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RESUMO 

Os regimes monetários são caracterizados pela utilização do instrumento de âncoras nominais. 

Dessa forma um mecanismo econômico é fixado ou estabelecido um teto ou nível de variação. 

Esse controle do mecanismo pode ser tanto em relação a taxa de inflação, estoque monetário 

ou taxa de câmbio. Os policymakers no Brasil, a partir de 1994, utilizaram-se de três tipos de 

regimes monetários: metas monetárias, metas cambias e metas de inflação. O presente trabalho 

terá como foco a análise das metas cambiais e das metas de inflação por terem sido empregadas 

durante mais tempo (outubro de 1994 a dezembro de 1998 e de 1999 até o presente momento, 

respectivamente). A hipótese básica que do trabalho é que a utilização do mecanismo da taxa 

de juros como principal meio para conter a inflação não é o melhor cenário para a classe 

assalariada. Neste caso, a utilização de uma política alternativa, seria mais indicada levando em 

consideração o poder aquisitivo da classe assalariada. Para tanto, utilizou-se de duas análises 

econométricas a fim de se verificar essa relação, tendo como horizonte temporal os períodos de 

1994 a 1998 e 2001 a 2015. Apesar dos resultados não serem conclusivos, o regime de metas 

de inflação apresentou resultados levemente melhores com relação ao salário real do que o 

regime de metas cambias. Entretanto, não é possível afirmar categoricamente que o regime de 

metas de inflação seja necessariamente melhor, dado que no período de sua implementação 

ocorreu também uma política de valorização do salário mínimo mais ampla do que a que foi 

implementada durante a vigência do regime de metas cambiais. 

Palavras-chave: regimes monetários; regime de metas cambiais; regime de metas de inflação; 

poder de compra. 
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INTRODUÇÃO 

Os regimes monetários são caracterizados pela utilização do instrumento de âncoras 

nominais. Dessa forma um mecanismo econômico é fixado ou estabelecido por meio de teto ou 

nível de variação. Esse controle do mecanismo pode ser tanto em relação a: taxa de inflação, 

estoque monetário ou taxa de câmbio.  

Nos anos de 1980 a economia brasileira conviveu com uma alta inflação. Naquele 

período, foram adotados os planos Cruzado, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, na 

tentativa de obter o controle inflacionário, porém eles não obtiveram sucesso de forma 

duradoura. Somente em julho de 1994 o então presidente Itamar franco coloca em vigor o plano 

Real, que, em síntese, foi capaz de alcançar seu objetivo. O plano real tinha como base que a 

inflação era inercial, dessa forma os reajustes vinham na tentativa de cobrir a inflação passada. 

As condições externas eram favoráveis, ou seja, havia uma abundância de liquidez 

internacional, e altas reservas internas, o que foi fundamental para garantir que a âncora 

cambial, a Unidade Real de Valor (URV) tivesse caráter indispensável no ajuste dos preços 

relativos. Por fim os juros se mantiveram elevados em relação aos juros internacionais, 

tornando-se mais uma âncora além da âncora cambial.  

No Brasil, a partir de 1994, foram empregados três regimes monetários, são eles: metas 

monetárias, metas cambias e metas de inflação. O presente trabalho terá como foco a análise 

das metas cambiais e das metas de inflação por terem sido empregadas durante mais tempo 

(outubro de 1994 a dezembro de 1998 e de 1999 até o presente momento, respectivamente). 

Inicialmente em 1994 foi adotado o câmbio flutuante, posteriormente o câmbio fixo, por 

fim durante o período de metas cambiais foi adotado o câmbio flutuante. E em 1999 o regime 

de metas para o câmbio foi abandonado, e se adota o regime monetário de metas de inflação 

que perdura até o momento. 

A partir de então, a estrutura de política econômica no Brasil, ficou caracterizada pela 

adoção de metas de inflação em conjunto com uma taxa de câmbio flutuante e responsabilidade 

com o superávit primário das contas públicas. O principal instrumento utilizado para a execução 
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da política monetária é a taxa de juros Selic. Ela tem por objetivo fazer com que a expectativa 

de inflação funcione como um guia para o resultado efetivo da inflação. 

A política monetária, com base na taxa básica de juros, afeta de forma distinta os 

diferentes indivíduos da sociedade. Os indivíduos podem ser divididos em três categorias: 

trabalhadores, especuladores e empresários que atuam no mercado doméstico e internacional 

(importadores e exportadores). Assim cada um destes agentes citados deveria ter o pleno 

conhecimento dos diferentes impactos dos regimes monetários sobre a categoria a qual 

pertence. Para que se possa escolher um regime não só pela sua eficiência e eficácia econômica, 

mas também se o mesmo lhe afetará positivamente ou não. 

1.1 Hipótese 

Destarte, a hipótese do trabalho é que a utilização do mecanismo da taxa de juros como 

principal meio para conter a inflação não é o melhor cenário para o trabalhador. A utilização de 

uma política alternativa, seria mais indicada levando em consideração o poder de aquisitivo 

desse agente econômico. 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

Logo, o objetivo geral deste trabalho consiste em estudar as políticas monetárias e 

cambiais adotadas a partir de 1994 até 2015 com a intenção de compreender qual é mais 

vantajosa para os diferentes agentes econômicos. Tendo como foco principal qual política 

adotada seria mais benéfica tratando do poder de compra dos trabalhadores. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos, este trabalho busca:  i) Entender as políticas monetárias 

e cambiais adotadas no período de análise, respectivo aos seguintes governos: Fernando 

Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula Da Silva e Dilma Rousseff; ii) Estudar o como se 

comportou o tripé macroeconômico em determinado período: tripé macroeconômico com 

ênfase nas metas de inflação e as políticas de câmbio; iii) Verificar em qual período (política 

de metas cambiais ou metas de inflação) o trabalhador assalariado foi mais beneficiado; iv) 

Verificar se, em se tratando de uma política alternativa, qual agente ou agentes seriam 

beneficiados e prejudicados. 
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Além desta introdução, o trabalho se encontra dividido em três capítulos. No 

primeiro aborda-se o regime de metas cambias, a teoria que embasa o regime, vantagens e 

desvantagens do regime, a implementação da política no Brasil e os impactos desse regime para 

a economia, e para o salário.  

Já o segundo capítulo, trata acerca das políticas de metas de inflação, ou seja, 

primeiro abordando a teoria que embasa o regime de matas de inflação, as vantagens e 

desvantagens do regime, expõe também a implementação da política no Brasil e os impactos 

desse regime para economia e para o salário. 

O terceiro capitulo são realizadas duas análises econométricas distintas para 

verificar qual tem maior impacto sobre o salário do trabalhador. Uma análise tem objetivo de 

medir o impacto das políticas cambiais sobre o salário da indústria no período de setembro de 

1994 a dezembro de 1998. Para tanto, são utilizadas variáveis importantes, como cambio, GAP, 

inflação externa e IGPM. Desta forma, aplicou-se o modelo Vetorial de Correção de Erros 

(VEC), explicando seus devidos procedimentos, de modo a verificar o impacto tanto do cambio, 

quantos das demais variáveis sobre o salário da indústria, expondo ainda os resultados obtidos 

a partir da análise econométrica. 

Ainda no capitulo 3, a outra equação estimada foi para medir o impacto das políticas 

de metas de inflação sobre o salário da indústria no período de novembro de 2001 a dezembro 

de 2015. Para tanto, são utilizadas variáveis importantes, como taxa Selic, GAP, inflação 

externa e IGPM. Desta forma, aplicou-se o modelo Vetorial de Correção de Erros (VEC), 

explicando seus devidos procedimentos, de modo a verificar o impacto tanto da taxa Selic, 

quantos das demais variáveis sobre o salário da indústria, expondo ainda os resultados obtidos 

a partir da análise econométrica. 
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CAPÍTULO 1 

TEÓRIA DO REGIME DE METAS CAMBIAIS E AS PARTICULARIDADES DO 

CASO BRASILEIRO 

2.1 Regime de metas cambiais 

A taxa de câmbio é usada como uma âncora cambial há muito tempo. Um exemplo claro 

disso foi o padrão ouro, que tinha um mecanismo simples, onde um país estabelecia o ouro 

como moeda ou fixava uma taxa de conversão da moeda local com o ouro. Segundo Mendonça 

(2002) o padrão ouro colocava limites nos governos, já que por esse mecanismo emitia-se 

títulos da dívida tendo o compromisso de transforma-lo em ouro. Na realidade nenhum pais 

tinha sua totalidade de reservas em ouro, a confiança dos títulos da dívida estavam intimamente 

atrelados a capacidade de arrecadação, em resumo segundo Mendonça (2002) “um equilíbrio 

orçamentário seria fundamental para que os agentes formassem suas expectativas de forma que 

a solvência da dívida emitida fosse crível e impedisse o uso de uma política financeira 

inflacionária”. 

As metas cambiais podem atribuir três características segundo Modenesi (2005), são 

elas: (i) fixação do valor da moeda doméstica em relação ao de uma commodity; (ii) fixar o 

valor da moeda domesticar em relação a moeda de outro país com inflação menor; (iii) 

vinculação da evolução da moeda de um país a de uma moeda mais estável.  

Ainda segundo Modenesi (2005) há dez tipos de sistemas cambiais, os quais são citados 

a seguir em ordem crescente de rigidez da taxa de câmbio nominal: Flutuação limpa, flutuação 

suja, banda cambial rastejante, banda cambial deslizante, banda cambial, minidesvalorizações, 

câmbio fixo ajustável, câmbio fixo, conselho de moeda e dolarização plena.  

Os regimes de metas cambiais se diferenciam em função do grau de rigidez na 

determinação da taxa de câmbio, ou seja, segundo Modenesi (2005) “quanto mais livre for a 

determinação da taxa de câmbio no mercado de divisas, menor o grau de ancoragem dos preços 

domésticos, e vice e versa”.  

