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Resumo

Este estudo propõe usar um modelo Dinâmico Estocástico de Equiĺıbrio Geral (DSGE)
para uma pequena economia aberta como uma distribuição a priori na estimação de
um modelo de Vetor Autorregressivo (VAR) para a economia brasileira, usando a
metodologia DSGE-VAR. O principal objetivo é avaliar o desempenho relativo de
previsões um, três e seis meses à frente geradas pelo modelo DSGE-VAR em relação a
modelos alternativos como um Vetor Autorregressivo Bayesiano (BVAR) com a priori
de Minnesota, um BVAR com a priori difusa e um DSGE estimado. Com intuito de
comparar a acurácia das previsões geradas pelos modelos adotou-se o procedimento
Model Confidence Set (MCS). Os resultados apontam que a inclusão de informações
a priori oriundas do modelo DSGE mostram-se benéficas quando o objetivo é gerar
previsões, especialmente para horizontes de previsão de médio e longo prazo. Segundo
o procedimento MCS, o modelo DSGE-VAR é o único contido no conjunto de melhores
modelos para todas as variáveis e horizontes de previsão, evidenciando a importância da
incorporação de informações oriundas da teoria econômica. Adicionalmente, o BVAR
com a priori de Minnesota esteve no conjunto de melhores modelos em grande parte
dos casos, enfatizando a importância de informações a priori para reduzir a imprecisão
das previsões de modelos altamente parametrizados.

Palavras-chaves: DSGE-VAR. Previsões. Análise Bayesiana.

Abstract

This study proposes to use a small open economy Dynamic Stochastic General Equi-
librium (DSGE) model as a prior distribution in the estimation of an Autoregression
Vector (VAR) model for Brazilian economy, using the DSGE-VAR methodology. The
main objective is to evaluate the relative performance of the one-, three- and six-steps-
ahead forecasts, generated by the DSGE-VAR model, in relation to alternative models,
such as a Bayesian Autoregression Model (BVAR) with Minnesota prior and diffuse
prior, and an estimated DSGE. In order to compare the accuracy of the forecasts
generated by models, the Model Confidence Set (MCS) procedure was adopted. The
results indicate that the inclusion of prior information from DSGE model is beneficial
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when the objective is generate forecasts, especially in medium and long-term. According
to the MCS procedure, the DSGE-VAR model is the only one contained in the set of
best models for all variables and horizons, showing the importance of incorporating
information from economic theory. Additionally, the BVAR model with Minnesota
prior was on the set of better models in most cases, emphasizing the importance of prior
informations to reduce the imprecision of the forecasts of overparametrized models.

Keywords: DSGE-VAR. Forecasts. Bayesian Analysis.

Introdução

O modelo de Vetor Autorregressivo (VAR) proposto por Sims (1980) é um modelo
econométrico usado para capturar interdependência linear entre múltiplas séries de tempo.
Devido à sua simplicidade e à sua flexibilidade, o VAR se tornou uma ferramenta muito
usada para previsões macroeconômicas.

Entretanto, dois problemas relacionados aos modelos VAR são frequentemente
mencionados na literatura: o primeiro diz respeito à ausência de interpretação econômica
(ou estrutural) do VAR em sua forma reduzida. Com o objetivo de reduzir essa falta
de interpretação econômica, modelos VAR estruturais utilizam algumas restrições em
parâmetros, especialmente relacionadas à matriz de covariância dos erros, a fim de identificar
os choques estruturais. O segundo problema está relacionado à parametrização excessiva
desses modelos e à maldição da dimensionalidade que os ataca. Como o número de
parâmetros a ser estimado cresce exponencialmente com o número de séries e/ou o número
de defasagen inclúıdas no modelo, estimativas obtidas com dados macroeconômicos podem
ser imprecisas e previsões baseadas nelas geralmente exibem comportamento errático e
variabilidade excessiva.

Ao propor o modelo VAR Sims (1980) já alertava para o problema da parametrização
excessiva enfrentada por essa classe de modelos, sugerindo como alternativa o uso de
abordagem Bayesiana. Essa sugestão foi originalmente implementada por Litterman (1979),
dando origem ao modelo que ficou conhecido como Vetor Autorregressivo Bayesiano
(BVAR). No método de estimação Bayesiano, distribuições de probabilidade a priori,
usadas para resumir as crenças ou conhecimentos do pesquisador sobre cada parâmetro
antes da observação dos dados, proporcionam uma maneira de introduzir um “encolhimento”
do espaço de parâmetros, reduzindo o problema de parametrização excessiva do VAR. Ainda
que os modelos BVAR tenham ganhado posição de destaque na literatura macroeconômica,
principalmente pelo fato de cumprir bem a tarefa de gerar previsões precisas, esses modelos
continuam sendo puramente estat́ısticos.

Paralelamente ao surgimento dos modelos VAR, a macroeconomia Keynesiana e os
modelos de equações simultâneas de larga escala perderam força, dando lugar aos modelos
Dinâmico Estocástico de Equiĺıbrio Geral (DSGE). Os DSGE surgiram de um esforço
para desenvolver modelos cujos parâmetros fossem independentes da poĺıtica econômica,
evitando a cŕıtica de Lucas (1976). Devido à sua sólida fundamentação teórica, esses
modelos tornaram-se bastante populares nos dias de hoje. Entretanto, modelos DSGE são
notadamente constrúıdos como simplificação da realidade e, muitas vezes suas restrições
impostas aos parâmetros (cross equations restrictions), compromentem um bom ajuste aos
dados.

Portanto, modelos VAR se apresentam como uma alternativa para previsão, mas
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sofrem com a maldição da dimensionsionalidade, bem como com a ausência de fundamen-
tação econômica. DSGEs, por sua vez, possuem forte fundamentação teórica, porém as
inumeras restrições definidas pela estrutura simplificada do modelo comprometem suas
previsões.

Del Negro e Schorfheide (2004) forneceram uma solução para esse dilema ao
unificarem as abordagens VAR e DSGE. A ideia, estendida dos trabalhos de DeJong,
Ingram e Whiteman (1993) e Ingram e Whiteman (1994), propõe utilizar o arcabouço
teórico dos modelos DSGE como informação a priori na estimação Bayesiana de um
modelo VAR. Dessa forma, evita-se a imposição de restrições oriundas do DSGE de forma
dogmática, permitindo que estas sejam encaradas de forma probabilistica e possiblitando
desvios quando as restrições não condizem com os dados.

Este estudo avalia previsões um, três e seis meses à frente para o ńıvel de atividade
econômica, inflação, taxa de juros e taxa de câmbio da economia brasileira geradas a partir
de um modelo DSGE-VAR. O modelo teórico DSGE utilizado como a priori foi o modelo de
pequena economia aberta desenvolvido por Gali e Monacelli (2005). Foram utilizados dados
mensais de janeiro de 2003 atá dezembro de 2016 para o Índice de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a taxa Selic
efetiva e o Índice de Taxa de Câmbio Efetiva Real. O objetivo fundamental é investigar a
magnitude do ganho na acurácia das previsões após a incorporação de informações a priori
provenientes de um modelo DSGE na estimação de um VAR. A acurácia das previsões
geradas pelo DSGE-VAR é comparada com a das previsões de um BVAR com a priori
difusa, de um BVAR com a conhecida a priori de Minnesota e do modelo DSGE através
do procedimento Model Confidence Set proposto por Hansen, Lunde e Nason (2011). O
desempenho dos modelos DSGE-VAR mostrou-se superior tanto ao do modelo BVAR
com a priori difusa, quanto ao do DSGE. Os modelos DSGE-VAR se mostraram pelo
menos tão bons quanto o BVAR com a priori de Minnesota, apresentando desempenho
estatisticamente superior a este modelo competidor para previsões 3 e 6 passos a frente.

1 Modelos VAR, BVAR e DSGE-VAR

Sims (1980) argumentou que as restrições usadas para resolver o problema de
identificação dos modelos keynesianos de equações simultâneas não eram realistas. Especifi-
camente, Sims (1980) criticou a classificação a priori das variáveis em endógenas e exógenas.
Como alternativa, ele propõe os modelos VAR, nos quais as variáveis não precisam mais
ser divididas entre endógenas e exógenas com base em considerações a priori. As principais
vantagens destes modelos são a simplicidade e flexibilidade.

