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RESUMO 

 

O Brasil adotou o regime de metas de inflação (RMI) em 1999 e desde então teve sucesso em 

manter a inflação controlada, mas persiste uma taxa de juros elevada em relação a outros países.  

Uma das possíveis explicações para essa alta taxa de juros é existência de diferentes obstruções 

nos mecanismos de transmissão da política monetária. Tendo isso em vista, o objetivo geral 

deste trabalho é analisar a influência dos preços administrados sobre a eficiência do RMI, 

adotando a hipótese principal que tais preços constituem uma obstrução no canal de transmissão 

da política monetária e dessa forma, têm contribuído para a manutenção da taxa Selic em 

elevados patamares. Nesse sentido, buscou-se verificar por meio de uma análise econométrica 

essa relação no período de 1999 a 2018. Os resultados do modelo sugerem que preços 

administrados não respondem efetivamente à taxa de juros e, logo, representaram uma rigidez 

no IPCA, sendo a taxa de câmbio a principal variável na determinação dos movimentos dos 

preços monitorados. No entanto, não foram encontrados indícios que embasem o argumento 

que tais preços têm contribuído de forma relevante para a manutenção da Selic em patamar 

elevado, dessa forma, rejeitou-se a hipótese principal deste trabalho, e conclui-se que a 

autoridade monetária brasileira aprendeu a lidar melhor com a presença dos preços 

administrados no IPCA ao longo do tempo.  

 

 

Palavras-chave: Preços administrados. Regime de Metas de Inflação. Taxa de Juros. Inflação. 

VAR. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Brazil adopted an inflation targeting regime (ITR) in 1999 and since then has succeeded in 

maintaining inflation under control, but the interest rates are still high in comparison with other 

countries. One of the possible reasons for such a high interest rate is the existence of 

obstructions in the transmission channels of the monetary policy. The main objective of this 

work is to analyze the influence of the monitored prices on the efficiency of the ITR, adopting 

the hypothesis that such prices represent an obstruction on the transmission channels and as 

such can be put as one of the reasons for the high interest rates. With that in mind, an 

econometric analysis was used to verify this relationship between 1999 and 2018. The results 

suggest that interest rates cannot influence monitored prices and thus represent rigidity on the 

IPCA, with the exchange rate being its main explicative factor. Nevertheless, it was not found 

evidence that the monitored prices is a relevant factor explaining the existence of high interest 

rates rejecting then intial hypothesis and concluding that over the years the Brazilian monetary 

authority has found efficient ways to cope with the existence of monitored prices.  

 

 

Key words: Monitored prices. Inflation targeting. Interest rates. Inflation. VAR.   
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INTRODUÇÃO 

A economia brasileira, por volta da década de 1980, vinha sofrendo com elevadas taxas 

de inflação, o que promovia a criação de um ambiente desfavorável aos investimentos, além de 

contribuir para o aumento da concentração de renda. A partir de 1994, com a implementação 

do Plano Real, conseguiu-se alcançar uma redução e estabilidade das taxas de inflação. 

Contudo, em 1999, após uma forte pressão especulativa sobre o real e, dessa forma, com um 

ambiente caracterizado pela incerteza quanto ao impacto da desvalorização do real sobre a 

inflação, o Brasil adotou o RMI. 

Tal regime estabelece que a política monetária deve ter como objetivo principal, senão 

único, manter a inflação estável e fixada à níveis baixos para consequentemente alcançar um 

crescimento autossustentado. A expectativa do governo brasileiro era que a taxa de juros básica 

de juros (Selic), principal instrumento do RMI, acompanhasse esse movimento e se 

posicionasse também a níveis menores. Entretanto, o cenário que se instaurou foi controverso: 

a Selic se manteve em níveis elevados, principalmente se comparada com as taxas de juros 

internacionais.  

Alguns teóricos1 postulam que, a situação da elevada taxa de juros no Brasil é explicada 

pela existência de obstruções nos mecanismos de transmissão da política monetária, que 

decorrem a partir de peculiaridades inerentes a economia brasileira. Mediante a tais obstruções, 

o Banco Central do Brasil (BCB) acaba por ter de fixar em níveis consideravelmente altos a 

taxa Selic2 para alcançar a meta inflacionária estabelecida. 

Entre essas obstruções, está a alta participação dos preços administrados no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)3, cerca de 24,10%4. Argumenta-se que o 

fato de os preços administrados serem regulados pelo governo ou reajustados segundo 

contratos, tais preços seriam insensíveis às condições de oferta e demanda e,  dessa maneira, 

não responderiam de forma efetiva aos impulsos da taxa de juros.  Assim, argumenta-se que 

parte significativa da inflação brasileira não responderia efetivamente ao principal instrumento 

do RMI. 

Frente a isso, discute-se que a capacidade da política monetária de combater pressões 

inflacionárias fica reduzida, e para assegurar o cumprimento da meta estipulada é preciso que 

                                                             
1 Figueiredo e Ferreira (2002), Aidar (2006) e Barboza (2015). 
2 Taxa básica de juros brasileira. 
3 Índice de referência do RMI. Reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, 

abrangendo várias regiões geográficas do Brasil. 
4Valor referente até maio de 2016, conforme última atualização divulgada pelo BCB. 
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os preços livres, aqueles que sofrem com as condições de oferta e demanda, sejam reprimidos 

demasiadamente de forma a compensar a forte pressão que os preços administrados exercem 

sobre o IPCA e, consequentemente, tem-se em  uma taxa de juros excessivamente elevada. 

Diante desse cenário, pode-se destacar duas consequências negativas para a economia 

brasileira dado uma elevada taxa de juros: comprometimento do crescimento econômico, 

decorrente do desestímulo às decisões de investimento privado e o consumo (sobretudo de bens 

duráveis); e a elevação da despesa com juros da dívida pública. Essa última decorre do fato da 

grande parte da dívida pública estar indexada à Selic, logo, mantê-la em altos patamares resulta 

em custo financeiro igualmente elevado.  

Isto posto, torna-se válido compreender de maneira mais profunda a importância dos 

preços monitorados na condução da política monetária brasileira. Tendo isso em vista, o 

objetivo geral deste trabalho é analisar a relação dos preços administrados sobre a eficiência do 

RMI, adotando a hipótese principal que tais preços constituem uma obstrução no canal de 

transmissão da política monetária e dessa forma, têm contribuído para a manutenção da taxa 

Selic a elevados patamares.  

Além desta introdução, o trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro, buscou-

se apresentar os fundamentos teóricos do RMI, seu funcionamento, características, canais de 

transmissão da política monetária no regime, assim como as obstruções desses canais. No 

segundo capítulo, além de apresentar o conceito e aspectos acerca dos preços administrados, 

buscou-se examinar a justificativa da existência dos mesmos, assim como a influência que o 

poder executivo exerce sobre o seu comportamento e, ainda, como se dá o processo de reajuste 

de tais preços. Por fim, são expostos argumentos que retratam que os preços administrados 

comprometem a eficiência do RMI, implicando em uma alta na taxa de juros.  

No terceiro capítulo, é feita uma análise econométrica com o intuito de verificar os 

argumentos apresentados no capítulo anterior. Para isso, foram selecionadas,  além dos preços 

administrados, outras variáveis importantes para o RMI, a fim de averiguar a relação dos preços 

administrados sobre a eficiência do regime no período de 1999 até 2018. Destarte, foi utilizado 

o modelo de Vetores Auto-regressivos (VAR), explicando seus procedimentos, e demonstrando 

os resultados obtidos por meio do modelo. 
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CAPÍTULO 1 – O REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO 

 

A partir da década de 1990, o RMI passou a ser utilizado por diversos países, tanto os 

países já desenvolvidos, quanto aqueles que ainda se encontravam em processo de 

desenvolvimento. O principal propósito dessas economias, ao implementarem o RMI, era 

atingir a estabilidade de preços, assim como extinguir o problema do viés inflacionário e tornar 

a política monetária mais clara para os agentes econômicos (CARRARA e CORREA, 2012).  

 Em 1999, foi a vez do Brasil anunciar que conduziria a política monetária tendo em 

vista metas inflacionárias. Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), o RMI: “(...) é um regime 

monetário no qual o banco central se compromete a atuar de forma a garantir que a inflação 

efetiva esteja em linha com uma meta pré-estabelecida, anunciada publicamente” (BCB, 2016c, 

p.5).  

Sendo assim, neste regime, o BCB, juntamente com o governo, assume o compromisso 

institucional de conduzir a política monetária visando uma taxa de inflação estável e em níveis 

baixos. Para isso, é estipulada e anunciada uma meta numérica para a inflação, que pode ser 

pontual ou uma banda, além disso, se faz necessário determinar o horizonte da meta, isto é, a 

escolha do período de tempo em que se espera que a meta anunciada seja cumprida. No Brasil, 

o índice de preços escolhido para ser usado como referência para a inflação foi o IPCA, 

calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). 

No RMI, o principal instrumento de política monetária é a taxa de juros de curto prazo, 

a Selic, que deverá ser conduzida de forma a fazer com que a meta anunciada seja alcançada 

(CARVALHO et al., 2015). 

 

O principal instrumento à disposição do Banco Central do Brasil (BCB) consiste no 

uso da taxa de juros, uma vez que, por meio dela, é possível afetar o nível de preços e 

a atividade da economia. A taxa de juros à disposição da autoridade monetária 

brasileira que serve como referência para as demais é a taxa de juros do mercado de 

reservas bancárias (taxa Selic) (MENDONÇA, 2001, p. 66). 

 

As metas inflacionárias são determinadas e anunciadas pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN), tendo em vista as propostas do Ministério da Fazenda, e fica a encargo do 

BCB a responsabilidade de fazer com que as metas sejam alcançadas. Entretanto, é o Comitê 

de Política Monetária (COPOM), formado pelos dirigentes do BCB, que determina a taxa de 

juros (Selic) que entende como adequada para que se cumpram as metas estabelecidas. Visando 

a transparência, o COPOM realiza publicações trimestrais (Relatório da Inflação) contendo 
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informações acerca das principais medidas de política econômica adotadas, assim como 

projeções para a inflação (Ibid). 

Ressalta-se que, em caso de não cumprimento das metas, o presidente do BCB tem o 

dever de publicar uma carta aberta direcionada ao Ministro da Fazenda, a fim de informar os 

motivos pelos quais não conseguiu-se fazer com que a inflação se situasse dentro do que foi 

determinado. Além disso, também deve conter na carta, propostas para reduzir a taxa de 

inflação, assim como o período de tempo no qual espera-se que tal resultado seja alcançado 

(Ibid). 

Segundo o BCB (2016c), quatro elementos básicos caracterizam o RMI: i) 

conhecimento público de metas numéricas de médio prazo para a inflação; ii) o compromisso 

institucional com a estabilidade de preços, constituindo assim, o principal objetivo da política 

monetária; iii) transparência: comprometimento de comunicar ao público sobre planos e 

objetivos que determinaram a condução da política monetária e iv) mecanismos para tornar as 

autoridades monetárias responsáveis pelo cumprimento das metas para a inflação.  

 

 

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO 

 

O arcabouço teórico do RMI é constituído, essencialmente, por elementos da escola de 

pensamento novo-clássica, consolidada em  1970. Essa teoria é fundamentada por ideias 

monetaristas, apesar de apresentar inovações importantes em relação a estas. Como principal 

diferença entre essas duas teorias, aponta-se o processo de formação das expectativas dos 

agentes econômicos. 

Enquanto, os monetaristas acreditavam que as expectativas eram adaptativas, isto é, que 

os agentes econômicos formam suas expectativas usando, sobretudo, as informações do 

passado, a teoria novo-clássica, segundo Carvalho et al., (2015), postulava que os agentes 

maximizam suas utilidades otimizando a utilização de todas informações disponíveis, presentes 

e passadas, assim, as expectativas eram racionais.  

Então, defende-se que quando os agentes são racionais, eles irão, tendo em vista todas 

as informações disponíveis na economia, construir uma função de probabilidade para um 

determinado acontecimento que necessita ser previsto. Além disso, os agentes racionais não 

repetem seus erros, mas sim ajustam suas expectativas, tendo em vista sua experiência passada. 

Dessa forma, se, por exemplo, o governo aumenta o estoque de moeda na economia, sendo os 
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agentes racionais, essa política será ineficaz e não afetará variáveis reais, uma vez que os 

agentes irão responder com um aumento de preços e salários (Ibid). 

Posto isso, o princípio das expectativas racionais é importante para o funcionamento do 

RMI, pois acredita-se que a partir das metas de inflação anunciadas, os agentes coordenariam 

a formação de suas expectativas sobre a inflação. Tendo em vista essas expectativas, 

determinariam seus salários e preços e, dessa forma, ter-se-ia uma âncora nominal tanto para a 

inflação vigente quanto para expectativas futuras (CARRARA e CORREA, 2012). 

Em contrapartida, a taxa natural de desemprego e a inflação como fenômeno 

essencialmente monetário são elementos sobre os quais tanto a teoria novo-clássica, quanto o 

monetarismo, se apoiavam e que são princípios importantes do RMI, juntamente com a ideia 

das expectativas racionais. Sobre isso, Carraca e Correa (2012) colocam que: 

 

Sendo os agentes racionais, qualquer regra de política monetária seria incorporada por 

eles às suas expectativas; assim, a referida política tornar-se-ia incapaz de afetar as 

variáveis reais, ou seja, partindo-se de uma situação na qual a taxa corrente de 

desemprego é igual à taxa natural, quando o governo anuncia, por exemplo, uma 

elevação na oferta de moeda, os agentes vão reagir a essa decisão apenas aumentando 

seus preços, sem ofertar nenhuma vaga adicional de trabalho e, conforme dito acima, 

nenhuma variável real será afetada, já que a taxa corrente de desemprego permanecerá 

igual à taxa natural (Ibid, p. 444). 