Segundo Mendonça (2002) um país que varia sua oferta monetária conforme suas 

reservas de moedas estrangeiras, assume um regime que funciona automaticamente, no que 

tange o nível de preços e o crescimento da atividade econômica. Em resumo, o êxito das metas 

cambiais está atrelado em grande parte à velocidade do ajuste de preços, frente às forças de 
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oferta e demanda. Além disso o sucesso dessa política monetária está intimamente ligado à 

estabilidade do sistema financeiro. Isso significa que quando os agentes econômicos começam 

a se preocupar com a solvência do estado, ou seja, a falta de condições de arcar com as 

obrigações do país, ou quando o endividamento do país aumenta de forma acelerada e rápida, 

comparada com o crescimento do produto interno, são indícios de que o modelo pode estar 

entrando em ruinas. O sucesso desta política depende de um sistema financeiro saudável, 

autoridade fiscal responsável e um mercado de capitais eficiente. 

As vantagens do regime de metas cambiais, segundo Modenesi (2005) estão 

intimamente ligadas à subordinação da taxa de variação dos preços à inflação do país âncora, 

que ajuda diretamente no controle da inflação interna; além disso tal política permite coordenar 

as expectativas inflacionárias, por meio do país âncora;  e essa estratégia é de fácil compreensão 

da população. Em resumo, a adesão desse regime possibilita uma âncora nominal que controla 

as expectativas inflacionárias dos agentes econômicos, dessa forma balizando a formação de 

preços e contribuindo de forma direta para o controle da inflação. 

Contudo, a principal desvantagem atrelada a esse regime segundo Mendonça (2002) é a 

limitação do Banco Central na capacidade de alterar a oferta monetária. Algumas atividades 

ficam extremamente restritas, como: emprestador de última instância, operações de “open 

Market”, leilão de depósitos, ou outras ações que alterem a oferta monetária. Dessa forma essa 

estrutura não consegue de forma independente utilizar da política monetária para determinar o 

nível de emprego, preços, taxa de juros, oferta de moeda, entre outros. 

Segundo Veiga e Mendonça (2013) os países em desenvolvimento mudaram a forma de 

enfrentar o trade-off do trilema, depois do processo recente de maior liberação financeira, já 

que as economias que decidem ter uma participação maior no fluxo de capitais internacional, 

reduzindo o controle de capitais consequentemente. Ficam com duas opções a serem adotadas: 

uma taxa de câmbio mais estável, em contrapartida abrir mão de parte da independência 

monetária, ou uma maior independência monetária e menos estabilidade na taxa de câmbio. 

Ainda segundo Veiga e Mendonça (2013) trilema significa a impossibilidade de 

simultaneamente as autoridades monetárias conseguirem em uma economia aberta a perfeita 

mobilidade de capitais, uma taxa de câmbio fixa e a independência da política monetária. Esses 

três objetivos juntos são impossíveis de ocorrer em uma economia aberta, por isso, a 

necessidade de abrir mão de um deles em prol dos outros. 
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2.2 Implementação das metas cambais no Brasil  

A versão de metas cambiais adotada no Brasil nos anos de 1990 consiste em ter a moeda 

doméstica fixada em termos da moeda do país ancora, que neste caso foi adotado o Dólar como 

moeda âncora. Mendonça (2002) aponta que os principais motivos para um país emergente 

adotar tal estratégia advém desse método estabelecer uma autonomia monetária que não 

depende do governo, seguindo uma política monetária contrária à inflação, consequentemente 

trazendo confiança para economia 

Segundo Giambiagi (2011) o Plano Real foi marcado por três fases: a primeira tinha 

como objetivo trazer o equilíbrio das contas do governo para eliminar a causa principal da 

inflação brasileira, por meio de ajuste fiscal;  a segunda consistia em uma reforma monetária, 

criando um padrão estável de valor, unidade estável de valor (URV), e a última fase adoção de 

uma âncora cambial.  

É importante ressaltar que primeiramente nesta terceira fase não existiu âncora cambial, 

o que aconteceu foi que por um curto período as autoridades monetárias tentaram adotar o 

regime de metas monetárias, que durou de julho de 1994 até setembro 1999. E como o sucesso 

não foi obtido as autoridades decidiram mudar para o regime de metas cambiais. 

 Modenesi (2005) explicita que a política cambial durante o plano real pode ser dividida 

em quatro etapas, são elas: (i) regime de flutuação cambial, (ii) taxa de câmbio fixo, (iii) banda 

cambial deslizante, (iv) banda cambial rastejante.  

Ainda segundo Modenesi (2005) a primeira etapa que ficou conhecida como flutuação 

cambial foi implementada em julho de 1994 e teve sua vigência até setembro do mesmo ano. 

Durante esses meses o Banco Central não interveio no mercado de cambio, dessa forma o real 

sofreu uma forte valorização, isso ocorreu porque havia uma situação de alta liquidez 

internacional. 

Já a segunda etapa aconteceu de outubro de 1994 até fevereiro de 1995, e este período 

foi caracterizado pelo câmbio fixo isto é a taxa de câmbio nominal manteve-se constante. Nesse 

momento o banco central finalizou a valorização cambial que vinha acontecendo no período 

anterior, através da realização de leiloes de compra de dólares. Contudo a sobrevalorização da 

moeda brasileira permaneceu, mas muito dessa sobrevalorização advém da situação de muita 

liquidez internacional. No entanto Modenesi (2005) explicita que esse quadro de alta liquidez 
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foi modificado no final de 1994 devido à crise mexicana, alguns efeitos adversos no que tange 

o fluxo de capitais foi perceptível nos mercados emergentes, como o Brasil que, por exemplo, 

perdeu um volume grande de reservas internacionais. Dando dessa forma os indicativos 

necessários para que o Banco Central adotasse um regime de metas cambiais mais flexível, 

dando início assim a terceira etapa da política cambial.  

A terceira etapa desta política ocorreu em março de 1995, onde o estoque de reservas 

do brasil tinha sido reduzido de forma considerável, dando a prerrogativa para que o banco 

central adotasse o regime conhecido com banda larga de flutuação. Segundo Modenesi (2005) 

vale ressaltar que além de adotar a banda larga de flutuação o banco central também adotou 

como medida auxiliar a elevação das tarifas de importação de alguns produtos como forma de 

reduzir o desequilíbrio do mercado de cambio.  

Nesta terceira etapa o banco central realizava intervenções diárias operando a taxa de 

câmbio de forma que a mesma ficasse dentro da banda larga. Dessa forma, estabelecia uma 

minibanda para o real flutuar, desse momento em diante a moeda brasileira sofreu pequenas e 

continuas desvalorizações durante o mês. Em resumo, o Banco Central acabou fazendo uma 

flexibilização do sistema de câmbio que acabou sendo muito aparecida com a banda cambial 

deslizante, justamente por isso, muitos economistas consideram esse o marco da terceira etapa 

da política cambial. 

Por fim, a quarta e última etapa ocorreu uma nova flexibilização do sistema em outubro 

de 1995, que permaneceu dessa forma até a crise de janeiro de 1999. Nesse momento as 

minibandas cambais tiveram uma inclinação positiva e foram ajustadas sistematicamente, ou 

seja. As flutuações do Real frente ao Dólar foram progressivamente aumentadas, já que o limite 

superior da banda aumentou mais que o limite inferior. Dessa forma, pode-se dizer que houve 

uma banda cambial rastejante de outubro de 1995 até a crise de janeiro de 1999.  

Modenesi (2005) defende que está terceira fase do plano real não se baseou apenas na 

adoção da âncora cambial; isso é, houve conjuntamente com a âncora cambial, um processo de 

abertura comercial. A economia brasileira foi exposta a uma abertura comercial que nunca tinha 

sido vista, e conjuntamente o Real foi mantido sobrevalorizado artificialmente. Assim sendo a 

demanda interna foi deslocada para os produtos importados, e a produção doméstica enfrentou 

fortes restrições na hora de definir os preços de forma livre.  

Segundo Franco (1998) a liberalização aconteceu de forma agressiva, ou seja, expor de 

forma rápida os setores da indústria brasileira a competição externa, gerando uma 
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impossibilidade dos produtores domésticos de fixar seus preços. O resultado da junção de uma 

política cambial assertiva e uma política comercial foi impressionante. Expor os produtos 

brasileiros aos produtos importados de alta qualidade, trouxe aos consumidores um poder de 

acabar com as pressões inflacionarias, com a ajuda da lei da oferta e da demanda. 

Em resumo, quando o Plano Real foi lançado existia uma quantidade de reservas 

internacionais grande, permitindo que o banco central continuasse com a sobrevalorização do 

real, enquanto as condições internacionais no que tange a liquidez fossem favoráveis. O grande 

nível de reservas internacional possibilitou o banco central a permanecer com um grau de 

ancoragem cambial alto. Contudo depois da Crise Mexicana onde o cenário econômico 

internacional foi alterado, o Brasil perdeu um grande volume de reservas internacionais, 

forçando o banco central a diminuir o grau de ancoragem cambial de forma progressiva. Dessa 

forma se deu a adoção da banda deslizante, que depois foi substituída por uma banda rastejante. 

Modenesi (2005) defende que a flexibilização de forma progressiva do regime de metas 

cambiais se deu de forma que o processo de estabilização foi consolidando-se e de acordo com 

a liquidez internacional. O autor também defende que por mais que a política cambial descrita 

anteriormente mesmo que tenha passado por várias etapas, não se pode dizem que a mesma, 

seja contraditória. Já que a política cambial possuía diretrizes bem definidas, e adotar o regime 

de metas cambiais, significa que o grau de ancoragem econômica foi sendo reduzido de forma 

progressiva conforme os preços se estabilizassem, e a liquidez internacional se deteriorasse. 

Nesta mesma linha de raciocino Franco (1998) explicita que que caminho para um regime de 

maior flutuação era evidente, alcança-lo no momento em que as dúvidas em relação a situação 

externa e a taxa de câmbio, assim como as reformas do real tivessem sido extintas, seria o ideal. 

O sistema cumpria de forma perfeita sua função, ou seja, a inflação estava convergindo para os 

níveis internacionais.  