Litterman (1979) usou o argumento de que a precisão das estimativas e o desempe-
nho das previsões pode ser melhorado ao incorporar restrições na forma de distribuições
a priori sobre os parâmetros. A formulação a priori de Litterman (1979) é baseada es-
sencialmente nos fatos estilizados das séries de tempo macroeconômicas para os Estados
Unidos, que podem ser bem caracterizadas por processos de raiz unitária. Esta a priori
é consistente com os resultados de Nelson e Plosser (1982), que mostram que diversas
séries macroeconômicas são consistentes com a hipótese de passeio aleatório. Posto isso,
Litterman (1979) propôs “encolher” cada uma das variáveis do VAR em direção a um
passeio aleatório univariado.

A partir dos estudos de Doan, Litterman e Sims (1984) e Litterman (1986), essa
especificação de informação a priori baseado na ideia de que séries macroeconômicas seguem
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passeios aleatórios e de que modelos parcimoniosos preveem melhor tornou-se popularmente
conhecida como a priori de Minnesota.

O BVAR possui certa vantagem sobre o VAR no sentido de que reduz o problema
da parametrização excessiva, uma vez que “encolhe” os parâmetros em direção a um ponto
espećıfico no espaço paramétrico. Embora a priori de Minnesota tenha se mostrado útil em
relação à previsibilidade dos modelos VAR, trata-se de um modelo puramente estat́ıstico e
sem conteúdo econômico.

Quando o objetivo é gerar previsões, BVARs têm apresentado sucesso expressivo
(por exemplo Litterman (1986) e Kadiyala e Karlsson (1993)). Inferência estrutural e análise
de poĺıtica são, no entanto, mais dif́ıceis porque enfrentam o problema da identificação.
Isto é, se a finalidade do pesquisador é realizar análise de poĺıtica e calcular funções
impulso-resposta, a forma estrutural do modelo precisará ser recuperada com base na sua
forma reduzida. Contudo, os parâmetros do VAR na forma reduzida não determinam um
único VAR na forma estrutural. Neste caso, é necessário impor algum tipo de restrição ao
modelo na forma reduzida para recuperar o modelo estrutural.

Com o intuito de minimizar a maldição da dimensionalidade e, ao mesmo tempo,
incorporar uma fundamentação teórica aos modelos VAR, DeJong, Ingram e Whiteman
(1993) e Ingram e Whiteman (1994) propuseram a utilização do arcabouço teórico dos
modelos DSGE na estimação do VAR, no entanto, sem permitir que as restrições do DSGE
fossem impostas de forma categórica. A ideia é implementada usando abordagem Bayesiana,
isto é, ela consiste em utilizar o modelo teórico como uma informação a priori na estimação
de um modelo VAR.

DeJong, Ingram e Whiteman (1993) analisaram funções impulso resposta geradas
por um modelo VAR estimado usando uma densidade a priori baseada em um modelo
de equiĺıbrio geral monetário. Ingram e Whiteman (1994), por sua vez, mostraram que
informações a priori oriundas de um modelo de ciclos reais de negócios ajudam a melhorar
a precisão das previsões no caso dos movimentos de consumo, produto, horas trabalhadas
e investimentos para a economia dos Estados Unidos.

Mais recentemente, Del Negro e Schorfheide (2004) desenvolveram os modelos
DSGE-VAR com base nos trabalhos supracitados. Com base nas ideias de mixed estimation
de Theil e Goldberger (1961), Del Negro e Schorfheide (2004) perceberam que seria posśıvel
desenvolver uma a priori para um BVAR com base em dados simulados de um modelo
DSGE. Adicionalemnte, se o modelo DSGE for linearizado, então é posśıvel incorporar
analiticamente momentos populacionais do modelo em uma a priori conjugada natural
condicional, facilitando enormemente a inferência para essa classe de modelos.

A abordagem de Del Negro e Schorfheide (2004) dá origem a um continuun de
modelos emṕıricos que variam de acordo com o peso dado às informações a priori do DSGE.
Se toda informação a priori do DSGE é ignorada, o modelo DSGE-VAR colapsa em um
modelo BVAR com a priori difusa. Por outro lado, quando o peso atribúıdo às informações
a priori tende ao infinito, o modelo DSGE-VAR tenderá ao modelo DSGE.

Posteriormente, Del Negro e Schorfheide (2009), mostraram como a abordagem
DSGE-VAR pode ser utilizada para realizar inferência sobre os parâmetros de modelos sob
má especificação e realizar análise de poĺıtica monetária com modelos potencialmente mal
especificados.

Frente aos bons resultados obtidos com a abordagem de Del Negro e Schorfheide
(2004), uma série de estudos utilizando modelos DSGE-VAR foram desenvolvidos em
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diferentes páıses. Por exemplo, Watanabe (2007) estimou um modelo DSGE-VAR utilizando
variáveis macroeconômicas do Japão. O modelo DSGE utilizado como a priori na estimação
do BVAR foi baseado no modelo desenvolvido por Christiano, Eichenbaum e Evans (2005).

Lees, Matheson e Smith (2011) aplicaram a metodologia de Del Negro e Schorfheide
(2004) usando um modelo DSGE de pequena economia aberta com meta de inflação
expĺıcita como informação a priori na estimação de um VAR com o objetivo de gerar
previsões para a Nova Zelândia. Entre os resultados obtidos está a performance superior
do modelo DSGE-VAR, em termos de previsão, em relação às previsões oficiais do Banco
Central da Nova Zelândia.

Na África do Sul, Gupta e Steinbach (2013) utilizaram a abordagem DSGE-VAR
adotando um modelo DSGE de pequena economia aberta, para gerar previsões e avaliar
sua acurácia frente a outros modelos de previsão. Os resultados apontam que o DSGE-VAR
apresenta um desempenho competitivo, se não, melhor do que os modelos VAR avaliados,
para previsões trimestrais de 1 a 8 passos a frente.

No que tange à literatura brasileira, ainda existem poucos trabalhos que utilizam a
abordagem DSGE-VAR. Costa, Porto Junior e Almeida (2017) baseiam-se em um modelo
de economia aberta desenvolvido por Gali e Monacelli (2005), utilizando a abordagem
DSGE-VAR para avaliar a reação do Banco Central do Brasil (BCB) frente às oscilações
na taxa de câmbio. Dentre os resultados, Costa, Porto Junior e Almeida (2017) encontram
evidências que o modelo DSGE-VAR apresenta um ajuste consideravelmente melhor que o
modelo DSGE, independente do número de defasagens inclúıdas no modelo VAR, indicando
que as restrições do modelo DSGE não ajustam-se bem aos dados. O presente trabalho
diferencia-se dos demais estudos encontrados na literatura brasileira uma vez que propõe
gerar previsões a partir dos modelos DSGE-VAR e comparar sua acurácia frente a modelos
de previsão alternativos, como o BVAR com a priori de Minnesota e o modelo DSGE
estimado de forma independente.

2 Modelo DSGE

O modelo teórico é baseado no modelo desenvolvido por Gali e Monacelli (2005).
Nele existe um continuum de pequenas economias abertas representadas por um intervalo
unitário. As decisões de poĺıtica em cada economia não têm impacto no resto do mundo.
Além disso, diferentes economias estão sujeitas a choques tecnológicos imperfeitamente
correlacionados, mas assume-se que essas economias compartilham preferências, tecnologias
e estrutura de mercado idênticas. Há discriminação entre bens domésticos e estrangeiros,
ainda que todos os bens possam ser trocados internacionalmente e não há, na economia
mundial, poĺıtica de coordenação internacional.

A pequena economia aberta do modelo consiste em uma famı́lia representativa
que busca maximizar sua função de utilidade, um continuum de firmas produzindo bens
diferenciados, onde cada firma opera em um ambiente monopolisticamente competitivo
com ridigez de preços à la Calvo e, por fim, a poĺıtica monetária é especificada por uma
regra de Taylor, com produto e inflação como argumentos na regra de poĺıtica.

