption Capital Asset Pricing Model 
 

Kocherlakota (1996) argumenta que o CCAPM é o modelo mais importante do 
que o CAPM, que é mais usual na literatura. Isso ocorre devido ao seu caráter 
microfundamentado que, além de introduzir a premissa do consumo, observa o 
comportamento do agente representativo  de maneira intertemporal. Este agente, em virtude 
das incertezas do mercado, irá preferir suavizar seu consumo realizando uma distribuição 
eficiente ao longo do tempo e entre diferentes estados da natureza. Nesse contexto para 
precificar os ativos segundo Cochrane (2005, p 258) “o ponto de partida é o modelo clássico 
de precificação de ativos baseado no consumo”.  

Possivelmente o maior desafio na literatura de asset pricing é a proposição de um 
arcabouço microfundamentado que acomode as anomalias associadas aos fatos estilizados 
intitulados puzzles, ou seja, a derivação de um modelo de apreçamento de ativos baseado na 
decisão de consumo e poupança dos agentes que precifique corretamente os ativos em 
questão.4 Tão simples e objetiva quanto desafiadora, esta literatura adota como ponto de 
partida um arcabouço em que o investidor pode comprar ou vender a quantidade desejada  
do ativo financeiro  (livre formação de portfolio) em  a um preço único , passando a ter 
direito a um payoff em t+1 dado por  . O investidor possui nos períodos t  e t+1 rendas 
dadas por  e , respectivamente. O investidor, então, decide o seu padrão de consumo 
nos períodos t e t+1, ao definir  e , satisfazendo as restrições orçamentárias visando 
maximizar sua utilidade intertemporal, segundo o seguinte problema: 

 
 max ,   ( ) + ( )  ,    

 . .            =  −        
                =  +  

 

(1) 
 

A condição de primeira ordem desse problema implica na equação 
microfundamentada básica de apreçamento de ativos dada por: 

 
                                                 
4 Ver Cochrane (2005) e Matos et al. (2015) para uma ampla abordagem de modelos de asset pricing. 
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p = β u′(c )

u′(c ) x  
 

(2) 

Sendo β ( )
( ) =  – o FED que é simplesmente o crescimento da utilidade 

marginal do consumo do agente representativo (Matos et al, 2016). O que garante a existência 
do FED são as hipóteses essenciais de livre formação de mercado e a lei do preço único. A 
literatura relacionada passa então estimar esta clássica relação de Euler com o intuito de obter 
valores para  (a taxa subjetiva de desconto intertemporal do consumidor) e para a 
elasticidade de substituição intertemporal de consumo, . Este último é um parâmetro central 
nos modelos de escolha dinâmica em macroeconomia e finanças, por caracterizar o 
comportamento do investidor em antecipar ou não consumo em resposta a mudanças nas 
oportunidades de investimento. A elasticidade é dada por: 

 
 

= − / ′( )
′( )  

 

(3) 

Todas as equações de precificação de ativos partem da equação de Euler originada 
desse modelo. Considere, portanto, uma economia no qual os comportamentos dos seus 
agentes econômicos estão reduzidos perfeitamente em um agente representativo. Este tem 
uma vida infinita e suas preferências são bem definidas por uma função CRRA5- Constant 
Relative Risk Aversion. Assim sendo, o FED na versão tradicional - afamada de princing 
kernel que é uma função do crescimento da utilidade marginal do consumo- será determinado 
como : 

 
 

=
∝

 
 

(4) 

As condições de primeira ordem nesse modelo tradicional, no qual o investidor 
escolhe de maneira ótima sua carteira de investimentos e a forma de consumo ao longo do 
tempo, terão como resultante: 
                                                 
5 Utilidade mais usual entre as pesquisas relacionadas, sendo dada por: ( ) = ∝/(1−∝) . Nessa função ∝= 1/  em que u é a Elasticidade de Substituição Intertemporal (ESI). Note que essa função de utilidade 
carrega uma relação inversa entre a ESI e o coeficiente de aversão ao risco ∝.  
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1 =
∝

 , ∀  (5) 

  
Essa equação pode ser reescrita como, 

   0 = ∝ −    ,   ∀  (6) 
 
 

Em que β é a taxa de impaciência do agente também conhecida como taxa de 
desconto,  é o retorno do ativo de risco e  é o retorno do ativo livre de risco. A partir 
da equação (6), que diz respeito a equação de Euler com modelos CRRA, pode-se deduzir os 
momentos dos retornos dos ativos.  

 
2.2 EPP - Equity Premium Puzzle 
 

Na década de 80 a estrutura do CCAPM enfraqueceu com as novas descobertas.  
Inicialmente, Grossman e Shiller (1981) e Hansen e Singleton (1983) mostraram os primeiros 
sinais de deficiência quando não obtiveram estimativas favoráveis para o êxito do modelo. A 
observância desse retrospecto de imperfeições levou Mehra e Prescott (1985) a destacar mais 
uma fissura do modelo a qual ficou conhecida como Equity Premium Puzzle – doravante EPP.  
Eles analisaram a economia Norte Americana e evidenciaram que os ativos do mercado de 
capitais (equipara-se a bolsa de valores) estavam provendo retornos médios mais altos do que 
os ativos livre de risco (equipara-se aos títulos do governo). Para esse caso de prêmio de risco 
de ações, o modelo CCAPM não se sustenta e, Merah e Prescott (1985) faz essa advertência 
quanto ao problema do EPP. Segundo os autores é natural esperar que as ações que 
apresentam um maior risco ofereçam maiores retornos. No entanto, os autores observaram 
que a discrepância do grau de risco entre os títulos Norte-Americanos de curto prazo e as 
ações analisadas com base no índice SP’500 não era tão significativa a ponto de provocar um 
alto diferencial de retorno. Em outras palavras, o retorno não estava correspondendo ao nível 
de riscos dos ativos como deveria ocorrer pela teoria clássica. 

A correlação existente entre os retornos dos ativos e a taxa de crescimento de 
consumo examinada no artigo de Mehra e Prescott (1985) não são capazes de oferecer valores 
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dos parâmetros que repliquem as séries de tal forma que explique os retornos de ativos de 
forma considerável. Segundo os autores, talvez os valores entre 30 e 40 do coeficiente de 
aversão ao risco possam indicar resultados mais próximos da realidade.  Sob essas 
circunstancias eles acreditam ser  inadequado utilizar  mercados completos num equilíbrio 
Arrow-Debreu e sem fricção na tentativa de explica o EPP. Mankiw (1986) justificou o puzzle 
pela ausência de imperfeiçoes no mercado. No mesmo ano Scheinkman e Weiss (1986) e três 
anos depois Grossman e Laroque (1989) responsabilizam o puzzle às restrições de liquidez e 
aos custos de transação, nessa ordem. Logo após, surge Aiagari (1993) que segue essa ideia e 
busca averiguar os dois mercados, o que acaba por comprovar resultados mais satisfatórios 
em mercados incompletos e com observância nos custos de transação do que em mercados 
completos e sem fricção.   

Kocherlakota (1996) também observa a presença do EPP para a economia Norte 
Americana corroborando com o que as pesquisas já haviam anunciado. O autor reitera a 
conclusão de que quando há EPP parece ser necessário um alto coeficiente de aversão ao risco 
para que o alto prêmio observado seja justificado. Além disso, o autor ressalta que essa 
disparidade tão grande, dos preços considerando o risco entre titulos e ações observadas no 
EPP, será solucionada quando for possivel identificar as caracteristicas fundamentais dos bens 
e do mercado de ativos.  