2.3 Impactos da política cambial no Brasil 

No que tange o controle da inflação o Plano Real obteve sucesso, depois de várias 

tentativas frustradas de controle da inflação crônica do país.  Após as medidas supracitadas, os 

preços foram finalmente estabilizados. Analisando a FIGURA 1 é possível perceber que os 

níveis de inflação caíram para patamares muito menores com o Plano Real. No período de 

aplicação do Plano Cruzado, por exemplo, em fevereiro de 1986, é possível identificar uma 

queda na inflação depois de sua implementação, contudo pouco tempo depois a inflação retorna 
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a patamares maiores ainda. Isso acontece de forma semelhante com os demais planos como: 

Bresser, Verão, Collor e Collor 2.  

No Plano Real com sua data de partida em julho de 1994, a inflação comportou-se de 

forma distinta dos planos anteriores, é possível perceber que a partir de julho de 1994 o 

comportamento da inflação foi de declínio. 

FIGURA 1 – Taxa de inflação de 1985 a 1998 

 

Gráfico de elaboração própria por meio das Fonte ipeadata (Inflação - IGP-DI - (% a.m.) - Fundação Getúlio 

Vargas, Conjuntura Econômica - IGP (FGV/Conj. Econ. - IGP) - IGP12_IGPDIG12 -) 

 

Modenesi (2005) aponta que a forte tendência de queda da inflação no período 

apresentado, não pode ser explicada somente pela âncora cambial. O Real quando foi 

implementado foi muito restritivo, com a taxa Selic bem alta no período de sua implementação. 

E por esse motivo muitos investimentos e consumo continuaram reprimidos, e a demanda 

agregada ficou compatível com as baixas taxas de inflação. É evidente que essa restrição está 

intimamente ligada com o regime de metas cambiais, visto que o mesmo tem como 

característica perda de liberdade na condução da política monetária. Em resumo, no início do 

Plano Real a sobrevalorização da taxa de câmbio teve impacto negativo sobre a balança 

comercial, aumentando o déficit de contas correntes. Dessa forma o equilíbrio da balança de 

pagamentos passou a depender de uma forte entrada de capitais externos, por isso a taxa de 

juros Selic, continuava alta.  
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A partir disso, percebe-se que a taxa de juros Selic alta é uma consequência de manter 

o real sobrevalorizado artificialmente, sendo assim, uma consequência da âncora cambial. 

Aqueles capitais externos que entraram país buscando ganhos, já que a taxa de juros é alta 

acabaram contribuindo para o déficit de contas correntes que foi observado logo após a 

implementação do plano real. 

Podemos citar também outros impactos negativos que o plano real trouxe para economia 

brasileira, como ameaças de repiques inflacionários, por conta da explosão de consumo em 

1994 e a implementação de uma política monetária mais restritiva, dessa forma a atividade 

econômica ficou dependendo das reversões cíclicas da política monetária. Um outro impacto 

negativo está relacionado a perda de competividade do produto brasileiro, por conta da 

sobrevalorização do real. Por fim, um dos principais e mais discutidos problemas do regime de 

metas está intimamente ligado ao aumento da dívida líquida do setor público 

Segundo Mendonça (1998) o lado positivo da adoção do plano real não se limita ao 

controle da inflação, outro resultado positivo está ligado ao maior prazo para os contratos, ou 

seja com a aplicação da âncora cambial que contribuiu de forma direta para a redução da 

inflação, e dessa forma aumentar a credibilidade da política monetária brasileira, auxiliando o 

alongamento dos prazos dos contratos. 

A partir do lançamento do plano real até a crise cambial instaurada no início de 1999 o 

real se mantinha valorizado de forma artificial. De acordo com Franco (1998) mesmo que o 

nível da taxa de câmbio se alterasse, uma sobrevalorização do Real seria necessária, já que o 

aumento da produtividade de trabalho juntamente com a sobrevalorização do câmbio gerarem 

uma situação de equilíbrio da taxa de câmbio. 

Entretanto Modenesi(2005) aponta que o regime de metas cambiais deveria ser 

abandonado antes de janeiro de 1999, ou seja, antes da crise do cambio, já que os indicadores 

demonstravam que os pilares da demanda agregada estavam comprimidos como: o consumo, 

visto que o desemprego e a taxa de juros estavam em alta, o investimento, já que houve redução 

nas vendas e uma carga tributária pesada, os gastos do governo, devido ao ajuste fiscal, e por 

fim as exportação, já que o real estava sobrevalorizado. Assim sendo o autor defende que se o 

real fosse desvalorizado antes da crise cambial, não afetaria a estabilidade de preços. 

2.4 Impacto da política cambial sobre o salário  

No que tange exatamente o foco dessa pesquisa: de entender qual é a política mais 

vantajosa para os trabalhadores, Modenesi (2005) explicita que existem comprovações de que 
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durante a ampliação do real os níveis de pobreza foram reduzidos, resultado de elevação dos 

rendimentos reais das camadas de baixa renda da população.  

“A inflação impõe um imposto aos detentores de moeda correspondente a redução do 

poder de compra de seus encaixes monetários, o chamado imposto inflacionário. 

Trata-se de um imposto regressivo: o gravame tende a ser maior (relativamente a 

renda) para os indivíduos com renda mais baixa, que não tem acesso a ativos 

financeiros indexados. Em economias cronicamente inflacionárias, como a brasileira 

durante os anos de 1980 a 1994 o sistema bancário cria ativos financeiros de curto 

prazo indexados, que funcional como substitutos quase perfeitos da moeda, aquilo que 

ficou conhecido como quase moedas. Nesse caso, os agentes econômicos podem fugir 

do imposto inflacionário, mantendo a maior parte de seus encaixes monetários sob 

forma de quase moedas. Vale dizer, esses ativos servem de proteção contra a inflação. 

Os indivíduos de classes mais baixas, que não tem acesso ao sistema bancário, estão 

menos protegidos da inflação.” (modenesi 2005 p. 330) 

 

A partir disso é simples concluir que os impostos inflacionários incidem de forma mais 

forte sobre a população com baixa renda do que a população de renda mais elevada. Dessa 

forma estabilizar os preços, ao diminuir a arrecadação de impostos inflacionários é vantajoso 

principalmente para a classe com menor poder aquisitivo.  

De acordo com Berrios e Santos (2016) o salário mínimo é um fator que compõe a renda 

de grande parte da população brasileira, que remeta diretamente ao poder que um indivíduo 

possui de adquirir produtos ou serviços, de acordo com o esforço realizado durante seu trabalho. 

A política do salário mínimo no brasil foi estruturada por lei em na década de 1930 e 

entrou em vigou por volta de 1940, com o objetivo de assegurar um valor mínimo para o 

indivíduo sobreviver, esse valor deve ser reajustando com o passar dos anos de acordo com a 

inflação, para manter seu poder de compra. Esse reajuste pode levar em conta a inflação 

esperada ou a diferença entre inflação esperada e observada (COLELLA et al., 2015). 

Segundo Lavinas (1998) expõe que o poder aquisitivo entre 1991 a 1994 (período que 

antecede a implementação do real) notou-se uma perda do poder aquisitivo da renda domiciliar 

brasileira de acordo com pesquisa mensal de emprego. Entretanto com a instauração do plano 

Real, até 1997 apresenta-se uma recuperação no que tange a população mais podre de cerca de 

40% do poder de compra. Visto a queda da inflação e uma estabilização dos preços a partir de 

1994. Dessa forma, aumentando o poder aquisitivo da população. 

Colella et al. (2015) disserta que mesmo com os autos índices de inflação a partir de 

1990 o poder aquisitivo do salário mínimo se manteve, por conta das políticas salariais. Em 

1994 até 1999 com a estabilização trazida pelo plano real observou-se ganhos consideráveis se 

tratando do poder de compra, em torno de 28%. 
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3. TEÓRIA DO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO E AS PARTICULARIDADES 

DO CASO BRASILEIRO 

3.1 Regime de metas de inflação 

 O regime de metas de inflação é o tipo de política anti-inflacionária mais difundido na 

atualidade, sua origem advém de uma discussão longa da ortodoxia sobre a melhor condução 

de política monetária, que teve seu ponto de partida na teoria de Milton Friedman, com a teoria 

conhecida como monetarista tipo II, onde é expressada uma releitura da teoria quantitativa da 

moeda (Campedelli, 2015). 

 De acordo com o próprio Banco Central do Brasil (2016) o regime de metas de inflação 

pode ser definido como um regime onde o banco central compromete-se a atuar para garantir 

que a inflação efetiva esteja coerente com a meta estabelecida e publicada anteriormente. Nesse 

regime o banco central controla apenas um único instrumento, a taxa básica de juros de curto-

prazo. 

 Hillbrecht (2001) expõe que o regime que conhecemos como metas de inflação foi 

introduzido em vários países durante a década de 1990, como Nova Zelândia, Canadá, 

Inglaterra, Suécia, Israel, Austrália e Espanha. E outros países começara a pensar a adoção 

desse regime, como o Brasil. A adoção desse regime assume que a variável macroeconômica 

mais importante que a política monetária afeta, no longo prazo, é a taxa de inflação.    

 Carrara e Correia (2012) definem o funcionamento das metas de inflação como um 

regime monetário que depende de publicações periódicas de metas numéricas para inflação, 

assim como as variações, um espaço de tempo para que se alcance a meta. Com o objetivo de 

que o público tenha conhecimento numérico sobre a meta, além da transparência de ações e o 

compromisso com a estabilidade dos preços, e obviamente com a meta. 

 A forma com que essa política econômica é conduzida tem seu pilar na escola novo 

clássica, trabalhando com hipóteses como, expectativas racionais, equilíbrio dos mercados, a 

favor da independência do banco central. O pensamento novo-clássico se estruturou na década 

de 70, quando pairavam várias críticas acerca do pensamento keynesiano que era predominante 

na macroeconomia. Nesse sentido, a escola novo-clássica não concorda com a hipótese das 

expectativas adaptativas, que nessa escola são substituídas pelas expectativas racionais. 
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Contudo incorporam pilares importantes do monetarismo, como, a existência de uma taxa 

natural de desemprego, além de acreditarem que a inflação é um fenômeno essencialmente 

monetário (Carrara e Correia, 2012). 