A pequena economia aberta é habitada por uma famı́lia representativa que busca
maximizar

E0

∞∑
t=0

βtU(Ct, Nt;Zt) (1)
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em que β é um fator de desconto, Nt denota as horas de trabalho, Ct é um ı́ndice de
consumo composto e zt = logZt segue um processo AR(1) estacionário,

zt = ρzzt−1 + εzt , (2)

no qual εzt é um rúıdo branco e pode ser interpretado como um choque de preferências. O
ı́ndice de consumo composto é definido por

Ct ≡ [(1− α)
1
η (CH,t)

η−1
η + α

1
η (CF,t)

η−1
η ]

η
η−1 (3)

onde CH,t é um ı́ndice de consumo de bens domésticos e CF,t é um ı́ndice de bens importados

CH,t ≡
(∫ 1

0
CH,j(j)

ε−1
ε dj

) ε
ε−1

; CF,t ≡
(∫ 1

0
Ci,t(i)

γ−1
γ di

) γ
γ−1

, (4)

em que j ∈ [0, 1] é a variedade de bens e Ci,t é, por sua vez, um ı́ndice da quantidade de
bens importados do páıs i e consumido pela famı́lia representativa na economia doméstica,

Ci,t ≡
(∫ 1

0
Ci,j(j)

ε−1
ε dj

) ε
ε−1

. (5)

Note que o parâmetro ε > 1 denota a elasticidade de substituição entre as variedades
produzidas dentro de um dado páıs. O parâmetro α ∈ [0, 1] pode ser interpretado como
o grau de abertura da economia. O parâmetro η > 0 mede a substituição entre os bens
domésticos e importados, a partir do ponto de vista do consumidor doméstico, enquanto γ
mede a substituição entre os diferentes bens produzidos em diferentes páıses estrangeiros.

A maximização de (1) é sujeita a uma sequência de restrições orçamentárias com a
seguinte forma ∫ 1

0
PH,t(j)CH,t(j)dj +

∫ 1

0

∫ 1

0
Pi,t(j)Ci,t(j)djdi

+ Et{Qt,t+1Dt+1} ≤ Dt +WtNt + Tt (6)

para t = 0, 1, 2... onde PH,t(j) é o preço da variedade doméstica j. Pi,t(j) é o preço da
variedade j importada do páıs i. Dt+1 é o retorno nominal no peŕıodo t+ 1 de um portfolio
mantido até o final do peŕıodo t, Wt é o salário nominal e Tt denota uma taxa lump-sum.
Por fim, Qt,t+1 é um fator de desconto estocástico do retorno nominal para um peŕıodo a
frente. Todas as variáveis são expressas em unidades de moeda doméstica corrente.

A firma na economia doméstica produz um bem diferenciado com tecnologia linear
representada por uma função de produção para um dado ńıvel de produção Yt(j),

Yt(j) = AtNt(j) (7)

onde a produtividade total dos fatores At é um processo de raiz unitária exógeno, dado
por

lnAt = γ∗ + lnAt + at (8)

onde at segue um processo AR(1) estacionário,

at = ρaat−1 + εat , (9)

em que εat é um rúıdo branco e pode ser interpretado como um choque tecnológico e
j ∈ [0, 1] é um ı́ndice para uma espećıfica firma.
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A rigidez de preços é introduzida usando a rigidez de Calvo (1983). Assim, em
qualquer peŕıodo determinado, apenas uma fração das empresas (1− θ), escolhida aleato-
riamente, pode reotimizar seus preços, sendo que a probabilidade de otimização de cada
empresa é dada de forma independente do tempo decorrido desde a última atualização de
preços.

Para fechar o modelo assume-se que a autoridade monetária segue uma regra do
tipo Taylor, que penaliza os desvios da inflação doméstica da meta, assim como do hiato
do produto.

it = φππH,t + φyỹt + εit (10)

onde εit é um rúıdo branco e pode ser interpretado como um choque monetário. Os
parâmetros φπ e φy são coeficientes não negativos escolhidos pela autoridade monetária.

O sistema log-linearizado pode ser reduzido para quatro equações em produto,
inflação, taxa nominal de juros e taxa de câmbio real efetiva

yt = Et{yt+1} −
1
σα

(it − Et{πH,t} − ρ)

+ 1
σα

(1− ρz)zt + α(ω − 1)(ρy − 1)y∗t (11)

πH,t = βEt{πH,t+1}+ καyt − κααΨy∗t − καΓαãt (12)

it = φiit−1

+ (1− φi)(φππH,t + φyyt − φyαΨy∗t − φyΓαãt) + εit (13)

qt = (1− α)σαyt − (1− α)σαy∗t . (14)

onde y∗t representa o ı́ndice de produto no resto do mundo. Assume-se que y∗t segue um
processo AR(1) estacionário

y∗t = ρyy
∗
t−1 + εyt (15)

onde εyt é um rúıdo branco e pode ser interpretado como um choque no produto do resto
do mundo.

O sistema linear de expectativas racionais dado pelas equações (2), (9), (15) e
(11)-(14), pode ser resolvido usando métodos adequados, como por exemplo, os descritos
em Blanchard e Kahn (1980), Klein (2000) e Sims (2002).

A relação entre os desvios do estado estacionário e as observações de produto,
inflação, taxa de juros nominal e taxa de câmbio real efetiva é dada pelas seguintes equações
de medida

∆ ln yobst = γ∗ + ∆yt + ãt (16)

πobsH,t = π∗ + πH,t

iobst = 12[(ρ+ π∗) + it]

∆ ln qobst = q∗ + ∆qt
onde π∗ e q∗ correspondem ao logaritmo do estado estacionário da inflação e da taxa de
câmbio real efetiva, respectivamente.

Na análise do exerćıcio emṕırico subsequente um peŕıodo t corresponde a um mês.
As variáveis observadas produto, inflação e taxa de câmbio têm periodicidade mensal,
enquanto a taxa de juros é anualizada. O modelo DSGE possui quatro choques estruturais,
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contidos no vetor εt = [εat , ε
y
t , ε

i
t, ε

z
t ]′ e, assume-se que os choques são normalmente distri-

búıdos e independentes entre si. Seus desvios padrão são denotados por σa, σy, σi e σz,
respectivamente. Os parâmetros do modelo DSGE a serem estimados estão contidos no
vetor θDSGE ∈ Θ, assim θDSGE = [σ, ϕ, θ, φπ, φy, ρa, ρy, ρz, γ∗, π∗, q∗, ρ, σa, σy, σi, σz]′.

Modelos DSGE log-linearizados com expectativas racionais podem ser representados
na forma de modelos de espaço de estado, onde as variáveis observadas são ligadas às
variáveis do modelos através de uma equação de medida. Ao mesmo tempo, a equação
de transição fornece a forma reduzida do modelo DSGE, mapeando as variáveis correntes
com suas defasagens e choques independentes e identicamente distribúıdos. Se a solução
do modelo DSGE, linear e Gaussiano, é única, o filtro de Kalman pode ser aplicado para
computar o logaritmo da função de verossimilhança.

A solução dos termos esperados na forma estrutural do modelo DSGE leva a
representação espaço de estado, com a equação de transição que pode ser descrita como

st = T (θ)st−1 +R(θ)εt. (17)

A equação de medida na forma empilhada pode ser escrita como

yt = Z(θ)st +D(θ) + νt. (18)

As matrizes de variância e covariância dos choques são definidas como

E[νtν ′t] = Σνν(θ) E[εε′t] = Σεε(θ) E[εν ′t] = Σεν(θ). (19)

O fato de ter-se um número de choques igual ou superior ao número de variáveis
observáveis possibilita definir νt = 0.

3 Metodologia DSGE-VAR

Existe uma relação umbilical entre os modelos DSGE e VAR: a representação
espaço de estados de um modelo DSGE log-linearizado pode ser escrita como um vetor
autorregressivo de média móvel (VARMA) em sua forma reduzida, onde os parâmetros são
restritos pelas funções T (θ) e R(θ) na equação de transição em (17). Para o caso em que o
número de variáveis observadas é igual ao número de choques no modelo, como é o caso
do modelo apresentado na seção 2, Fernandez-Villaverde, Rubio-Ramirez e Sargent (2005)
mostram que o modelo VARMA pode ser invertido e escrito como um VAR(∞). Por sua
vez, Giacomini (2013) mostra que o VAR(∞) pode ser aproximado por um VAR(p). Assim,
um modelo DSGE linearizado pode ser aproximado por um VAR(p) restrito, sendo que
o erro de aproximação é reduzido à medida que aumenta-se a ordem de defasagem p. É
importante notar que o VAR(p) restrito herda as propriedades do DSGE, isto é, ambos
são versões muito estilizadas do mundo real, por construção. Portanto, VAR irrestritos são
mais flex́ıveis, pois não impõe restrições aos parâmetros. Por outro lado, VAR irrestritos
sofrem da maldição da dimensionalidade.

