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Resumo
Este artigo objetiva avaliar a tese de eficiência do mecanismo de transmissão da política
monetária brasileira, por meio da manipulação da taxa básica de juros (Selic), no controle
inflacionário. Reconhecendo a importância e o reflexo da política monetária sobre a economia
em geral e sobre o mercado financeiro em particular, o presente estudo utilizou-se de
mecanismos econométricos, baseados no período de 2002 a 2015, a partir de séries relativas à
inflação, ao produto, à taxa básica de juros e ao desemprego. Para tanto, foram utilizados
modelos de vetores autorregressivos (VAR), testes de causalidade e cálculos de função
impulso-resposta, a fim de avaliar as possíveis evidências de relações multivariadas entre as
séries, de modo a concluir que a estratégia de definição da taxa básica de juros, como um
instrumento de política monetária, é significantemente eficiente. Assim, dentro das estimações
realizadas, reafirmou-se que tal ferramenta ainda é o principal instrumento de transmissão dos
efeitos da política monetária.
Palavras-chave: Metas de inflação; taxa de juros; macroeconometria; VAR; regulamentação.
Evidences of Brazilian monetary policy of inflation control
Abstract
This paper aims to evaluate the efficiency thesis of transmission mechanism of Brazilian
monetary policy, under the manipulation of the basal interest rate (Selic), in order to inflation
control. Deserving the importance and the reflex of the monetary policy over the general
economy and, in particular, over the financial market, in the current investigation we utilize
econometrical tools based on the period from 2002 to 2015 from time series related to inflation,
gross national product, risk-free interest rate, and unemployment. Therefore, we use vector
autoregression models (VAR), causality tests and impulse response function in order to assess
the current multivariate evidences among the time series, in order to conclude that the definition
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of the basic interest rate, as a tool of monetary policy, is significantly efficient. Thus, after the
estimations, we reaffirm this tool has still been the main device of transmission of the monetary
policy effects.
Keywords: Inflation targeting; interest rates; macroeconometrics; VAR; regulation.

1

INTRODUÇÃO

Em 1994, durante a Presidência de Itamar Franco, o governo promoveu uma nova
tentativa de estabilização de preços. O chamado Plano Real, junto a diversas reformas
estruturais implantadas no setor financeiro e na gestão pública, logrou, após várias tentativas
anteriores malfadadas, sucesso no combate à alta inflação (PIO, 2001; SAYAD, 1995-6).
Com o plano, a principal ferramenta de controle inflacionário do Banco Central do
Brasil (BCB) passou a ser a âncora cambial, isto é, o controle da taxa de câmbio, cujo objetivo
era manter o Real artificialmente valorizado perante o Dólar, haja vista que uma eventual
desvalorização poderia causar o aumento do preço de produtos importados, principalmente o
preço de commodities, o que, por conseguinte, poderia trazer impactos sobre os preços dos
produtos no mercado interno.
Esse controle da taxa de câmbio realizado pelo BCB, conhecido como regime de
bandas cambiais (dirty floating), objetivava manter a taxa de câmbio dentro de uma faixa préestabelecida e, caso essa taxa de câmbio ameaçasse romper os limites estabelecidos pela banda,
o BCB agiria comprando ou vendendo divisas de modo a valorizar ou desvalorizar a taxa,
mantendo-a dentro dos parâmetros estabelecidos.
Tal regime cambial, contudo, abriu as portas para ataques especulativos, em
especial, quando se defrontou com crises internacionais (México-1995, Asiática-1997 e Russa1998), dada a certeza dos agentes de que o BCB não permitiria que o Real se desvalorizasse
para valores fora dos limites pré-estabelecidos. Ainda que indicadores revelassem que o Real
estava fortemente sobrevalorizado, sua manutenção por tempo assaz demasiado, fez com que
as reservas estrangeiras se contraíssem fortemente (LOPES; DE MOURA, 2001). Dessa forma,
dado que as reservas estrangeiras estavam se exaurindo, o modelo passou a se tornar
insustentável, forçando o governo brasileiro, inclusive por orientação do Fundo Monetário
Internacional (FMI), a adotar uma nova política cambial de flutuação livre, na qual, portanto, o
controle da inflação teria que se dar por outros meios.
Dessa forma, no início de 1999, o Brasil passou a adotar formalmente o regime de
metas de inflação como diretriz da política monetária. Utilizando o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) como referência, o BCB passou a definir uma meta de inflação
com banda de tolerância de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. O centro e as bandas
da meta de inflação passaram assim a ser decididos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
e caberia ao BCB perseguir essa meta através da utilização dos principais instrumentos da
política monetária brasileira.
Modenesi e Araújo (2010), por exemplo, acreditam que, efetivamente, o único
instrumento utilizado constantemente para assegurar a estabilidade de preços no Brasil tem sido
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o controle da taxa básica de juros. Para eles, entretanto, são muito fracos os efeitos de
transmissão da mudança nas taxas de juros aos níveis de preços, e que esse aumento dos juros
não vem sem custos, já que o aumento da taxa Selic pode impactar diversas variáveis
econômicas, como, por exemplo, o nível de investimentos estrangeiros, o custo de capital das
empresas e das famílias, os níveis de atividade e emprego e a taxa de câmbio.
Todavia, de acordo com a missão do BCB, disponível em sua página na rede
mundial de computadores, quando o Comitê de Política Monetária (COPOM) decide, em suas
oito reuniões anuais, a taxa básica de juros (taxa Selic) a vigorar no período subsequente, o seu
principal objetivo é manter a inflação, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Assim, de forma simplificada, quando o COPOM decide elevar a taxa básica de juros, buscase contrair o consumo e o nível de investimento da economia, através da elevação do custo de
capital das empresas, promovendo uma redução do nível de demanda agregada e, assim, gerar
impactos deflacionários sobre os índices de inflação (no caso em tela, sobre o IPCA).
Ao se levar em consideração essas relações, com os possíveis impactos negativos
exercidos pelo aumento dos juros e suas defasagens de efeito, esse tipo de política monetária,
dentro de um escopo específico, pode acarretar efeitos colaterais que põem em dúvida a
eficiência dessa ação.
Desse modo, este trabalho objetiva mensurar a eficiência da taxa de juros como
instrumento de transmissão dos efeitos da política monetária. Para tanto, procurou-se incorporar
as principais variáveis macroeconômicas (canais de transmissão) dentro do modelo de forma a
responder a seguinte pergunta: “Há eficiência no controle da inflação através da manipulação
da taxa de juros, levando em conta os principais canais de transmissão da política monetária e
as defasagens de seus efeitos na economia?”. Embora, existam vários textos que tratam do
assunto, a ideia do artigo é revisitar o tema e esclarecer ao investidor internacional, de forma
didática, como funciona esse mecanismo e quão eficiente ele tem sido na economia brasileira,
além de deixar clara e transparente a metodologia econométrica que serve para medir tal efeito.
A justificativa para o estudo deste problema via modelagem econométrica, reside
no fato de que há muitos estudos de abordagem empírica, tanto nacionais quanto estrangeiros,
acerca de como as variáveis econômicas, como PIB, câmbio, produção industrial, inflação, ou
outras, se influenciam. Apenas como ilustração desses estudos, têm-se Buiter (1984), Clarida e
Taylor (1997), Engle (1982), Freeman (1983), Freeman, Williams e Lins (1989), Guimarães
(2002), Hiemstra (1994), Kelikume e Salami (2014), Modenesi e Araújo (2010), Runkle (1987),
Silva e Maia (2005), Mishkin (1981) e Sims (1980). Com dados empíricos, estatística e modelos
fundamentados, esses e tantos outros autores estudaram e também demonstraram a plenitude
de possibilidades e abordagens que podem ser feitas dentro do campo econométrico. No
entanto, a lacuna que se observou, com base na leitura desses estudos, é que é preciso deixar
clara a metodologia econométrica que deve ser utilizada para medir o efeito da transmissão da
política econômica e com que intensidade cada medida influencia o conjunto de variáveis em
estudo.
Sendo assim, a presente pesquisa utilizou-se dos dados históricos de cinco
importantes variáveis como base empírica para a construção do modelo, com o intuito de
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verificar se realmente a principal ferramenta da política monetária brasileira, o controle da taxa
básica de juros, tem capacidade de exercer impactos no nível geral de preços. Tais variáveis
são: i) a inflação de preços livres, referente à variação trimestral do IPCA excluído do índice
cheio a variação dos preços administrados acumulado nos últimos doze meses; ii) o produto,
referente a variação trimestral do Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm)
acumulado nos últimos doze meses; iii) a taxa de câmbio, medida pela variação trimestral da
média mensal do câmbio nominal; iv) a taxa básica de juros, mensurada a partir da variação
trimestral da taxa over Selic mensal acumulada nos últimos doze meses; v) o nível de
desemprego, referente a variação trimestral da taxa de desemprego brasileira medida pelo
IBGE.