 A escola de pensamento novo clássica trouxe algumas novidades importantes para a 

economia como um todo, como: a falta de eficiência da política monetária; a existência de uma 

taxa natural de desemprego; as expectativas racionais dos agentes econômicas; a necessidade 

do uso de regra de política monetária; e o retorno a dicotomia clássica, de forma que a política 

monetária não e capaz de mudar as variáveis reais. Isso significa que quando a taxa corrente de 

desemprego é igual a taxa natural, e por exemplo quando o governo eleva a oferta de moeda, 

os agentes econômicos irão reagir aumentando os preços e não gerando vagas de trabalho, ou 

seja, nenhuma variável real mudara visto que a taxa corrente de desemprego é igual a taxa 

natural (Carrara e correia 2012). 

Outra contribuição importante está ligada a inconsistência temporal da política 

monetária e do viés inflacionário. O que significa que os agentes econômicos formam suas 

expectativas com base no que foi previamente anunciado pela autoridade monetária. Se a 

autoridade monetária possui reputação junto aos agentes econômicos e a política utilizada 

possui credibilidade, o controle da inflação será alcançado com mais facilidade. Ocorre que 

depois de anunciado a regra de política monetária o banco central pode ter o estímulo de ceder 

a objetivos de curto-prazo, como a redução da taxa de desemprego. Quando a autoridade 

monetária trai, ou seja, não adota o que foi divulgado há um viés inflacionário. E essa é uma 

das justificativas para a adoção do regime de metas de inflação (Carrara e correia 2012). 

Dessa forma a condução discricionária não deve ser aplicada, visto que os agentes 

formadores de política devem seguir a regra definida e não atuarem de forma discricionária a 

fim de assegurar a reputação e a credibilidade. De acordo com Mendonça (2007) a justificativa 

principal para a estrutura da política monetária está na reputação e na credibilidade. A reputação 

é muito importante nesse sistema, pois os agentes precisam acreditar nas autoridades monetária, 

e que elas serão capazes de controlar a inflação futura com base no mecanismo taxa de juros, 

gerando consequentemente ganho de credibilidade. 

Em resumo como aponta Campedelli (2015) O regime de metas de inflação é fruto de 

uma discussão teórica da ortodoxia com um pilar na visão de que os agentes econômicos agem 

de maneira racional e outro pilar que as políticas monetárias são ineficazes em qualquer outro 

ponto que não seja o controle da inflação. 
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As vantagens desse regime está intimamente ligado a: conferir flexibilidade alta para 

política monetária viabilizando a absorção de choques, tanto de oferta quanto de demanda; leva 

em consideração as informações correntes da economia; diminui o papel das metas 

intermediarias, como estoques monetários por exemplo; a condução da política é transparente, 

sendo de fácil entendimento, e fácil monitoramento da atuação do banco central, trazendo dessa 

forma mais credibilidade para a política monetária. Em resumo adotar esse regime gera uma 

ancora nominal que coordena as expectativas inflacionarias dos agentes econômicos e limita a 

formação de preços impactando de forma direta no controle da inflação. (Modenesi,2005) 

Entretanto as desvantagens do regime ainda segundo Modenesi (2005) estão ligadas: a 

aumentar a instabilidade do produto; pode diminuir o crescimento da economia; prever  a 

inflação pode ser uma tarefa difícil e consequentemente em definir uma meta pode tornar o 

desemprenho da política monetária ruim;  o banco central controla diretamente a variável taxa 

de inflação; não evita a dominância fiscal; e por último o câmbio flexível que é uma necessidade 

do regime pode gerar uma crise financeira. 

3.2 Regime e metas de inflação no brasil  

De acordo com Campedelli (2015) o regime de metas de inflação foi adotado no Brasil 

no ano de 1999, com um modelo parecido com as economias que já haviam adotado esse 

regime, como Nova Zelândia, Canada, Reino unido. O índice de preços ao consumidor amplo 

(IPCA) foi escolhido para ser oficialmente a medida inflacionária, com o qual o banco central 

define a meta de inflação. O modelo funciona através de metas e bandas para as metas de 

inflação, com prazo de cumprimento de um ano para a meta estipulada, ou seja, a inflação deve 

atingir a meta em 31/12 de cada ano. Em suma, a inflação deve estar situada dentro da banda 

estipulada pelo banco central. 

Quando o regime de metas de inflação foi implantado o cenário era de desvalorização 

cambial por conta de ataques especulativos, oriundos da política do plano real. O regime de 

metas de inflação foi adotado através de um decreto presidencial que segundo Carrara e Correia 

(2012) transmitia alguns pontos, como: Fixar as metas para a inflação com base no IPCA; os 

responsáveis pela definição das metas para inflação, assim como os intervalos de variação é são 

o conselho monetário nacional (CMN). E por fim fica como incumbência do banco central fazer 

as metas serem cumpridas usando dos instrumentos necessários para tal. 
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De acordo com Modenesi (2005) a meta e considerada cumprida quando a inflação do 

ano fica dentro da banda estabelecida anteriormente. Caso a meta não seja cumprida, cabe ao 

presidente do banco central escrever uma carta ao ministro da fazenda elencando as razoes para 

o não cumprimento da meta, e as devidas soluções para a inflação voltar ao esperado, assim 

como prazo para isso acontecer 

A ferramenta escolhida para controlar a inflação foi a taxa básica de juros Selic, a ideia 

e que a mesma seja manipulada à medida que for necessário. O regime de metas de inflação 

utilizou de medidas ortodoxas por maior parte do tempo, com alguns momentos de flexibilidade 

maior. O período de adoção do regime 1999 e 2000 a taxa Selic foi reduzida em torno de 5,25%. 

E a partir dos anos 2001 o banco central atuou de forma mais rígida e ortodoxa até 

aproximadamente 2006. (Campedelli,2015) 

Um ponto importante a se frisar e que em 2001/2002 a meta não foi cumprida, como o 

gráfico 2 aponta, e muitos autores acreditam que o não cumprimento foi o espelho do que estava 

acontecendo em nível macroeconômico. Tal acontecimento para Barbosa & Souza (2010) 

obrigou o governo Lula a ratificar o compromisso com o combate da inflação, a partir de 2006 

a política monetária ficou um pouco mais flexível, visto que a taxa Selic foi reduzida nesse ano 

e a tendência de queda é dada até o ano seguinte. E em resumo haviam muitas oscilações entre 

momentos de rigidez e de flexibilidade. 

FIGURA 2 – Inflação efetiva e intervalo de tolerância  

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Banco Central. 
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 Desde que o Regime de metas de inflação foi adotado é possível perceber pelo gráfico 

2 que a inflação efetiva ultrapassou o intervalo de tolerância, ou seja ficou fora da banda de 

flutuação em 2001, 2002, 2003 e em 2015. Em outros momentos e possível perceber que a 

inflação dicou acima da meta, entretanto dentro da banda de flutuação como os anos de 2004, 

2005,2008,2010,2011,2012,2013 e 2014. Em outros anos a inflação se manteve a baixo da meta, 

mas dentro do intervalo, como o caso de 2006, 2007 e 2009 

Modenesi (2005) explicita que apesar do não cumprimento da meta estipulada por 

diversos anos, não se pode negar que a inflação foi mantida em patamares reduzidos. Contudo, 

mesmo a com inflação controlada a variação do IPCA variou bastante entre o piso e o teto. 

Como é possível perceber no gráfico 3. Tanta variação demonstra certa incapacidade do banco 

central em manter o IPCA dentro do intervalo de flutuação determinado pelo CMN. 

No gráfico 3, abaixo, é possível perceber o quanto a trajetória dos preços oscilou 

principalmente até 2003. Entretanto, a partir de 2004 a inflação oscila de forma menos enfática, 

talvez o motivo seja o novo cálculo do IPCA feito a partir de 2003. 

FIGURA 3 – Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

 

Fonte: elaboração própria segundo dados do Ipea data  

3.3 Impactos da adoção do regime de metas de inflação 

No que diz respeito às críticas ao modelo do Regime de metas de inflação Bresser 

Pereira (2004) faz sua contribuição acerca de que a combinação de práticas de altas taxas de 

juros básica com a política de metas de inflação usando essas taxas para controlar a inflação 
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gera um desequilíbrio. O temor das altas taxas de inflação faz com que as autoridades 

monetárias mantenham a taxa de juros em patamares altíssimos. Aumentasse a Selic toda vez 

que há indícios de que a inflação aumente. “Suas consequências foram desastrosas” Bresser 

Pereira (2004) 

De acordo com Nakano (2005) o sistema monetário brasileiro e da dívida pública são 

anômalos, isso quer disser que manter a moeda indexada à taxa de juros diárias, a remuneração 

de aplicações financeiras de curto prazo, além de grande parte da dívida estar atrelada a taxa de 

juros de curto prazo determinada pelo banco central. Essas são as maiores anomalias 

apresentadas pelo Brasil que geram resultados perversos e diferente do que se esperava. 

 A anomalia exemplificada por Nakano(2005)  que mais se aplica a este trabalho  é a de 

que a política monetária tem efeito perversos e pouco eficiente ,ou seja,  quando o banco central 

quiser diminuir a demanda é necessário elevar a taxa de juros, de forma que os bancos racionem 

os créditos, visto que o risco da inadimplência aumentou, isso quer disser que os bancos lucram 

a medida que a taxa de juros aumenta, até um certo nível, pois a partir desse nível os lucros 

começam a diminuir em função do aumento da inadimplência. Para resolver tal inconsistência 

o autor traz uma solução: 

 Para que a curva de juros tenha uma inclinação normal e a taxa de juros de 

curtíssimo prazo fixada pelo Banco Central se aproxime de níveis civilizados, 

compatíveis com as taxas prevalecentes nos demais países do mundo, é necessária 

uma separação nítida entre o mercado de moeda e de dívida pública. As taxas de juros 

de médio e longo prazos têm que ser maiores do que as de curto prazo. Cabe ao Banco 

Central controlar a oferta de moeda para determinar a taxa de curtíssimo prazo que 

remunera as sobras de caixa dos bancos e empresas e desta forma afetar a estrutura de 

juros. Ao Tesouro, cabe remunerar títulos de dívida de médio e longo prazos a uma 

taxa de juros acima daquela fixada pelo Banco Central. Com isso, o Brasil passaria a 

ter uma configuração do mercado de moeda e de dívida pública de livro-texto. Para 

que estas reformas possam ser feitas sem crises e desestabilizações, um programa 

como o de déficit zero ou outro que traga credibilidade nas finanças públicas é um dos 

pré-requisitos indispensáveis. Se estas e outras reformas forem feitas, há espaço para 

a taxa real de juros do Banco Central cair pelo menos 10 pontos percentuais, pois não 

haverá outra razão para o Brasil ser diferente do resto do mundo nesta questão. Vale 

repetir: o patamar recorde de taxa de juros encontra-se preso a uma armadilha que só 

será desmontada com uma reforma no sistema monetário e no mercado de títulos 

públicos, num contexto de mudança de regime fiscal. (Nakano 2005 p.12). 