Diversos autores continuaram nessa linha de pesquisa.  Várias vertentes nasceram, 
desde então, com o objetivo de investigar modificações no modelo que fossem capazes de 
solucionar o EPP. No Brasil poucas são as pesquisas abordando essas modelagens, em virtude 
da escassez de dados disponíveis que possam dar maior robustez aos resultados. Para o caso 
dos Estados Unidos uma das explicações para a presença do EPP esta atrelada a estabilidade 
da taxa de crescimento do consumo agregado que resulta em uma baixa covariância com o 
retorno dos ativos. Já para economias emergentes acredita-se que devido à volatilidade do 
consumo ser maior - desvio padrão alto- há uma menor probabilidade de o EPP ser apontado. 
Autores como Pigueira (1999), Sampaio (1999) e  Bonomo e Domingues (2002) não 
encontraram evidencias para o EPP no Brasil. Contudo, Cysne (2006) refutou os autores 
supracitados  e constatou a presença do Puzzle para o Brasil.  
 
2.3 Vertentes 
 

O CCAPM continuou sendo um dos avanços teóricos mais importantes da 
literatura até então explorada. Contudo, muitos pesquisadores seguiram explorando novas 
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técnicas e particularidades que agregasse ao modelo recursos suficientes para aprimorar a sua 
performance, no que se refere a previsão eficiente (LETTAU; LUDVIGSON, 2001b; 
COCHRANE, 2005). Sabe-se que o nível de consumo das famílias irá depender do quão 
elevado é a sua Elasticidade de Substituição Intertemporal , doravante ESI. Para tanto, 
identificar o verdadeiro valor da ESI da família representativa é muito importante, por 
exemplo, para que o governo ao programar alguma variação de política fiscal saiba o efeito 
dessa política nos ganhos e perdas das famílias. Nessa linha, vários pesquisadores foram em 
busca de identificar um valor ou intervalo em que essa elasticidade se encontra de forma a 
proporcionar o melhor ajuste dados. Para Hall (1988),por exemplo, essa elasticidade é 
positiva, mas não supera 0,1. Já Lucas (1990) acredita que as estimavas se encontram acima 
de 0,5. Jones et. al (2000), dá indícios a favor de Lucas (1990) quando exibe resultados entre 
0,8 e 1 da ESI.  Em suma, há um consenso na literatura de que o ideal sejam valores abaixo de 
1 (PATTERSON E PESARAN, 1992);(CAMPBELL E MANKIW, 1989). 

Diante disso, várias extensões do modelo CCAPM têm sido formuladas e todas 
estão contribuindo para a queda da estimativa da ESI. Diferentes utilidades e formas de 
desenvolver o modelo estão sendo testadas. As evidências empíricas que sustentam o 
ambiente de críticas ao modelo padrão de consumo (CCAPM) deram espaço para o 
aperfeiçoamento do modelo e desenvolvimento de novas técnicas. Dentre tantas alternativas 
vale destacar a utilidade esperada generalizada - desenvolvida por Epstein e Zin (1989) 
baseados em Kreps e Porteus (1978) o qual ficou conhecido como utilidade recursiva de 
Epstein e Zin de 1989 , visto que os problemas atrelados a utilidade CRRA não estão 
presentes. O principal problema da CRRA é a ligação da ESI com o coeficiente de aversão ao 
risco, sendo que segundo Epstein e Zin (1989) a própria definição os distingue. Os autores 
explanaram que o comportamento das variáveis é tão distinto que não se pode explicar um 
pelo inverso do outro, como é resultante da CRRA. Acredita-se que a aversão ao risco seja 
menor que 4 e que a ESI esteja entre 0,5 e 1. A estrutura recursiva apresentada por Epstein e 
Zin (1989,1991) desagrega a relação dos parâmetros de forma a visualiza-los com mais 
consistência.   

Em seguida, Contantinides (1990), Abel (1990) e Campbell e Cochrane (1999) 
difundiram o método da formação de hábito como grande contribuição para precificar ativos. 
Essa estrutura, segundo Bonomo (2004, p. 151) em seu livro Finanças aplicada ao Brasil, se 
baseia no fato de que a família representativa “desejaria manter um nível de consumo e se 
preocuparia apenas com o que excedesse esse nível. Com isso ameniza-se o problema de alta 
suavidade da taxa de crescimento do consumo”. A estrutura desse modelo consiste na crença 
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de que o consumo do agente representativo sofre variações ao longo do tempo por fatores 
externos, podendo ser eles inveja ou empatia dos outros agentes econômicos.   Dentro dessa 
ideia outras versões foram surgindo, no qual podemos considerar os autores: Bonomo e 
Garcia (1994), Otrok, RAvikumare e Whiteman (2002) e Gomes (2004).  

Issler e Piqueira (2002) utilizaram três utilidades distintas com base no CCAPM 
para analisar o comportamento da ESI, do coeficiente de aversão relativo ao risco e da taxa do 
fator de desconto –FED. Eles utilizaram a CRRA, a função baseada na formação de hábito 
externo e outra função de utilidade recursiva introduzida por Kreps-Porteus (1978) e Epstein e 
Zin (1989, 1991). Em seus resultados poucas às vezes houve rejeição das restrições implícitas. 
Outras estruturas no mercado foram observadas, como é o caso de Constantinides e Duffie 
(1996) que encontrou resultados parecidos usando agentes heterogêneos e mercados 
incompletos.  

Sobre a forma funcional do FED, a maior parte da literatura, desde Lucas (1978) e 
Breeden (1979), se atém a modelos microfundamentados associados às premissas de um 
agente representativo que decide sobre poupança e consumo. No entanto, seguindo a linha 
sugerida por Harrison e Kreps (1979) e Hansen e Richard (1987), é possível derivar FED 
meramente estatísticos com propriedades bastante desejáveis, como explorado em Matos, 
Issler e Da Costa (2015).  

No que se refere aos dados, inicialmente não havia a preocupação de identificar a 
real trajetória de consumo das famílias representativas, o que levava a crer que todas as séries 
de consumo poderiam ser usadas no agregado. Uma nova vertente para investigar o 
comportamento dos preços tem sido analisar qual variável de consumo de fato deve ser 
incluído nos cálculos e qual é a taxa do crescimento do consumo das famílias. Com essa nova 
ideologia, pode-se observar que a função de utilidade deveria incorporar as informações 
adequadas de consumo. Isso por que as famílias não se comportam da maneira como se 
julgavam: se renda reduz 50% , logo, o consumo reduzirá na mesma proporção. A grande 
verdade é que em momentos de crise, por exemplo, as famílias tendem a manter seu consumo 
de subsistência e reduzir o seus gastos com bens supérfluos ou de luxo.  Partindo dessa ideia 
pesquisadores como Alex Ferreira (2015) acreditam que a função de utilidade deve observar 
essa real variação do consumo e, para tanto, é necessário desagregar o consumo. Mesmo 
havendo artigos usando diferentes conjuntos de ativos a serem apreçados e havendo ainda a 
discussão sobre a frequência dos dados financeiros e econômicos, esse vertente de pesquisa 
passou a despertar mais atenção a partir de Bernanke (1985). O autor deu ênfase à relevância 
dos dados de consumo desagregado, seja em bens duráveis, semiduráveis, não duráveis e 
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serviços, além de bens importados e ou domésticos, por exemplo.  
Incluir esses fatores tem mostrado resultados consistentes sob diversas formas e 

processos de desenvolvimento de funções de utilidade. Alex Ferreira em seu artigo 
“Precautionary and Long Run Risks for an Open Economy-2015” corrobora com essa 
ideologia quando ele observa a disparidade do crescimento de consumo interno e externo e 
busca averiguar o impacto disso nos preços do risco cambial de longo prazo e de precação 
usando agentes representativos. Segundo o autor a volatilidade do consumo no futuro 
influencia no comportamento dos agentes na economia quanto a sua forma de suavização do 
consumo e forma de realizar poupança em moeda estrangeira. Assim sendo, os fatores que 
fazem com que o consumo tenha uma maior variabilidade transcendem a capacidade de 
influencia dos modelos que consideram consumo duráveis e não-duráveis.  