2

CANAIS DE TRANSMISSÃO E DEFASAGENS DA POLÍTICA MONETÁRIA

A política monetária impacta a dinâmica dos preços de uma economia por meio de
diferentes canais de transmissão. Pode-se elencar entre os principais deles: o nível de produto,
a taxa de desemprego, a taxa de câmbio e as expectativas dos agentes.
Cada canal de transmissão tem seu tempo, o qual pode variar de acordo com
determinantes institucionais. Assim, a política monetária atua com defasagens, ou seja, seus
efeitos se fazem sentir integralmente sobre o nível de preços apenas após algum tempo
decorrido da decisão inicial.
Friedman (1968), expoente máximo da escola monetarista de Chicago, é cauteloso
quanto à gestão da política monetária ao afirmar que a primeira exigência para uma condução
eficaz da política monetária é que a autoridade monetária saiba se guiar pelas magnitudes que
ela possa controlar e não por aquelas que escapam ao seu controle.
Os motivos dessa cautela são resultado da constatação de que há defasagens na
atuação da política monetária e que tornam esta política potencialmente desestabilizadora da
economia. Como explicitado por Lopes e Rossetti (1992), tais defasagens temporais, que
segundo a teoria monetarista variam entre seis e dezoito meses, podem ser de quatro tipos: i)
defasagem de percepção e interpretação (tempo necessário para se verificar e interpretar a
ocorrência de um fenômeno); ii) defasagem de tomada de decisão (tempo necessário para que,
após identificado o problema, a decisão de política seja tomada); iii) defasagem de
implementação (tempo necessário para que a decisão tomada seja efetivamente aplicada); iv)
defasagem de efeito (tempo necessário para que a decisão tomada tenha seu efeito máximo
produzido na economia).
Com a maior disponibilidade de informações e a melhoria de procedimentos da
autoridade monetária, a defasagem temporal decorrente dos três primeiros tipos tem se reduzido
significativamente. Dessa forma, o objeto de estudo desse artigo será analisar apenas a
defasagem de efeito da política monetária.
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De acordo com o BCB (2007), o mais tradicional canal de transmissão da política
monetária é o canal do produto. Variações na taxa de juros impactam o nível de atividade, via
demanda agregada, trazendo efeitos sobre a decisão dos agentes econômicos aumentarem ou
diminuírem os preços dos produtos e serviços. Porém, quando ocorrem mudanças na taxa básica
de juros, o impacto máximo dessa decisão sobre a economia, em especial, sobre o nível geral
de preços, não ocorre imediatamente.
Segundo o BCB, a primeira reação da inflação ao hiato do produto, gerado pela
elevação da taxa básica de juros, se dá somente dois ou três trimestres seguintes à decisão, ou
dito de outra forma, a inflação corrente reflete predominantemente as decisões de política
monetária definidas nove meses antes, e que seu efeito máximo sobre a inflação ainda ocorre
nos trimestres seguintes (BCB, 2007).
O próprio BCB admite que a mensuração precisa das defasagens de efeito da
política monetária é difícil de ser estimada e que tal defasagem pode variar de país para país. O
Banco Central Sueco (o mais antigo do mundo) estima que o efeito máximo de um ajuste na
taxa básica de juros sobre a inflação é de cerca de um a dois anos. Já o Banco da Inglaterra
assume que tal efeito se dá em média após dois anos. O BCE (Banco Central Europeu), por sua
vez, estima que o impacto sobre a inflação seja ainda mais defasado, de dois a três anos.
Dessa forma, pressupõe-se que o COPOM deva, em suas decisões de política
monetária, levar sempre em consideração, como salientado por Friedman (1968), as magnitudes
as quais ele possa controlar, bem como as defasagens temporais dos canais de transmissão da
política monetária, pois, se assim não o fizer, poderá incorrer em erro de atuação ao não
antecipar possíveis desdobramentos futuros da inflação, bem como constituir-se em poderoso
elemento desestabilizador da economia ao reagir apenas à inflação corrente.
3