 

Assim sendo, em virtude de os agentes possuírem expectativas racionais, a política 

monetária não seria capaz de estimular o investimento e, por conseguinte, reduzir o 

desemprego. E ainda, uma tentativa de estimular o crescimento por meio de uma política 

monetária que aumente a liquidez, e/ou através de uma redução da taxa de juros, só poderão 

resultar em efeitos reais passageiros e efeitos monetários permanentes. Autores, como Finn 

Kyland e Edward Prescott, acreditam que somente a inflação seria gerada, ou seja, nem efeitos 

passageiros seriam produzidos (CARVALHO et al., 2015). Portanto, a política monetária deve 

ser conduzida visando, principalmente, o controle inflacionário. 

Outro elemento teórico novo-clássico é a existência de um viés inflacionário “que se 

expressa por meio da implementação de políticas monetárias que são dinamicamente 

inconsistentes com a posição de equilíbrio correspondente à taxa natural de desemprego” 

(CARVALHO et al., 2015, p. 141.). Os defensores do RMI argumentam que quando a 

autoridade monetária é incentivada a não cumprir com aquilo que ela divulgou e se 

comprometeu, isto é, quando a política monetária é conduzida com base em uma 

discricionariedade, tem-se um viés inflacionário (CARRARA e CORREA, 2012). 
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Diante disso, os agentes racionais, ao notarem a existência desse viés, tendem a não dar 

mais credibilidade à política econômica anunciada. Dado isso, a escola novo-clássica defende 

que sejam estabelecidas normas de condução da política monetária, conforme ocorre no RMI 

(Ibid).  

Frente à ineficiência da política monetária em afetar variáveis reais a longo prazo 

juntamente com o problema da inconsistência temporal e do viés inflacionário, acabou por 

resultar na ideia de independência do BCB que apoia-se no “trinômio credibilidade-reputação-

transparência” e serviu como estrutura para o RMI no Brasil (Ibid).  

Para Mendonça (2004), para adquirir credibilidade é necessário que, a priori, a 

autoridade monetária obtenha uma boa reputação. Dessa forma, uma vez que o BCB apresenta 

êxito em cumprir as metas de inflação anunciadas no decorrer do tempo, isso significa que o 

mesmo conquista uma reputação estimada diante dos agentes econômicos. Tendo em vista a 

competência do BCB em cumprir com aquilo que comprometeu-se, os agentes econômicos irão, 

consequentemente, acreditar que a próxima meta será alcançada, resultando, portanto, em uma 

elevada credibilidade. 

Além disso, a transparência também apresenta-se como um elemento importante no 

RMI, conforme explicado por Noronha (2007), 

(...) a transparência nas decisões do Banco Central é de vital importância para a 

convergência das expectativas inflacionárias dos demais agentes econômicos. O 

Banco Central deve se comunicar com o público no intuito de explicitar suas intenções 

e de reduzir a incerteza sobre a inflação. Dessa forma, a redução da incerteza tornaria 

o ambiente econômico mais propício para a tomada de decisões privadas de 

investimentos (Ibid, p. 17). 

  

 Dessa forma, é preciso que os agentes econômicos tenham clareza dos objetivos 

almejados pela política monetária que foi implementada, para que, dessa forma, consiga-se 

alcançar o resultado esperado e, consequentemente, não comprometa a credibilidade e 

reputação do BCB frente aos agentes econômicos.  

Cabe ressaltar que, segundo Carvalho et. al (2015), apoiadores do RMI argumentam que 

tal regime apresenta uma “discricionariedade restritiva”, ou seja, viabiliza um arranjo de regras 

e discricionariedade de política monetária, que concede o BCB a possibilidade de ação frente à 

choques repentinos na economia. Sendo assim, “a política monetária é vista como um 

instrumento flexível e poderoso para alcançar o objetivo da estabilização de preços” (Ibid, p. 

153). 

De acordo com Neves e Oreiro (2008), essa forma de coordenar a política monetária 

está ajustado nos moldes do Novo Consenso Macroeconômico. Sobre isso colocam que 
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(...) o regime de metas de inflação surge como um tipo de regra que foi teoricamente 

estruturado sob o arcabouço do Novo Consenso Macroeconômico. Com isso, as 

decisões referentes ao patamar da taxa de juros a ser estabelecido respeita as 

concepções teóricas da nova política monetária, o que permite a adoção de elevadas 

taxas de juros para uma convergência mais rápida da inflação para a sua meta, pois 

isso não compromete o desempenho da atividade econômica no longo prazo (Ibid, 

p.113). 

 

Tendo isso em vista, o Novo Consenso defende que o RMI é o melhor sistema para 

alcançar uma taxa de inflação baixa e estável, uma vez que dispõe de certa flexibilidade e 

credibilidade que permite o BCB utilizar a taxa de juros de curto prazo como ferramenta de 

combate às oscilações expressivas do produto, visando mitiga-las. E, ainda, tal regime  

diminuiria as chances de a autoridade monetária desencadear flutuações na inflação, buscando 

beneficiar-se do trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Dessa maneira, a política 

monetária fica centralizada em atingir a estabilidade de preços (CARVALHO et. al., 2015). 

  

 

1.2  CANAIS DE TRANSMISSÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA NO BRASIL 

 

Para melhor compreensão do funcionamento do RMI se faz necessário analisar os 

mecanismos de transmissão da política monetária, que de acordo com Barboza (2015), são a 

conexão entre o instrumento e o objetivo desta. São eles: i) Canal do Crédito; ii) Canal do Valor 

de Ativos; iii) Canal do Câmbio; iv) Canal das Taxas de Juros e v) Canal das Expectativas 

Inflacionárias. 

Segundo Barboza (2015), a transmissão pelo canal de crédito se dá via alterações no 

preço do crédito. Essa transmissão ocorre devido ao fato de que as taxas de juros prevalecentes 

no mercado de crédito (imc) respondem a impulsos de política monetária, ou seja, respondem 

a modificações na taxa básica de juros (i). Isso significa que, dado uma elevação da Selic 

(buscando uma redução na taxa de inflação), as taxas de juros do mercado de crédito também 

se elevam e, dessa forma, as famílias tendem a possuir uma maior resistência à contratação de 

dívidas, portanto, podendo impactar negativamente o consumo agregado (C). Também 

resultaria em uma queda nos investimentos (I), dado que os custos com financiamento se 

elevaram. Desse modo, com a queda no consumo e no investimento, tem-se uma queda no nível 

de produto da economia (Y) e, consequentemente, uma redução na taxa de inflação (𝜋). Como 

retrata-se no esquema a seguir: 
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 ↑ 𝑖 ⇒ ↑ 𝑖𝑚𝑐 ⇒ ↓ 𝐶 𝑒 ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒  ↓ 𝜋 

 

A transmissão pelo canal do valor de ativos, para Barbosa (2015), se dá via efeito 

riqueza. Impulsos na taxa de juros (i) podem afetar a riqueza financeira dos agentes econômicos 

(W) por meio de mudanças nos preços dos ativos (PA). Tendo isso em vista, Fonseca ressalta 

que: 

Cabe observar que o efeito riqueza pode ocorrer por alterações dos preços de qualquer 

ativo, inclusive os títulos. Um aumento da taxa de juros diminui o patrimônio dos 

agentes que detêm títulos pré-fixados, pois o valor futuro dos mesmos cai, o que 

provoca queda da riqueza financeira destes (FONSECA, 2008, p. 44). 

 

Logo, frente ao aumento da Selic, tem-se uma queda no preço dos ativos e, portanto, 

queda na riqueza, o que implica em uma redução no consumo e produto e, por conseguinte, 

uma redução na taxa de inflação. Assim, tem-se que: 

 

↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝑃𝐴 ⇒ ↓ 𝑊 ⇒ ↓ 𝐶 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒  ↓ 𝜋 

  

A transmissão pelo canal de ativos também se dá através de modificações no balanço 

de instituições financeiras, sobretudo bancos comerciais, pois estas instituições financeiras 

possuem um alto estoque de títulos de dívida pública e também de equities5 e, portanto, sofrem 

perdas quando há elevação da taxa de juros. Tais perdas fazem com que os bancos sejam mais 

cautelosos na concessão de crédito. Logo, há impactos no volume de créditos concedidos 

(BARBOZA, 2015). Sendo assim, 

  

↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝑃𝐴 ⇒ ↓ 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 ⇒ ↓ 𝐶 𝑒 ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒  ↓ 𝜋 

 

 De acordo com Barboza (2015), a transmissão do canal de câmbio se dá de duas formas 

distintas: via alterações nas exportações líquidas6 e via alterações nos preços dos bens 

comercializáveis internacionalmente, os “tradables”. Vale ressaltar que, em economias mais 

                                                             
5 Espécie de fundo de investimento que envolve a compra de ações de empresas. 
6 Define-se por exportações líquidas o valor das exportações de um país, menos o valor de suas importações. 
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abertas, com taxa de câmbio flutuante e livre movimentações de capitais, o canal de câmbio é 

essencialmente importante. 

 A primeira forma, que é via alterações nas exportações líquidas, se dá porque há uma 

modificação nos ganhos dos ativos domésticos quando existem mudanças na taxa básica de 

juros (i), pois dado essas mudanças, tudo mais mantido constante, o diferencial entre as taxas 

de juros internacionais se altera de forma proporcional. Diante deste diferencial, há maior 

movimentação internacional de capitais, o que acarreta em uma redução da taxa nominal de 

câmbio (e) e na taxa real de câmbio (θ), nesta pelo menos no curto prazo (BARBOZA, 2015). 

Sabe-se que a taxa real de câmbio é um determinante para as exportações líquidas de um país 

(NX). Logo, tem-se uma redução nesta e, por conseguinte, uma diminuição do nível de produto 

(Y). Então, tem-se,  

 

↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝑒 ⇒ ↓ 𝜃 ⇒ ↓ 𝑁𝑋 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒  ↓ 𝜋 

 

 A segunda forma, que é alterações nos preços dos bens comercializáveis 

internacionalmente, se dá, pois, um aumento na taxa de juros (i) reduz a taxa nominal de câmbio 

(e), o que torna os bens e serviços importados mais baratos em moeda doméstica. Ou seja, aqui 

a influência é direta sobre a taxa de inflação. Assim,  

 

↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝑒 ⇒↓ 𝜋 

 

Como exposto por Mendonça (2001), o canal das taxas de juros transmite os impulsos 

de política monetária em direção à economia real. Assim, com o objetivo de causar uma retração 

no produto e, consequentemente, no nível de preços, o BCB reduz a oferta de moeda na 

economia (M) para elevar a taxa de juros de curtíssimo prazo (i). O que acarretaria, por sua vez, 

em uma elevação da taxa de juros reais (r). Como a taxa de juros reais constitui uma alternativa 

à eficiência marginal do capital e como, nesse momento, tem-se esta taxa em níveis maiores, 

há uma tendência de redução do investimento (I). E, portanto, redução no nível de produto (Y) 

e na taxa de inflação (𝜋). De forma esquemática, tem-se, 

 

↓ 𝑀 ⇒ ↑ 𝑖 ⇒ ↑ 𝑟 ⇒ ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝜋 
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Para Barboza (2015), a transmissão por meio do canal da taxa de juros também ocorre 

pelo lado do consumo (C), pois com uma mudança nas taxas de juros, os agentes podem preferir 

poupar a consumir, posto que taxas de juros maiores elevam o custo de oportunidade do 

consumo corrente. Logo, há uma inclinação há consumir menos, e, consequentemente o nível 

de produto (Y) tende a se reduzir, assim como a taxa de inflação (𝜋). Sendo assim, 

 

↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝐶 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒↓ 𝜋 

  

Por fim, no que diz respeito ao canal das expectativas inflacionárias, Mendonça (2001) 

explica que as expectativas (𝜋𝑒) dos agentes em relação à evolução da economia podem sofrer 

alterações quando o BCB modifica a taxa de juros (i). Assim, Barboza (2015) expõem que tais 

expectativas possuem um papel essencial na determinação da taxa de inflação (𝜋). Isso significa 

que, uma elevação (redução) da taxa básica de juros acarreta em uma redução (elevação) das 

expectativas de inflação. Destarte, existem três formas nas quais as expectativas atuam sobre a 

formação do nível de preços: 

i) Diretamente: por meio da indexação aos preços dos produtos e serviços. Assim, 

 

 ↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝜋𝑒  ⇒ ↓  𝜋 

 

ii) Via salários: por meio da indexação aos salários nominais em negociação (w). Logo, 

 

↑ 𝑖 ⇒ ↓  𝜋𝑒  ⇒ ↓ 𝑤 ⇒ ↓  𝜋 

 

iii) Indiretamente: pois a taxa real de juros (𝑟) é modificada, afetando o consumo e 

investimento e, por consequência o produto e inflação. Sendo assim, 

 

↑ 𝑖 ⇒ ↓ 𝜋𝑒  ⇒ ↑ 𝑟 ⇒ ↓ 𝐶 ⇒ ↓ 𝐼 ⇒ ↓ 𝑌 ⇒ ↓ 𝜋 

 

1.3 OBSTRUÇÃO NOS CANAIS DE TRANSMISSÃO DA POLÍTICA 

MONETÁRIA 

 

Como citado por  Carvalho et al., 2015, “A economia brasileira exibe algumas 

peculiaridades que afetam de forma importante os canais de transmissão da política monetária” 
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(Ibid, p.225). Para Barboza (2015), os mecanismos de transmissão, no Brasil, estão obstruídos 

em graus diferentes. Diante disso, tem-se um cenário de elevadas taxas de juros estabelecido na 

economia brasileira, dado que a eficiência da política monetária fica significativamente 

reduzida perante tais obstruções. São elas: i) segmentação no mercado de crédito; ii) baixa 

penetração do crédito livre na determinação da renda; iii) truncada estrutura a termo da taxa de 

juros; iv) presença das Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) na constituição da dívida pública; 

e v) presença dos preços administrados na constituição do IPCA. 