Squeff, Oreiro e Paula (2009) Afirmam que as políticas de taxa de juros quando são 

usadas para o controle da demanda agregada e para estabilizar preços, exatamente como foi 

usada no Brasil, é menos eficaz em países emergentes do que em países á desenvolvidos. Isso 

ocorre primeiro porque o mecanismo de transmissão monetário via credito tem menor eficiência 

em países em desenvolvimento, e o outro motivo é o baixo desenvolvimento do mercado de 

capitais. Por conta desses motivos os países em desenvolvimento tendem a ter uma política 
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monetária mais rígida. Um ponto importante a se frisar é a questão de países emergentes são 

mais suscetíveis a choques externos. 

A rigidez para quedas na taxa de juros gera um problema em relação ao produto, visto 

que o nível de investimentos cai, provocando também um impacto sobre a dívida pública, já 

que a dívida pública do brasil e indexada pela taxa Selic, dessa forma existe um reforço para 

rigidez na queda da taxa de juros, por duas razoes: aumento da insolvência do governo, ou seja, 

transferência de capitais para outros mercados, gerando uma desvalorização do câmbio; há 

também a necessidade de aumento da carga tributária, resultando em um encarecimento no 

custo de produção das empresas, e uma tendência que tais custos sejam repassados para o 

consumidor final.(Mendonça, 2007) 

Modenesi (2005) expõe alguns dos impactos da implantação do regime de metas de 

inflação como os altos preços administrados no IPCA, sendo então uma prerrogativa para 

aumentar a taxa de juros e reduzir a demanda agregada e assim controlar a inflação. Tal 

mecanismo gera um “custo de combate inflacionário”, gerando uma queda no crescimento 

econômico nacional, consequentemente um aumento de desempregados. A demais como já foi 

exposta anteriormente, manter a taxa Selic alta impacta de forma negativa as contas pulicas por 

conta da dívida liquida de o setor público ser atrelada à taxa Selic  

Segundo Kuhn e Tostes (2010) O modo como o regime de metas de inflação é 

implementado no Brasil é inadequado e ineficiente visto que o mesmo para conter a inflação 

utiliza-se somente do meio taxa de juros. No caso brasileiro pode-se perceber que a taxa de 

câmbio assim como os preços administrados e preços internacionais de comodities são 

fortemente sensíveis para a inflação. A taxa de juros como mecanismo de controle inflacionário 

pode ser eficaz, atingindo o objetivo de controle inflacionário, contudo não se mostra eficiente 

sempre, visto que não age de forma direta sobre a causa do problema inflacionário. Dessa forma 

é possível perceber um caráter contrário as preposições monetaristas de que a inflação 

modifique através exclusivamente de ações monetárias.  

É importante destacar, que com a adoção de metas cambiais, o país não deixará 

totalmente de ter liberdade monetária, assim como com a adoção de um regime de metas de 

inflação o país não terá uma liberdade total sobre a política monetária. Os autores de Mendonça 

e Veiga (2013, pg. 3) explicitam isso de forma clara no trecho abaixo: 

“A análise do trilema ganhou destaque a partir das contribuições de Robert 

Mundell e Marcus Fleming no início da década de 1960 e se refere à impossibilidade 
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de um país optar, ao mesmo tempo, por perfeita mobilidade de capitais, taxa de 

câmbio fixa e uma política monetária independente. Embora todos os três objetivos 

sejam importantes para o gerenciamento da política macroeconômica, existe um trade 

off entre eles. Em outras palavras, a conjugação dos três objetivos ao mesmo tempo é 

impraticável e apenas dois deles podem ser alcançados ao mesmo tempo, abrindo mão 

do terceiro (Obstfeld, Shambaugh e Taylor, 2005). No entanto, existem diferentes 

níveis de controle de capitais, diferentes maneiras de garantir a estabilidade da taxa 

de câmbio, e diferentes níveis de independência monetária. A possibilidade de 

escolher entre inúmeras configurações e de observar aquelas que podem trazer 

maiores benefícios ao ambiente econômico é o argumento principal para o estudo do 

trilema da economia aberta.” 

A Figura 1, apresenta resultados para a abertura financeira, independência monetária, 

estabilidade da taxa de câmbio e reservas internacionais em proporção ao PIB, dos países da 

América Latina, que utiliza metas de inflação como política monetária e aqueles que utilizam 

metas cambiais. Quanto mais próximo a 1, no resultado indicado no eixo, mais eficaz é a política 

adotada com relação a varável. Inicialmente notamos que não há muita diferença entre os 

grupos de países em termos de independência monetária e abertura financeira. Em contrapartida 

a estabilização da taxa de câmbio e acumulação de reservas em proporção ao PIB é melhor nos 

países que não adotam Regime de metas de inflação.  

FIGURA 4– Configurações do Trilema e reservas internacionais na América Latina 

(1980-2010) 

 

Fonte: de Mendonça e Veiga (2013). 
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3.4 Impactos da política de metas de inflação sobre o salário  

Lavinas (2015) expõe que uma das inovações mais importantes da era Lula foi a criação 

da regra de ajuste do salário mínimo, que em resumo, consiste na indexação o do salário a taxa 

de inflação do ano anterior, somada a taxa de crescimento do PIB de dois anos anteriores. 

Permitindo assim um crescimento real grande entre os anos de 2003 a 2014.  

Silva e Neto (2011) aponta que depois da implantação do plano real, a inflação foi menor 

para a população com renda mais baixa. Isso foi observado porque quando o salário nominal e 

deflacionado por inflação especifica, é possível perceber que o diferencial da inflação ajudou 

para que a renda real da população com menor poder aquisitivo subisse níveis superiores ao 

diferencial da renda nominal. 

Em 2008 a regra de reajuste do salário mínimo leva em consideração o cálculo da 

inflação através do índice nacional de preços do consumidor (INPC) mais a variação do PIB de 

dois anos anteriores, foi criada no governo de Luiz Inácio Lula Da Silva e se transformou em 

lei no governo de Dilma. E importante destacar que caso o crescimento do PIB seja negativo, o 

valor a ser considerado para fins de cálculo é zero (STÄHLER, 2016). 

É importante destacar o porquê do uso do INPC para o cálculo e não do IPCA. Segundo 

o próprio Instituto brasileiro de estatística (IBGE) o INPC é utilizado para o cálculo de reajuste 

do salário mínimo, visto que esse indicie calcula a inflação para famílias de renda mais baixa 

(1 a 5 salários mínimos) enquanto o IPCA que é considerado o índice oficial da inflação, mede 

a mesma inflação de forma mais ampla, famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos, 

entram no cálculo do IPCA.  

Além das políticas de reajuste do salário mínimo já explicitadas, outra medida 

importante para o mercado segundo Novy (2009) foi a criação de mercado interno, introduzida 

pelo governo de FHC e continuada no governo de Lula foi de suma importância para o aumento 

de número de ocupados, assim como a criação de novos postos de trabalho. 
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4.  UMA ANÁLISE ECONOMÉTRICA ACERCA DE ALGUMAS VARIÁVEIS QUE 

IMPACTAM O SALÁRIO DA INDÚSTRIA 

 

4.1 Análise econométrica   

Este trabalho elaborou dois modelos distintos para analisar o impacto da política 

monetária sobre o poder de compra dos trabalhadores. A equação (1) refere-se aos anos de 

1994.10 a 1998.12 onde estava em vigor a política de metas cambiais, as variáveis utilizadas 

foram: salário nominal, taxa nominal de câmbio, inflação interna, inflação externa e o hiato do 

produto (diferença entre o PIB real observado e o PIB real natural). 

Já o segundo modelo se refere aos anos de 2001:11 a 2015.12, período onde vigorou o 

regime de metas de inflação. As variáveis utilizadas foram: salário nominal, inflação interna, 

inflação externa, expectativa de inflação e o hiato do produto (diferença entre o PIB real 

observado e o PIB real natural). 

Foram estimadas as seguintes equações: 

𝑊

𝑃
= 𝜃 + 𝜋𝑖𝑛𝑡 + 𝜋𝑒𝑥𝑡 + 𝐺𝑎𝑝         (1) 

𝑊

𝑃
= 𝑖 + 𝜋𝑖𝑛𝑡 + 𝜋𝑒𝑥𝑡 + 𝐺𝑎𝑝         (2)  

(1) Período de metas cambiais: 1994.10 a 1998.12 

(2) Período de metas de inflação: 2001:11 a 2015.12 

Em que, tem-se as seguintes variáveis: W refere-se a salário nominal , P refere-se a 

preço como proxy do custo de vida dos trabalhadores, logo W/P refere-se a salário real, 𝑖 refere-

se a taxa básica de juros, já 𝜋𝑖𝑛𝑡 refere-se a inflação interna, enquanto 𝜋𝑒𝑥𝑡 refere-se a inflação 

externa,  𝜃 representa a taxa nominal do cambio e por fim o Gap representa o hiato do produto 

(diferença entre o PIB real observado e o PIB real natural). 