Del Negro e Schorfheide (2004) oferecem uma solução para este problema ao utilizar
a aproximação VAR(p) de um modelo DSGE teórico como distribuição a priori na estimação
Bayesiana de um VAR, dando origem aos modelos denominados DSGE-VAR.

Outra vantagem da abordagem DSGE-VAR é que os parâmetros estruturais do
DSGE são estimados juntamente com os parâmetros do VAR. Geralmente o pesquisador
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não sabe ao certo os valores dos parâmetros estruturais do DSGE, tem apenas algum
conhecimento incerto a respeito desses valores. Portanto, pode-se adotar uma distribuição
a priori para os parâmetros do DSGE. Como resultado, uma a priori com estrutura
hierárquica pode ser constrúıda da seguinte forma: uma distribuição condicional para os
parâmetros do VAR dado os parâmetros estruturais do DSGE e uma distribuição marginal
para os parâmetros do DSGE. Dessa forma, uma vez que os parâmetros do modelo DSGE
aparecem na distribuição a priori, eles são atualizados com a informação amostral, via
teorema de Bayes.

3.1 A Função de Verossimilhança

A representação VARMA gerada pelo modelo DSGE linearizado da seção 2, apre-
sentada nas equações (17)-(18), pode ser aproximada por um modelo VAR(p). Entretanto, o
VAR(p) oriundo do modelo DSGE impõe várias restrições em um modelo VAR(p) irrestrito,
que pode ser escrito como:

yt = φ0 + φ1yt−1 + ...+ φpyt−p + ut (20)

onde ut é um vetor de erros de previsão um passo a frente.

Para construir a função de verossimilhança desse VAR(p) irrestrito, define-se uma
matriz T × n Y com linhas y′t. Seja k = 1 + np, X é uma matriz de dimensão T × k com
linhas x′t = [1, y′t−1, . . . , y

′
t−p], U é uma matriz com linhas u′t, e φ = [φ0, φ1, . . . , φp]′. Além

disso, assume-se as seguintes hipóteses:

1. As inovações ut em (20) seguem uma distribuição Normal multivariada N(0,Σu)
condicional às observações do passado de yt;

2. Os elementos de X são independentes de U com função densidade de probabilidade
p(X|θ), onde θ é um vetor de parâmetros independente de φ e Σu.

A função de verossimilhança será determinada pela função densidade de probabili-
dade conjunta de Y e X condicional aos parâmetros desconhecidos, isto é, p(Y,X|φ,Σu, θ).
A segunda hipótese supramencionada implica que pode-se reescrever a função de verossimi-
lhança como:

p(Y,X|φ,Σu, θ) = p(Y |X,φ,Σu)p(X|θ). (21)

Uma vez que p(X|θ) não depende φ e de Σu, é considerado apenas uma constante,
podendo ser omitido. Para fins de notação, X também será omitido de p(Y |X,φ,Σu). Dessa
forma, o modelo VAR(p) irrestrito expresso como Y = Xφ+ U tem a seguinte função de
verossimilhança

p(Y |φ,Σu) = 1
(2π)

nT
2 |Σu|

T
2

exp{−1
2(Y −Xφ)Σ−1

u (Y −Xφ)′}. (22)

Definindo S = (Y − Xφ̂)′(Y − Xφ̂), então a verossimilhança em (22) pode ser
escrita como

p(Y |φ,Σu) ∝ |Σu|−T/2 exp{−1
2Tr[SΣ−1

u ]}

× exp{−1
2Tr[Σ

−1
u (φ− φ̂)′X ′X(φ− φ̂)]}. (23)
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Note que (23) é o produto do núcleo de uma densidade Normal para φ|Σu vezes o núcleo
de uma densidade Wishart-invertida para Σu.

3.2 Distribuição a Priori

Distribuições a priori podem, de maneira conveniente, ser representadas por ob-
servações. Essa ideia nasceu de Theil e Goldberger (1961), que propuseram a estimação
mista, na qual observações para representar a prioris podem ser observações reais obtidas
de outros páıses ou observações simuladas obtidas de modelos econômicos.

Partindo dessa ideia, suponha que as observações da amostra a ser analisada são
aumentadas com a inclusão de T ∗ = λT observações artificiais Y ∗, X∗, geradas a partir
do modelo DSGE descrito na seção 2, baseado no vetor de parâmetros θ. Portanto, λ
determina a importância relativa da informação a priori em relação à informação trazida
pela função de verossimilhança. A função de verossimilhança para amostra total, que
combina as observações verdadeiras e as observações artificiais, é obtida pré-multiplicando
(23) com

p(Y ∗(θ)|φ,Σu) ∝ 1
(2π)

nλT
2 |Σu|

λT
2

exp{−1
2(Y ∗ −X∗φ)Σ−1

u (Y ∗ −X∗φ)′}. (24)

A fatoração

p(Y ∗(θ), Y |φ,Σu) = p(Y ∗(θ)|φ,Σu)p(Y |φ,Σu) (25)

sugere que o termo p(Y ∗(θ)|φ,Σu) pode ser interpretado como uma densidade a priori para
φ e Σu.

Adotar informações simuladas como distribuição a priori possibilita que a a priori
baseada no DSGE possa ser interpretada como a função de verossimilhança dos dados
simulados do modelo. Portanto, assim como a função de verossimilhança em (23), a a
priori também será escrita como o produto do núcleo de uma densidade Normal para φ|Σu

vezes o núcleo de uma densidade Wishart-Invertida para Σu. Isto é, a priori será conjugada
natural, o que implica que além ter a mesma forma funcional da verossimilhança, essa a
priori gera uma posteriori da mesma famı́lia de distribuição.

Logo, (24) pode ser reescrita como o núcleo de uma densidade Normal vezes o
núcleo de uma densidade Wishart-invertida

p(Y ∗(θ)|φ,Σu) ∝ 1
(2π)

nλT
2 |Σu|

λT
2

exp{−1
2Tr[Σ

−1
u Σ∗u]}

× exp{−1
2Tr[Σ

−1
u (φ− φ∗)′X∗′X∗(φ− φ∗)]} (26)

onde Σ∗u = (Y ∗ −X∗φ∗)′(Y ∗ −X∗φ∗).

É importante notar que repetidas aplicações do procedimento de construir uma a
priori obtendo realizações simuladas a partir de um modelo DSGE levam a problemas de
variação estocástica, uma vez que cada amostra obtida do DSGE estará sujeita a diferentes
choques estocásticos. A fim de resolver esse problema, Del Negro e Schorfheide (2004)
sugerem a substituição dos momentos amostrais Y ∗

′
Y ∗, Y ∗

′
X∗ e X∗

′
X∗ em (26) pelos seus

valores esperados.

De acordo com o modelo DSGE, o vetor yt é estacionário em covariância e os valores
esperados dos momentos amostrais são dados pelos momentos populacionais λTΓ∗yy(θ),
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λTΓ∗yx(θ) e λTΓ∗xx(θ), com Γ∗yy(θ) = Eθ[yty′t]. Os momentos populacionais são calculados
analiticamente a partir da representação espaço de estado (17, 18) do modelo DSGE,
evitando então a necessidade de simular amostras do modelo teórico

E[yty′t] = ZΩssZ
′ + ZRΣεν + (ZRΣεν)′ + Σνν +DD′ (27)

E[yty′t−h] = ZT h(ΩssZ
′ + ZRΣεν) +DD′

em que Ωss = E[sts′t] e pode ser obtida resolvendo a seguinte equação de Lyapunov:
Ωss = TΩssT

′ +RΣεεR
′.

Formalmente, usar os momentos populacionais implica substituir (26) por

p(Y ∗(θ)|φ,Σu) = c(θ)|Σu|−
λT+n+1

2 exp{−1
2Tr

[
λTΣ∗uΣ−1

u

]
}

× exp{−1
2Tr

[
Σ−1
u (φ− φ∗)′λTΓ∗xx(φ− φ∗)

]
} (28)

onde também adicionou-se uma a priori imprópria p(φ,Σu) ∝ |Σu|−(n+1)/2 e

φ∗ = Γ∗−1
xx Γ∗xy (29)

Σ∗u = Γ∗yy − Γ∗yxΓ∗−1
xx Γ∗xy. (30)

Além disso, em 28, c(θ) é uma constante de integração escolhida de forma a garantir
que a densidade integre em um.