A segmentação no mercado de crédito diz respeito ao fato de mercado de crédito 

brasileiro está segmentado em duas partes, o segmento de crédito livre e o segmento de crédito 

direcionado. A obstrução existente no canal de crédito decorre deste último segmento, que 

constituem em operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), de crédito habitacional e crédito rural e, por isso, as taxas, neste mercado, costumam 

ser menores do que a Selic. Desse modo, as operações direcionadas são insensíveis aos impulsos 

de política monetária, comprometendo sua transmissão e implicando em perda significante do 

controle no canal de crédito, logo, também compromete-se a redução da inflação (BARBOZA, 

2015).  

Como o crédito direcionado não é sensível aos movimentos da política monetária no 

Brasil, o crédito livre é o único segmento capaz de transmitir os impulsos desta política adiante. 

Porém, o crédito livre não possui grande significância na determinação da demanda agregada7, 

e logo, consegue atingir o nível de preços de maneira pouca expressiva (BARBOZA, 2015) 

Sendo assim, “apesar de a literatura internacional dar atenção especial ao canal de crédito no 

estudo dos mecanismos de transmissão da política monetária, no caso brasileiro o canal de 

crédito desempenha papel secundário” (MENDONÇA, 2001, p.71).  

 Outra obstrução, é a grande presença das LFTs na composição da dívida pública federal 

que enfraquece a transmissão da política monetária via canal do valor de ativos, pois, por ser 

um tipo de papel com rendimento pós-fixado, seu preço é insensível às variações na taxa de 

juros. Assim, diante de aumentos da taxa de juros, o preço de mercado do título não é reduzido, 

consequentemente, não existe nenhum efeito sobre a riqueza dos agentes, diferentemente do 

que ocorre com títulos prefixados (BARBOZA, 2015). Portanto, “se no caso das LFTs o efeito 

riqueza não opera, então somente a outra parte da dívida pública no Brasil é que transmite a 

política monetária de forma ‘correta’, o que caracteriza uma clara obstrução no canal de 

transmissão do valor de ativos” (Ibid, p. 144) 

                                                             
7 A relação entre crédito livre e PIB era cerca de 30% em 2013, segundo Barbosa (2015). 



23 
 

 E ainda, de acordo com Barboza (2015), o canal do valor de ativos tende a perder mais 

força diante do fato de que os bancos comerciais do Brasil costumam aplicar parte de seus ativos 

em LFTs. Isso significa que, boa parte dos ativos bancários não são sensíveis aos movimentos 

da Selic, agravando ainda mais a obstrução no supramencionado canal de transmissão (Ibid). 

 Segundo Barboza (2015), o canal das taxas de juros também se encontra parcialmente 

obstruído, dado a ausência de uma curva de rendimentos de títulos públicos. Dessa forma, a 

transmissão da política monetária não é feita de forma eficiente, isto é, os impulsos da política 

monetária não conseguem atingir as decisões de investimento, e logo, também não consegue 

afetar o nível de preços da economia. Para Carvalho (2005), esse cenário deriva do fato que: 

 

(...) três décadas de alta inflação tornaram impossível a constituição de uma curva de 

rendimentos que se estendesse para além do curto prazo. A estabilidade de preços 

alcançada com o Plano real, por outro lado, não permitiu que se construísse uma 
situação de normalidade financeira já que ela foi conseguida em um ambiente definido 

pela existência de um mercado financeiro dominado por papéis públicos de curta 

maturidade efetiva, remunerados por taxas de juros excepcionalmente elevadas. (Ibid, 

p. 331). 

 

 Juntamente a isso, Barboza (2015) explica que, o efeito-riqueza dos títulos gerados com 

taxas de juros fixas e com o vencimento de longo prazo é maior do que o efeito-riqueza daqueles 

títulos de curta maturação. Assim, como no Brasil segmentos mais longos são ausentes, “não 

existe efeito-riqueza operando nestas faixas da curva de rendimentos em que há maior potencial 

de geração do mesmo” (Ibid, p. 146). Em outras palavras, as taxas curtas não afetam as taxas 

longas por uma curva de rendimentos. 

 Por fim, o fato de os preços administrados representarem parte significante do IPCA 

(cerca de 24,10% em 2016), constitui outra obstrução de transmissão da política monetária no 

Brasil, pois como esses preços não respondem diretamente às condições de oferta e demanda, 

eles seriam rígidos aos estímulos da Selic. Logo, a capacidade da política monetária de controlar 

a taxa de inflação ficaria reduzida perante a presença dos preços administrados (BARBOZA, 

2015). 

Tendo isso em vista,  a taxa de juros teria de ser fixada em níveis elevados de forma 

reprimir os preços livres o suficiente para que as pressões advindas dos preços monitorados não 

acarretem no não cumprimento da meta. O resultado disso é que a demanda agregada é 

reprimida demasiadamente, frente a elevada taxa de juros, para conseguir que as metas de 

inflação estabelecidas sejam cumpridas (Carvalho et. al., 2007).  
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CAPÍTULO 2 – OS PREÇOS ADMINISTRADOS NO BRASIL 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, os preços administrados constituem uma 

importante obstrução do canal de transmissão  do RMI, sendo assim, entende-se que é 

importante compreender de maneira mais aprofundada o papel que tais preços exercem na 

condução da política monetária no Brasil. Dessa forma, neste capítulo, serão abordados alguns 

aspectos acerca dos mesmos, como sua definição, importância no IPCA, lógica e justificativa, 

processo de reajuste, seu comportamento nos últimos anos e, por fim, sua relação com a 

eficiência do RMI. 

 

2.1 PREÇOS ADMINISTRADOS E O IPCA8 

 

O BCB trabalha com a seguinte definição de preços administrados (por contrato ou 

monitorados): “preços que são menos sensíveis às condições de oferta e demanda porque são 

estabelecidos por contrato ou órgão público.” (BCB, 2016b, p. 5). Assim, de acordo com o 

BCB, em maio de 2016, um total de 23 bens e serviços da cesta do IPCA eram classificados 

como preços administrados, divididos em cinco categorias distintas: habitação, saúde e 

cuidados pessoais, serviços pessoais, transporte e comunicação. Há bens e serviços regulados a 

nível federal, estadual e municipal (Ibid). 

São vários itens que constituem a cesta dos bens administrados, como serviços de 

utilidade pública (energia elétrica, planos de saúde e pedágio, por exemplo), impostos e taxas, 

derivados de petróleo, entre outros, conforme a Tabela 1.  

 

  

                                                             
8 Todas as informações da composição do IPCA se referem à última mudança ocorrida (atualização), em 

maio de 2016. 
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Tabela 1- Itens classificados como Preços Administrados no IPCA 

Nível de Regulação Categoria e item do IPCA 
Peso no IPCA (%) 

(maio/2016) 

Peso nos preços 

administrados 

(%) (maio/2016) 

  Habitação 6,32 26,2 

Federal Energia Elétrica 3,62 15,01 

Estadual ou Municipal Taxa de água e Esgoto 1,46 6,05 

Federal Gás de botijão 1,17 4,85 

Estadual ou Municipal Gás Encanado (RJ e SP) 0,07 0,29 

  Saúde e Cuidados Pessoais 6,7 27,8 

Federal Plano de Saúde 3,35 13,91 

Federal Produtos Farmacêuticos 3,35 13,89 

Federal 
Serviços Pessoais: Jogos de 

Azar 
0,48 2 

  Transporte 9,5 39,44 

Estadual ou Municipal Ônibus Urbano 2,69 11,16 

Estadual ou Municipal Ônibus Intermunicipal 0,74 3,08 

Federal Ônibus Interestadual 0,25 1,02 

Estadual ou Municipal Trem 0,06 0,24 

Estadual ou Municipal Metrô 0,07 0,28 

Federal Barco 0,01 0,03 

Estadual ou Municipal Táxi 0,37 1,54 

Estadual ou Municipal Multa 0,03 0,13 

Estadual ou Municipal Emplacamento e licença 0,85 3,53 

Estadual ou Municipal Pedágio 0,11 0,44 

Federal Gasolina 4,07 16,9 

Federal Óleo Diesel 0,15 0,61 

Federal Gás Veicular 0,11 0,46 

  Comunicação 1,1 4,55 

Federal Telefone Fixo 0,99 4,09 

Federal Telefone Público 0,1 0,41 

Federal Correio 0,01 0,05 

Total dos preços administrados 24,1 100 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BCB (2016b) 

 Várias foram as alterações sofridas ao longo do tempo até se chegar a composição 

apresentada na Tabela 1. Por exemplo, até novembro de 2002 itens como “carvão vegetal”, 

“empregados domésticos” e “transporte escolar” faziam parte desta classificação. Assim como 

é caso do item “álcool” que foi retirado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em 

fevereiro de 2006. Em janeiro de 2012, foi a vez dos itens “ferry boat”9, “óleo lubrificante”, 

“passagem área” e “telefone celular” deixarem de serem considerados administrados. (Ibid). 

                                                             
9 Tipo de embarcação (balsa). 
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 Os bens e serviços que constituem o conjunto de preços administrados possuem grande 

importância na cesta dos consumidores com renda entre um e quarenta salários mínimos, essa 

importância é confirmada pelo fato dos preços administrados representarem 24,10% do IPCA. 

(Ibid). 

Analisando-se a Figura 1, que compara a comportamento do IPCA dos preços 

monitorados, livres e o IPCA total, nota-se que o IPCA monitorados apresentou uma trajetória 

ascendente quando comparados aos IPCA dos preços livres e também do IPCA de todos os 

itens até o ano de 2006, com destaques para os anos de 1999 e 2002. A partir de 2007, há uma 

mudança de comportamento (que poderia ser explicada, em parte, pelas mudanças ocorridas na 

composição da cesta de bens monitorados ao longo do tempo e pelo fato de que o governo 

passou a ser mais rigoroso no controle de tais preços), os preços administrados começam a 

apresentar um comportamento semelhante ou um pouco inferior tanto do IPCA dos preços 

livres quanto do IPCA total. No entanto, há um pico no ano de 2015, no qual os preços 

administrados apresentam uma trajetória muito acima do que vinham apresentando. 

 

 

Figura 1: Comportamento do IPCA total, IPCA Livres e IPCA Monitorados desde 1999 a 2017 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IBGE e BCB. 
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2.2 A LÓGICA E A JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS ADMINISTRADOS 

 

Segundo Barrioneuvo (2015), em tese, os preços administrados podem ser estabelecidos 

ou pelo governo, de forma direta, por meio de empresas estatais como é o caso da Petrobras, 

ou, por meio de um processo regulatório, através das agências reguladoras, como é o caso, por 

exemplo, da energia elétrica e dos serviços telefônicos. Entretanto, se faz necessário entender 

o que justifica esse controle, isto é, o porquê de tais preços não seguirem as condições de oferta 

e demanda como os demais preços da economia. 

Ao observar a Tabela 1, pôde-se notar que, os itens controlados são, em sua maioria, 

serviços de utilidade pública. E, segundo Barrionuevo (2015) e Resende (2012), existem “falhas 

de mercado” na prestação desses serviços, e por isso, a intervenção estatal no controle de preços 

dos bens administrados se faz necessária, para suprimir os efeitos de tais falhas. Dessa maneira, 

Barrioneuvo (2015) coloca que: 

 

A teoria econômica convencionalmente considera adequada a intervenção estatal para 

a fixação de preços quando existem “falhas de mercado” que permitem um aumento 

do bem-estar econômico via a intervenção estatal para minimizá-las. As falhas de 
mercado são condições que afastam o funcionamento do mercado do tipo ideal da 

“concorrência perfeita”. Entretanto, este afastamento é a situação normal nas 

economias realmente existentes, onde os agentes econômicos têm racionalidade 

limitada, a informação é imperfeita e os mercados apresentam características 

oligopolistas ou até monopolistas, contratos e direitos de propriedade são 

incompletos, etc. Assim, a propriedade de haver a intervenção, ou não, depende, além 

da avaliação da gravidade das “falhas de mercado” existentes, da ideologia dos 

governantes em exercício (Ibid, p. 477). 

 

As falhas de mercado envolvem, portanto, o “não atendimento de uma das premissas do 

modelo de mercado perfeitamente competitivo, que tem por consequência uma alocação 

ineficiente de recursos pelo mercado livre” (RESENDE, 2012, p. 69). Dado isso, Barrionuevo 

(2015) destaca duas falhas importantes: (i) o poder de monopólio das empresas prestadoras de 

serviços, e (ii) as externalidades.   