REVISÃO DAS VARIÁVEIS DE ESTUDO

Nesta seção, encontra-se a apresentação das variáveis que foram utilizadas neste
estudo, de modo a alinhavá-las em relação ao modelo que foi utilizado para mensurar a
eficiência do mecanismo de transmissão da política monetária.
3.1

INFLAÇÃO

“A inflação é a taxa de variação nos preços, e o nível de preços é o acúmulo de
inflações passadas” (DORNBUSCH; FISCHER; STARTZ, 2013, p. 39). Seja um preço em
determinado momento de tempo, 𝑝 , a inflação entre dois momentos, t e j, pode ser calculada
simplesmente por:
𝑝 −𝑝
𝜋=
.
𝑝
(1)
A inflação real de todos os preços de um país é calculada através de uma
aproximação obtida pelos índices de preços. O Brasil possui vários índices de preços, cada um
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com sua própria metodologia, de forma a representar mais precisamente variações de preços de
setores e de agentes econômicos distintos. Neste artigo, o índice de preços utilizado será o
IPCA, pois esse foi o índice escolhido para balizar o sistema de metas de inflação brasileiro.
Sua trajetória recente pode ser visualizada na Tabela 1.
Tabela 1 – Histórico IPCA

Ano
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

IPCA
(%)
916,43
22,41
9,56
5,22
1,66
8,94
5,97
7,67

Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

IPCA
(%)
12,53
9,30
7,60
5,69
3,14
4,45
5,90
4,31

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

IPCA
(%)
5,90
6,50
5,83
5,91
6,40
10,67
6,28

Fonte: Portal Brasil (2017)

O cálculo do IPCA contempla os gastos das famílias com rendimentos mensais
compreendidos entre 1 e 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e
residentes nas 15 principais regiões metropolitanas brasileiras (IBGE, 2015).
Por exercer impactos em diversas outras variáveis econômicas, é possível estudar
hipóteses fundamentadas acerca da relação da inflação com outras variáveis, por exemplo,
Jones e Manuelli (1993) estudaram os efeitos da inflação no crescimento de uma economia,
Kelikume e Salami (2014) estudaram os efeitos da inflação nela mesma, tendo como cenário a
Nigéria e, por fim, Taghavi (2000) criou um modelo econométrico para verificar os efeitos das
dívidas públicas de países europeus na inflação, no crescimento e no investimento.
Os motivos que cernem as causas da inflação podem ser significantemente
complexos. Segundo Froyen (2002), há várias teorias de diferentes escolas econômicas que
explicam as causas da inflação, de forma que as mais conhecidas são as da escola keynesiana e
da escola monetarista.
Do ponto de vista keynesiano a inflação pode ser afetada por duas frentes, pelo lado
da demanda ou dos custos de bens ou serviços país. Uma inflação causada por influência da
demanda acontece quando a demanda agregada de uma economia supera a capacidade de oferta,
levando a um aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços dessa economia, o que
pode ser chamado de trade-off do produto e inflação (FROYEN, 2002).
No caso da inflação dos custos, se os custos dos fatores de produção de uma
economia aumentam, as empresas precisam aumentar proporcionalmente os preços de seus
produtos e serviços, para manterem suas margens de lucro, de tal forma que um aumento dos
custos dos fatores de produção gerará um aumento geral nos preços dos produtos e serviços de
uma economia, em outras palavras, produzirá inflação.
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Por outro lado, na posição monetarista a principal causa da inflação “é a quantidade
de moeda em circulação na economia” (FROYEN, 2002, p. 258) e a política monetária
brasileira parte desse princípio e concentra seus esforços de controle inflacionário utilizandose de suas ferramentas para reduzir ou ampliar a base monetária do país.
A mensuração da inflação, no caso do IPCA, pode ser separada em dois grupos
principais, o IPCA de preços livres e o IPCA de preços administrados, os quais compõem,
respectivamente, 76,69% e 23,31% do índice (IBGE, 2015). Os preços administrados são em
sua maioria ajustados por contratos, como, por exemplo, a energia, de tal forma que tais preços
são influenciados pela chamada inflação “inercial”, pois os preços tendem a ser reajustados por
contratos, indexados, sobre a própria inflação passada (BRESSER PEREIRA, 1986).
Devido à natureza dessa parte controlada da inflação, a qual os preços não são
diretamente ligados à demanda do mercado, e sim a acordos pré-estabelecidos e indexados, essa
parte do índice de preços foi desconsiderada, pois, em sua definição e estruturação, esse tipo de
inflação não possui causalidade com a política monetária. Assim sendo, apenas a parte dos
preços livres do IPCA será considerada neste trabalho.
3.2