Outra linha forte de pesquisa associada aos dados do modelo se refere aos 
instrumentos em si. Conforme argumenta Hall (1988) o uso de variáveis endógenas defasadas 
como instrumentos superestimam a elasticidade de substituição intertemporal devido à 
presença de endogeneidade. O processo de estimação via GMM inclui variáveis 
instrumentais. Logo, é importante ter um sistema de equações bem estabelecido. Para tanto, a 
quantidade de equações e incógnitas deve ser a mesma. Assim sendo, o número de parâmetros 
irá definir a quantidade de condições de momento que devem ser incluídas. É nessas 
condições que introduzimos as variáveis instrumentais.  Incluí-las contribui para a 
identificação do β (taxa de desconto), para encontrar o valor da Elasticidade de Substituição 
Intertemporal – ESI e para acompanhar os reais efeitos das variáveis sejam elas individuais, 
sejam integradas.   

Segundo Wooldridge (2005) alguns cuidados devem ser tomados quando for 
escolher uma boa variável instrumental. O autor ressalta que além da ortogonalidade do termo 
do erro e da correlação presente entre a variável instrumental e a variável endógena deve-se 
observar com cautela o grau dessa correlação presente, isso por que, instrumentos com baixo 
grau de correlação – mais conhecido como instrumentos fracos – manifestam resultados 
distorcidos, sem credibilidade (STOCK ET AL., 2002). Dessa forma, é preciso ter muito 
cuidado quando selecionar um conjunto de informação que de fato caracterize o modelo no 
tempo t. Optar por uma quantidade muito grande de instrumentos ou ativos em um modelo é 
muito perigoso. Nesse caso, o pesquisador pode ter dificuldade em obter uma boa 
aproximação assintótica, ter perdas de graus de liberdade ou até mesmo dificuldade ao 
desenvolver a matriz de ponderação ótima. Portanto, é indispensável que um pesquisador 
disponibilize tempo para achar instrumentos que sejam realmente relevantes para o seu 
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modelo. Entre outros estudos baseados em variáveis instrumentais, enfatiza-se: Hall (1988), 
Hansen et al. (1996), Mulligan (2002), Yogo (2004) e Gomes e Paz (2015). 

Outra vertente de pesquisa é analisar a técnica de estimação. Segundo Cochrane 
(2005), sendo o modelo linearizado ou não a função terá o mesmo comportamento. No 
entanto, quando os parâmetros não são lineares precisa-se recorrer a outros recursos. É claro 
que é possível log linearizar o modelo e prever os parâmetros por Mínimos Quadrados 
Ordinários- MQO. Para tanto, é necessário fazer uso de premissas (normalmente inválidas) a 
cerca da distribuição condicional lognormal dos processos estocásticos envolvidos, e assim 
recair em um sistema linear, o qual é estimado mais facilmente. Contudo, essas novas 
hipóteses a ser consideradas não se adequam ao modelo e acabam por distorcer os resultados. 
Existem inúmeras técnicas de estimação e todas elas ofertaram resultados distintos. Se não 
impor essas hipóteses sobre a distribuição do FED e dos retornos reais brutos dos ativos em 
questão, pode-se estimar o modelo em sua versão original - não linear. Para esses casos tem-se 
o método Generalized Method of Moments (GMM) de Hansen (1982). Newey e West 
(1987,1994), Andrews (1991) e Matos, Da Costa e De Jesus Filho (2016) são exemplos de 
alguns autores que usufruíram dessa técnica em seu processo de pesquisa.  

A realização de testes empíricos de precificação de ativos com todos os 
mecanismos citados nesta seção em países desenvolvidos tem sido uma tarefa que produz 
respostas muito similares.  Quando mudamos de plano e o estudo se volta para países 
emergentes, nos deparamos com respostas opostas se compararem os países. Essa divergência 
pode ser explicada pela dificuldade que países emergentes, mais especificamente o Brasil, têm 
em relação aos dados disponíveis ao pesquisador. Capturar informações com alta 
credibilidade é bem complexo nesses países. Para um bom desempenho dos modelos é 
necessário ter a maior série de variáveis no tempo e de preço das ações possível, ter a taxa 
sem risco bem estabelecida etc. No entanto, há sérios empasses para se obter esses dados no 
mercado brasileiro.  

Os problemas relacionados à quantidade limitada de artigos que buscam analisar o 
Brasil testando o CCAPM podem estar intrinsecamente ligados à escassez de informações no 
banco de dados brasileiro. Isso por que a falta de disponibilidade de dados confiáveis dificulta 
a interpretação dos resultados e uma possível comparação com os resultados de outros países, 
como os Estados Unidos por exemplo. Em média os artigos dessa área de pesquisa 
desenvolvidos para o Brasil procuram averiguar a presença do EPP no país e, em várias 
tentativas empíricas o modelo CAPM foi rejeitado Bruni (1998), Soares e Soares (2005) e 
Yoshino e Santos (2009). 
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No tocante ao EPP os autores Issler e Piqueira (2000), Sampaio (2002) , Bonomo 
e Domingues (2002) examinaram os dados do Brasil disponíveis com distintas metodologias e 
constataram que esse Puzzle para o Brasil não existe. Issler e Piqueira (2000) buscou verificar 
por meio de funções de utilidades distintas sendo elas: recursiva, CRRA e Kreps-Porteus. O 
experimento de Sampaio (2002) foi com base em dados dessazonalizados e não-
dessazonalizados, ele construiu uma poxy para o consumo per-capita. Bonomo e Domingues 
(2002) fez uso dos dados de Sampaio (2002) como suporte, contudo, sua proxy foi do 
consumo agregado. Por meio da utilidade de Kreps-Porteus de preferencia intertemporal 
também rejeitou a presença do EPP no Brasil.  

Issler e Piqueira (2002) em suas estimativas obteve um fator de desconto 
intertemporal baixo com mediana de aproximadamente de 0,6 para dados anuais, mas obteve  
aproximadamente 1 para dados trimestrais o que é muito bom por esta dentro dos limites 
aceitáveis. O coeficiente de aversão ao risco foi de aproximadamente 0,6 . Sampaio (2002)  
obteve um fator de desconto intertemporal igual 0,69 e de 0,5 para os dados dessazonalizados. 
Bonomo e Domingues (2002) apresentaram um alto coeficiente do fator de desconto 
intertemporal, ele conseguiu para dados anuais 0,8 aproximadamente, no entanto, esse 
resultado não se encontra dentro dos limites aceitáveis. Os autores resolveram incluir o risco 
default para resolver o problema, mas o que de fato aconteceu foi uma queda ainda maior do 
fator de desconto intertemporal.  