Sobre o item (i), em um modelo de concorrência perfeita, as firmas competitivas são 

“tomadoras de preços”, isso significa que, as firmas não possuem poder para determinar os 

preços, logo eles são dados pelo mercado. Entretanto, na prática, isso raramente se aplica, o que 

se observa de fato, é uma concorrência imperfeita, na qual o mercado e o preço de determinado 

produto é controlado por uma única firma (monopólio) ou um conjunto pequeno delas 

(oligopólio). Nesse ambiente, onde há um monopólio ou um oligopólio, as firmas se defrontam 

com uma curva de demanda negativamente inclinada, e consequentemente, possuem a 
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capacidade de influenciar de forma direta os preços, o que é denominado poder de monopólio 

(RESENDE, 2012). 

Segundo Barrionuevo (2015), há mercados nos quais existem fortes barreiras à entrada, 

especialmente no que diz respeito ao alto investimento e largas economias de escala e escopo. 

Tais barreiras, por restringirem o número de prestadores nesses serviços, faz com que esses 

mercados formem monopólios ou oligopólios “naturais”.  

De acordo com Pindyck e Rubinfeld (2013), 

 

Um monopólio natural é uma empresa que pode arcar com toda a produção para o 

mercado com um custo inferior ao que existiria caso houvesse várias empresas. Se 

uma empresa possui monopólio natural, é mais eficiente deixar que ela sirva ao 

mercado sozinha do que ter várias empresas competindo (Ibid, p. 373-374). 

 

Deste modo, dado que existem mercados em que a estrutura mais eficiente é a de 

monopólio, é necessário a intervenção do Estado efetuando o controle de preços, como é o caso 

das empresas de serviços públicos, de forma a garantir que a população não tenha de enfrentar 

preços de monopólio e, portanto, prejudique seu bem-estar. 

No Brasil, na prestação de serviços de telecomunicações, distribuição de energia 

elétrica, transporte público aéreo, terrestre e aquaviário, entre outros serviços que, segundo o 

governo, possuem grande potencial para se tornar monopólios e oligopólios, o Estado exerce 

uma regulação direta, por meio das agências reguladoras, que surgiram na metade da década de 

1990 e na década seguinte, com o intuito de regular as empresas que atuam no setor de sua 

responsabilidade e garantir que a alocação de recursos se dê de forma ótima (RESENDE, 2012).  

Em relação à segunda falha de mercado supracitada, as externalidades, estas ocorrem, 

segundo Pindyck e Rubinfeld (2013, p. 619) “quando alguma atividade de produção ou de 

consumo tem um efeito indireto sobre outras atividades de consumo ou de produção, que não 

se reflete diretamente nos preços de mercado.” Assim, as externalidades podem ser negativas, 

isto é, quando determinada ação implica em custos para os demais agentes; e também podem 

ser positivas, quando a ação traz benefícios a terceiros. 

Quando as externalidades são positivas, isto é, quando a prestação de serviços traz um 

ganho social elevado, acima da soma dos ganhos privados, é importante que o governo exerça 

controle sobre os preços. Nesse caso, destacam-se mais especificamente as externalidades de 

rede.  
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Sobre isso Saintive e Chacur (2006) dizem que: 

 

(...) nos setores de infra-estrutura, além da tendência ao monopólio natural, ocorrem 

também externalidades de rede, ou seja, transações cujos benefícios ou custos sociais 

suplantam o benefício ou o custo para a empresa. Isso porque três aspectos emergem 

nas indústrias de rede: (a) a necessidade de expansão eficiente da rede, tendo em vista 
que um agente econômico não se recompensa com a adesão de outro a uma 

determinada rede; (b) com a evidência de economias de escala, demanda-se regulação 

de entrada para evitar a duplicação ineficiente de infra-estruturas; (c) como, em geral, 

as redes envolvem conexão com os agentes econômicos interessados nos fluxos de 

um determinado bem ou serviço, os administradores da rede possuem um significativo 

poder de mercado (Ibid, p. 7). 

 

Barrionuevo (2015) cita como exemplo de externalidade de rede, o serviço de telefonia 

celular. Na prestação desse serviço, os benefícios que são gerados para a sociedade quando há 

um novo assinante do serviço são maiores do que os benefícios gerados para empresa, pois 

aqueles assinantes que já existem irão ser previlegiados com a entrada de um novo membro, 

que talvez faça parte da sua rede de relacionamento, sem nenhum custo adicional. Portanto, 

nesses casos, é necessário que o Estado intervenha de modo a garantir o bem-estar da 

população. 

 

2.3 REAJUSTE DOS PREÇOS ADMINISTRADOS 

 

Os preços administrados são reajustados de várias formas, a depender do tipo de bem. 

Dessa forma, se faz necessário entender como se dá esse processo de reajuste, assim como as 

variáveis de influência, para então melhor compreender o comportamento de tais preços. Assim, 

a seguir, serão apresentados como são determinados os preços dos derivados de petróleo, 

energia elétrica e serviços telefônicos, que representam parte significante dos bens monitorados. 

 

2.3.1 Derivados de petróleo 

 

Conforme pôde ser observado na Figura 1, os derivados de petróleo (gasolina, diesel e 

gás de cozinha) representam, em conjunto, cerca de 4,33% do IPCA, o que equivale a 17,97% 

dos preços administrados. Além dessa importância no IPCA, Ferreira e Figueiredo (2002) 

ressaltam que alterações nos preços desses produtos exercem uma influência indireta sobre 

outros preços administrados, como por exemplo, passagens de ônibus e avião, energia elétrica, 
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etc. Ou seja, esses itens são importantes na composição dos custos de outros bens 

administrados.  

Apesar dos preços dos produtos que são derivados de petróleo terem sido 

desregulamentados em 2002, tais produtos ainda compõem o grupo de preços administrados 

pelo fato de serem determinados por um “quase-monopólio” (Petrobrás) sobre a produção e 

distribuição. Desta forma, os preços dos derivados de petróleo são determinados pela Petrobrás, 

podendo ou não acompanhar o preço internacional. (BCB, 2016b). Nos casos em que 

acompanha-se o preço internacional, a taxa de câmbio desempenha um papel importante no 

reajuste desses bens. 

 

2.3.3 Energia Elétrica 

 

 A energia elétrica corresponde a 3,62% do IPCA e 15,01% do total de preços 

administrados, conforme observou-se na Tabela 1. A regulação dos contratos de exploração do 

serviço público de distribuição de energia elétrica é de responsabilidade da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) e o reajuste tarifário anual é o principal mecanismo de atualização 

das tarifas desse setor, que tem por objetivo devolver o poder de compra das receitas das 

distribuidoras de energia. As receitas das empresas são divididas em custos não gerenciáveis 

(Parcela A) e custos gerenciáveis (Parcela B) (BCB, 2016b). 

  Os encargos setoriais e as compras de energia estão na parcela A. Em relação aos 

encargos setoriais, é da Aneel a reponsabilidade de fixar as cotas anuais a serem pagas pelos 

agentes ao longo do próximo ano. As compras de energia dependem das condições de oferta e 

demanda, da atualização dos contratos de médio e longo prazo (geralmente pelo IPCA) e, no 

caso da tarifa de Itaipu10, da taxa de câmbio (Ibid). 

 Já, a parcela B é composta por: despesas de operação e manutenção; remuneração do 

capital; cota de depreciação, despesas com investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e eficiência energética; e despesas com PIS/CONFINS11. Esses itens da parcela B são 

                                                             
10 Valor pago pelo governo brasileiro ao Paraguai pelo uso da energia excedente da Usina Hidrelétrica de Itaipu, 

um projeto binacional. A tarifa de Itaipu é estabelecida tendo em vista a cotação média do dólar verificada no 

exercício anterior ao da revisão tarifária anual.  
11 Siglas de dois tributos pertencentes à Constituição Federal nos artigos 195 e 239. PIS: Programas de Integração 

Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público; COFINS: Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social. 
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corrigidos pela variação do IGP-M12 observada nos 12 meses anteriores, descontando-se um 

fator de produtividade (Ibid). 

 

2.3.2 Serviços Telefônicos 

 

 Os preços dos serviços telefônicos, assim como os de energia elétrica, são regulados por 

contratos de concessão preestabelecidos entre o governo federal e as empresas prestadoras 

finais do serviço. No caso dos serviços telefônicos, fica a cargo da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) a definição dos percentuais de reajuste das tarifas de telefonia 

fixa. (Ibid). Como notou-se na Tabela 1, os serviços telefônicos representam cerca de 1,09% do 

IPCA e 4,5% do total dos preços administrados. 

 O Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), desde 2006, é o indicador utilizado 

no cálculo do reajuste das tarifas telefônicas, é composto por combinação de índices, entre os 

quais, IPCA, INPC13, IGP-DI14 e IGP-M15, sendo que o IPCA e o IPA16- Máquinas e 

equipamentos industriais representam 80% desse índice. Além disso, também é levado em 

consideração no reajuste a produtividade e um fator de amortecimento (que é utilizado para 

abrandar variações do IST superiores a 10%) (BCB 2016a/ 2016b). 

 

2.3.4 Demais preços administrados 

 

 Segundo o BCB (2016b), os demais preços administrados não possuem uma periocidade 

e reajustes definidos, assim, dependem do marco regulatório em que se inserem. Porém, por 

serem estabelecidos por contratos, a inflação passada exerce um papel fundamental na 

determinação dos reajustes.   

 

                                                             
12 Índice Geral de Preços do Mercado. 
13 Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
14 Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna. 
15 Índice Geral de Preços do Mercado. 
16 Índice de Preços por atacado. 
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2.2.1 Influência do Poder Executivo no reajuste dos preços administrados 

 

 Para Azevedo e Serigati (2015) “há evidências de que preços administrados têm sido 

utilizados de modo subordinado à política de controle da inflação e, em menor escala, como 

estratégia político-eleitoral” (Ibid, p.512). Para embasar tal afirmação, utiliza alguns 

argumentos, como por exemplo, o fato de o governo ter levado a zero a alíquota da Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)17, ao mesmo tempo em que a Petrobras 

anunciou um reajuste de 7,83% no preço da gasolina em junho de 2012, de forma a anular o 

efeito do aumento no preço da gasolina e, consequentemente, não pressionar a inflação (que já 

estava próxima a meta inflacionária estabelecida). 

O resultado da exoneração da CIDE e foi um aumento do consumo da gasolina em 

relação ao etanol, a limites superiores àqueles socialmente aceitáveis, além de suprimir os 

investimentos no etanol, o que contribui para agravar a crise que a indústria de álcool vivia na 

época. E, ainda, em consequência disso, aumentou-se o consumo da gasolina, o que levou a 

Petrobras a elevar o volume de importação desse combustível em 2013, e tendo em vista a 

defasagem dos preços administrados em relação aos internacionais, isso veio a colaborar para 

piorar a situação financeira da estatal que já estava prejudicada (Ibid). 

Assim sendo, segundo Azevedo e Serigati (2015), não é eficaz controlar a inflação 

manipulando os preços monitorados, uma vez que mesmo sem os reajustes devidos, as pressões 

que desencadeiam a elevação desses preços não se dissipam, dessa forma, é inevitável que os 

preços administrados sejam reajustados em determinado momento. Portanto, a pressão 

inflacionária, que se tentava outrora evitar, acontecerá em algum momento, “com o agravante 

de a oferta do serviço que sofreu a defasagem de preço estar ainda mais constrangida por falta 

de incentivos para investimentos e ampliação da capacidade produtiva” (Ibid, p. 515). 

De fato, como retrata-se bem na Figura 1, é o que ocorreu em 2015, no início do segundo 

mandato da presidente Dilma, quando houve um reajuste dos preços administrados de 18,07% 

que se encontravam defasados, levando a inflação brasileira a fechar em 10,67% no ano, a maior 

desde 2002, segundo IBGE.  

                                                             
17 Tributo que incide sobre a comercialização da gasolina, “cujo papel microeconômico é o de uma tarifa 

pigouviana. O consumo de gasolina está associado a algumas importantes externalidades negativas, sobretudo de 

natureza ambiental, como poluição do ar em zonas urbanas e emissão de gases de efeito estufa. em outras palavras, 

o custo privado de se produzir gasolina é inferior ao seu custo social, o que resulta em um consumo, na ausência 

de qualquer intervenção pública, superior ao que seria o socialmente desejável” (AZEVEDO E SERIGATI, 2015, 

p. 514). 
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Além disso, Barrionuevo (2015) destaca que, em determinados momentos, existe uma 

distorção no reajuste dos preços administrados em razão de objetivos políticos de curto prazo. 

Isso decorre do fato de que a população, na forma de consumidores, tende a preferir preços 

administrados mais baixos, como menores tarifas de água, transportes, energia, assim como 

preferem um índice de inflação mais baixo, apesar de pagarem mais impostos para financiá-las 

(na maioria das vezes, não possuem consciência disso).  

Sobre isso, Azevedo e Serigati (2015), argumentam que,  

 

Admitindo-se que o eleitorado avalia o político em exercício pelas condições que lhe 

afetam direta e contemporaneamente, o represamento de reajustes de preços 

administrados pode ser estratégico em momentos eleitorais ou de crise política, em 

que o valor do apoio popular é especialmente importante. Tal estratégia não surtiria 

efeito se o eleitor conseguisse avaliar que preços administrados seriam reajustados no 
futuro e que há custos econômicos derivados da distorção dos preços relativos (...). 