PRODUTO INTERNO BRUTO

O Produto Interno Bruto de um país é a soma do valor de todos os bens e serviços
finais produzidos em um país em determinado período (DORNBUSCH; FISCHER; STARTZ
2013). Para efeito de análise, utiliza-se, nesse estudo, a variação real do PIB, também chamada
de taxa de crescimento do PIB.
A taxa de crescimento do produto é provavelmente a variável com a relação mais
forte com as outras variáveis endógenas do modelo, pois se podem criar muitas hipóteses
fundamentadas de causa e efeito. Narayan, Narayan e Prasad (2008), por exemplo, estudaram
os efeitos do consumo de energia elétrica no crescimento dos países do Grupo dos Sete (G7),
Elliott e Palmer (1999) hipotetizaram uma relação estrutural entre as despesas públicas,
exportações e o crescimento na Jamaica, e Grier (2008) demonstrou os efeitos do calendário
eleitoral no crescimento. Mas ao mesmo tempo em que existem essas e outras fortes relações,
o ritmo de crescimento econômico é uma variável que possui alta complexidade em relação a
suas causas, de tal modo que é necessária muita cautela ao tentar estimar causalidade direta
entre a taxa de crescimento e as demais variáveis.
3.3

TAXA DE JUROS

No Brasil, a taxa básica de juros, utilizada como referência para todas as outras, é
conhecida como taxa Selic. De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB, 1999), a taxa Selic
é a “taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurados no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic)”.
Desde 1999, a política monetária do Brasil, amparada pelo regime de metas para a
inflação, tem como missão exclusiva garantir a estabilidade dos preços. Para tal, a manipulação
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da taxa básica de juros é o principal instrumento do BCB para assegurar esse objetivo
(Modenesi; Araújo, 2010).
São vastos os estudos econométricos que buscam correlacionar a variação da
inflação à taxa de juros. Österholm (2008), por exemplo, estudou a melhora da previsibilidade
da inflação e dos juros na Suíça com a adição de condições à priori nos modelos. Por sua vez,
Modenesi e Araújo (2010) explicitaram os custos e benefícios do modelo brasileiro de política
monetária por meio de modelos econométricos que demonstraram um pífio impacto dos juros
no controle da inflação
Figura 1 – Variação da inflação contra a variação dos juros com defasagens de 0 a 3 trimestres

A Figura 1 apresenta a variação da inflação, medida pelo IPCA preços livres, e a
variação da taxa de juros simultaneamente e nos 3 trimestres anteriores. Nela, pode-se verificar
que existe um comportamento inverso entre as variáveis, porém com defasagens. Observa-se
que quando ocorre uma variação positiva nos juros, após 1 trimestre é visível que tende a ocorrer
uma variação negativa na inflação, do mesmo modo que o inverso se aplica. Essa relação é
ainda mais forte dentro de 2 trimestres depois da variação dos juros, e também é significante 3
trimestres depois.
Por meio dessa simples análise exploratória, já é possível elaborar a hipótese de que
H1: os movimentos de variação dos juros têm forte capacidade de impactar as variações
futuras da inflação, o que é um sinal que reforça a base argumentativa que sustenta o modelo
econométrico que será apresentado no decorrer desse artigo.
3.4

TAXA DE CÂMBIO

Taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira medida em termos de unidades
ou frações (centavos) da moeda nacional. No Brasil, a moeda estrangeira mais negociada é o
dólar americano, fazendo com que a cotação comumente utilizada seja a dessa moeda (BCB,
2015). Mishkin (2008) fez uma análise dos riscos de inflação perante uma depreciação da
moeda local, demonstrando como as relações entre a inflação e choques cambiais divergem em
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diferentes cenários macroeconômicos. No modelo econométrico do trabalho de Modenesi e
Araújo (2010), é forte a relação de causa e efeito entre a taxa de câmbio e a inflação (IPCA) no
Brasil. Mollick (2003), por sua vez, estudou um modelo VAR que incorporava tanto o produto,
quanto os juros e a inflação.
A taxa de câmbio, que se refere especificamente a taxa de câmbio nominal
trimestral em relação ao dólar americano, pode ser relacionada diretamente com a inflação, pois
dentro de seu cálculo, existem produtos que têm seus preços atrelados à variação cambial, bem
como eventuais depreciações da taxa pressionam o preço dos insumos importados. Dessa forma,
é possível hipotetizar que H2: o câmbio referente ao dólar possua alguma influência,
principalmente causal, na inflação.
3.5

DESEMPREGO

A taxa de desemprego é um importante indicador econômico, representada pela
“porcentagem da força de trabalho que não está empregada” (FROYEN, 2002, p. 7). São muitos
e variados os estudos que versam sobre o desemprego e a sua relação com outras variáveis.
Todavia, talvez a relação mais conhecida seja a famosa curva de Phillips, introduzida por
William Phillips em 1958 e, posteriormente, adaptada por Robert Solow e Paul A. Samuelson.
A curva de Philips evidencia a relação inversa existente entre a inflação e a taxa de desemprego.
Na Figura 2, nota-se que tal teoria parece visualmente válida no Brasil no período
entre 2007 e 2015, devido à direção oposta das duas séries, mas é claro que seria necessário um
estudo mais aprofundado antes de fazer qualquer afirmação a esse respeito, o que não está no
escopo desse artigo.
Figura 2 – Histórico IPCA (%) e taxa de desemprego
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4