Condicional ao vetor de parâmetros do DSGE, a distribuição a priori dos parâmetros
do VAR é proporcional a uma distribuição Normal-Wishart-Invertida

Σu|θ ∼Wi(λTΣ∗u, λT − k, n) (31)

φ|Σu, θ ∼ N(φ∗,Σu ⊗ (λTΓ∗xx)−1) (32)

A estrutura da a priori torna-se completa com a especificação de uma distribuição a
priori para os parâmetros do modelo DSGE, ou seja, a priori tem uma estrutura hierárquica

p(φ,Σu, θ) = p(φ,Σu|θ)p(θ). (33)

A habilidade de calcular os momentos populacionais do modelo DSGE e o fato
de usar a prioris condicionais conjugadas torna a abordagem de Del Negro e Schorfheide
(2004) bastante eficiente do ponto de vista computacional.

3.3 Distribuição a Posteriori

A distribuição a posteriori pode ser fatorada em uma densidade a posteriori dos
parâmetros do VAR, dado os parâmetros do modelo DSGE, e uma densidade marginal a
posteriori dos parâmetros do modelo DSGE:

p(φ,Σu, θ|Y ) = p(φ,Σu|Y, θ)p(θ|Y ). (34)
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Dado que a priori é conjugada natural condicional aos parâmetros do DSGE,
a distribuição a posteriori também seguirá uma distribuição Normal-Wishart-invertida
condicional ao vetor de parâmetros do modelo DSGE.

A densidade a posteriori condicional a θ é proporcional ao produto da verossimi-
lhança e da priori. Portanto, utilizando (23) e (28), a posteriori será dada por:

p(φ,Σu|Y, θ) ∝ |Σu|−
(1+λ)T+n+1

2 exp{−1
2Tr[Σ

−1
u (1 + λ)T Σ̃u]}

× exp{−1
2Tr[Σ

−1
u (φ− φ̃)′(λTΓ∗xx +X ′X)(φ− φ̃)]}. (35)

Como esperado, a posteriori é proporcional ao produto de uma densidade Normal
para φ|Σu, θ vezes uma densidade Wishart-Invertida para Σu|θ

Σu|Y, θ ∼Wi((λ+ 1)T Σ̃u, (1 + λ)T − k, n) (36)

φ|Σu, Y, θ ∼ N(φ̃,Σu ⊗ (λTΓ∗xx +X ′X)−1). (37)

Usualmente a densidade a priori para θ não tem uma forma funcional simples,
assim a distribuição marginal a posteriori conjunta não terá fórmula fechada. Entretanto,
Del Negro e Schorfheide (2004) mostram que a possibilidade de calcular os momentos
populacionais Γ∗yy(θ), Γxy∗(θ) e Γxx∗(θ) analiticamente da solução do modelo DSGE log-
linearizado, bem como o uso da a priori conjugada para os parâmetros do VAR condicional
a θ, permitem a construção de um algoritmo de Cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC)
eficiente para a estimação conjunta de θ, φ e Σu. Mais especificamente, é posśıvel usar um
algoritmo Metropolis-Hastings passeio aleatório (RWMH) como em Schorfheide (2000)
para amostrar de p(θ|Y ) e, dado a realização θi, é posśıvel amostrar de (36) e então de
(37).

3.4 Previsões Fora da Amostra

O objetivo fundamental das previsões utilizando abordagem Bayesiana é a dis-
tribuição preditiva, a distribuição p(yT+1:T+h|YT ) das observações futuras, YT+1:T+h =
(y′T+1, . . . , yT+h)′ condicional as observações atualmente observadas, YT = {yt}Tt=1.

Uma vez que deseja-se realizar previsões h-passos a frente da variável dependente,
geradas a partir do seguinte modelo

YT+h = X̄Tφ+ u∗, u∗ ∼ N(0,Σu) (38)

em que X̄T é uma matriz observada com dimensão h× k, então a densidade preditiva pode
ser representada por

p(YT+h|YT ) =
∫ ∫ ∫ A︷ ︸︸ ︷

p(YT+h|YT , φ,Σu, θ)

× p(φ|Σu, θ, YT )p(Σu|y, θ)p(θ|YT )︸ ︷︷ ︸
B

dφdΣudθ (39)

Como u é independente de YT , logo YT+h também é independente de YT , então:

p(YT+h|YT , φ,Σu, θ) = p(YT+h|φ,Σu, θ). (40)
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Em (39) A é a verossimilhança para h novos dados e pode ser escrito como núcleo
de uma distribuição Normal-Wishart-invertida. Já B é a distribuição posteriori e tem a
forma de uma distribuição Normal para φ dado Σu e θ e uma distribuição Wishart-invertida
para Σu dado θ. Então a densidade preditiva pode ser escrita como

p(YT+h|YT ) =
∫
T

∫ ∫ verossimilhança︷ ︸︸ ︷
KN (φ|Σu, θ, YT+h)KWi(Σu|θ, YT+h)

× p(φ|Σu, θ, YT )p(Σu|YT , θ)p(θ|YT )︸ ︷︷ ︸
posteriori

dφdΣudθ.
(41)

Para o caso espećıfico de h = 1, a distribuição preditiva condicional a θ para YT+1
pode ser resolvida analiticamente e é dada por distribuição t multivariada com parâmetros
(λ+ 1)T − k, σ, (λ+ 1)T Σ̃u e ν. Entretanto, a integral em relação à θ não possui fórmula
fechada, exigindo que utilize-se métodos de amostragem como o RWMH.

Já para o caso geral h > 1, é necessário resolver todas as integrais em (41)
usando algum método numérico de integração. Entretanto, é bastante simples aplicar o
procedimento conhecido como sampling the future de Thompson e Miller (1986) para
resolver essas integrais no caso de modelos DSGE-VAR.

4 Resultados

4.1 Dados

A fim de empregar o modelo DSGE de pequena economia aberta descrito na seção
2 como informação a priori para um VAR para as variáveis produto, inflação, taxa de juros
nominal e taxa de câmbio real efetiva da economia brasileira, adotou-se dados mensais de
janeiro de 2003 atá dezembro de 2016. Para o produto utilizou-se o Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br), enquanto que para inflação utilizou-se o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Para a taxa de juros utilizou-se a taxa Selic efetiva.
Finalmente, para a taxa de câmbio utilizou-se o Índice de Taxa de Câmbio Efetiva Real.

4.2 Previsões

As previsões para produto, inflação, taxa de juros e taxa de câmbio foram geradas
com base em uma amostra de Jan/2003 a Dez/2013 para nove diferentes modelos, a saber:
DSGE, BVAR com a priori de Minnesota (BVAR-Minn) e sete modelos DSGE-VAR com
diferentes valores de λ, sob ordens de defasagem de 1 a 3. É importante ter em mente
que quando λ = 0 o modelo DSGE-VAR colapsa em um BVAR com uma a priori difusa
(BVAR-difusa). Para tal, computou-se previsões fora da amostra para 1, 3 e 6 passos a
frente para o peŕıodo de Jan/2014 a Dez/2016, sempre com base em uma janela móvel de
tamanho fixo (rolling window).

O desempenho dos modelos foi comparado seguindo o procedimento MCS, usando
uma função perda definida como a média dos erros de previsão ao quadrado (MSE).
O espaço de modelos inicial M0 é composto por 25 modelos (BVAR com a priori de
Minnesota (BVAR-Minn) e sete modelos DSGE-VAR com diferentes valores de λ sob
ordem de defasagem iguais a 1, 2 e 3 e o modelo DSGE). As Tabelas 1 até 3 exibem os
ganhos (valores positivos) e as perdas (valores negativos) percentuais no MSE relativo ao
modelo BVAR com a priori difusa sob ordem de defasagem igual a 1. Isto é, os valores
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positivos indicam uma melhora percentual em relação ao MSE obtido através do modelo
benchmark. Já os valores negativos, por suas vez, representam uma deterioração percentual
da capacidade preditiva, relativa ao BVAR com a priori difusa. Por construção, os ganhos
para BVAR (1) com a priori difusa são zero. Portanto, as entradas nas linhas BVAR-
difusa (1) e colunas MSE correspondem ao valor absoluto de MSE obtido a partir do
modelo BVAR(1) com a priori difusa e, as linhas abaixo, correspondentes às colunas
MSE, representam as melhoras (ou deteriorações) percentuais de cada um dos 24 modelos
restantes relativos ao MSE do modelo benchmark.