Contudo, o conhecimento necessário para estabelecer essas relações passa longe do 

alcance da maior parte do eleitorado, problema agravado pelo conflito de 

informações, muitas vezes estratégico, tão comum em períodos eleitorais. em síntese, 

é racional que a discricionariedade do executivo na determinação de preços 

administrados seja também utilizada para fins políticos eleitorais (Ibid, p. 515). 

 

Dessa forma, tendo em vista o sucesso eleitoral, observa-se que há uma manipulação 

por parte do governo federal nos preços administrados, segurando seus aumentos e 

consequentemente, mantendo a inflação em patamares baixos (dado que tais preços compõem 

parte significante do IPCA). “Assim, a busca da eficiência e equilíbrio macroeconômico são 

objetivos de segunda ordem” (BARRIONEUVO, 2015, p. 481).  

Ressalta-se que os preços os quais o poder público exerce tal poder são aqueles, 

sobretudo, de produtos e serviços de empresas estatais, como é o caso da Petrobras e a Empresa 

Brasileira de Correios, ou ainda, das empresas concessionárias que o governo ainda possui o 

poder de precificar, como por exemplo, as empresas de transporte urbano municipal. Essa 

discricionariedade se aplica em magnitude menor nos preços administrados como energia 

elétrica, pedágios, e telecomunicações, uma vez que existem contratos que definem como se 

darão os reajustes, e que contam com agências reguladoras, como a ANEEL e ANATEL, que 

em geral, são uma autarquia independente.  

Isto posto, Barrioneuvo (2015) buscou verificar se os preços administrados estavam de 

fato desajustados no período de dezembro de 2010 a junho de 2014, constatou que a 

“politização” no reajuste dos preços administrados é mais forte nos derivados do petróleo 

decorrente do fato de a Petrobras ser um monopólio controlado pelo governo federal, reforçando 

o que Azevedo e Serigati (2015) explicam no parágrafo acima. Dessa maneira, os autores 

relatam que:  



34 
 

 
Pode-se observar que o óleo diesel, que representa apenas 0,13% do IPCA, teve seus 

preços reajustados em valor semelhante ao do IPCA (28% contra 24% no período jan-

2011 a jun-2014). Já a gasolina (3,86%), o gás de botijão (1,09%) e a própria energia 

elétrica residencial (2,67%), que têm peso significativo no IPCA (total de 7,62%), 

tiveram, ou redução nominal, ou reajuste significativamente abaixo do IPCA, 15% 

contra inflação acumulada de 24%. Na inexistência de choques de produtividade, é 
difícil afastar a hipótese de populismo tarifário para conter a inflação abaixo do “teto 

da meta” e ganhar lealdades eleitorais (Ibid, p. 486).  

 

Azevedo e Serigati (2015) ainda destacam que, foi no primeiro mandato de Dilma que 

a intervenção do governo sobre os preços administrados atingiu seu ponto mais alto, entretanto, 

foi em 2007, no segundo mandato do presidente Lula, que os preços monitorados começaram 

a ser utilizados como ferramenta de controle inflacionária, onde nota-se o início de um desvio 

da política macroeconômica, com uma política fiscal e monetária menos restritiva. E, tendo isso 

em vista, Azevedo e Serigati (2015) concluem que: 

 

A política de reajustes de preços administrados do primeiro mandato da Presidente 

Dilma foi marcada pela subordinação da política setorial, à qual os preços relativos 

administrados deveriam servir, e à política macroeconômica de curto prazo, em 

particular ao atendimento das metas de inflação. A estratégia é, ao mesmo tempo, 

ineficaz para o controle da inflação a médio e longo prazos, como indicam as 

projeções de inflação para 2015, e também prejudicial às decisões de investimento e 

consumo, que se apoiam nos preços relativos para a sua orientação (Ibid, p.527). 

 

Contudo, destacam que, o principal problema não é o governo ter o poder de determinar 

os preços de alguns bens e serviços, pois tal poder é de serventia para tornar políticas públicas 

de diversas naturezas mais eficazes, como é o caso da política industrial ou tecnológica. Mas, 

o problema, de fato, está no abuso da discricionariedade concedida ao Poder executivo de 

determinar tais preços (Ibid). 

 

2.4 PREÇOS ADMINISTRADOS E O RMI 

 

Alguns autores18 argumentam que a elevada participação dos bens monitorados no IPCA 

afeta, de maneira negativa, a eficiência do RMI brasileiro, uma vez que esses tipos de bens, 

como visto, não são determinados pelas condições de oferta e demanda, como é o caso dos bens 

denominados livres. Dessa forma, argumenta-se que a taxa de juros brasileira poderia estar 

                                                             
18 Aidar (2006), Mendonça (2007) e Carrara e Corrêa (2012). 
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fixada a níveis mais amenos, caso tais preços não compusessem o IPCA. Portanto, nesta seção, 

serão expostas as visões e críticas de diferentes teóricos sobre como os preços monitorados 

comprometem a eficiência do RMI. 

Aidar (2006), ao analisar o comportamento dos preços administrados em relação aos 

preços livres no período entre janeiro de 1999 e maio de 2006, constatou que os preços 

monitorados apresentavam elevações superiores em relação aos demais preços da economia (de 

fato, como verifica-se na Figura 1, até 2006, os preços monitorados apresentavam uma trajetória 

acima da dos preços livres) e por isso, as autoridades monetárias deveriam diferenciar a origem 

dos choques inflacionários, isto é, se proviam dos preços monitorados ou dos livres. Caso 

houvesse tal diferenciação, a economia poderia sofrer menos com consequências desnecessárias 

resultantes de uma política monetária contracionista. 

Aidar (2006) sustenta que os preços administrados constituem um mecanismo de rigidez 

no regime de metas de inflação, pois o fato dos preços monitorados serem insensíveis às 

condições de oferta e demanda significava que parte considerável do IPCA não respondia de 

forma devida a uma elevação da taxa de juros (instrumento principal do RMI), o que gera, 

consequentemente, uma perda da eficiência da política monetária (Ibid). 

Diante disso, a autoridade monetária deveria praticar uma política mais restritiva para 

atingir a meta, e como resultado, obter-se-ia taxas de juros acima do necessário para conter o 

nível de preços. A mesma conclusão foi obtida por Carrara e Corrêa (2012): “os formuladores 

de política são obrigados a elevar a um nível mais alto os juros (SELIC) para reprimir 

excessivamente os preços livres, de forma a compensar a forte pressão exercida pelos preços 

monitorados” (Ibid, p. 457). 

Dessa maneira, Aidar (2006) atribuiu aos preços administrados a culpa pela elevada taxa 

de juros do período (janeiro de 1999 a agosto de 2006), pois acreditava que as autoridades 

monetárias respondiam com elevação da taxa de juros aos choques provenientes dos preços 

monitorados.  

Mendonça (2007) utilizou do mesmo argumento, segundo ele, a Selic não estaria sendo 

utilizada de forma adequada. O correto, então, seria que o BCB levasse somente em 

consideração pressões de demanda provenientes de elevações nos preços livres. Para testar essa 

concepção, construiu um modelo econométrico, que veio além de indicar que os preços livres 

apresentam uma maior sensibilidade a impulsos da taxa de juros do que os preços monitorados, 

também constatou-se uma significativa resposta dos juros aos preços administrados, ou seja, 

parte dos movimentos da Selic decorreriam de pressões oriundas dos preços monitorados. 

Portanto, tais preços representariam um entrave em possíveis reduções da Selic. 
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Figueiredo e Ferreira (2002), por meio de uma equação, projetaram a evolução da Selic 

caso os preços monitorados tivessem apresentado o mesmo comportamento dos preços livres 

no período analisado (setembro de 1999 a setembro de 2002). Assim, o resultado obtido foi 

que: “a política monetária poderia ter sido consideravelmente mais amena caso os preços 

administrados apresentassem um comportamento semelhante ao dos preços livres” (Ibid, p. 24). 

A corroborar com tal argumento, Carrara e Correa (2012) através do seu modelo 

econométrico, concluem que: 

 

Mantém-se, assim, a SELIC em um nível superior àquele que seria necessário se todos 

os preços fossem livres. Em consequência dos juros elevados, a demanda agregada é 

reprimida, o que, por sua vez, acaba gerando redução da taxa de crescimento 

econômico e um possível aumento da dívida pública, já que a mesma é vinculada à 

SELIC (Ibid, p.457). 

 

 Entretanto, Figueiredo e Ferreira (2002) expõem que apesar de movimentos da taxa de 

juros não serem completamente eficazes diante da inflação de preços administrados, o BCB 

deveria neutralizar seus efeitos secundários. 

Tendo isso em vista, segundo o BCB (2016b), a autoridade monetária não tenta reverter 

o choque primário dos preços monitorados, mas sim tem por objetivo acomodá-lo, enquanto 

neutraliza os efeitos secundários. Estes ocorrem porque um aumento dos preços administrados 

pode significar um impacto ao longo da cadeia produtiva e de distribuição, pois parte importante 

desses preços, como energia e combustíveis, são fatores de produção e provisão de outros bens 

e serviços. A grandeza desses efeitos irá depender do grau de ociosidade da economia. 

Portanto, Figueiredo e Ferreira (2002), concluem que: 

 

Embora a Autoridade Monetária não deva reagir aos efeitos primários do choque, ela 

deve impedir a propagação de seus efeitos, uma vez que esses poderiam afetar o nível 

de preços da economia. Sendo assim, o choque dos preços administrados provoca a 

reação do Banco Central, na forma de uma elevação da taxa Selic, com o objetivo de 

inibir os efeitos secundários desse choque (Ibid, p. 23). 

 

Porém, para Mendonça (2007), uma economia que possui uma das taxas de juros mais 

elevadas do mundo, “é questionável (...) o argumento que é preciso neutralizar, pela elevação 

na taxa Selic, os efeitos secundários dos choques causados pelos preços administrados” (Ibid, 

p. 447).  

E, ainda, acrescenta que o problema não está em ter a Selic como principal instrumento 

de política monetária, mas sim no fato de usá-la para combater todos os tipos de inflação, que 
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no caso da inflação dos preços administrados, seria uma inflação de custos, isto é, à capacidade 

das empresas de aumentarem seus preços mesmo quando a demanda está em níveis baixos.  

Outro ponto que não deve ser negligenciado, segundo Mendonça (2007), é o fato de os 

contratos concederem certa proteção às empresas, pois permitem a manutenção da renda por 

meio da elevação dos preços, logo, há um componente inercial na inflação dos preços 

administrados. E, diante disso, a taxa de juros não seria o instrumento correto para combater 

uma inflação de preços monitorados.  

Figueiredo e Ferreira (2002), por sua vez, também destacaram que:  

 
(...) boa parte dos preços administrados no Brasil tem caráter eminentemente inercial 

porque seus reajustes são regidos por contratos que estão atrelados ao comportamento 

passado de índices gerais de preços. Dessa forma, tais preços tendem a apresentar um 

certo grau de persistência (Ibid, p.18). 

 

 Mendonça (2007) também chamou a atenção para o fato de parte dos preços 

administrados serem reajustados de acordo com a inflação passada dos IGPs (Índice Gerais de 

Preços) e serem sensíveis as variações da taxa de câmbio e aos preços internacionais do 

petróleo, reforçando que os preços monitorados representam uma rigidez na inflação brasileira, 

e por isso, exige um maior custo social, isto é, a Selic em altos patamares, para que ocorra um 

processo de desinflação.  

Aidar (2006) defende, tendo em vista os resultados da sua pesquisa, que enquanto os 

valores passados da própria variável e a taxa de câmbio se mostraram importantes na 

determinação dos movimentos dos preços administrados, a taxa de juros apresentou uma fraca 

influência, corroborando a hipótese que elevações na Selic não devem ser realizadas quando a 

inflação provém dos preços administrados.  

 É importante ressaltar a relação taxa de câmbio-preços administrados. Nota-se que 

devido à relação estreita do câmbio com os IGPs (que são utilizados como indexadores de 

alguns bens monitorados), e ligado ao fato de as variações cambiais possuir uma relação direta 

na determinação de alguns preços administrados, a taxa de câmbio demonstrou-se uma variável 

de grande importância na previsão de tais preços e, portanto, para a inflação brasileira. Além 

disso, a taxa de câmbio também mostrou-se importante nas oscilações dos preços livres, pois 

esses possuem uma relação direta com as variações cambais (Ibid). 

Entretanto, Figueiredo e Ferreira (2002), destacam que, há uma discrepância entre o 

repasse cambial nos preços livres e preços monitorados. Assim, explicam que:  

 

O impacto de alterações na taxa de câmbio sobre os preços administrados tende a ser 

diferente do impacto sobre os preços livres, tanto em termos de magnitude quanto em 
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termos de defasagem. Com relação à magnitude, dada a menor sensibilidade às 

condições de demanda, o repasse ao preço administrado tende a ser maior que ao preço 

livre, supondo uma parcela do custo dependente do câmbio similar entre os bens. No 

caso da defasagem de repasse para os preços administrados, essa dependerá dos 

contratos (...) (Ibid, p. 18). 

 

Deste modo, Figueiredo e Ferreira (2002), constataram por meio de uma análise 

econométrica, que existe uma diferença entre a inflação dos preços administrados e a inflação 

dos preços livres e parte dessa diferença é explicada pela desvalorização cambial, pois o repasse 

cambial para os preços administrados seria mais elevado do que o repasse destinado aos preços 

livres, conforme explicado acima. 