METODOLOGIA E RESULTADOS

Por se tratar de um trabalho de vertente quantitativa, tanto no que diz respeito à
coleta dos dados, quanto aos recursos de análise, fez-se necessário exaurir a literatura que
apresenta a caracterização do método econométrico. Foram utilizadas duas abordagens de
pesquisa: a) a bibliográfica, com a investigação de artigos que expuseram trabalhos
correlacionados ao problema de pesquisa apresentado neste artigo, tendo como fontes principais
as bases disponíveis no JSTOR (2017) e Emerald Insight (2017); b) e a pesquisa documental,
que esteve atrelada a coleta dos dados disponíveis na base de dados do IPEADATA (2017) e
que foram analisados de modo a contemplar a problemática proposta neste estudo.
A preocupação com a previsibilidade de eventos é um assunto que sempre instigou
a economia, o mercado financeiro e os negócios como um todo. Até o final da década de 70, a
econometria macroeconômica (macroeconométrica) tradicional era fundamentada em cima de
condições e relações estruturais impostas à priori, o que permitia a existência de uma clara
arbitrariedade, enviesando os modelos (GUIMARÃES, 2002).
O vetor autorregressivo e suas diversas variações, que surgiram posteriormente, são
amplamente utilizados na análise econométrica até os dias de hoje. Podem-se citar, por
exemplo, os estudos empreendidos por Clarida e Taylor (1997), Freeman (1983), Freeman,
Williams e Lins (1989), Guimarães (2002), Modenesi e Araújo (2010), Taghavi (2000) e
Hiemstra e Jones (1994). A maioria desses autores, de alguma forma, estimou seus modelos
acerca de séries semelhantes às que foram tratadas neste trabalho, destacando-se os trabalhos
de Modenesi e Araújo (2010) que se aprofundaram nas relações entre a política monetária do
Brasil e seus efeitos na economia, em especial na inflação, demonstrando como cada uma das
variáveis econômicas do modelo impactava as outras.
Ao se utilizar das variáveis desemprego, inflação, juros e PIB, foram explorados
modelos de vetores autorregressivos de forma a encontrar um que tenha robustez em explicar
as relações entre as variações da taxa básica de juros na inflação de preços livres, obedecendo
todos os processos de sua formulação. Os critérios utilizados para a obtenção do modelo com o
melhor ajuste foram: o critério de informação de Akaike (AIC); o erro de predição final de
Akaike (FPE); o critério Schwarz (SC); e o critério de Hannan e Quinn (HQ).
Dessa forma, utilizou-se a abordagem de vetores autorregressivos (VAR) proposta
por Sims (1980), que a um nível mínimo de restrições estima um modelo a partir de uma relação
endógena entre todas as variáveis.
A especificação algébrica dos modelos que foram rodados com o software livre R
é a que segue. Sejam xt e yt variáveis econômicas, com erros não correlacionados, sendo que xt
possui relação linear com xt-1 e yt-1, e yt possui relação linear com xt-1 e yt-1, então sua
representeção com uma única defasagem é dada por:
𝑥 =φ − φ 𝑥
+ φ 𝑦
+𝜀 ;
(2)
𝑦 =φ − φ 𝑥
+ φ 𝑦
+𝜀 .
Em que a quantidade de coeficientes φ e φ depende da quantidade de defasagens
utilizadas em cada especificação da Equação 2. Para garantir a estacionariedade das séries, o
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teste de Dickey-Fuller foi aplicado a cada uma delas, sem e com uma defasagem e os resultados
serão apresentados na próxima seção. Para aferir a normalidade do modelo, foi aplicado o teste
de Jarque-Bera para cada uma das séries macroeconômicas diferenciadas e não houve fuga da
suposição de normalidade. Também foi realizado um teste de normalidade, Jarque-Bera (1980),
multivariado, nos resíduos do modelo e verificou-se que esses, dentro de um nível de
significância abaixo de 1%, possuem tanto sua obliquidade quanto curtose de acordo com as de
uma distribuição normal.
Outra suposição do modelo VAR é que os erros 𝜀 e 𝜀 não podem estar
correlacionados entre si e nem serem autocorrelacionados. Assim, o teste de autocorrelação
serial Ljung-Box (1978) foi realizado e não foi identificada nenhuma rejeição da hipótese de
inexistência de autocorrelação entre os resíduos do modelo, de modo que, dentro desse critério
de diagnóstico, o modelo é robusto.
Além disso, foram realizados testes de causalidade de Granger e obtenção da função
impulso-resposta. O teste de Granger tem como finalidade aferir o efeito de causalidade e
feedback entre as variáveis, que no caso dos modelos multivariados apresentados neste artigo,
relaciona-se as variáveis endógenas do modelo a ser tratado. Como exemplo, considere as
mesmas especificações 𝑥 e 𝑦 dadas na Equação 2 de um modelo VAR bivariado, o teste pode
calcular tanto a probabilidade de que 𝑥 Granger-causar 𝑦, como o inverso, permitindo afirmar,
a certo nível de confiança, se uma das séries possui capacidade de predição da outra.
Por fim, a função impulso-reposta é uma função capaz de descrever como uma
variável 𝑥 dentro de um modelo VAR se comporta diante de um choque (variação) exógeno
de 𝑦 , por exemplo, esse choque pode ser de qualquer magnitude. Neste estudo, utilizou-se a
variação de um desvio padrão1 e mediu-se o impacto que esse choque trouxe a cada uma das
séries.
4.1

SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS E ESCOLHA DO MODELO

A análise gráfica preliminar das séries indicou que elas não eram estacionárias, já
que não possuem uma média constante ao longo do tempo. O primeiro passo para validar essa
constatação gráfica, foi verificar estatisticamente a estacionariedade das séries aplicando-se o
teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF).