Apesar desses resultados obtidos para o Brasil se mostrarem em linha com a 
literatura, acredita-se, com base em Hall (1988), que esses resultados estão distorcidos. Isso se 
deve ao viés de agregação temporal, fruto da endogeneidade observada na defasagem do 
crescimento de consumo, utilizado pelos autores em seus processos de investigação. Assim 
sendo, pode-se dar pouca credibilidade a esses resultados. 
 
2.4 Vertente Matos (2017) 
 

No intuito de aperfeiçoar o modelo de consumo surge a vertente de Matos (2017) 
desenvolvendo uma nova técnica. Sua ideia central parte do pressuposto de que a decisão de 
consumo dos agentes não pode ser restringida a apenas consumo e poupança. Para o autor um 
individuo pode decidir se vai ou não tomar crédito em t e no período t+1 decidir se vai ou não 
pagar o crédito concedido. O comportamento dos agentes econômicos, frente ao seu acesso e 
disponibilidade particular no mercado de crédito, revela que essa possibilidade de inclusão na 



 27 

sua tomada de decisão é tão possível quanto inegável.  
É importante ressaltar que mesmo quando se observa suavização de consumo e 

equilíbrio financeiro das famílias, em especial famílias que reservam um percentual da sua 
renda para poupança, ainda assim é possível visualizar uma realidade de obtenção de crédito 
por parte dessas famílias. Em outras palavras, o fato dessa família possuir renda extra não a 
impede de tomar crédito no mercado. A motivação para essa ação pode esta relacionada a 
vários fatores. Um deles seria o desejo de se obter algo no qual o custo para adquirir seja 
superior a riqueza total do individuo, como exemplo tem-se a compra de uma casa, ou um 
apartamento ou ainda um carro, dentre outros.  Outro seria um investimento mais arrojado que 
observa, por exemplo, uma compra a crédito no qual pode ganhar em cima da inflação 
(comprar de um computador parcelado no cartão de crédito a preço de à vista).  

Como é possível observar, ao mesmo tempo em que os indivíduos decidem 
poupar ou não, eles também decidem sobre tomar ou não crédito no período t, assim sendo, 
torna-se claro que uma ação não exclui a outra de acontecer. Nesse contexto, o modelo de 
Matos (2017) investiga qual o comportamento dos parâmetros após a inclusão de mais dois 
componentes na restrição do agente representativo, sendo eles    que corresponde ao 
crédito e inadimplência respectivamente. 

Considere um investidor descrito na introdução, que além das decisões endógenas 
de consumo e poupança, se depara com as decisões: i) de volume de crédito a ser tomado no 
período , dado por , diante de uma taxa de juros  e de ii) adimplência em +1 dado por 

. Neste caso, não há mudanças na função objetivo, tão somente na quantidade de 
variáveis endógenas e nas restrições nos períodos  e +1 , as quais passam a ser: 

 
               =  −   +   
          =  +   −  (1 + ) 

(7) 

 
As variáveis   e  são conhecidas no tempo t, visto que ao contratar o crédito o 

agente já é informado da  quantidade de crédito auferido e a exata taxa de juros que irá incidir 
no período posterior. Portanto, essas variáveis são tratadas como endógenas.  Pode-se 
observar que se o investidor tomou crédito em t o seu consumo em t+1 torna-se 
comprometido, pois ao longo do tempo incide uma taxa de juros na qual gera uma divida em 
t+1 de (1 + ).  Nesse segundo período se o investido for inadimplente total, isso 
significa que a sua adimplência foi de 0% ( = 0), assim sendo ele dá um calote. Caso 
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contrário, se a sua adimplência for de 100% ( = 1),então significa que ele decidiu 
capitalizar e quitar sua divida.     

A diferença básica na solução consiste no surgimento de outras duas equações que 
precisam ser estimadas conjuntamente com a equação (2), associadas às condições de 
primeira ordem das decisões de crédito e adimplência, dadas por:  

 
 1 = ( )

( ) (1 + )   
 

(8) 

 0 = ( ) (1 + )  (9) 
 

Evidentemente a equação fundamental de apreçamento de ativos permanece 
inalterada. A única diferença é que o sistema, além das equações (5) e (6), passa a ter mais 
duas equações de Euler (8) e (9). Esse modelo não modifica utilidade, o consumo ou qualquer 
outra funcionalidade do modelo padrão, apenas acrescente duas variáveis endógenas que se 
mostravam omissas por toda a literatura já investigada. Assim sendo, o modelo de Matos 
(2017) se manifesta como uma grande alternativa de melhoria, pois, permite que toda a 
literatura (no que tange modificações no consumo, utilidade, dentre outras) possa ser revisada 
simplesmente incluindo essas duas variáveis de crédito e adimplência na restrição.   
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3 CONTRIBUIÇÕES  
 

Segundo Lucas (1990), com base nos dados de consumo e taxa de juros nos 
Estados Unidos, a ESI deveria assumir valores superiores a 0,5.  Contudo, há uma ampla 
evidência - baseada no uso da CRRA como função de utilidade- que sugere valores de 0,4 e 
outros próximos de 1 é demonstrado por Summers (1981) e Hansen e Singleton (1982) na 
devida ordem. Nessa linha percebe-se a incapacidade das investigações realizadas até o 
presente momento de satisfazer os interesses da academia quanto aos reais valores da ESI.  
Dessa forma, surge a vertente de Matos (2017) que procura ter um melhor desempenho entre 
os modelos concorrentes, propondo a inclusão de duas variáveis endógenas nas restrições da 
versão canônica.    

De acordo com os resultados prévios obtidos em estudos em andamento aplicados 
aos Estados Unidos as estimações com base no novo arcabouço aqui proposto se mostram 
significativas e com valores minimamente aceitáveis. Os resultados oscilam entre 0,31 a 0,53, 
dependendo dos instrumentos utilizados (endógenos ou exógenos). Esse é um grande avanço, 
principalmente quando se considerada o argumento de Hall (1988)6 , um grande nome que dá 
base até hoje para essa literatura. Em contrapartida, as estimações do modelo canônico para a 
mesma amostra utilizada, sem a inovação da inclusão das decisões de crédito e adimplência, 
se mostram insignificantes quando usado o conjunto de instrumentos exógenos, mas 
significantes e com valores inferiores quando se fez uso da endogeneidade. Comparando a 
todos os resultados de modelagens prévias reportadas em um survey bastante amplo e recente, 
Thimme (2016), estas prévias evidências empíricas obtidas para os Estados Unidos sugerem 
ser (a incorporação de crédito e inadimplência) uma vertente eficiente.  Principalmente 
quando se refere à estimação do modelo com dados de economias emergentes, onde as séries 
de crédito e inadimplência são ainda mais voláteis. 

Este artigo inova ao testar o modelo de Matos (2017) para o Brasil realizando 
algumas correções no processo investigatório de forma a constatar a existência de melhorias 
nos valores dos parâmetros.  