Isto posto, Aidar (2006), após analisar os resultados do seu modelo, concluiu que:  

 

(...) o Bacen não está trabalhando de maneira correta mantendo a taxa Selic em um 

patamar tão elevado. As taxas de juros reais da economia brasileira permanecem em 

níveis altíssimos e isso vem onerando muito mais o desempenho do produto do que 

ajudando a trajetória inflacionária. Dois fatores apresentam enorme relevância na 

trajetória futura dos preços, as variações cambiais e a trajetória dos preços 

administrados. Como a taxa de juros não vem obtendo êxito no controle dessas 

variáveis, pode-se, então, permitir uma queda mais acentuada da taxa Selic e, 

consequentemente, melhorar as taxas de crescimento do Brasil (Ibid, p. 64).  

 

Portanto, tendo em vista o debate acima apresentado, identifica-se a necessidade de 

verificar se os preços administrados, em um cenário recente, têm contribuído para a elevação 

da taxa de juros brasileira e, consequentemente, implicando em uma perda de eficiência do 

RMI. Dessa forma, no próximo capítulo será realizada uma análise empírica a fim de buscar 

sanar tal questionamento. 
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CAPÍTULO 3 - RELAÇÃO ENTRE PREÇOS ADMINISTRADOS E A 

EFICIÊNCIA DO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL NO PERÍODO 

1999 A 2018: UMA AVALIAÇÃO PELO MODELO VAR 

 

 Este capítulo busca, por meio de um modelo econométrico, analisar se, de fato, os 

preços administrados constituem uma obstrução do mecanismo de transmissão de política 

monetária no Brasil e, portanto, comprometem a eficiência do RMI. O modelo utilizado foi o 

modelo de vetores autoregressivos (VAR) e as variáveis que compuseram são apresentadas 

abaixo no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Descrição das variáveis utilizadas no modelo 
VARIÁVEIS ESPECIFICAÇÕES FONTE 

IPCA 

Monitorados 

Preços Administrados do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo acumulados - (% a.m.) 
BCB 

IPCA Livres 
Preços Livres do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

acumulados - (% a.m.) 
BCB 

Selic Taxa de juros fixada pelo Copom- média móvel - (% a.a.) BCB 

Câmbio 
Taxa de câmbio comercial - dólar americano (compra) - R$/US$ 

- média trimestral 
BCB 

PIB 
Produto Interno Bruto - preços de mercado - variação real - ref. 

2010 - (%) – trimestral 
IBGE 

Fonte: Elaboração própria.  

 

O período de análise corresponde ao primeiro trimestre de 1999 ao segundo trimestre 

2018, último período para os quais os dados estavam disponíveis. É importante ressaltar que 

devido ao fato da mensuração do PIB ser trimestral, as demais variáveis que foram utilizadas 

também foram trabalhadas trimestralmente. Por fim, para a realização dos procedimentos 

econométricos, utilizou-se o software EViews8. 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO MODELO E SEUS PROCEDIMENTOS 

 

Segundo Gujarati (2011), dado um modelo econométrico multivariado, no qual suas 

variáveis apresentam uma relação de simultaneidade, as mesmas deveriam ser tratadas de forma 

igual, ou seja, a princípio, não haveria qualquer diferença entre variáveis endógenas e exógenas, 

como ocorre em outros modelos econométricos. Tendo isso em vista, o modelo VAR busca 

compreender a relação de simultaneidade que existem entre as variáveis consideradas 
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endógenas. Em tal modelo, tais variáveis seriam influenciadas pelos seus valores defasados, 

assim como os valores defasados das outras variáveis. 

Bueno (2011), explica que, os modelos econômicos, em sua maioria, são formados por 

meio de diversas variáveis e, por isso, o VAR seria um modelo adequado, pois “o vetor 

autorregressivo permite que se expressem modelos econômicos completos e se estimem os 

parâmetros desse modelo” (Ibid, p. 195). 

Gujarati (2011) destaca alguns pontos positivos do VAR, como (i) o fato de todas as 

variáveis do VAR serem endógenas, ou seja, não haver a necessidade de diferenciação entre 

variáveis endógenas e exógenas, o VAR é considerado um método simples; (ii) sua estimação 

também é de pouca complexidade; (iii) e, na maioria das vezes, o VAR proporciona previsões 

melhores do que aquelas geradas por modelos de alta complexidade de equações simultâneas. 

O VAR conta com algumas condições que devem ser cumpridas para a realização do 

modelo. São elas: 

i) Estacionariedade das variáveis – as variáveis devem apresentar uma média e variância 

constantes ao longo do tempo, ou seja, devem ser estacionárias, pois, dessa forma, 

conseguem absorver efeitos de possíveis choques  (Ibid). 

Para verificar se a série temporal é estacionária, se faz necessário analisar se existe ou 

não raiz unitária na mesma, caso exista, a série será não estacionária e, portanto, será necessário 

torna-la estacionária (Ibid). Existem vários testes de raiz unitária, ou seja, vários testes de 

estacionariedade. O mais utilizado é o teste ADF (Dickey-Fuller Aumentado), que segundo 

Bueno (2011), consiste em estimar um modelo com as variáveis autorregressivas como uma 

forma de encontrar os desvios da série temporal em relação à sua média. Será utilizado como 

critério adicional ao teste ADF, o teste PP (Phillips-Perron), de forma a auxiliar a conclusão, 

em alguns casos, se a série é estacionária ou não. 

 

ii) Seleção do modelo – é importante definir o número de defasagens do modelo, pois, 

segundo Gujarati (2011), a inclusão de vários termos defasados consumirá graus de 

liberdade, assim como incluir muitas defasagens levará a erros de especificação. 

Desse modo, se faz necessário definir, através do critério de Akaike, critério de 

informação Schwarz ou Hannan-Quinn o número de defasagens adequadas. 

 

iii) Condição de estabilidade - o modelo VAR deve ser estável. Assim, deve-se verificar 

se as raízes unitárias estão dentro do círculo unitário, caso exista uma ou mais raízes 
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fora do círculo, significa que o modelo não apresenta estabilidade e, logo, não está 

ajustado de maneira eficiente. 

 

iv) Ordenamento ótimo das variáveis – é necessário definir ainda qual o melhor 

ordenamento para as variáveis explicativas. Para isso, será utilizado o teste de 

Causalidade de Granger em Bloco, observando-se os valores de Qui-Quadrado (𝜒2) 

e ordenando-os do menor para o maior, de maneira a ordenar as variáveis mais 

endógenas para as menos endógenas. 

Além disso, será aplicado na série temporal o teste de causalidade de Granger com o 

objetivo de analisar se uma variável influencia na previsão de valor futuro de outra variável. 

Conforme Gujarati (2011),  

 

Em termos mais gerais, uma vez que o futuro não pode prever o passado, se a variável 

X (Granger) causa a variável Y, variações em X deveriam preceder variações em Y. 

Portanto, em uma regressão de Y sobre outras variáveis (incluindo seus próprios 
valores passados), se incluirmos os valores passados ou defasados de X e ele 

aprimorar significativamente a previsão de Y, poderemos dizer que X (Granger) causa 

Y. Uma definição similar aplica-se se Y (Granger) causa X (Ibid, p. 649). 

 

Após a estimação do VAR, respeitando as condições do modelo acima descritas, os 

resultados gerados serão analisados por meio da Função Impulso Resposta (FIR) e da 

Decomposição da Variância. 

 De acordo com Margarido (2004), a FIR, descreve a resposta de uma variável a um 

impulso advindo de outra ao longo do tempo, com todas as demais variáveis do sistema 

mantidas constantes. Além disso, permite “verificar não somente a magnitude desse impacto 

sobre as demais variáveis, como também seu horizonte temporal” (Ibid, p. 98).  

Já, a decomposição da variância, conforme Margarido et. al. (2004) 

 

(...) mostra o comportamento dinâmico apresentado pelas variáveis econômicas. Mais 

especificamente, este instrumental permite separar a variância do erro de previsão 

para cada variável em componentes que podem ser atribuídos pelas demais variáveis 

endógenas isoladamente (Ibid, p. 272). 

 

Desta forma, trata de responder qual o percentual, isto é, a proporção, da variância do 

erro de previsão atribuída aos choques de uma variável em detrimento aos choques nas demais 

variáveis do modelo (BUENO, 2011). E, conforme apresentado por Enders (1995, apud 

AIDAR, 2006), se choques em uma variável Z não são capazes de explicar a variância do erro 

de previsão da variável Y, diz-se que a sequência Y é exógena. Caso contrário, é endógena. 
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3.2 RESULTADOS DO MODELO 

 

Para cumprir o principal objetivo deste trabalho, isto é, verificar se a presença dos preços 

monitorados no IPCA tem comprometido a eficiência do RMI brasileiro, será utilizado o 

modelo VAR como já mencionado na seção acima. Entretanto, antes disso, é necessário 

apresentar e avaliar as propriedades estatísticas das séries que serão utilizadas. Assim, é preciso 

realizar, primeiramente, os testes de estacionariedade, a fim de averiguar o comportamento das 

séries ao longo do tempo e verificar se as séries são estacionárias ou não.  

Na Tabela 2 mostra-se os resultados dos testes de raiz unitária, tanto do teste ADF 

quanto do teste PP.  

 

Tabela 2: Testes de Raiz Unitária (ADF E PP) 

IPCA MONITORADOS 

Modelo 

TESTE ADF TESTE PP 

Estatística Estatística 

  t   t (1%) t (5%)  t  t (1%) t (5%) 

I(0) 

Intercepto -5,9674 -3,5178 -2,8996 -5,8932 -3,5178 -2,8996 

Intercepto e 

Tendência -6,2004 -4,0817 -3,4692 -6,1576 -4,0817 -3,4692 

Sem Intercepto e                                 
sem Tendência -2,5222 -2,5962 -1,9452 -3,3995 -2,5953 -1,9451 

IPCA LIVRES 

Modelo 

TESTE ADF TESTE PP 

Estatística Estatística 

  t   t (1%) t (5%)  t  t (1%) t (5%) 

I(0) 

Intercepto -3,5490 -3,5203 -2,9007 -5,8178 -3,5178 -2,8996 

Intercepto e 
Tendência -3,5895 -4,0851 -3,4709 -5,8335 -4,0817 -3,4692 

Sem Intercepto e                                 

sem Tendência -1,4082 -2,5962 -1,9452 -2,8312 -2,5953 -1,9451 

SELIC 

Modelo 

TESTE ADF TESTE PP 

Estatística Estatística 

  t   t (1%) t (5%)  t  t (1%) t (5%) 

I(0) 

Intercepto -1,1159 -3,5203 -2,9007 -3,1697 -3,5178 -2,8996 

Intercepto e 

Tendência -2,4553 -4,0851 -3,4709 -3,7561 -4,0817 -3,4692 

Sem Intercepto e                                 

sem Tendência -1,0599 -2,5962 -1,9452 -2,3719 -2,5953 -1,9451 

I(1) 

Intercepto -8,0454 -3,5203 -2,9007 -4,3462 -3,5191 -2,9001 

Intercepto e 

Tendência -7,8549 -4,0851 -3,4709 -4,2693 -4,0834 -3,4700 

Sem Intercepto e                                 

sem Tendência -8,0862 -2,5962 -1,9452 -4,3393 -2,5957 -1,9451 
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(CONTINUAÇÃO) 

TAXA DE CÂMBIO 

Modelo 

TESTE ADF TESTE PP 

Estatística Estatística 

  t   t (1%) t (5%)  t  t (1%) t (5%) 

I(0) 

Intercepto -0,9836 -3,5203 -2,9007 -1,2475 -3,5178 -2,8996 

Intercepto e 
Tendência -1,2221 -4,0851 -3,4709 -1,4607 -4,0817 -3,4692 

Sem Intercepto e                                 

sem Tendência 0,6445 -2,5962 -1,9452 0,5993 -2,5953 -1,9451 

I(1) 

Intercepto -6,2831 -3,5203 -2,9007 -5,0469 -3,5191 -2,9001 

Intercepto e 

Tendência -6,2791 -4,0851 -3,4709 -4,9834 -4,0834 -3,4700 

Sem Intercepto e                                 

sem Tendência -6,2264 -2,5962 -1,9452 -5,0622 -2,5957 -1,9451 

PIB 

Modelo 

TESTE ADF TESTE PP 

Estatística Estatística 

  t   t (1%) t (5%)  t  t (1%) t (5%) 

I(0) 

Intercepto -2,3216 -3,5242 -2,9024 -2,5110 -3,5178 -2,8996 

Intercepto e 

Tendência -2,8806 -4,0906 -3,4734 -2,7954 -4,0817 -3,4692 

Sem Intercepto e                                 
sem Tendência -1,6844 -2,5975 -1,9454 -1,9835 -2,5953 -1,9451 

I(1) 

Intercepto -7,7354 -3,5229 -2,9018 -6,3114 -3,5191 -2,9001 

Intercepto e 
Tendência -7,6721 -4,0887 -3,4726 -6,2843 -4,0834 -3,4700 

Sem Intercepto e                                 

sem Tendência -7,7901 -2,5970 -1,9453 -6,3532 -2,5957 -1,9451 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da Pesquisa. 

 

Os resultados obtidos mediante aos testes de raiz unitária, observados na Tabela 2, 

permitiram chegar à seguinte conclusão: as variáveis IPCA monitorados e IPCA livres se 

mostraram estacionárias em nível, isto é, integradas de ordem zero, I (0) a um nível de 

significância de 5%. Em contrapartida, as variáveis Selic, PIB e a taxa de câmbio se mostraram 

estacionárias em primeira diferença, mostrando-se integradas de primeira ordem, I (1) a um 

nível de significância de 1% e, portanto, será necessário diferenciá-las antes de estimar o 

modelo. 