1

O desvio padrão é uma medida que indica quanto, em média, as observações se distanciam da média de uma
determinada variável. No caso em estudo, as variáveis são séries, portanto, um desvio padrão mostra a oscilação
média da série em relação à média dela. Quando há normalidade, oscilações da série da ordem de dois desvios
acima ou abaixo da média podem ocorrer com 95% de chance, enquanto que oscilações da ordem de um desvio
acima ou abaixo da média ocorrem em 68% das vezes. Por esse motivo, optou-se por perturbar a série da taxa
Selic, aumentando-a em um desvio padrão em relação à média da taxa no período para, a seguir, medir quais
seriam os impactos causados nas outras séries.
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De acordo com a Tabela 2, todas as variáveis tornaram-se estacionárias com a
aplicação de uma diferenciação, de acordo com os resultados do teste de Dickey-Fuller
Aumentado.
Destaca-se que no caso do desemprego foi detectada uma certa sazonalidade, sendo
necessária a aplicação de uma diferenciação sazonal, de modo a explicar não a variação de um
trimestre para o outro, e sim a de um trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano seguinte.
Além disso, de forma a garantir a normalidade das séries diferenciadas, todos os
cálculos foram realizados com a aplicação do logaritmo natural.
Tabela 2 – Teste de Dickey-Fuller Aumentado para raiz unitária

Séries
desemprego
câmbio
pib
ipcalivres
Selic
desemprego
câmbio
pib
ipcalivres
Selic

Diferenças
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Defasagem
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4
1
1
1
1

Dickey-Fuller
-19,125
0,32738
-33,126
-32,905
-0,5716
-47,064
-43,393
-50,083
-43,369
-35,872

Significância
0,61
0,99
0,08
0,08
0,98
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04

A Figura 3 apresenta uma ilustração das séries diferenciadas. Uma vez que as séries
estão de acordo com a hipótese de estacionariedade, foram explorados alguns modelos de
vetores autorregressivos, a fim de que se pudesse selecionar o modelo que mais trouxesse
robustez, tanto estatística como teórica.
Figura 3 – Séries econômicas após a diferenciação
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Destaca-se, porém, que existiu um pequeno princípio de arbitrariedade nas escolhas
das defasagens. Como forma de simplificar as demonstrações e, por abuso de linguagem, a
partir desse parágrafo, os nomes das variáveis se referem as suas versões estacionárias
(diferenciadas).
Tabela 3 – Estimação dos critérios de informação para o modelo VAR(1)

Critério
AIC
HQ
SC
FPE

1
Defasagem
-25,95
-25,50
-24,72
5E-12

2
Defasagens
-26,02
-25,19
-23,76
5E-12

3
Defasagens
-26,42
-25,21
-23,14
E-12

4
Defasagens
-26,71
-25,13
-22,41
4E-12

5
Defasagens
-27,12
-26,16
-22,80
2E-12

6
Defasagens
-29,93
-27,58
-23,58
7E-13

Por meio da análise dos critérios de informação (Tabelas 3 e 4), notou-se que não
havia uma quantidade de defasagens que seria considerada como a de melhor ajuste em todos
os critérios. Portanto, os modelos foram calculados a partir de uma defasagem e, quando
necessário, foram testados modelos com mais do que uma defasagem.
Por outro lado, como podem existir muitos coeficientes não significantes no modelo
e esses tendem a crescer junto ao número de defasagens, foram testados modelos restritos,
dando-se preferência aos mais robustos.
Tabela 4 – Coeficientes e estatísticas da equação para a variável câmbio do modelo

Série
Defasagem Coeficiente
desemprego
1
0,07
câmbio
1
0,13
pib
1
-0,08
ipcalivres
1
0,06
Selic
1
0,15
Constante
0
0,01

Erro Padrão
0,14
0,15
0,10
0,08
0,17
0,02

Significância
0,62
0,38
0,44
0,44
0,39
0,62

Fundamentalmente, após a estimação dos coeficientes de um suposto VAR (1),
evidenciou-se que o câmbio não possuía potencial preditivo sobre as outras séries estudadas,
no mesmo período, de modo parecia adicionar nenhuma informação útil ao modelo, mesmo
quando o modelo foi estendido para duas defasagens, VAR(2). Portanto, a Hipótese 2 não foi
considerada válida e a influência do câmbio no mecanismo de transmissão da política monetária
inexiste.
Assim, foram novamente estimados os critérios de informação para o modelo de
vetores autorregressivos sem a variável “câmbio”. Os resultados aparecem na Tabela 5.
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Tabela 5 – Estimação dos critérios de informação para o modelo VAR(2)

Critério
AIC
HQ
SC
FPE

1
Defasagem
20,93
20,63
20,11
8E-10

2
Defasagens
21,27
20,72
19,79
6E-10

3
Defasagens
21,69
20,91
19,56
4E-10

4
Defasagens
21,56
20,53
18,78
5E-10

5
Defasagens
21,85
20,58
18,41
5E-10

6
Defasagens
22,27
20,76
18,17
4E-10

Foi verificado que nos critérios de HQ e FPE há a necessidade de até 3 diferentes
defasagens, no critério de SC uma defasagem e o no AIC, 6 defasagens. Com o intuito de manter
certa parcimônia, os modelos testados foram os de 3 ou menos defasagens: VAR(3); VAR(2);
VAR(1).
O melhor ajuste foi escolhido com base em dois critérios: i) ter o coeficiente
significantemente explicativo à inflação de maior defasagem; ii) dentro daqueles que se
adequam ao primeiro critério, como medida de parcimoniosidade, foi escolhido o de menor
defasagem, de modo que o modelo escolhido foi o VAR(2), como mostra a Tabela 6.
De forma a eliminar o excesso de regressores espúrios, foram reestimados os
coeficientes, excluindo-se aqueles que não possuíam significância dentro do modelo, de forma
a eliminar ao máximo as possíveis relações espúrias.
Tabela 6 – Coeficiente significativo para inflação de maior defasagem do modelo