A primeira correção realizada perpassa pelas variáveis instrumentais. Muitos dos 
bons resultados obtidos pela literatura existente se devem ao viés de agregação temporal, fruto 
da endogeneidade de se usar o crescimento do consumo defasado um lag como instrumento 
na estimação. Quando não há exogeneidade total dos modelos, as estimações tendem a ser não 
                                                 
6 O autor afirma que : “the elasticity is unlikely to be much above 0.1, and may weel be zero”. 
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significativas.  Para evitar esse tipo de problema econométrico , o presente artigo se utiliza em 
até duas defasagens de instrumentos puramente exógenos, o que permite mais robustez ao 
modelo.  Dessa forma, o resultado obtido para o Brasil neste paper não é fruto de 
endogeneidade, o que nos exime da possiblidade em alcançar bons resultado por meio de viés. 
Em termos de estimação, optou-se por  manter o modelo original não linear e por essa razão 
faz-se uso do artificio GMM como método de estimação.  

No que concerne ao retorno do ativo de risco, seguimos a literatura nacional a 
qual preconiza o Ibovespa como a variável ideal. Já com relação ao Risk Free Brasil não 
utilizamos o T-Bill Selic por considerarmos que a variável de Poupança é o verdadeiro Risk 
Free no Brasil.  

No tocante aos dados de consumo, a própria série disponível para o Brasil 
apresenta embaraços que podem atrapalhar a eficiência de uma modelagem. Há uma grande 
dificuldade em se obter uma série de consumo desagregada de bens duráveis e não duráveis, 
importados, e não importado, série de serviços dentre outros. Além disso, a estabilidade que a 
série de consumo apresenta reduz o seu poder de explicação. Contudo, o modelo de consumo 
exige o uso dos dados de consumo o qual o presente paper utilizará a série de Consumo 
Aparente Semi e Não-Duráveis disponível para o Brasil no IpeaData.  

A despeito da utilidade, o autor sugere a utilização da utilidade recursiva de 
Epstein e Zin de 1989, visto que os problemas atrelados à utilidade CRRA não estão 
presentes. Para constatar sua sugestão esse artigo aplica o modelo Matos (2017) empregando 
tanto a utilidade mais usual na literatura como é o caso da CRRA, como a utilidade de Epstein 
e Zin (1989,1991). Assim sendo, o fator estocástico de desconto analisado neste artigo será:  

 

=   
 

10) 

=  
∝

 ( )  ,
( ∝)

 
 

11) 

Essa nova técnica foi testada para os Estado Unidos por Matos (2017), o presente 
paper testa para o Brasil e os resultados se revelam muito satisfatórios quanto à significância 
e aos valores dos parâmetros.  
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4 EXERCÍCIO EMPÍRICO  
4.1 Base de Dados e Resumo Estatístico  

O conjunto de dados utilizado para o desenvolvimento desse artigo tem como 
fonte de extração o Banco Central do Brasil e o IPEADATA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada). Segundo Hansen e Singleton (1982,1983) e Epstein e Zin  (1991) o 
timming de decisão dos agentes é mais condizente com o uso de uma janela de tempo mensal. 
Apesar disso, nossa análise é realizada sob uma frequência trimestral que se estende do 
terceiro trimestre do ano de 2000 ao segundo trimestre do ano de 2017.  A razão para essa 
escolha temporal deve-se ao fato de o Brasil ainda ser um país com problemas de 
insuficiência de dados. Tendo em vista apenas informações anuais e trimestrais, optamos 
pelas trimestrais para um maior ganho de extensão de dados e por se aproximar do argumento 
dado por Hansen e Singleton (1982, 1983) e Epstein e Zin (1991). As variáveis 
macroeconômicas aqui examinadas são: Consumo Aparente Semi e Não-Duráveis, Poupança, 
Selic, Ibovespa, Volume de Crédito, Inadimplência e Juros do crédito médio ponderado de 
todas as modalidades de crédito das famílias extraído do banco de dados do BACEN. Todas 
foram deflacionadas a partir do IPCA.    

O gráfico 1 reporta a evolução de algumas das mais relevantes séries 
macroeconômicas usadas. Observe que a volatilidade é um elemento relevante nesses 
modelos lineares de apreçamento seguindo equações de Euler. A série de crédito se apresenta 
com oscilação significativa.   
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Gráfico 1- Série Trimestral Macroeconômica 

Inadimplência Vol. Crédito Juros
Fonte: Próprio autor com base no banco de dados do BACEN.
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A tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis: volume de crédito, 
percentual de juros e inadimplência. Como se pode observar a média percentual dos Juros esta 
acima de 50% e seu limite superior esta acima de 85%, enquanto seu desvio-padrão esta em 
torno de 13% no período investigado. O nível de inadimplência no país oscila de 5 a 15 
pontos percentuais aproximadamente, sendo sua média 8,13% e desvio-padrão 2,95%. A 
média do volume de crédito tomando pelas famílias brasileiras esta acima de 200bilhões. O 
limite inferior e superior do volume de crédito flutua no intervalo de 52 e 462 bilhões 
respectivamente com um desvio-padrão acima de 137 bilhões. Quanto à volatilidade- 
observada via fração do desvio-padrão e média de cada variável- tem-se que o variável mais 
volátil é o volume de crédito atingindo uma variação de 64,01% contra 23,89% do juros e 
36,34% da inadimplência. Esse valor observado do coeficiente de variação sinaliza que o 
volume de crédito tem uma volatilidade de quase 2 vezes maior que a inadimplência e  3 
vezes maior que os juros.    

 
Tabela 1- Estatística Descritiva das Variáveis: Vol. Crédito, Percentual de Juros e 
Inadimplência.  

Volume de Crédito Juros Inadimplência 
Média 

   
214643026908,089 56,304% 8,130% 

Desvio padrão 137412552644,745 13,454% 2,955% 
Mínimo 52796911000 34,460% 5,265% 
Máximo 461300000000 85,350% 15,705% 
Fonte: Próprio autor.   

 
4.2 Estimação 

 
Inicialmente iremos estimar e testar as restrições de sobre-identificação das 

equações de Euler oriundas dos modelos baseado no consumo descrito na seção 2 desse 
artigo. Nosso objetivo é comparar os dois modelos – o modelo convencional praticado na 
literatura internacional e o modelo de Matos (2017) com sua porção de melhorias. Iremos 
analisar o valor e a significância individual e conjunta dos parâmetros associados às 
preferências aqui utilizadas, enfatizando, por fim, o padrão da ESI e a sobreidentificação das 
condições de ortogonalidade associadas aos conjuntos clássicos de instrumento nessa 
literatura. Normalmente, eles são dados pelas defasagens dos retornos reais dos ativos em 
questão e do crescimento do consumo real. Ao final iremos comparar os resultados e avaliar 
se as melhorias propostas pelo modelo de Matos (2017) produzem de fato resultados mais 
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condizentes com a realidade brasileira.  
Temos desde 1982 um mecanismo clássico de estimação de modelos não lineares 

que é o GMM- Generalized Method of Moments - provindo de Hansen e Singleton. 
Diferentemente dos critérios tratados na Máxima Verossimilhança, o método GMM tem um 
maior grau de aproveitamento em virtude de dispensar o conhecimento da forma da 
distribuição de probabilidade, exigindo apenas, a observação dos momentos. As configurações 
dessa técnica de estimação têm as mesmas características do Fator Estocástico de Desconto 
FED que, por sua vez, é uma condição de momento (Cochrane,2001). 