As series utilizadas foram as seguintes: 

A) Proxy para o Salário nominal: IPEA data / Folha de pagamento - indústria geral - índice 

(jan. 2001 = 100) – mensal – 1985.01-2015.12 

B) Proxy para o custo de vida dos trabalhadores: BCB (Código 433) / Índice nacional de 

preços ao consumidor-amplo (IPCA) – 1980.01 a 2018.10 
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C) Taxa básica de juros: BCB (Código 432) / Meta Selic definida pelo Copom - % a.m. – 

1999.03 a 2018.12 

D) Inflação interna: BCB (Código 189) / Índice geral de preços do mercado (IGP-M) – 

1989.06 a 2018.11 

E) Inflação externa: BCB (Código 3808) / Índice de preços por atacado (2005=100) - 

Estados Unidos – 1980.01 a 2016.07 

F) Taxa nominal de câmbio: BCB (Código 3697) / Dólar americano (compra) - média de 

período – 1953.01 a 2018.10 

G) Gap (Hiato do Produto): desvios do produto em relação a sua tendência de longo prazo. 

Corresponde à diferença entre o PIB acumulado em 12 meses, valorizado pelo IGP-DI 

do mês (código 4190 - BCB) e o PIB potencial obtido por meio da aplicação do filtro 

Hodrick–Prescott (HP). 

Assim sendo, a variável a ser explicada no modelo por meio da equação (1) e (2) é a 

variável salário real, as variáveis explicativas são todas as outras variáveis inclusas na equação. 

Visto que todas elas possuem sustentação teórica conforme a literatura revisada. Dessa forma 

a equação (1) pretende entender qual o impacto das variáveis índice de preços geral do mercado 

(IGP-M), inflação externa, taxa de câmbio e gap sobre o salário real a indústria, e 

consequentemente sobre o poder de compra do trabalhador. O mesmo acontece na equação (2) 

que pretende entender qual o impacto das variáveis índice de preços geral do mercado (IGP-

M), inflação externa, taxa de juros Selic e gap sobre o salário real. 

 Sobre a estimação das duas equações são necessários procedimentos econométricos. 

Nesse trabalho optou-se por utilizar as modelagens de Vetores autoregressivos (VAR) e de 

Vetor de correção de erros (VEC). 

4.2 Modelos VAR e VEC: 

 Segundo Buscariolli-e-Emerick (2011) o modelo autoregressivo foi proposto por Sims 

(1980) como uma forma de crítica aos modelos anteriores que eram estáticos e não 

consideravam o caráter autoregressivo adequadamente além de não serem precisos a respeito 

da influência entre as variáveis. Para Gujarati (2011) o modelo VAR foi elaborado para 

compreender as interrelações entre as variáveis que são simultâneas, ou seja, o modelo propõe 

que em tratar por igual as várias variáveis endógenas. Contudo cada variável endógena é 



35 
 

explicada pelos seus valores defasados e também pelos outros valores defasados das variáveis 

do modelo. Extinguindo assim as variáveis exógenas do modelo.  

 Gujarati (2011) também expõe que as principais vantagens do modelo VAR estão 

ligadas a ser um modelo simples, onde não há necessidade de determinar quais são as variáveis 

exógenas, visto que todas as variáveis no VAR são endógenas. Além disso se trata de uma 

estimação simples, onde o (Mínimos quadrados ordinários) MQO pode ser aplicado em cada 

uma das equações de forma separada. E por último as previsões geradas por esse método são 

muitas vezes melhores do que as que são geradas por equações simultâneas. 

O modelo VAR pode ser expressado na seguinte equação de acordo com Margarido 

(2004): 

𝑧𝑡 = 𝐴1𝑧𝑡−1 + … + 𝐴𝑘𝑧𝑡−𝑘 +ф𝐷𝑡 +𝑢𝑡       (3) 

Onde “sendo que u t ∼ IN(0, ∑), z t é um vetor (n x 1) e cada elemento A i é uma matriz de 

parâmetros de ordem (n x n) e Dt representa termos determinísticos, tais como, constante ou 

qualquer outro tipo de repressor que sejam considerados fixos e não estocásticos.” (Margarido, 

p.90, 2004). 

Já o modelo VEC é um tipo especifico de VAR pensado para aquelas series não 

estacionarias que se cointegram. (Buscariolli-e-Emerick,2011). Bueno (2011) descreve o VEC 

como uma versão mais completa do VAR, em resumo, a ideia é que como o VAR utiliza de 

variáveis não estacionaria, mas diferenciadas, omitindo assim variáveis importante para o 

modelo, enquanto o modelo VEC consegue corrigir esse problema. 

De acordo com Margarido (2004) a vantagem do modelo de correção de erro, o VEC, 

está relacionada com a incorporação no modelo de curto e de longo prazo de informações 

através do ajuste de variações. 

Assim sendo, para realizar a estimação é necessário fazer o teste de estacionariedade, 

Segundo Carrara e Correa (2012) uma série temporal estacionária significa que a série possui 

uma média e variância estáveis durante o tempo.  

O teste de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) é o mais comum para séries temporais. 

Segundo Gujarati (2011), o teste admite que os termos de erro sejam correlacionados, e além 

de testar a presença ou não de raiz unitária o teste define a ordem de integração. É importante 

ressaltar que ele é muito sensível a presença de valores incomuns. Esse teste consiste em estimar 

a seguinte regressão: 
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∆𝑌𝑡 = 𝐵 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑝−1
𝑖=1       (4) 

Onde B1 representa  a constate, bt a tendência já ∆𝑌𝑡−1 indica o número de termos de 

diferenças defasadas (∆𝑌𝑡−1 = 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2;  ∆𝑌𝑡−2 = 𝑌𝑡−2 − 𝑌𝑡−3 𝑒𝑡𝑐. 𝑒 휀𝑡 retrata um erro de 

ruído branco. Assim sendo utilizou-se do teste de raiz unitária para verificar a presença ou não 

de raiz unitária, ou seja, tendência estocástica na série temporal. De acordo com Margarido et 

al. (2004) a hipótese nula corresponde a presença de raiz unitária, ou seja, não estacionária 

enquanto a hipótese alternativa corresponde a ausência de raiz unitária, ou seja, estacionária. 

 E possível entender que quando as variáveis possuírem ordem de integração zero, o 

método mais indicado para estima-la é os mínimos quadrados ordinários ou vetorial 

autorregrsivo, já quando as variáveis são integradas na mesma ordem (I) ou (II) e existir 

cointegração o modelo mais indicado para a estimação e o VEC  

De acordo com Junior e Higuchi (2008) a ordem de integração é dada através da 

quantidade de vezes que uma série temporal não estacionária precisa ser diferenciada para ser 

considerada estacionária, assim sendo, caso uma variável x possua ordem de integração zero 

enquanto as outras variáveis possuem ordem de integração um deve-se tirar uma diferença para 

conseguir estimar a série com ordem de integração um e caso haja cointegração estimar por 

VEC. 

Dessa forma para estimar modelos VAR e VEC é necessário tomar uma decisão em 

relação ao número de defasagens. De forma que estimasse o modelo VEC com as várias 

defasagens possíveis com intuito de escolher aquela com menor critério de informação 

Schwarz, visto que quanto menor tal critério o modelo está melhor ajustado. 

Margarido (2004) explicita que para estimar o modelo adequadamente é necessário 

realizar o teste de cointegração, que permite sabermos se as variáveis possuem uma relação 

estrutural ou não, ou então possuem equilíbrio. Sendo assim o teste de cointegração de Johansen 

é aplicado com finalidade de determinar a quantidade de vetores de cointegração que existem 

entre as variáveis. “Duas variáveis são cointegradas quando são integradas de mesma ordem e 

a combinação linear entre as duas é estacionária, mesmo sendo ambas individualmente não 

estacionárias.” (Carrara e Correa p.450, 2012). 

E válido ressaltar que nem todas as variáveis que são integradas na mesma ordem são 

cointegradas, e caso as variáveis não sejam integradas na mesma ordem estas variáveis não 

podem ser cointegradas. Dessa forma averiguando a existência da cointegração o modelo VEC 

poderá ser estimado. (Margarido,2004). 
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O teste para verificar a ordem das variáveis no modelo foi dispensado, visto que 

Cavalcanti (2010) explicita que uma das principais dificuldade desse método está ligado a todas 

as ordenações possíveis das variáveis do modelo VAR são equivalentes, isso significa que não 

existe meio para diferenciar elas através de métodos estatísticos. Dessa forma a ordenação das 

variáveis necessitam de justificativas teóricas ou conhecimento sobre a relação entre as 

variáveis. 

Em macroeconomia são prováveis as situações em que aparentemente não há razão para 

associar a ausência de casualidade de Granger predominante a condição de correlação positiva 

com a ausência de efeito contemporâneo de uma variável em relação a outra. Em resumo 

quando uma variável é manipulada de forma que controla outra variável. Entende-se que uma 

afete a outra, mesmo que não cause sentido de Granger. (Cavalcanti,2010). 

Dessa forma o autor propõe alertar para um erro comum principalmente na 

macroeconomia aplicada, onde por muitas vezes é associado a identificação do modelo VAR 

através dos resultados de testes de causalidade de Granger. 

4.3 Analise e discussão de resultados 

Nesse capítulo abordaremos o processo empírico da pesquisa, estimando dois modelos 

econométricos com o software Eviews 10. 

4.3.1 Equação I: taxa de câmbio  

Com base nos resultados quanto à estacionaridade representado na figura A1(apêndice) 

revelou que a variável salário da indústria (w_p) não era estacionária, havendo a necessidade 

de diferencia-la duas vezes para poder estimar o modelo, além disso, a variável taxa de câmbio 

revelou-se não estacionária também sendo necessário diferencia-la uma vez. As demais 

variáveis foram estacionarias em nível, não havendo a necessidade de diferencia-las  

Quanto ao ordenamento, o teste de causalidade em bloco foi dispensado, como 

explicado no subtópico anterior. E como critério para o ordenamento das variáveis foi 

determinado o seguinte critério: a variável que fosse controlada, ou mais controlada pelo 

governo viria antecedendo as demais variáveis dessa forma a sequência escolhida foi: Taxa de 

câmbio (CAMB), índice geral de preços de mercado (IGP-M), hiato do PIB (GAP) e inflação 

externa (IE). 
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Posteriormente, realizou-se o teste de cointegração de Johansen, para verificar se há 

cointegração no longo prazo entre as variáveis. A tabela 1 apresenta os resultados auferidos 

nesse teste. 