A próxima etapa foi a seleção do modelo, a fim de verificar o número de defasagens a 

serem utilizadas. Dessa forma, por meio do recurso Lag Length Criteria foi constatado, com 

base nos critérios de Akaike (AIC), Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ), que o melhor modelo 

em ambos os casos é o com uma defasagem. A Tabela 3 traz os resultados do Teste de 

Defasagens. 
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Tabela 3:Teste de Defasagens no VAR padrão 

Lag LR FPE AIC SC HQ 

0 NA  0,339786 13,10994 13,27054 13,17373 

1 141,7175   0.075972*   11.60989*   12.57353*   11.99266* 

2 39,10233 0,080876 11,66142 13,4281 12,36317 

3 24,07195 0,108788 11,92993 14,49964 12,95065 

4   46.98344* 0,089921 11,68537 15,05811 13,02506 

5 32,93811 0,095196 11,65106 15,82684 13,30973 

6 23,33827 0,123288 11,76693 16,74574 13,74458 

7 23,51847 0,156085 11,7895 17,57134 14,08612 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 Após determinado o número de defasagens do modelo, se faz necessário verificar sua 

estabilidade. Por meio do recurso AR Roots Graph, verificou-se que todas as raízes se 

encontram dentro do círculo unitário. Portanto, conclui-se que o modelo é estável e que está 

ajustado corretamente, como visto na Figura 2, que mostra o Teste de Estabilidade Estrutural 

do modelo.  

 

 
Figura 2: Teste de Estabilidade Estrutural em relação ao VAR 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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Por fim, é preciso ordenar as variáveis. Deste modo, via o recurso Granger 

Causality/Block Exogeneity Wald Tests, averiguou-se que as variáveis deveriam ser ordenadas 

da seguinte maneira, (observando os valores de 𝜒2 do menor para o maior): IPCA monitorados, 

Taxa de Câmbio, PIB, IPCA livres e Selic, conforme verificado na Tabela 4, que traz os 

resultados do Teste de Causalidade de Granger em Bloco. 

 

Tabela 4: Teste de Causalidade de Granger em Bloco 

Variável dependente: IPCA Monitorados 

Excluído 𝝌𝟐 

Taxa de Câmbio 8,5415 

PIB 0,1155 

Selic 0,0106 

IPCA Livres 0,0237 

Total 9,1004 

Variável dependente: IPCA Livres 

Excluído 𝝌𝟐 

IPCA Monitorados 0,0032 

Taxa de Câmbio 24,5311 

PIB 0,7146 

Selic 0,0566 

Total 25,3768 

Variável dependente: Selic 

Excluído 𝝌𝟐 

IPCA Monitorados 0,1588 

Taxa de Câmbio 8,6086 

PIB 5,7238 

IPCA Livres 6,2989 

Total 25,7596 

Variável dependente: Taxa de Câmbio 

+ 𝝌𝟐 

IPCA Monitorados 0,0028 

PIB 4,0128 

Selic 0,6292 

IPCA Livres 11,0299 

Total 15,6927 

Variável dependente: PIB 

Excluído 𝝌𝟐 

IPCA Monitorados 0,2146 

Taxa de Câmbio 2,7655 

Selic 17,6162 

IPCA Livres 0,2969 

Total 24,8525 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
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3.2.1 Teste de Causalidade de Granger 

 

A fim de verificar a hipótese deste trabalho, isto é, se os preços administrados 

influenciam na eficiência do RMI, faz necessário ressaltar alguns resultados do Teste de 

Causalidade de Granger, demonstrados na Tabela 5 abaixo. Ressalta-se que para realização do 

teste foram utilizadas duas defasagens. 

Tabela 5: Teste de Causalidade de Granger em Bloco 

Hipótese Nula Obs Probabilidade 

Câmbio não causa, no sentido Granger, o IPCA Monitorados 
75 

0,0018 

IPCA Monitorados não causa, no sentido Granger, o Câmbio 0,8708 

Selic não causa, no sentido Granger, o IPCA Monitorados 
75 

0,7313 

IPCA Monitorados não causa, no sentido Granger, a Selic 0,0446 

IPCA Livres não causa, no sentido Granger, o IPCA Monitorados 
76 

0,2840 

IPCA Monitorados não causa, no sentido Granger, o IPCA Livres 0,4945 

IPCA Livres não causa, no sentido Granger, o Câmbio 
75 

0,0948 

Câmbio não causa, no sentido Granger, o IPCA Livres 0,0003 

IPCA Livres não causa, no sentido Granger, a Selic 
75 

0,0002 

Selic não causa, no sentido Granger, o IPCA Livres 0,4252 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota-se, conforme Tabela 5, que o câmbio causa no sentido Granger os preços 

administrados, isto significa que variações no câmbio precedem variações nos preços 

administrados. Tal causalidade, como visto até aqui, é um resultado esperado dada a relação 

fundamental entre a taxa de câmbio e os preços administrados. Em contrapartida, a relação 

inversa não se verifica, esse resultado também é conforme previsto. 

No que se refere à relação entre os preços monitorados e a Selic, considerando um nível 

de significância de 5%, tem-se que a Selic não causa os monitorados. Mas, quando se observa 

a relação no sentido contrário, tem-se que alterações nos preços monitorados precedem as 

alterações na Selic. Esse é um resultado importante para a hipótese deste trabalho, pois sugere 

que o BCB estaria utilizando a taxa de juros como ferramenta de resposta às pressões 

inflacionárias advindas dos preços administrados.  

No que diz respeito aos preços livres e a Selic, tem-se que os preços livres causam a 

Selic. Tal relação é esperada e é coerente teoricamente, haja vista que a Selic é o meio utilizado 

para controlar a inflação no RMI. Contudo, quando se observa a mesma relação, mas em direção 

oposta, tem-se um resultado inusitado: a Selic não causa os preços livres. O que o resultado 

indica, na verdade, é que é a taxa de câmbio que estaria precedendo os preços livres. Dessa 
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forma, isso implicaria dizer, com base apenas no Teste de Causalidade de Granger, que a Selic 

não teria sido eficaz para conter a inflação brasileira e, consequentemente, o RMI não tem sido 

eficiente. Entretanto, para embasar tal informação é necessário analisar os demais resultados do 

modelo. 

 

3.2.2 Decomposição da Variância 

 

Por meio da decomposição da variância dos preços administrados demonstrada na 

Tabela 6 abaixo, observa-se que, após dez períodos, as variações nos preços monitorados são 

explicados sobretudo por mudanças na própria variável (86,11%) e que a Selic possui uma 

irrelevante influência sobre tais preços (0,06%). Com base nesse resultado, seria possível 

concluir que os preços monitorados tornam o IPCA menos sensível aos impulsos da taxa de 

juros, conforme já esperado e fundamentado no início deste capítulo. E ainda, o fato da 

desprezível influência da Selic para explicar as variações nos preços administrados, vem a 

corroborar todo fundamento teórico exposto até aqui, isto é, uma elevação no nível de tais 

preços não deveria ser combatida com um aumento da taxa de juros.  

Tabela 6: Decomposição da Variância do IPCA Monitorados 

Período 
IPCA 

Monitorados 
Taxa de Câmbio PIB IPCA Livres Selic 

1 100,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

2 92,291240 7,563094 0,120001 0,017685 0,007979 

3 88,064310 10,772060 0,271787 0,883691 0,008152 

4 86,948390 10,830820 0,301874 1,903642 0,015275 

5 86,520100 10,924740 0,304207 2,208956 0,042004 

6 86,248750 11,148070 0,330660 2,214980 0,057547 

7 86,150100 11,218390 0,347902 2,224633 0,058973 

8 86,128420 11,217860 0,350393 2,243857 0,059464 

9 86,116670 11,221990 0,350459 2,249974 0,060905 

10 86,108550 11,228550 0,351409 2,249966 0,061526 
Ordenamento de Cholesky: IPCA-Monitorados Taxa de Câmbio PIB IPCA-Livres Selic 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Ademais, também como esperado, há uma grande relevância do câmbio na trajetória 

dos preços administrados (11,23%), essa relação não se deve somente ao fato de que alguns 

desses bens possuírem forte ligação com a taxa de câmbio19, como é o caso, por exemplo, do 

                                                             
19 Vide seção 2.3 – Reajuste dos Preços Administrados. 
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petróleo e da energia elétrica, mas, deve-se ainda a influência dos IGPs20 na fixação de tais 

preços.  

A Tabela 7 mostra os resultados da Decomposição da Variância dos preços Livres. 

Tabela 7: Decomposição da Variância do IPCA Livres 

Período 
IPCA 

Monitorados 
Taxa de Câmbio PIB IPCA Livres Selic 

1 0,978695 1,315524 8,499182 89,206600 0,000000 

2 2,046271 21,239160 7,993781 68,684300 0,036486 

3 2,132607 27,114320 7,858909 62,854860 0,039305 

4 2,079805 26,726540 7,738282 63,369530 0,085837 

5 2,085046 26,859630 7,661445 63,228440 0,165440 

6 2,090378 27,289740 7,676660 62,742730 0,200489 

7 2,087892 27,398640 7,697882 62,613340 0,202239 

8 2,086778 27,384860 7,698174 62,626200 0,203989 

9 2,087051 27,391990 7,695905 62,617370 0,207693 

10 2,087137 27,404500 7,696713 62,602590 0,209064 
Ordenamento de Cholesky: IPCA-Monitorados Taxa de Câmbio PIB IPCA-Livres Selic 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Já, ao examinar as variações dos preços livres, demonstradas na Tabela 7, percebe-se 

que, assim como nos preços monitorados, a taxa de câmbio também desempenha um papel 

importante na previsão da trajetória dos preços livres, cerca de 27,40%. Tal resultado é dentro 

do previsto, pois sabe-se que, por exemplo, uma desvalorização cambial resulta em um impacto 

direto nos custos das mercadorias que utilizam insumos importados e, consequentemente, faz 

com que seus preços se elevem21. Em conclusão, isso indica que fatores da oferta são 

importantes na explicação da inflação brasileira. Essa conclusão assemelha-se com as 

características do RMI defendidas por Serrano (2010), isto é, que “o núcleo da inflação é de 

custos”. (Ibid, p.68). Ratificando isso, Gomes e Aidar (2004) argumentaram: 

Diferentemente do processo inflacionário das economias centrais, cujo 

componente de demanda é o principal causador de variações nos preços, o 

caso brasileiro caracteriza-se por possuir um componente de oferta muito 

presente na determinação do nível de preços. Em outras palavras, o processo 
inflacionário do país possui um fator de custos considerável, o qual fica 

perceptível na presença de uma desvalorização cambial que nos países centrais 

afeta diretamente a demanda, mas nas economias emergentes afeta, além da 

demanda, os custos de diversos fatores (Ibid, p.14,15). 

                                                             
20 Os IGPs possuem relação direta com o dólar americano. 
21 Além disso, com o dólar em patamar elevado, há uma tendência de aumento nas exportações, e isso pode gerar 

pressões inflacionários pelo lado da demanda, dada a expansão da atividade econômica. 
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Após a taxa de câmbio, foram os desvios do PIB que se mostraram mais importantes 

nas mudanças futuras dos preços livres, aproximadamente 7,70%, isso pode ser explicado pelo 

fato de que uma expansão na demanda por bens, mantendo a oferta constante, tende a ocasionar 

uma subida dos preços, isto é, tem-se uma inflação de demanda.  

 É interessante destacar que os preços administrados, apesar de menos relevantes que a 

taxa de câmbio e PIB, também influenciam, de certa forma, as perturbações nos preços livres 

(2,09%), pois, por exemplo, aumentos da gasolina e energia elétrica representam aumento nos 

custos das empresas e, por consequência, elevação dos preços. Isso vem embasar o argumento 

do BCB (2016), demonstrado no capítulo anterior, que a política monetária não tem que 

acomodar os choques primários da inflação dos preços monitorados, mas deve tentar suprimir 

os seus choques secundários, com o objetivo de afetar o nível de preços da economia. 

Todavia, algo incoerente é observado: o resultado da decomposição da variância dos 

bens livres demonstrou que a taxa de juros não tem sido relevante na previsão de seus 

movimentos, em torno de 0,20%. Porém, essa constatação é um tanto contraditória, pois se sabe 

que a taxa de juros é o principal instrumento de combate à inflação no RMI brasileiro. Esse 

resultado vem a apoiar os resultados obtidos no Teste de Causalidade, no qual permitiu concluir 

que a Selic não causa no sentido Granger os preços livres.  

Além disso, esse resultado coincide com o mesmo que Aidar (2006) encontrou em seu 

modelo econométrico, e também se assemelha à conclusão obtida até aqui, isto é, que a inflação 

brasileira se deve mais às oscilações na oferta do que a demanda. Em relação a isso, ele destacou 

que: 

A taxa Selic apresentasse como a variável com o menor poder de explicação 

dos movimentos futuros dos preços livres, sua porcentagem de contribuição 

para a trajetória dos preços livres não se mostra muito relevante, não atingindo 
nem 1%. Este fato, adicionado na menor pressão de demanda do que de oferta, 

vem a confirmar que a atuação do Bacen em utilizar a taxa Selic em patamares 

altíssimos pode não ser a melhor forma de condução de política monetária. 
(Ibid, p. 64). 
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A Tabela 8 demonstra os resultados da decomposição da Variância da Taxa Selic. 