Além disso, as Tabelas 1 até 3 também contêm os p̂-valores MCS correspondentes a
cada um dos modelos, em que os valores em destaque indicam as previsões que pertencem ao
M̂∗95%. M̂∗95% é um subconjunto aleatório que contém o subconjunto de “melhores” modelos
com 95% de probabilidade.

Tabela 1 – Ganhos (perdas) percentuais no MSE relativo ao BVAR com a priori difusa e
p̂-valores MCS para previsões 1 passo a frente

MSE p̂-valor MSE p̂-valor MSE p̂-valor MSE p̂-valor

PIB Câmbio Inflação Juros

Modelo Lag
BVAR-difusa 1 5e-05 0,61* 1e-03 0,59* 7e-02 0,23* 3e-02 0,03
DSGE-VAR, λ = 0.25 1 0,030 0,65* 0,014 0,64* -0,015 0,23* 0,038 0,06*
DSGE-VAR, λ = 0.5 1 0,026 0,61* -0,022 0,19* -0,038 0,23* 0,059 0,10*
DSGE-VAR, λ = 0.75 1 0,039 0,70* -0,036 0,19* -0,088 0,23* 0,067 0,13*
DSGE-VAR, λ = 1 1 0,046 0,70* -0,046 0,18* -0,133 0,23* 0,058 0,10*
DSGE-VAR, λ = 1.5 1 0,053 0,70* -0,065 0,18* -0,223 0,23* 0,021 0,10*
DSGE-VAR, λ = 2 1 0,062 0,77* -0,078 0,18* -0,306 0,13* -0,021 0,10*
BVAR-Minn 1 -0,067 0,61* 0,077 1,00* 0,039 0,88* -0,282 0,03
BVAR-difusa 2 0,151 0,82* -0,043 0,18* -0,016 0,23* 0,237 0,30*
DSGE-VAR, λ = 0.25 2 0,149 0,77* -0,034 0,18* -0,020 0,23* 0,253 0,37*
DSGE-VAR, λ = 0.5 2 0,151 0,77* -0,032 0,18* -0,050 0,23* 0,277 0,37*
DSGE-VAR, λ = 0.75 2 0,150 0,77* -0,069 0,18* -0,077 0,23* 0,299 0,37*
DSGE-VAR, λ = 1 2 0,171 0,82* -0,051 0,18* -0,119 0,23* 0,304 0,37*
DSGE-VAR, λ = 1.5 2 0,174 1,00* -0,069 0,18* -0,201 0,13* 0,340 0,37*
DSGE-VAR, λ = 2 2 0,170 0,82* -0,075 0,18* -0,268 0,13* 0,345 0,37*
BVAR-Minn 2 0,040 0,65* 0,043 0,88* 0,044 0,88* 0,356 0,59*
BVAR-difusa 3 0,051 0,65* -0,066 0,18* -0,013 0,23* 0,349 0,37*
DSGE-VAR, λ = 0.25 3 0,034 0,61* -0,047 0,19* -0,003 0,23* 0,373 0,37*
DSGE-VAR, λ = 0.5 3 0,102 0,77* 0,053 0,88* 0,006 0,47* 0,378 0,52*
DSGE-VAR, λ = 0.75 3 0,086 0,73* -0,046 0,18* -0,045 0,23* 0,384 0,59*
DSGE-VAR, λ = 1 3 0,120 0,77* -0,052 0,18* -0,072 0,23* 0,390 0,59*
DSGE-VAR, λ = 1.5 3 0,136 0,82* -0,058 0,18* -0,130 0,23* 0,375 0,37*
DSGE-VAR, λ = 2 3 0,133 0,77* -0,064 0,18* -0,189 0,23* 0,405 0,59*
BVAR-Minn 3 0,037 0,61* 0,040 0,88* 0,068 1,00* 0,438 1,00*
DSGE -0,490 0,00 -0,105 0,18* -0,928 0,08* -2,641 0,03

Nota: Entradas nas linhas BVAR-difusa com ordem de defasagem igual a 1 e colunas MSE correspondem ao
MSE do modelo BVAR com a priori difusa. As entradas nas outras linhas correspondentes às colunas MSE
são ganhos (valores positivos) ou perdas (valores negativos) percentuais em MSE dos 24 demais modelos
relativos ao BVAR-difusa (1). As colunas p̂-valor indicam o p̂-valor MCS onde (∗) indica que o modelo
pertence à M̂∗95%.

A Tabela 1 apresenta os resultados do procedimento MCS considerando um hori-
zonte de previsão de um mês. Para a variável produto é posśıvel notar que, independente da
complexidade do modelo, é viśıvel o bom desempenho dos modelos DSGE-VAR. Além disso,
é importante perceber que em previsões de curto prazo a tendência é que modelos mais
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simples, como o modelo BVAR com a priori difusa, apresentem desempenho melhor em
relação aos modelos mais complexos. No entanto, o que se observa para a variável produto
são os modelos DSGE-VAR superando o benchmark. Esse resultado sugere um benef́ıcio da
inclusão de informações a priori de cunho teórico em previsões de curto prazo. Finalmente,
de acordo com o p̂-valor MCS, o modelo que apresentou resultados mais precisos para
produto foi o modelo DSGE-VAR com λ = 1.5 e ordem de defasagem 2.

Já para o câmbio nota-se que os modelos DSGE-VAR apresentam resultados menos
acurados, com desempenho inferior ao benchmark, sugerindo que as restrições do DSGE
distorcem as previsões para a essa variável. A única exceção é o modelo DSGE-VAR
com λ = 0.25 e ordem de defasagem igual 1, cujo desempenho mostrou-se superior ao
BVAR(1) com a priori difusa. Nota-se porém, que o modelo BVAR com a priori de Minnesota
apresentou desempenho superior ao benchmark, sob todas as ordens de defasagem, sendo que
o BVAR-Minn(1) foi, segundo o p̂-valor MCS, o modelo que gerou previsões mais precisas.
É importante perceber que, em câmbio, todos os modelos pertencem ao subconjunto M̂∗95%
dado um ńıvel de confiança de 95%.

Considerando a variável inflação, assim como para câmbio, o desempenho dos
modelos DSGE-VAR mostram-se menos precisos, em relação ao benchmark. A única exceção
é o modelo DSGE-VAR com λ = 0.5 e ordem de defasagem igual 3, cujo desempenho foi
superior ao BVAR(1) com a priori difusa, todavia, deve-se levar em conta que esse ganho
em MSE trata-se de um valor ı́nfimo. Vale salientar que todos os modelos pertencem ao
subconjunto M̂∗95% dado um ńıvel de confiança de 95%.

Para taxa de juros, nota-se, na Tabela 1, um bom desempenho dos modelos DSGE-
VAR. Quase todos os modelos DSGE-VAR, sob diferentes valores de λ e diferentes ordens
de defasagem, apresentaram resultados superiores em relação ao benchmark. A exceção
se dá para o modelo DSGE-VAR(1) com λ = 2, sugerindo que sob um modelo menos
complexo, uma imposição de forma mais forte das informações a priori leva à distorções
das previsões. De acordo com o p̂-valor MCS, BVAR-Minn(3) foi o modelo que apresentou
resultados melhores dentre o conjunto de modelos avaliados. Porém, é importante destacar
porém que todos os modelos DSGE-VAR estão contidos no M̂∗95%.

É interessante perceber que o desempenho insatisfatório dos modelos DSGE relativo
ao benchmark, no curto prazo, ilustra um ponto importante discutido por Del Negro e
Schorfheide (2006) que modelos DSGE apresentam dificuldades em gerar previsões precisas
para horizontes de curto e médio prazo.

Aumentando o horizonte de previsão para 3 passos a frente, é posśıvel perceber,
na Tabela 2, uma notável melhora no desempenho dos modelos DSGE-VAR em relação
aos resultados apresentados na Tabela 1. Isto é, para horizontes de previsão mais longos,
DSGE-VAR apresenta-se expressivamente mais preciso do que o benchmarck.