Tabela 1- Teste de Cointegração de Johansen para equação 1 (metas cambiais) 

 Séries: IGPM GAP CAMB W_P IE 

Intervalo de atrasos: 1 ao 1 

Selecionado (0.05 nível*) Número de relações de cointegração por modelo 

Tendência dos 

dados  

Nenhum Nenhum Linear Linear Quadrático 

Tipo de teste Sem 

intercepto 

sem tendência 

Intercepto 

sem tendência 

Intercepto 

sem tendência  

Intercepto 

tendência 

Intercepto 

tendência 

Traço 3 5 4 5 5 

Máximo 
Autovalor 

2 5 2 2 2 

Fonte: elaboração própria, através dos dados da pesquisa e software Eviews 10. 

Através da tabela 1 é possível perceber que tanto no teste traço quanto no teste máximo 

autovalor, houve cointegração em todos os modelos. Entretanto o que mais se ajustou para 

estimar o VAR visto que o mesmo apresentou menor critério Schwartz do que os demais. Dessa 

forma VAR pode ser estimado para o período de 1994 a 1998. 

Além disso foi empregado o teste de estabilidade estrutural representado na figura A1 

(apêndice) que demonstrou que as raízes se encontram dentro do círculo unitário, ou seja, existe 

séries estáveis. Outro teste realizado foi o de defasagens exposto na tabela A2 (apêndice) que 

verificou uma defasagem pelo critério de SC, e como pelos demais critérios as defasagens foram 

dispersas, definiu-se através do critério da parcimônia utilizar apenas uma defasagem, ou seja, 

utilizar VAR(4). 

Para analisar o impacto das variáveis sobre o salário real, apresentou-se, primeiramente, 

a Função Impulso-Resposta, considerando um período de doze meses. Os resultados podem ser 

observados na Figura 2. 
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FIGURA 5 – Função impulso resposta para a equação I (metas cambiais) 

        Resposta do Cambio                                           Resposta IGPM 

 

                Resposta inflação externa                                      Resposta GAP 

 

Fonte: elaboração própria, por meio dos dados da pesquisa e software Eviews 10. 

 

Por meio da função impulso resposta é possível observar o impacto que a variável 

dependente sofre a parir de um choque das demais variáveis. A partir disso na figura 1, nota-se 

que todas as variáveis tem um impacto significativo com relação a taxa de câmbio. 

 Um choque no Cambio inicialmente impactou de forma a aumentar os salários da 

indústria, porem em um segundo momento, ocorre o contrário impactando de forma negativa o 

salário da indústria. Entretanto num terceiro e último momento um choque no câmbio impactou 

de forma aumentar novamente o salário na indústria, dessa forma fica evidente o 

comportamento de oscilação dessa variável.  

Para a variável índice geral de preços (igpm) foi perceptível que durante o período dos 

10 meses analisados, um choque nessa variável impacta de forma muito pequena o salário na 

indústria.  
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A inflação externa apresenta influência não muito significativa sobre o salário da 

indústria. Ocorrendo oscilações consideráveis no período apresentando e por fim terminando 

praticamente sobre a curva, ou seja, efeito nulo.  

Algo parecido acontece com a relação ao GAP (diferença entre o PIB real observado e 

o PIB natural), e o salário da indústria. Visto que um choque no GAP, impacta em uma queda 

no salário da indústria em um primeiro momento, contudo essa queda não se mante, podemos 

perceber oscilações.  

De modo a complementar os resultados obtidos pela função impulso resposta, 

apresentou-se também a Decomposição da Variância, com um horizonte de doze meses, a qual 

pode ser verificada na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Decomposição da Variância para equação I (metas cambiais) 

 
Fonte: elaboração própria, através dos dados da pesquisa e software Eviews 10. 

Através dos resultados apresentados na tabela 2, percebe-se que ao final de 10 messes, 

as variações no salário da indústria nesse período são explicadas principalmente por mudança 

na própria variável (96,01%). Em segundo lugar tem-se a vaiável gap, com um comportamento 

crescente ao longo do período explicando o salário da indústria em 2,33%. Em terceiro lugar, 

temos a variável cambio com uma porcentagem de explicação de 0,85% As demais, IGP-M e 

inflação externa tiveram um poder de explicação baixo de 0,12%% e 0,66% respectivamente, e 

tiveram uma trajetória de pequenas oscilações.  

Observa-se que a variável GAP (diferença entre o PIB real observado e o PIB natural) 

em comparação com as outra variáveis, inflação externa, taxa de câmbio e índice geral de preços 

de mercado, foi a que mais explicou o salário da indústria, tal resultado era esperado pois um 

 Period S.E. PC CAMBIO IGPM IE GAP

 1  2.936617  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  3.258382  99.38700  0.085638  0.000908  0.050878  0.475571

 3  3.288078  97.90186  0.348154  0.023014  0.573131  1.153837

 4  3.439983  97.91368  0.349758  0.033975  0.561034  1.141549

 5  3.804663  97.74008  0.289008  0.028747  0.701006  1.241158

 6  3.970674  97.40742  0.460632  0.033728  0.750235  1.347983

 7  3.975750  97.16277  0.623106  0.069517  0.790479  1.354131

 8  4.129567  96.86149  0.577593  0.071845  0.745988  1.743086

 9  4.366762  96.35699  0.674694  0.081905  0.669048  2.217367

 10  4.446343  96.01362  0.854947  0.127113  0.668530  2.335788

 Cholesky Ordering: PC CAMBIO IGPM IE GAP
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aumento do hiato do PIB(GAP) significa menor quantidade de trabalhadores empregados, 

caindo assim o salário nominal da indústria.1 Outra variável que apresentou resultado 

considerável em relação ao salário foi a inflação externa (IE) já que caso a inflação externa 

aumente, os preços brasileiros tendem a aumentar, diminuindo o salário real. 

 

 

4.3.2 Equação II: Metas de inflação 

Com base nos resultados quanto à estacionariedade representado na tabela A2 

(apêndice) revelou que apenas a variável salario da indústria (W_P) não era estacionária ao 

nível de confiança de 95%, havendo a necessidade de diferencia-la uma vezes para poder 

estimar o modelo, as demais variáveis foram estacionárias em nível, não havendo a necessidade 

de diferencia-las.  

Quanto ao ordenamento, o teste de causalidade em bloco foi dispensado, como 

explicado na subseção anterior. E como critério para o ordenamento foi utilizado que as 

variáveis que fossem controladas pelo próprio governo viriam a frente no modelo, dessa forma 

a sequência escolhida foi: taxa de juros Selic, indicie geral de preços, hiato do PIB e inflação 

externa. 

Posteriormente, realizou-se o teste de cointegração de Johansen, para verificar se há 

cointegração no longo prazo entre as variáveis. A tabela 3 apresenta os resultados auferidos 

nesse teste. 

Tabela 3 – Teste de Cointegração de Johansen para equação II (metas de inflação) 

Séries: IGPM GAP SELIC W_P IE  

Intervalo de atrasos: 1 ao 2 

Selecionado (0.05 nível*) Número de relações de cointegração por modelo 

Tendência dos 

dados  

Nenhum Nenhum Linear Linear Quadrático 

Tipo de teste Sem 

intercepto 

sem tendência 

Intercepto 

sem tendência 

Intercepto 

sem tendência  

Intercepto 

tendência 

Intercepto 

tendência 

 
1 O salário nominal caiu mais rapidamente que os preços. 
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Traço 1 2 2 2 2 

Máximo 
Autovalor 

1 2 2 1 2 

Fonte: elaboração própria, através dos dados da pesquisa e software Eviews 10. 

Através da tabela 3 é possível perceber que em todos os modelos houve cointegração 

tanto no teste traço quanto no máximo valor. Entretanto o que mais se ajustou para estimar o 

VAR, visto que o mesmo apresentou menor critério Schwartz do que os demais. Dessa forma 

o VAR (2) pode ser estimado para o período de 2001:11 à 2015:12. 

Além disso foi empregado o teste de estabilidade estrutural representado na figura A3 

(apêndice) que demonstrou que as raízes se encontram dentro do círculo unitário, ou seja, existe 

series estáveis. Outro teste realizado foi o de defasagens, exposto na figura A4 (apêndice) que 

verificou as defasagens por vários critérios, como a segunda defasagem era significativa para 

os critérios de FPE, AIC, SC e HQ decidiu-se utilizar a defasagem 2, ou seja, utilizar VEC (2). 

Para analisar o impacto das variáveis sobre o salário real, apresentou-se, primeiramente, 

a Função Impulso-Resposta (FIR), considerando um período de doze meses. Os resultados 

podem ser observados na Figura 3. 

FIGURA 6 – Função impulso resposta para a equação II (metas de inflação) 

 

           Taxa Selic                                                         IGPM  
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                       Inflaçao externa                                                     GAP 

 

Fonte: elaboração própria, através dos dados da pesquisa e software Eviews 10. 

A partir dos resultados da FIR, apresentados na Figura 3, é possível notar que o GAP 

(diferença entre o PIB real observado e o PIB natural) apresenta um impacto significativo no 

variável salário da indústria em um primeiro momento, posteriormente há uma tendência de 

volta ao equilíbrio. Tal resultado pode ser compreendido visto que um choque no GAP impacta 

numa queda de salários nominais, já que a indústria estaria se distanciando do pleno emprego. 

Mantendo assim, o mesmo sentido o do impacto do modelo de metas cambiais.  

Já a inflação externa apresenta influência significativa em um primeiro momento 

aumentando os salários da indústria e posteriormente diminuindo. Esse choque da inflação 

externa impacta diminuição do salário da indústria que corresponde com a teoria, visto que um 

choque na inflação externa impacta os preços brasileiros, impactando assim de forma negativa 

os salários. E em um terceiro momento há uma estabilização sobre a curva, entretanto o impacto 

da inflação externa nesse modelo, parece menor do que no modelo de metas cambiais. 