Assim como os MQO objetivam minimizar os erros dos parâmetros, a técnica 
GMM também oferece estatística de teste e distribuição com o intuito de reduzir os erros, no 
caso, os erros dos preços dos ativos. Esse método do GMM consiste em resolver problemas 
de otimização através do equilíbrio das equações de Euler por meio dos momentos e sem 
dependência linear entre os parâmetros. A ideia é escolher um parâmetro amostral 
(considerando as restrições de momento) tão próximo do populacional que essa diferença 
entre eles seja a mínima possível, tendendo a zero. Uma das ferramentas dessa metodologia 
do GMM para encontrar estimativas7 muito próximas da realidade é a adição de variáveis 
instrumentais.  

Nesse artigo iremos aplicar quatro especificações de instrumentos. A tabela 2 
apresenta essas especificações dos instrumentos aplicados nas respectivas funções de utilidade 
para geração de resultados dos modelos a serem comparados. Os instrumentos são defasados 
em um e dois tempos, assim como orientado por Hall (1988) que sugere pelo menos duas 
defasagens em virtude dos problemas de agregação.  

Tabela 2 - Função de Utilidade (FU), Especificação (Espec.) e Instrumento (Instru.) 
FU Espec. Instru. 

CRRA 
 Constante, 1 lag para exogena: selic, ibov; e endogena: cresc. 

do consumo 
  

     
Constante, 2 lag para exogena: selic, ibov; e endogena: cresc. 
do consumo 

Kreps-Porteus 

 
  Constante, 1 lag para ibov, poup, tx de juros de créd 

   
  

Constante, 2 lag para ibov, poup, tx de juros de créd 
Fonte: Próprio autor 

                                                 
7 Não é o intuito desse  artigo  apresentar as propriedades dos estimadores de GMM, nem mesmo provar sua 
consistências. Para leitores interessados indicamos a leitura Hansen e Singleton (1982), Hamilton (1994) e 
Matyas (1999) 
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Os modelos especificados nesse artigo são estimados por GMM e passam por dois 

testes considerados relevantes para o nosso propósito de investigação. Em primeira instancia 
iremos verificar a significância individual e conjunta dos parâmetros. Os parâmetros serão 
submetidos ao teste  Wald robusto, no qual iremos aferir se os erros dos preços são 
estatisticamente zero.   

O segundo procedimento deverá mostrar o quanto o modelo estimado esta bem 
estruturado e ajustado. Em outras palavras, iremos verificar a validade dos instrumentos 
dentro desse modelo. Um teste bastante usual na literatura é o teste TJ também conhecido 
como o teste padrão das restrições sobre-identificadas (Hansen,1982). Segundo Carlos et al 
(2015, p.453) esse “teste tem a interpretação usual de um teste de ortogonalidade entre os 
erros em cada restrição de momento e os instrumentos utilizados na estimativa GMM, sendo 
assim um teste de especificação para a validade dos instrumentos”. Essa estatística de teste é 
dada pelo produto de  ( T x J ). Em que T é obtido a partir da quantidade de trimestres - 
fazendo uma observação quanto ao trimming de lag’s em cada estimação (ver tabela 2) - e J é 
a própria estatística J. A necessidade do trimming é devido ao tamanho pequeno8 da amostra.  
Greene (2003) demonstra que a estatística de teste TJ é assintoticamente distribuído em uma 
qui-quadrada com (r-a) graus de liberdade, sendo r  a quantidade de momentos e a a 
quantidade de parâmetros do modelo investigado. A estatística TJ detecta que o modelo não 
esta bem especificado quando resulta em um valor numérico muito alto.  Nesse artigo 
utilizaremos o teste TJ para averiguar a adequação do modelo aqui analisado. 

O processo de estimação desse artigo perpassa por duas etapas. A princípio 
replicamos a estimação assim como a literatura nacional e internacional de precificação de 
ativos transcreve. Desse modo, aplica-se na equação de Euler9 o preço do retorno do Ibovespa 
como sendo igual 1 , e o preço do retorno excedente do Ibovespea menos Selic sendo igual a 
zero, seguindo o modelo básico do CRRA no qual aparece na restrição apenas as decisões de 
consumo e poupança. Em seguida estimamos o modelo fazendo uso de um e dois lags tanto 
para as variáveis endógenas como exógenas10. E, por conseguinte, geramos as estatísticas dos 
testes Wald e TJ, os resultados estão expostos na tabela 3 da subseção 4.3.  

Entretanto, Thimme (2015) aborda de maneira brilhante em sua literatura a razão 
pela qual essa estrutura de investigação citada no paragrafo anterior (normalmente utilizada 
                                                 
8 Como já discutido esse tamanho se deve as limitações de dados para no Brasil.  9 Ver equações 5 e 6 referente a análise do modelo canônico.  10 O crescimento de consumo é considerado como variável endógena por estar sob o controle da família. E os 
retornos passados tanto do Ibovespa como da Selic, são consideradas variáveis exógenas por ser variáveis de 
fácil observação. 
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por financistas) proporciona um resultado dissimulado. Segundo o referido autor, grande parte 
desses resultados, que no passado eram considerados bons, é erroneamente previstos devido à 
presença da endogeneidade no modelo. A evidência desse fato é observada quando o 
pesquisador emprega no seu modelo a razão , que é uma endogenia que direciona o 
pesquisador a problemas econométricos.  

Nesse contexto, partimos para a segunda etapa da nossa investigação. Dentro do 
conjunto de melhorias que nosso artigo propõe uma delas é que na nossa estimação não 
usamos instrumentos endógenos. Nossos resultados são gerados levando em consideração 
apenas as variáveis exógenas. Assim, nossos resultados não são frutos de endogeneidade, isso 
por que ela manipula de maneira forçada os bons resultados. Assim sendo, a estimação segue 
por GMM por não se tratar de uma regressão linear. Nesse modelo tem-se um sistema com 28 
condições de ortogonalidade sendo 7 instrumentos e , quando incluímos as variáveis de 
decisão de crédito e inadimplência , saímos de duas equações dando preso no retorno e 
retorno excedente para ter quatro equações11 . Nessa estimação fazemos  uso de um e dois 
lags, desta vez somente para as variáveis exógenas.  E, por conseguinte, geramos as 
estatísticas dos testes Wald e TJ, os resultados estão expostos na tabela 3 da subseção 4.3. 

  
4.3 Análise dos Resultados  
 

Esta seção discute os principais resultados ligados aos modelos CRRA e Matos 
(2017) a la Epstein e  Zin (1991) elucidados nas seções 2 e 3 do presente artigo. A tabela 3 
expõe as soluções da equação de Euler, obtidos via GMM, a qual permite obter as estimativas 
referentes ao coeficiente de aversão ao risco (α), ao fator estocástico de desconto (β) e à 
elasticidade de substituição intertemporal (u) para cada modelo aqui investigado. Ainda na 
tabela 3 é possível verificar as estatísticas dos testes J e Wald bem como o p-valor da 
estatística T x J. Os conjuntos de instrumentos utilizados em cada etapa de resultados 
expostos na tabela 3 seguem como descritos na subseção 2.3. Em virtude da diferença nos 
modelos e na metodologia de estimação, não poderá ser realizada uma comparação mais  
acurada dos nossos resultados com as obras mencionadas no presente artigo.   