Para produto, segundo o p̂-valor MCS, observa-se que o modelo DSGE-VAR com
λ = 0.5 apresentou previsões mais acuradas que os demais modelos. Além disso, todos os
demais modelos DSGE-VAR apresentaram significativos ganhos em MSE em relação ao
BVAR(1) com a priori difusa, sugerindo o bom desempenho dos modelos DSGE-VAR para
horizontes de previsão de médio e longo prazo. É importante perceber que, neste caso,
apenas modelos DSGE-VAR pertencem ao subconjunto M̂∗95% dado um ńıvel de confiança
de 95%.

Para câmbio o aumento no horizonte de previsão também gerou senśıvel melhora
nas previsões geradas pelos modelos DSGE-VAR em relação ao BVAR(1) com a priori
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Tabela 2 – Ganhos (perdas) percentuais no MSE relativo ao BVAR com a priori difusa e
p̂-valores MCS para previsões 3 passos a frente

MSE p̂-valor MSE p̂-valor MSE p̂-valor MSE p̂-valor

PIB Câmbio Inflação Juros

Modelo Lag
BVAR-difusa 1 1e-04 0,00 2e-03 0,23* 2e-01 0,00 5e-01 0,01
DSGE-VAR, λ = 0.25 1 0,526 0,00 0,258 0,23* 0,386 0,91* 0,539 0,07*
DSGE-VAR, λ = 0.5 1 0,501 0,00 0,266 0,31* 0,378 0,06* 0,529 0,14*
DSGE-VAR, λ = 0.75 1 0,494 0,00 0,266 0,31* 0,357 0,01 0,510 0,16*
DSGE-VAR, λ = 1 1 0,484 0,00 0,264 0,23* 0,346 0,00 0,497 0,16*
DSGE-VAR, λ = 1.5 1 0,469 0,00 0,265 0,31* 0,327 0,00 0,458 0,16*
DSGE-VAR, λ = 2 1 0,463 0,00 0,264 0,23* 0,316 0,00 0,429 0,16*
BVAR-Minn 1 0,476 0,00 0,272 0,38* 0,379 0,06* 0,304 0,04
BVAR-difusa 2 0,220 0,00 0,143 0,23* 0,251 0,00 0,050 0,01
DSGE-VAR, λ = 0.25 2 0,637 0,81* 0,290 0,86* 0,392 0,91* 0,695 0,16*
DSGE-VAR, λ = 0.5 2 0,640 1,00* 0,270 0,23* 0,386 0,06* 0,720 0,77*
DSGE-VAR, λ = 0.75 2 0,599 0,02 0,281 0,38* 0,393 1,00* 0,728 0,81*
DSGE-VAR, λ = 1 2 0,586 0,02 0,286 0,53* 0,365 0,00 0,722 0,77*
DSGE-VAR, λ = 1.5 2 0,558 0,00 0,287 0,86* 0,353 0,00 0,734 0,81*
DSGE-VAR, λ = 2 2 0,539 0,00 0,281 0,38* 0,339 0,00 0,704 0,67*
BVAR-Minn 2 0,546 0,00 0,281 0,53* 0,369 0,00 0,693 0,27*
BVAR-difusa 3 0,305 0,00 -0,449 0,07* 0,186 0,00 0,232 0,06*
DSGE-VAR, λ = 0.25 3 0,603 0,81* 0,304 1,00* 0,392 0,91* 0,703 0,67*
DSGE-VAR, λ = 0.5 3 0,604 0,81* 0,268 0,23* 0,387 0,78* 0,699 0,20*
DSGE-VAR, λ = 0.75 3 0,601 0,81* 0,280 0,38* 0,374 0,06* 0,713 0,77*
DSGE-VAR, λ = 1 3 0,591 0,02 0,286 0,53* 0,369 0,01 0,721 0,77*
DSGE-VAR, λ = 1.5 3 0,575 0,02 0,284 0,53* 0,363 0,00 0,707 0,27*
DSGE-VAR, λ = 2 3 0,563 0,00 0,281 0,53* 0,361 0,00 0,735 0,81*
BVAR-Minn 3 0,552 0,00 0,278 0,31* 0,371 0,06* 0,749 1,00*
DSGE 0,232 0,00 0,248 0,23* 0,256 0,00 0,093 0,14*

Nota: Entradas nas linhas BVAR-difusa com ordem de defasagem igual a 1 e colunas MSE correspondem
ao MSE do modelo BVAR com a priori difusa. As entradas nas outras linhas correspondentes às colunas
MSE são ganhos (valores positivos) ou perdas (valores negativos) percentuais em MSE dos 24 demais
modelos relativos ao BVAR-difusa (1). As colunas p̂-valor indicam o p̂-valor MCS onde (∗) indica que o
modelo pertence à M̂∗95%.

difusa. Assim como para produto, todos os modelos DSGE-VAR apresentaram expressiva
melhora em MSE, em relação ao benchmark. Além disso, como observa-se na Tabela 2, o
procedimento MCS indicou que para a variável câmbio, o modelo DSGE-VAR com λ = 0.25
e ordem de defasagem igual a 3 gerou previsões mais acuradas. Todavia, para câmbio,
todos os modelos avaliados pertencem ao subconjunto M̂∗95% dado um ńıvel de confiança
de 95%, de acordo com o procedimento MCS.

Considerando a inflação, independente da ordem de defasagem escolhida, todos os
modelos apresentaram desempenho superior ao benchmark. Mais ainda, o DSGE-VAR com
λ = 0.75 e ordem de defasagem igual a 2, mostrou-se, de acordo com o MCS, o melhor
modelo frente aos demais. Além dos modelos DSGE-VAR, apenas os modelos BVAR com
a priori de Minnesota e com ordem de defasagem igual a 1 e 3 pertencem ao subconjunto
M̂∗95% com probabilidade de 95%.

Para a taxa de juros, sob um horizonte de previsão de 3 meses, o desempenho
dos modelos DSGE-VAR mostrou-se superior ao BVAR com a priori difusa, sob todas
as ordens de defasagem adotadas. Além disso, todos os modelos DSGE-VAR pertencem
ao subconjunto M̂∗95% dado um ńıvel de confiança de 95%. A despeito do fato que o
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procedimento MCS indicou que o BVAR com a priori de Minnesota com 3 defasagens
é o modelo que gerou previsões mais acuradas, é importante notar que o desempenho
dos DSGE-VAR, especialmente com 3 defasagens, mostrou-se bastante competitivo, com
ganhos relativos em MSE muito similares ao BVAR com a priori de Minnesota.

Tabela 3 – Ganhos (perdas) percentuais no MSE relativo ao BVAR com a priori difusa e
p̂-valores MCS para previsões 6 passos a frente