A influência da taxa Selic sobre o salário da indústria, é dado com um choque positivo 

em primeiro momento, mas depois se estabiliza sob a curva. 

Um choque na variável IGPM impacta sobre o salário de fora expressiva. É interessante 

notar, como essa mesma variável muda seu impacto nos dois modelos estimados. Nas metas de 

inflação um choque na variável IGPM impacta de forma a diminuir o salário da indústria pelo 

menos em um primeiro momento. 

De modo a complementar os resultados obtidos pela função impulso resposta, 

apresentou-se também a Decomposição da Variância, com um horizonte de doze meses, a qual 

pode ser verificada na tabela 4. 
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Tabela 4 – Decomposição da Variância para equação II (metas de inflação) 

 
Fonte: elaboração própria, através dos dados da pesquisa e software Eviews 10. 

Através dos resultados apresentados na tabela 4, percebe-se que ao final de 12 messes, 

as variações no salário da indústria nesse período são explicadas principalmente por mudança 

na própria variável (98,48%). Em segundo lugar tem-se a vaiável IGPM, com um 

comportamento crescente ao longo do período explicando o salário da indústria em 0,92%. Em 

terceiro lugar com uma porcentagem pequena tem-se a inflação externa que tem um 

comportamento crescente ao longo do período o salário da indústria em 0,26%. As demais, taxa 

Selic e GAP tiveram um poder de explicação pequeno de e 0,23% e 0,08% respectivamente, e 

tiveram uma trajetória crescente ao longo do período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Period S.E. PC SELIC IGPM IE GAP

 1  2.674014  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  3.006801  98.77988  0.227752  0.859889  0.098400  0.034084

 3  3.019306  98.55923  0.226063  0.880015  0.252538  0.082150

 4  3.022102  98.52453  0.227437  0.894763  0.264024  0.089242

 5  3.023714  98.51327  0.227511  0.902236  0.267755  0.089228

 6  3.023863  98.51251  0.228062  0.902309  0.267862  0.089257

 7  3.023912  98.50935  0.228882  0.904143  0.267944  0.089685

 8  3.024006  98.50354  0.230058  0.908620  0.268031  0.089755

 9  3.024139  98.49491  0.231458  0.915547  0.268303  0.089782

 10  3.024283  98.48553  0.232823  0.923203  0.268660  0.089780

 Cholesky Ordering: PC SELIC IGPM IE GAP
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS: 

Este trabalho avaliou o impacto dos regimes de metas cambiais e de metas de inflação 

sobre o poder de compra da classe assalariada. O regime de metas cambias utiliza-se do 

mecanismo cambio para o controle inflacionário, trazendo uma grande dificuldade para os 

policymakers: a perda dos instrumentos de controle da liquidez da economia. Já o regime de 

metas de inflação desde sua implementação utiliza a taxa de juros para o controle da inflação, 

contudo esse assunto ainda é muito debatido, visto que a taxa de juros brasileira ainda é alta 

frente a uma inflação consideravelmente elevada. 

A política monetária no regime de metas cambiais, com base em algum regime de 

câmbio, afeta de forma distinta os diferentes indivíduos da sociedade. A taxa de câmbio afeta a 

classe assalariada ao transmitir a inflação externa de forma direta ou indireta para o mercado 

doméstico. Afeta diretamente ao elevar os preços dos bens e serviços finais acabados e 

indiretamente ao afetar os preços dos insumos de produção importados. 

A política monetária no regime de metas de inflação, com base na taxa básica de juros, 

também afeta de forma distinta os diferentes indivíduos da sociedade. Como a taxa de juros 

Selic serve de referência para taxas de juros praticadas no mercado, influenciando assim a 

quantidade de dinheiro circulando na economia, quanto maior a taxa básica de juros, menos 

dinheiro disponível para crédito e para o consumo. Como a taxa de juros alta prejudica o 

consumo, prejudicando assim, diversas empresas, em consequência essas empresas não 

crescem, empregam menos, diminuindo a renda da classe assalariada. 

 E exatamente sobre isso o foco dessa pesquisa. Qual regime (cambial ou metas de 

inflação) apresenta o melhor resultado com relação ao poder de compra da classe assalariada? 

De acordo com a análise feita no capitulo 3 percebeu-se que para o primeiro período 

que estava em vigor as políticas cambias, o câmbio se mostrou pouco impactante em relação ao 

salário real da indústria, entretanto, com pouco impacto o mesmo teve uma tendência de queda 

do salário real. Já para o segundo período que estava em vigor as políticas de metas de inflação, 

a taxa de juros Selic também se mostrou pouco significativa em relação ao salário, contudo ao 

contrário do período analisado anteriormente, a tendência foi de aumento do salário, e depois 

estabilizando sobre a curva.  

A cerca das outras variáveis, no primeiro período, foi interessante perceber que mesmo 

com um controle cambial houve um impacto considerável da inflação externa sobre os salários 
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reais da indústria no sentido de diminui-los. Entretanto a taxa de desemprego aberto de 1995 

segundo IBGE estava em torno de 5%, tal dado pode ser influente na queda do salário real do 

período  

Já no segundo período de análise, o controle da taxa de juros Selic não é capaz de 

impedir, o impacto da variável GAP sobre os salários reais da indústria, entretanto o impacto 

consegue ser menor que no período anterior (metas cambiais). Outro impacto menor que o 

período anterior é da variável inflação externa. Entretanto a variável IGPM tem impacto em 

sentido diferente do período anterior. 

Sendo assim, apesar dos resultados não serem conclusivos, o regime de metas de 

inflação apresenta resultados levemente melhores com relação ao salário real do que o regime 

de metas cambias. Entretanto, não é possível afirmar categoricamente que o regime de metas 

de inflação seja necessariamente melhor, dado que no período de sua implementação ocorreu 

também uma política de valorização do salário mínimo mais ampla do que a que foi 

implementada durante a vigência do regime de metas cambiais. 

Por fim, como o tema é bastante denso, porém, a literatura que relaciona os regimes 

de política monetária e o tema sobre a renda da classe assalariada é escassa, sugere-se que 

trabalhos futuros sejam capazes de realizar maiores aprofundamentos sobre a abordagem 

referente os determinantes do salário real no Brasil. 
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7. APENDICIE  

Tabela A1 – Teste de raiz unitária para a equação I (metas cambiais) 

 

Legenda:  

a= Constante  

b= Constante e tendência  

c= Nenhum 

 

Figura A1 – Teste de estabilidade estrutural para a equação 1 (metas cambiais) 

 

 

 

VARIABLE LAG TEST SC 1% 5% 10%

PC 10 -16,93 a -3,61 -2,94 -2,61

Cambio 0 -7,31 a -3,61 -2,94 -2,61

igpm 0 -13,59 c -2,61 -1,95 -1,61

ie 1 -6,25 b -4,16 -3,51 -3,18

pib 9 -3,93 c -2,61 -1,95 -1,61

Source: author's estimates.

a= constant, b= constant and trend, c= none.

A escolha dos Lag foi feita com base no critério de Schwartz (SC).

Table A.1 - Unit Root test (ADF)
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Figura A2 – Teste de Defasagens no VAR padrão para a equação I (metas cambiais) 

 

 

 

 

 

Tabela A2 – Teste de raiz unitária para a equação II (metas de inflação) 

 

Legenda:  

a= Constante  

b= Constante e tendência  

c=Nenhum 

 

 

 

 Period S.E. PC CAMBIO IGPM IE GAP

 1  2.936617  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  3.258382  99.38700  0.085638  0.000908  0.050878  0.475571

 3  3.288078  97.90186  0.348154  0.023014  0.573131  1.153837

 4  3.439983  97.91368  0.349758  0.033975  0.561034  1.141549

 5  3.804663  97.74008  0.289008  0.028747  0.701006  1.241158

 6  3.970674  97.40742  0.460632  0.033728  0.750235  1.347983

 7  3.975750  97.16277  0.623106  0.069517  0.790479  1.354131

 8  4.129567  96.86149  0.577593  0.071845  0.745988  1.743086

 9  4.366762  96.35699  0.674694  0.081905  0.669048  2.217367

 10  4.446343  96.01362  0.854947  0.127113  0.668530  2.335788

 Cholesky Ordering: PC CAMBIO IGPM IE GAP

VARIABLE LAG TEST SC 1% 5% 10%

PC 12 -2,42 c -2,58 -1,94 -1,61

selic 1 -3,77 b -4,01 -3,44 -3,14

igpm 1 -3,60 a -3,47 -2,88 -2,58

ie 0 -8,10 c -2,58 -1,94 -1,61

pib 0 -6,49 c -2,58 -1,94 -1,61

Source: author's estimates.

a= constant, b= constant and trend, c= none.

A escolha dos Lag foi feita com base no critério de Schwartz (SC).

Table A.1 - Unit Root test (ADF)
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Figura A3 – Teste de estabilidade estrutural para a equação II (metas de inflação) 

 

 

Figura A4 – Teste de Defasagens no VAR padrão para a equação II (metas de inflação) 
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 Period S.E. PC SELIC IGPM IE GAP

 1  2.674014  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  3.006801  98.77988  0.227752  0.859889  0.098400  0.034084

 3  3.019306  98.55923  0.226063  0.880015  0.252538  0.082150

 4  3.022102  98.52453  0.227437  0.894763  0.264024  0.089242

 5  3.023714  98.51327  0.227511  0.902236  0.267755  0.089228

 6  3.023863  98.51251  0.228062  0.902309  0.267862  0.089257

 7  3.023912  98.50935  0.228882  0.904143  0.267944  0.089685

 8  3.024006  98.50354  0.230058  0.908620  0.268031  0.089755

 9  3.024139  98.49491  0.231458  0.915547  0.268303  0.089782

 10  3.024283  98.48553  0.232823  0.923203  0.268660  0.089780

 Cholesky Ordering: PC SELIC IGPM IE GAP