Modelo
VAR(1)
VAR(2)
VAR(3)

Max. coef.
1 defasagem
2 defasagem
2 defasagem

Coeficiente
-0,78
-0,98
-0,94

Erro Padrão
0,32
0,33
0,34

Significância
0,02
0,00
0,01

Dessa forma, o modelo final para se estudar o mecanismo de transmissão monetária
foi um VAR(2) restrito, que pode ser descrito pelas seguintes equações:
𝑢
𝑝
𝑓
𝑟

= 0,81𝑢
+ 0,14𝑓
+ 0,43𝑟
+𝜀
= 0,42𝑝 − 0,73𝑟
+𝜀
= 0,29𝑓 − 0,98𝑟
+𝜀
= 0,01𝑐 − 0,1𝑢
+ 1,38𝑟 − 0,73𝑟
+𝜀 ,

(3)
(4)
(5)
(6)

em que as Equações 3, 4, 5 e 6 explicam os logaritmos naturais das variáveis estudadas, sendo
elas, a variação em relação ao mesmo período do ano anterior da taxa de desemprego (ut), a
variação trimestral do Produto Interno Bruto acumulado nos últimos 12 meses (pt), a variação
trimestral da inflação acumulada nos últimos 12 meses (ft) e variação trimestral da taxa de juros
básica Selic acumulada nos últimos 12 meses (rt).
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4.2

CAUSALIDADE DE GRANGER E FUNÇÃO IMPULSO-RESPOSTA

O próximo passo foi testar as relações bilaterais entre as quatro variáveis
econômicas estudadas. Como forma de analisar empiricamente essas relações, os conceitos de
causalidade de Granger e função impulso-reposta se apresentam como ferramentas mais
objetivas e explicativas do que a análise dos próprios coeficientes do modelo, uma vez que esles
tendem a se tornar muito complexos, dada a estrutura do modelo.
Na Tabela 7 são apresentados os resultados para o teste de causalidade de Granger
dos modelos. O teste determina se uma variável Granger causa as outras. Partindo da hipótese
nula de não Granger-causalidade, apenas a variável Selic rejeita a hipótese a um nível de
significância de 5%, de forma que, das variáveis dos modelos, a taxa Selic aparentemente é a
única com capacidade de impactar as outras. Assim, aceita-se a Hipótese 1.
Tabela 7 – Estatísticas para o teste de Granger no modelo final

Hipótese nula
Selic causa, no sentido Granger, desemprego, Pib e Ipcalivres
Ipcalivres não causa no sentido Granger desemprego, Pib e Selic
Desemprego não causa no sentido Granger Pib, Ipcalivres e Selic
Pib não causa no sentido Granger desemprego, Ipcalivres e Selic

Estatística
F
3,32
0,64
1,41
0,15

Significância
0,00
0,70
0,22
0,99

Dessa forma, nota-se que de fato a política monetária (por meio da definição da taxa
de Selic) tem capacidade de transmitir algum impacto sobre outras variáveis econômicas. Com
a análise das funções de impulso-resposta é possível quantificar, de certa forma, o tamanho e
tempo desses impactos.
A Figura 4 apresenta as respostas das variáveis dos modelos em frente a um choque
na Selic de um desvio padrão. O tamanho do choque poderia ser de qualquer magnitude, mas
foi escolhido o desvio padrão por ser a escala natural de uma série assumidamente normal. Com
esse choque, é possível visualizar como as outras variáveis reagem pontualmente no tempo
frente a ele.

Revista de Finanças e Contabilidade da UNIMEP– REFICONT – v. 5, n. 2, Jul/Dez – 2018

Página 15

ISSN: 2358-2693

Figura 4 – Respostas das variáveis frente a um choque Selic

A leitura do gráfico da Figura 4 deve ser feita da seguinte maneira: no instante “0”
apenas a taxa Selic é modificada com o aumento de um desvio padrão. A partir daí, ou seja, no
instante “1” (1 trimestre depois) as outras séries passam a ser monitoradas. Assim, tem-se que
a taxa de desemprego acelera positivamente a partir do segundo trimestre do choque,
alcançando um pico no quarto trimestre, desacelerando e, por fim, revertendo-se para um
impacto negativo ao final de 7 trimestres.
O PIB também não possui um impacto imediato, mas no segundo trimestre já
demonstra uma resposta negativa que continua, nesse sentido, tendo seu pico no terceiro
trimestre e revertendo para uma resposta positiva depois de dois anos.
Já, o IPCA de preços livres é o que recebe os maiores impactos da elevação da taxa
Selic em um desvio padrão. A resposta não é imediata, contudo, como as outras variáveis, o
impacto começa depois de dois trimestres do choque, tendo seu pico já no trimestre seguinte, o
terceiro, desacelerando até que se reverte no sexto trimestre, corroborando a hipótese do BCB
de defasagem de nove meses do efeito da política monetária.
Ao se considerar as respostas significantes do IPCA preços livres e do PIB frente
ao choque de Selic, entende-se que os efeitos da política monetária estão se transmitindo, de
modo que além de diminuir o nível de atividade econômica, demonstrado pela resposta negativa
do PIB, também diminui os níveis dos preços, demonstrado pelo impacto negativo no IPCA de
preços livres.
O comportamento senoidal das respostas frente ao impulso da Selic pode ser
inferido como um efeito do próprio ciclo econômico dentro do período analisado, sendo que a
taxa seguiu um caminho senoidal frente às decisões do COPOM, ou, talvez, seja um indício de
que os impulsos tendem a aparecer apenas no curto e médio prazo, sendo que no longo prazo
os efeitos são amortizados. Não está no escopo deste artigo entender e explicar esse
comportamento, não obstante, esse movimento pode ser explorado em pesquisas futuras.
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Na Figura 5 estão apresentadas as respostas cumulativas das variáveis dos modelos
frente a um choque na Selic também com a métrica de um desvio padrão. É possível notar que
no longo prazo os efeitos são realmente amortizados, mas não totalmente nulificados, além de
que as variáveis seguem o mesmo padrão de comportamento nas respostas acumuladas como
naquelas não acumuladas, apresentadas na Figura 4.
Figura 5 – Respostas acumuladas das variáveis frente a um choque Selic