Ao analisar a tabela 3 é possível observar que todos os parâmetros, em ambos os 
modelos, se mantiveram dentro dos limites considerados razoáveis. De acordo com Merha e 
Prescott esse valor deve estar no intervalo de 0 e 4. Contudo, apesar de se encontrar dentro 
                                                 
11 Ver equações 5,6,8 e 9 referente a análise do modelo Matos (2017). 
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dos limites aceitáveis, o coeficiente de aversão ao risco- obtido via estimação do modelo 
CRRA - não é estatisticamente significativo ao nível de 5% de significância. Para dar mais 
robustez ao modelo realizou-se uma nova estimação com dois lag’s e, mais uma vez o 
coeficiente de aversão ao risco não se revelou significativo nem mesmo ao nível de 10% de 
significância. O que deveria melhorar na verdade piorou muito. Além disso, seu resultado se 
apresentou muito inferior até mesmo da média observada na literatura nacional. Para um e 
dois lag obteve-se a estimativa de 0,8505 e 0,0046 respectivamente.  

A interpretação dada para  indica a importância que cada agente da economia da 
para os investimentos de retorno incerto e os de retorno esperado pré-fixado.  Agentes com 
elevado  manifestam um maior interesse em ativos de retorno certo, poupança 
precaucionaria. Dessa forma, países em que a média de   se mantém elevada a taxa de juros 
livre de risco tende a ser menor.  Assim sendo, quando se comprava valores tão baixos do 
coeficiente de aversão ao risco (0,0046, por exemplo) tem-se um indicio de forte neutralidade 
ao risco por parte dos agentes dessa economia. Em média a literatura voltada para finanças 
limita esse coeficiente a 2. Isso porque foge da realidade acreditar que os indivíduos dão mais 
importância para o futuro do que para o presente.  

Os resultados das estimativas para  quanto ao nosso segundo modelo encontram-
se em linha com os limites esperados. Para um e dois lag obteve-se a estimativa de 1,4876 e 
1,5935 respectivamente. Em média o modelo de Matos apresentou um coeficiente de aversão 
ao risco maior que o observado no modelo CRRA. Diferentemente dos resultados encontrados 
por Issler e Piqueira (2000) , no modelo de Matos 2017 a la Epstein e Zin (1991) além de 
apresentar estimativas satisfatórias- dentro dos limites esperados-  todos os parâmetros foram 
significativos até mesmo a 1% de significância. Em seguida  , na analise do teste Wald que 
examina a significância conjunta de todos os parâmetros em cada modelo e especificação, 
verificou-se que ambos os modelos se mostraram conjuntamente significativos em até 1% de 
significância.  
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Tabela 3- Resultados  
 Especificação Parâmetros Restrição de  Sobre-Identificação     p-valor do           Teste Wald  

CRRA 
  

     0.850579* [0.0854] J-statist. 0.027479 [0,9360] ² [0.0000] 
       0.990242 [0.0000] 
  

  
       0.004641* [0.9752] J-statist. 0.151760 [0,6279] ² [0.0000] 
       0.983676 [0.0000]    

Matos (2017) a la Epstein e Zin(1991) 

   
  

     1.487668 [0,0000] J-statist. 0.255166 [0,2067] ² [0.0000] 
      0.829142 [0,0000]         0.697762 [0,0000]    

   
  

    1.593551 [0,0000] J-statist. 0.257841 [0,8903] ² [0.0000] 
       0.815493 [0,0000]         0.633755 [0,0000]   

Fonte: Próprio autor via estimação GMM.  
Notas: *Indica insignificância do parâmetro ao nível de 5%. 
           ** Indica a rejeição da estatística TxJ ao nível de 5%. 
           a ) Estimativa foi realizada com 68 observações o período de 2000:1 a 2017:3. 
           b) O p-valor das estatísticas de teste está sendo exibidos dentro dos colchetes.  
           c) A coluna Espec. indica a especificação da quantidade de lags a qual cada linha foi submetida à estimação de  
              forma a dar mais robustez ao modelo, ver tabela 2 para detalhes.      

Analisando a taxa de desconto  β que é a taxa de impaciência dos agentes da 
economia. Tem-se que quanto mais próximo de 1 mais paciente a é sociedade. Bem como 
quanto menor for  β  menor a paciência dos indivíduos e, maior os descontos aplicados nos 
ativos futuros. Assim sendo, quanto menor (maior) o β dos agentes dessa economia, maior 
(menor) dever ser o retorno dos ativos para que os agentes se sintam incentivados a transferir 
seu consumo do presente para um período seguinte.   

No primeiro modelo (CRRA) tanto para a estimação com 1 lag como para com 
dois lag’s das variáveis endógenas e exógenas o parâmetro  β se mostrou significativo e 
extremamente próximos à unidade.  Os valores obtidos são 0,99 e 0,98 para estimação com 
um e dois lag’s respectivamente. Sampaio (1999) e Issler e Piqueira (2000) também 
encontraram esses valares para a taxa de desconto. Entretanto, essa apuração parece ser muito 
alta para a economia brasileira. Esse é o mesmo valor que se obtém para economias como a 
do Japão, da Alemanha, e dos Estados Unidos (Issler e Piqueira, 2000), por exemplo. Esses 
países possuem uma cultura de paciência muito maior que a dos latino-americanos. A 
economia brasileira é muito sensível a variações do mercado e na politica econômica. Ela 
também sofre muita influencia da conjuntura econômica internacional o que proporciona uma 
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certa  instabilidade das séries macroeconômicas brasileira. Esta pode ser mais uma das razões 
para que a taxa de impaciência no Brasil seja baixa, visto que essa instabilidade gera muita 
incerteza para os agentes quanto a suas expectativas para o futuro. Como não se sabe o que 
pode acontecer no futuro, o individuo tente a preferir consumir mais hoje e, portanto, o 
incentivo para que consuma em um período posterior passa a ser ativos com  retornos bem 
mais altos.  

Os resultados para ·, quanto ao nosso segundo modelo com um e dois lag’s, 
obteve-se a estimativa de 0,829 e 0,815 respectivamente. Aqui podemos observar resultados 
mais baixos e muito mais condizentes com o que se percebe quanto sociedade, e com o que se 
espera dado às razões explicitadas no paragrafo anterior. Quanto à significância o parâmetro, 
mostrou-se individualmente e conjuntamente significativo mesmo em 1% de significância, 
não sendo possível rejeitar a hipótese nula do teste Wald realizado. Essas estimativas se 
aproximam dos resultados computados por Bonomo e Domingues (2002), Sampaio (2002) e 
Issler e Piqueira (2002) que também encontraram um baixo valor para o fator estocástico de 
desconto β. Entretanto, vale ressaltar que essas comparações não podem ser tão precisas 
devido à diferença de técnica e modelo de investigação.  

Finalmente, os resultados referentes à Elasticidade de Substituição Intertemporal 
são extraídos via GMM e modelo de Matos (2017) a la Epstein e Zin (1991) e exposto na 
tabela 3. Uma e duas defasagens foram aplicadas e os valores auferidos são de 0,697 e 0,633 
respectivamente. Os resultados estão em linha com os limites esperados. De acordo com Hall 
(1988), Yogo (2004) e Matos et al (2016 ) as estimativas mais apropriadas para a ESI devem 
flutuar entre o intervalo de zero e um.  Após aplicar o teste Wal pode-se constatar que os 
valores encontrados para u tanto para um como para dois lag’s são estatisticamente 
significativos coletivamente. Sua significância individual e conjunta é garantida até  mesmo a 
um nível de 1%. 