 
Tabela 8: Decomposição da Variância da Selic 

Período 
IPCA 

Monitorados 
Taxa de Câmbio PIB IPCA Livres Selic 

1 3.164039 2.062965 1.521585 4.317299 88.93411 

2 2.071630 9.180255 10.11128 11.14737 67.48947 

3 1.884034 15.33637 12.85211 10.40961 59.51787 

4 1.844778 16.62293 13.21130 10.53123 57.78976 

5 1.831791 16.46844 13.10010 11.19923 57.40044 

6 1.835650 16.74960 13.04798 11.31739 57.04938 

7 1.836694 17.00518 13.05574 11.27115 56.83123 

8 1.835300 17.04674 13.06144 11.28876 56.76777 

9 1.835021 17.04193 13.05836 11.31152 56.75317 

10 1.835251 17.05217 13.05634 11.31409 56.74216 
Ordenamento de Cholesky: IPCA-Monitorados Taxa de Câmbio PIB IPCA-Livres Selic 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

No que diz respeito à decomposição da variância da Selic, os preços livres 

demonstraram serem importantes para explicar os movimentos da taxa de juros, o que confirma 

que o BCB tem utilizado a Selic como uma forma de combater pressões inflacionárias. Contudo, 

em virtude dos resultados obtidos por meio do Teste de Causalidade de Granger e da 

Decomposição dos preços livres, esse combate pode não estar sendo eficiente.  

Os preços administrados, por sua vez, entre todas as variáveis, são os que menos 

explicam as oscilações na Selic, em torno de 1,84 %, após dez períodos. Isso vem a enfraquecer 

os argumentos que a Selic tem permanecido em altos patamares por conta de uma condução de 

política monetária errônea, derivada de uma tentativa de combater um choque inflacionário que 

procede dos preços administrados. Assim, o que poderia se concluir através deste resultado, 

seria que essa pequena porcentagem poderia decorrer de uma tentativa de acomodar os choques 

secundários da inflação dos preços administrados. No entanto, para melhor conclusão, deve-se 

analisar a Função Impulso Resposta (FIR), como será feito na próxima seção. 
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3.2.3 Função Impulso Resposta (FIR) 

 

Os resultados da FIR dos bens monitorados, contidos na Figura 3 abaixo, reforçam duas 

conclusões obtidas por meio da decomposição da variância da variável. Primeiro, de fato, há 

uma forte influência da taxa de câmbio sobre esses tipos de bens, de forma que um aumento do 

câmbio ocasiona uma pressão inflacionária nos preços administrados que não se dissipa após 

dez períodos. Segundo, choques na taxa de juros causam efeitos muito pequenos nos 

movimentos desses tipos de bens, embora na direção esperada. Além disso, os movimentos 

observados só se iniciam entre o terceiro e quarto período, ou seja, após três ou quatro 

trimestres, o que corrobora que utilizar a Selic como resposta poderia não ser uma boa maneira 

de conduzir a política monetária. Ainda observa-se que os preços administrados respondem em 

certa medida ao PIB, indicando preços administrados tendem a responder à pressões na 

demanda que não se dispersam até o décimo período. 
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Figura 3: Função Impulso Resposta Acumulada na variável IPCA Monitorados quanto a choques de das demais 

variáveis. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews. 

 

Cabe ainda destacar a relação dos bens monitorados frente aos impulsos dos bens livres, 

verifica-se que, entre o primeiro até o segundo período, tem-se uma discreta relação positiva, 

contudo, a partir do segundo período, nota-se uma relação inversa siginificante. Apesar do Teste 
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de Causalidade de Granger entre as duas variáveis não ter mostrado-se significativo e a 

Decomposição da Variância ter revelado uma influência não tão forte, esse comportamento 

poderia sugerir, conforme visto na seção 2.2.1, que a autoridade monetária estaria controlando 

a evolução dos preços administrados quando se depara com uma elevação dos preços livres, 

assim, conseguiria-se, reduzir o IPCA como um todo. Entretanto, tal controle pode ser 

prejudicial à economia, uma vez que em determinado momento os preços administrados terão 

que ser reajustados, podendo acarretar em um pico inflacionário, como ocorreu no ano de 2015.  

A Figura 4 demonstra a FIR do IPCA Livres frente aos choques das outras variáveis do 

modelo. 
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Figura 4: Função Impulso Resposta Acumulada na variável IPCA Livres quanto a choques de das demais variáveis 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews. 

 

Da mesma forma como ocorreu com os preços administrados, os resultados obtidos por 

meio da FIR dos preços livres, observados na Figura 4, reforçam os resultados da decomposição 

da variância. Assim, constata-se novamente que os impulsos tanto da taxa de câmbio quanto do 

PIB e os preços administrados acarretam mudanças na da inflação dos preços livres, efeitos 

esses que são permanentes, pois não se dissipam. É importante reforçar, mais uma vez, a 

influência dos bens monitorados na evolução dos preços livres, pois pelo fato dos monitorados 

representarem custos importantes para as empresas, uma elevação nesses bens, tende a acarretar 

uma pressão inflacionária como um todo. 
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E, nota-se também que, entre todas as variáveis, a taxa de juros é que ocasiona menores 

movimentos nos preços livres, entretanto, o que esperava-se é um resultado oposto a esse. 

Percebe-se ainda que, tais movimentos discretos iniciam-se com maior siginificância a partir 

do quarto período. Assim, o que conclui-se com base nesse resultado e naqueles obtidos por 

meio da Decomposição da Variância e no Teste de Causalidade de Granger,  é que combater a 

inflação brasileira através da Selic pode não ser a forma mais eficiente de atingir as metas 

inflacionárias.  

A Figura 5 mostra o comportamento da taxa Selic frente aos impulsos das demais 

variáveis. 
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Figura 5: Função Impulso Resposta Acumulada na variável Selic quanto a choques de das demais variáveis 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews. 

 

Por fim, ao averiguar a FIR da Selic, demonstrada na Figura 5, conforme esperado, 

tendo em vista a decomposição da variância, verifica-se que a taxa de juros brasileira responde 

de forma ascendente aos choques advindos do câmbio, PIB e dos preços livres. No que refere-

se ao câmbio e o PIB, esse resultado poderia ser interpretado como uma reação do BCB de 

tentar conter essas pressões inflacionárias antes que elas cheguem efetivamente à inflação. E, 

no caso dos bens livres, a relação ascendente é a esperada, dado que a Selic tende a reagir 

positivamente às elavações dos preços livres. 
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Todavia, é importante ressaltar que a Selic responde de forma negativa aos impulsos 

inflacionários dos preços administrados. Assim, ao contrário do que se acreditava, o BCB não 

tem aumentado a taxa de juros dado à inflação dos preços administrados, nem mesmo para 

conter os choque secundários, como o mesmo defende. O que se verifica, na verdade, é uma 

redução da Selic (destaca-se que tal movimento não é tão acentuado quando comparado aos 

movimentos da Selic em virtude das demais variáveis). Talvez, esse comportameto poderia ser 

derivado não por conta dos preços administrados, mas sim de outras variáveis da economia que 

são importantes na determinação da taxa de juros, ou ainda pode ser que não haja 

necessariamente uma relação econômica para essa relação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, buscou-se verificar a hipótese de que os preços monitorados influenciam 

negativamente a eficiência do RMI no Brasil. Dessa forma, foram expostas críticas de diversos 

autores, que defendiam que tais preços representavam um certa rigidez no IPCA, pois eles são 

insensíveis às condições de oferta e demanda, e, portanto, sofreriam pouca influência dos 

movimentos do principal instrumento do regime, a taxa Selic.  

 A hipótese principal é que a elevada participação dos preços administrados no IPCA 

implicaria em uma obstrução no canal de transmissão da política monetária e como resultado 

dessa obstrução, a Selic estaria sendo fixada em altos patamares. Além disso, outro argumento 

também exposto, é que o BCB estaria utilizando a Selic para combater todos os tipos de 

inflação, inclusive àquela advindo dos preços monitorados que, como sabe-se, é uma inflação 

de custos. Logo, esse combate não seria eficiente, contribuindo para uma elavação 

desnecessária da taxa de Juros. 

 Apesar disso, outros autores defendem que o BCB não deve responder aos choques 

primários dos preços admnistrados, mas devem, no entanto, responder aos choques secundários, 

com o intuito de impedir um aumento no nível geral de preços da economia, dado que os preços 

administrados correspondem a importantes fatores de custos.  

 Tendo tudo isso em vista, estimou-se um modelo econométrico a fim de averiguar se, 

de fato, os preços monitorados tem sido um empecilho no RMI brasileiro e contribuído para a 

elevação desnecessária da Selic. Assim, os resultados obtidos através do Teste de Causalidade 

de Granger, Decomposição da Variância e Função Impulso Resposta (FIR) sugeriram que, 

conforme esperado, os preços monitorados demonstraram gerar uma inflexibiilidade no IPCA, 

uma vez que os mesmos não reagem aos impulsos da taxa de juros de maneira eficaz.  

Assim, esse resultado reforça a ideia que a autoridade monetária não deve movimentar 

a taxa de juros quando a inflação advém dos preços administrados. Além disso, é importante 

ressaltar que foi a taxa de câmbio a variável que mais se destacou na influência dos movimentos 

de tais preços, uma vez que existe uma relação estreita entre a moeda americana e os bens 

administrados. 

No entanto, os resultados indicam que o BCB não tem elevado a taxa de juros frente à 

inflação dos preços monitorados, como alguns autores defendem, nem mesmo com a intenção 

de “compensar” essa rigidez pela repressão excessiva dos preços livres e, por consequência, 

atingindo a meta estabelecida. Tal resultado, sugere que a autoridade monetária tem sabido 
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distinguir os diferentes tipos de inflação, isto é, se ela advém dos preços monitorados, ou dos 

preços livres.  

Ademais, uma possível conclusão a partir dos resultados do modelo, mesmo que não tão 

conclusivos, é que não se verifica o argumento de que o BCB responde às pressões 

inflacionárias dos preços monitorados com o intuito de acomodar seus choques secundários, a 

fim de evitar um aumento nos preços livres e, portanto, um aumento generalizado no níveis de 

preços da economia.  

Por fim, alguns resultados também indicam que os preços administrados, em certa 

medida, poderiam estar sendo utilizados pelo governo como uma ferramenta de controle a 

inflação, pois percebe-se que dado um impulso inflacionário advindos dos preços livres, os 

preços monitorados demonstraram um comportamento descendente. Porém, como visto, essa 

não é uma boa maneira de conduzir a política monetária. 

Os resultados expostos acima sugerem que apesar de os preços administrados 

constituírem uma certa rigidez no IPCA, não foram verificadas razões para acreditar que tais 

preços têm contribuído de forma significante para a alta taxa de juros brasileira, conforme 

alguns autores acreditam, portanto, rejeitou-se a hipótese básica deste trabalho. Entretanto, 

ressalta-se que os trabalhos aqui utilizados como arcabouço teórico, são trabalhos não tão 

recentes, em sua maioria, pois não foram encontrados trabalhos mais atualizados sobre o tema, 

e, por isso, fazia-se necessário uma análise do cenário recente. Assim, poderia-se dizer que, 

com o passar dos anos, a autoridade monetária aprendeu a melhor lidar com os presença dos 

preços monitorados no IPCA.  

Além disso, conforme apresentado na Figura 1, de 1999 a 2006, os preços administrados 

possuiam uma maior variabilidade se comparado aos preços livres e também se comparado a 

inflação como um todo, no entanto, a partir de 2007, os preços monitorados mudaram de 

comportamento, isto é, tornaram-se menos voláteis. Isso poderia ajudar a explicar os resultados 

encontrados pelo modelo, ou seja, dado a menor variabilidade de tais preços, a pressão que os 

preços monitorados exerciam sobre a Selic pode ter sido suavizada em certa medida. 

Em tempo, mesmo não sendo o objetivo principal, não pode-se deixar de destacar, que 

assim como os preços administrados, os preços livres também não apresentaram resposta 

relevante aos movimentos da Selic. Deste modo, averigua-se que o BCB tem elevado à Selic 

com o intuito de combater a inflação dos bens livres, porém esse combate não mostrou-se 

eficiente, no sentido de que a taxa necessária para tal controle ainda é muito alta. Assim, devem 

ser feitos mais estudos referentes a este tema, de forma a contribuir com este resultado, além 



57 
 

disso, também devem ser realizadas análises das demais obstruções dos mecanismos 

transmissão, com o intuito de verificar se o RMI é o melhor regime a ser usado no Brasil. 

Convém ainda dizer que, em possíveis pesquisas futuras e complementares a este 

trabalho, seria importante buscar responder quais seriam as possíveis formas de melhor lidar 

com a rigidez no IPCA representada pelos preços administrados. Talvez, caberia mais estudos 

para averiguar se o IPCA é o melhor índice a ser utilizado como referência para inflação 

brasileira, assim como buscar uma outra alternativa que supere os problemas que preços 

administrados trazem ao IPCA. Sobre isso, alguns autores argumentam que uma boa 

possibilidade seria utilizar um núcleo de inflação22 (que é utilizado por outros bancos centrais, 

como o americano), que consiste em excluir os itens cujas variações de preços tendem a ser  

transitórias, pois, assim, seria possível suavizar os problemas advindos tanto dos preços 

administrados quanto de outros choques de oferta.  

                                                             
22 Ver Bresser-Pereira e Nakano (2002). 
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