Os valores na Tabela 8 correspondem às respostas apresentadas na Figura 5. Cada
defasagem é dada por um trimestre, ou seja, a defasagem de número 6 indica um ano e meio de
defasagem.
Nesse sentido, exemplificando com a defasagem de número 6, o IPCA de preços
livres demonstra ter uma resposta forte frente ao choque da Selic, sendo que, após um ano e
meio, espera-se uma redução acumulada de 10,78% do índice, frente a uma redução de 9,09%
do PIB e um aumento de 7% da taxa de desemprego.
É importante ressaltar que essas reduções e aumentos são frente aos log-retornos e
não aos valores absolutos das séries (e.g. se o desemprego era 10% e reduziu 10%, ele passa a
ser 9%).
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Tabela 8 – Média de resposta acumulada das variáveis para um choque Selic

Defasagem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Resposta desemprego
0,00%
0,00%
0,87%
2,78%
5,09%
7,00%
7,97%
7,82%
6,79%
5,38%
4,13%

Resposta pib
0,00%
0,00%
-1,49%
-4,16%
-7,02%
-9,09%
-9,74%
-8,93%
-7,12%
-5,05%
-3,46%

Resposta ipcalivres
0,00%
0,00%
-2,00%
-5,34%
-8,66%
-10,78%
-11,10%
-9,74%
-7,37%
-4,92%
-3,23%

Por fim, fica claro que existe um canal de transmissão ativo entre a manipulação da
taxa básica de juros e as outras variáveis modeladas. As variações da taxa Selic conseguem
explicar boa parte das variações do IPCA de preços livres e tem um efeito condizente com o
objetivo da política monetária brasileira.
Nesse sentido, vale ressaltar que o estudo reforçou que o mais tradicional canal de
transmissão da política monetária é o canal do produto, uma vez que variações na taxa de juros
(da magnitude de um desvio padrão) impactam o nível de atividade, pois elevações na taxa
Selic, ao deprimir o nível do Produto Interno Bruto e, por conseguinte, elevar a taxa de
desemprego, arrefecem o ritmo de demanda da sociedade, desacelerando o processo
inflacionário e, portanto, reduzindo a variação apresentada pelo IPCA de preços livres.
Além disso, quando ocorrem mudanças na taxa básica de juros (aqui representadas
por um desvio padrão), o impacto máximo dessa decisão sobre a economia, em especial, sobre
o nível geral de preços, não ocorre imediatamente.
5

CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise do modelo econométrico final, verificou-se que de fato existe um
forte e eficiente canal de transmissão da política monetária, por meio da manipulação da taxa
básica de juros (taxa Selic) no controle da inflação, aqui representada apenas pelo grupo de
preços livres do IPCA. Também foi determinado que dentro do corte temporal analisado, não
existe impacto significativo do câmbio na inflação e nem em nenhuma das outras variáveis do
modelo, diferente do que foi identificado em Modenesi e Araújo (2010). Assim, é aceita a
Hipótese 1 e refutada a Hipótese 2. O principal motivo pode ter sido a discretização trimestral
do tempo que foi utilizada neste trabalho que fez que o efeito cambial desvanecesse.
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O modelo demonstrou também que o aumento dos juros acarreta redução do nível
de atividade econômica e, por conseguinte, uma redução no nível de preços. Isso fica
evidenciado quando analisamos o IPCA de preços livres e não o IPCA cheio, haja vista este
último sofrer influência de preços administrados.
Todavia, a resposta a uma alteração da taxa básica de juros não é imediata, sendo
que o impacto sobre o IPCA de preços livres começa depois de dois trimestres do choque de
juros, tendo seu pico no trimestre seguinte, o terceiro, desacelerando até que se reverte no sexto
trimestre. Tal constatação corrobora assim a hipótese do BCB de defasagem de nove meses do
efeito da política monetária, bem como ao período correspondente àquele apontado pela teoria
econômica monetarista, cujos efeitos esperados de uma decisão de política monetária sobre o
nível geral de preços varia entre 6 e 18 meses. Destarte, pode-se afirmar que as ações que
envolvem a política monetária brasileira, no que cerne ao aumento ou redução da taxa básica
de juros, é coerente frente aos efeitos esperados no modelo estudado.
É importante ressaltar, porém, que existem limitações deste estudo em relação à
arbitrariedade na escolha dos métodos de análise, que não precisam ser necessariamente os
mesmo que aqui foram utilizados. Também não foram exploradas as possibilidades de outras
relações, como as relações cointegradas, que podem ser estudadas em trabalhos futuros. A
possibilidade de heteroscedasticidade também foi deixada à parte. O recorte temporal utilizado,
pode, de alguma forma, apresentar vieses econômicos que podem ser característicos apenas do
período analisado. Por outro lado, podem existir outras fontes de variação econômicas que não
foram estudadas e podem ser exploradas em trabalhos futuros.
Pode-se dizer que o trabalho se encontra no estado da arte da análise econométrica,
mesmo que seja possível destacar alguns fatores que podem enviesar ou gerar coeficientes
espúrios no modelo, como, por exemplo, o corte temporal curto; a não utilização de todos os
tipos de diagnósticos possíveis, e uma mais profunda revisão da literatura econômica. Sendo
assim, é recomendado que todas as conclusões apresentadas neste trabalho sejam consideradas
mediante um ceticismo moderado.
6
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