MSE p̂-valor MSE p̂-valor MSE p̂-valor MSE p̂-valor

PIB Câmbio Inflação Juros

Modelo Lag
BVAR-difusa 1 1e-04 0,00 2e-03 0,04 2e-01 0,00 2e+00 0,00
DSGE-VAR, λ = 0.25 1 0,619 0,03 0,118 0,10* 0,207 0,08* 0,500 0,04
DSGE-VAR, λ = 0.5 1 0,613 0,02 0,133 0,63* 0,205 0,08* 0,499 0,04
DSGE-VAR, λ = 0.75 1 0,610 0,02 0,135 0,63* 0,201 0,08* 0,474 0,04
DSGE-VAR, λ = 1 1 0,606 0,02 0,137 0,67* 0,200 0,08* 0,467 0,04
DSGE-VAR, λ = 1.5 1 0,604 0,02 0,137 0,67* 0,198 0,08* 0,440 0,04
DSGE-VAR, λ = 2 1 0,602 0,02 0,136 0,63* 0,194 0,08* 0,420 0,04
BVAR-Minn 1 0,608 0,02 0,134 0,63* 0,188 0,02 0,333 0,02
BVAR-difusa 2 0,359 0,02 -0,401 0,04 0,069 0,00 0,334 0,00
DSGE-VAR, λ = 0.25 2 0,663 0,60* 0,119 0,10* 0,230 0,08* 0,625 0,05*
DSGE-VAR, λ = 0.5 2 0,694 1,00* 0,095 0,04 0,240 0,72* 0,660 0,87*
DSGE-VAR, λ = 0.75 2 0,652 0,60* 0,094 0,04 0,239 0,68* 0,664 1,00*
DSGE-VAR, λ = 1 2 0,631 0,02 0,115 0,04 0,228 0,08* 0,653 0,75*
DSGE-VAR, λ = 1.5 2 0,624 0,02 0,119 0,04 0,230 0,08* 0,652 0,86*
DSGE-VAR, λ = 2 2 0,612 0,02 0,124 0,10* 0,223 0,08* 0,606 0,45*
BVAR-Minn 2 0,622 0,02 0,107 0,04 0,201 0,00 0,585 0,04
BVAR-difusa 3 0,051 0,00 -0,135 0,04 0,049 0,00 -0,508 0,00
DSGE-VAR, λ = 0.25 3 0,687 0,80* 0,152 0,67* 0,233 0,08* 0,572 0,04
DSGE-VAR, λ = 0.5 3 0,639 0,03 0,179 1,00* 0,222 0,08* 0,587 0,05*
DSGE-VAR, λ = 0.75 3 0,658 0,60* 0,144 0,67* 0,177 0,02 0,591 0,05*
DSGE-VAR, λ = 1 3 0,640 0,03 0,138 0,63* 0,240 0,68* 0,631 0,65*
DSGE-VAR, λ = 1.5 3 0,638 0,02 0,131 0,26* 0,245 1,00* 0,621 0,05*
DSGE-VAR, λ = 2 3 0,629 0,02 0,130 0,10* 0,243 0,72* 0,658 0,87*
BVAR-Minn 3 0,630 0,02 0,110 0,04 0,208 0,08* 0,663 0,87*
DSGE 0,409 0,00 0,096 0,04 0,142 0,00 0,400 0,04

Nota: Entradas nas linhas BVAR-difusa com ordem de defasagem igual a 1 e colunas MSE correspondem
ao MSE do modelo BVAR com a priori difusa. As entradas nas outras linhas correspondentes às colunas
MSE são ganhos (valores positivos) ou perdas (valores negativos) percentuais em MSE dos 24 demais
modelos relativos ao BVAR-difusa (1). As colunas p̂-valor indicam o p̂-valor MCS onde (∗) indica que o
modelo pertence à M̂∗95%.

Sob um horizonte de previsão ainda mais longo, de 6 meses, a Tabela 3 explicita o
bom desempenho dos modelos DSGE-VAR.

Para produto, de acordo com o procedimento MCS, o modelo DSGE-VAR com
λ = 0.5 e 2 defasagens trouxe previsões mais precisas. Todos os modelos apresentaram
melhoras percentuais em MSE em relaçaõ ao BVAR com a priori difusa. Especialmente
no caso dos modelos DSGE-VAR e BVAR com a priori de Minnesota, a melhora na
precisão das previsões, relativo ao benchmark, chega a ser superior a 60%. É importante
perceber que o BVAR com a priori de Minnesota apresentou melhoras percentuais em MSE
bastante semelhantes ao DSGE-VAR, no entanto, apenas modelos DSGE-VAR pertencem
ao subconjunto M̂∗95% com probabilidade de 95%, sugerindo o benef́ıcio da inclusão de
informações a priori que encorporam teoria econômica.

Os resultados da Tabela 3 para câmbio ilustram o bom desempenho dos modelos
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DSGE-VAR para previsões de longo prazo. Isso porque, ao se observar a Tabela 1, nota-se
que no curto prazo os desempenhos dos modelos DSGE-VAR mostram-se relativamente
inferiores ao benchmark, por outro lado, quando observa-se a Tabela 3 é posśıvel perceber
ganhos percentuais em MSE. Ademais, de acordo com o p̂-valor MCS, DSGE-VAR(3) com
λ = 0.5 foi considerado o modelo que gerou previsões mais precisas. Assim como para
produto, em câmbio o desempenho do BVAR com a priori de Minnesota é bastante próximo
do DSGE-VAR, ainda que o último tenha apresentado resultados mais precisos. Note que,
além dos DSGE-VAR, apenas BVAR-Minn(1) pertence ao subconjunto M̂∗95% dado ńıvel
de confiança de 95%.

Para inflação, assim como as demais variáveis supracitadas, o modelo DSGE-VAR
superou os demais no sentido que gerou previsões melhores. Segundo procedimento MCS,
DSGE-VAR(3) com λ = 1.5 refere-se ao modelo com melhor desempenho. É importante
notar que no caso da inflação, ainda que BVAR com a priori de Minnesota tenha apresentado
ganhos percentuais significativos em relação ao benchmark, apenas o BVAR-Minn(3), além
dos modelos DSGE-VAR, pertence ao subconjunto M̂∗95% dado ńıvel de confiança de 95%.

Por fim, na Tabela 3 observa-se que para taxa de juros há também uma significativa
melhora percentual em MSE por parte de todos os modelos DSGE-VAR em relação ao
benchmark. Especialmente no caso dessa variável, é importante notar que todos os modelos
DSGE-VAR com ordens de defasagem iguais a 2 e 3 pertencem ao subconjunto M̂∗95%
dado ńıvel de confiança de 95%, enquanto que nenhum DSGE-VAR(1) pertence ao mesmo
subconjunto. Ademais, de acordo com o p̂-valor MCS, o DSGE-VAR(2) com λ = 0.75
mostrou-se o modelo com melhor desempenho dentre os modelos avaliados. Além dos
modelos DSGE-VAR supracitados, apenas o BVAR-Minn(3) pertence ao subconjunto
M̂∗95% dado ńıvel de confiança de 95%, sugerindo novamente que, para previsões de longo
prazo, a incorporação de conhecimento teórico através das informações a priori mostra-se
benéfica quando o objetivo é gerar previsões.

Considerações finais

Este trabalho procurou mostrar o benef́ıcio da utilização de modelos DSGE-VAR
para gerar previsões, seguindo a abordagem proposta por Del Negro e Schorfheide (2004).
O modelo teórico é baseado no DSGE de pequena economia aberta desenvolvido por
Gali e Monacelli (2005). A base de dados é composta por variáveis macroeconômicas, de
periodicidade mensal, da economia brasileira, como produto, inflação, taxa de câmbio e
taxa de juros, de Jan/03 a Dez/16. A comparação do desempenho dos modelos DSGE-VAR
foi realizada, através do procedimento MCS, em relação ao desempenho de um BVAR
com a priori difusa, um BVAR com a conhecida priori de Minnesota e o modelo DSGE
estimado independentemente. O desempenho dos modelos DSGE-VAR mostrou-se superior
aos modelos BVAR com a priori difusa e DSGE. Já em relação ao modelo BVAR com a
priori de Minnesota, DSGE-VAR mostrou-se competitivo e, em algumas situações, superior.
Em resumo, informações a priori de modelos DSGE provaram ser úteis no sentido de
melhorar o desempenho do VAR com a finalidade de gerar previsões, principalmente para
previsões de médio e longo prazo. Apesar do modelo BVAR com a priori de Minnesota
ter mostrado-se bastante competitivo e, em alguns momentos, superado o DSGE-VAR,
deve-se levar em conta que o último permite reter a parte da estrutura econômica do
modelo DSGE, podendo ser utilizado em situações onde modelos puramente estat́ısticos
não são suficientes.
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GIACOMINI, R. The relationship between dsge and var models. In: VAR Models in
Macroeconomics–New Developments and Applications: Essays in Honor of Christopher A.
Sims. [S.l.]: Emerald Group Publishing Limited, 2013. p. 1–25. Citado na página 8.

GUPTA, R.; STEINBACH, R. A dsge-var model for forecasting key south african
macroeconomic variables. Economic Modelling, Elsevier, v. 33, p. 19–33, 2013. Citado na
página 5.

19



HANSEN, P. R.; LUNDE, A.; NASON, J. M. The model confidence set. Econometrica,
Wiley Online Library, v. 79, n. 2, p. 453–497, 2011. Citado na página 3.

INGRAM, B. F.; WHITEMAN, C. H. Supplanting the minnesota prior: Forecasting
macroeconomic time series using real business cycle model priors. Journal of Monetary
Economics, Elsevier, v. 34, n. 3, p. 497–510, 1994. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.
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