Nesse contexto, surge a seguinte indagação: Apesar do modelo de Matos (2017) a 
la Epstein e Zin (1991)  apresentar resultados robustos para os parâmetros ( ESI, taxa de 
desconto e Coeficiente de aversão ao risco) é possível comprovar  a validade desses 
instrumentos incluídos pelo autor ?  A resposta para essa questão pode ser encontrada por 
meio do teste T x J. Esse teste foi introduzido e aprovado em 1982 por Hansen e Singleton e 
desde então tornou-se muito usual na literatura sendo conhecido por teste de restrições sobre-
identificadas. O objetivo do teste T x J é exatamente verificar se os instrumentos empregados 
são válidos e se estes são capazes de potencializar o modelo tornando-o bem ajustado e 
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estruturado.  
Contudo, não adianta um modelo possuir boa aderência se os parâmetros não se 

encontram dentro do intervalo já identificado como o ideal pela literatura. Um modelo é visto 
como o de maior desempenho quando, além de possuir boa adequação das variáveis, os 
valores dos parâmetros se mostram ser condizentes com a realidade, sendo significativo a pelo 
menos 5% de confiança.   

O teste T x J foi aplicado para ambos os modelos. Como pode ser observado na 
tabela 3, não foi possível rejeitar as condições de momentos oriundas do modelo CRRA e 
Matos (2017) a la Epstein e Zin (1991). Dessa forma, pode-se constatar que os modelos e os 
instrumentos são apropriados e estão bem estruturados. Entretanto, o modelo de Matos (2017) 
a la Epstein e Zin (1991) deve ser considerado o melhor em virtude de ser um modelo que 
abrange todas as correções em prol de tornar as estimativas mais próximas da realidade,  sem 
que haja viés ou dissimulação dos resultados. Além disso, esse modelo apresentou parâmetros 
significativos com o nível de confiança de até um ponto percentual. Portanto, o modelo Matos 
(2017) com todas as melhorias aqui desenvolvidas se revela, de fato, como uma vertente 
eficiente.   

O êxito dos modelos investigados no presente artigo permite um diagnóstico para 
a economia brasileira diferente do avaliado para a economia norte americana. Nossos 
resultados corroboram com a pesquisa desenvolvida por Issler e Pigueira (2000) o qual 
confirma a ausência do Equity Premium Puzzle para o mercado brasileiro. Segundo Issler e 
Pigueira (2000) a explicação para não existir EPP para o Brasil se deve, ao fato de não haver 
Equity Premium, visto que o mercado acionário brasileiro possui uma grande variabilidade no 
prêmio de risco.  
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5 CONCLUSÃO 
 

O objetivo deste artigo foi analisar o desempenho do modelo Matos (2017), com 
base nos dados do Brasil, incorporando algumas correções no processo investigatório de 
forma a constatar a existência de melhorias nos resultados do coeficiente de aversão ao risco, 
do fator estocástico de desconto e da elasticidade de substituição intertemporal.  

  Tendo isso em vista, a contribuição teórica e empírica desse artigo consistiu em 
revisar as clássicas equações de Euler em sua versão original, não linear, com dados usuais de 
consumo agregado e instrumentos exógenos, tanto baseado na utilidade CRRA -Constant 
Relative Risk Aversion- como na especificação de Epstein e Zin (1989, 1991).  A escolha por 
instrumentos puramente exógenos deve-se a tentativa de evitar o problema econométrico de 
viés de agregação temporal, em virtude da endogeneidade gerada pelo crescimento do 
consumo defasado, que tem proporcionado resultados espúrios dentro dessa literatura de 
precificação de ativos. Assim sendo, o resultado obtido para o Brasil neste paper não é fruto 
de endogeneidade, o que nos exime da possiblidade em alcançar bons resultado por meio de 
viés. Além disso, foi agregado ao problema original do agente representativo não somente as 
decisões de consumo e poupança, como também as decisões de crédito e inadimplência- 
extensão de Matos (2017). Em termos de estimação, optou-se por manter o modelo original 
não linear e por essa razão faz-se uso do artificio de GMM.  Nossa análise é realizada sob 
uma frequência trimestral que se estende do terceiro trimestre do ano de 2000 ao segundo 
trimestre do ano de 2017.  No que concerne ao retorno, o ativo de risco segue a literatura no 
qual se utiliza o Ibovespa, contudo, o ativo livre de risco optou-se pelo uso da variável 
poupança no lugar do T-Bill Selic. Por fim foi realizado o teste Wald para ver a significância 
conjunta dos parâmetros e o teste T x J de sobre-identificação para verificar a adequação do 
modelo e a presença do EPP no Brasil. 

As melhorias propostas no presente artigo se revelaram muito eficazes ao 
apresentar conclusões robustas para a economia brasileira. De fato, o emprego da utilidade de 
Epstein e Zin (1989,1991), no qual separa a relação inversa do coeficiente de aversão ao risco 
e da ESI existente na utilidade CRRA, concede um feito positivo no valor e na significância 
dos parâmetros. Os resultados das estimações via GMM com um e dois lag’s das variáveis 
puramente exógenas se mostram dentro dos limites esperados. Sendo encontrado 
aproximadamente o valor de (1,49) e (1,59) para o coeficiente de aversão ao risco, (0,83) e 
(0,82) para o nível de impaciência dos brasileiros e (0,70) e (0,63) para a elasticidade de 
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substituição intertemporal. Para todos os parâmetros houve significância de até 1% e no teste 
Wald todos se mostraram conjuntamente significativos. Em contrapartida, nos resultados 
obtidos com a utilidade CRRA se mostraram apenas razoáveis. Pois, apesar de os parâmetros 
se mostrarem conjuntamente significativos e os valores se encontrarem dentro dos limites 
esperados, o coeficiente de aversão ao risco não foi significativo a 5% de confiança e para o 
caso de duas defasagens não se mostrou significativo nem a 10%.  Esses resultados sugerem 
ser possível evidenciar melhorias muito expressivas em termos da significância e do valor dos 
parâmetros, principalmente do parâmetro associado à elasticidade de substituição 
intertemporal.  

Os modelos e os instrumentos utilizados mostraram que estão apropriados e bem 
adequados aos modelos, pois não houve rejeição no teste TJ.  Diferente do diagnostico dado a 
economia Norte Americana, nossos resultados corroboram com a pesquisa desenvolvida por 
Issler e Pigueira (2000) o qual confirma a ausência do Equity Premium Puzzle para o mercado 
brasileiro.  

Os resultados desse artigo foram muito satisfatórios o que indica ser o modelo de 
Matos (2017) e as correções aqui implementadas uma vertente eficiente. Todavia, pecebe-se 
que esse campo de descobertas em finanças, no quesito modelo padrão de precificação de 
ativos microfundamentado, ainda existe inúmeras possibilidades de extensões que viabilizem 
resultados mais precisos. Para um estudo futuro orienta-se incluir no modelo de Matos (2017) 
uma restrição de penalidade na variável de adimplência de maneira que incentive o 
pagamento do crédito no período t+1. Além disso, pode-se averiguar o comportamento dos 
parâmetros ao analisar com outras vertentes já indicadas pela literatura, como por exemplo, 
usar a utilidade de formação de hábito externo ao invés de Epstein e Zin (1989). 
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