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RESUMO 

 

 

A atividade empresarial, independentemente do porte ou do setor, requer a disponibilidade de 

recursos financeiros, próprios ou de terceiros. A promoção de investimentos como construção 

de novas plantas industriais ou a implantação de projetos de modernização tecnológica 

exigem recursos que nem sempre estão imediatamente disponíveis, sendo necessário recorrer 

a fontes externas à firma. O mercado de capitais é um mecanismo importante de 

financiamento de longo prazo. Nos últimos anos, vem ganhando ainda mais relevância no 

Brasil, dada a retração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). Nessa perspectiva, busca-se com este trabalho analisar as influências do mercado 

de capitais para o crescimento econômico do Brasil, com atenção para o mercado de 

debêntures, investigando as mudanças recentes das formas de financiamento produtivo, bem 

como seus determinantes. Para tanto, utilizou-se uma análise econométrica, a partir do modelo 

de vetores autoregressivos, a fim de verificar esta relação. Baseando-se na hipótese de que o 

mercado de capitais no Brasil vem ganhando maior espaço no financiamento das empresas, e 

este processo pode ser sustentado ou ampliado por alguns fatores econômicos, tal como, a 

mudança do nível de taxa de juros e alterações nas operações do BNDES, os resultados da 

análise sugerem que, de fato, o mercado de capitais, via emissões de debêntures pode de fato 

ser afetado pela taxa básica de juros-Selic e a formação bruta de capital fixo, sendo a última a 

variável que mais influenciou. Além disso, notou-se a influência da taxa de juros de longo 

prazo, mostrando a sua importância para o crescimento do mercado de capitais. 

 

 

 

Palavras-chave: Mercado de capitais, SELIC, BNDES, Debêntures, VAR 



ABSTRACT 

 

 

Any Business activity, regardless of size or sector, requires the availability of capital, either 

own or third parties. The promotion of investments such as the construction of new industrial 

plants or the implementation of technological modernization projects require resources that 

are not always immediately available, and it is necessary to resort to external sources to the 

firm. The stock market is an important long-term financing mechanism. In recent years, it has 

been gaining even more relevance in Brazil, given the decline of the National Bank of 

Economic and Social Development (BNDES). In this perspective, the objective of this work 

is to analyze the influence of the stock market for the economic growth of Brazil, with 

attention to the debentures market, investigating the recent changes in the forms of productive 

financing, as well as their determinants. For this, an econometric analysis was used, based on 

the autoregressive vector model, in order to verify this relation. Based on the hypothesis that 

the capital market in Brazil has been gaining greater space in corporate financing, and this 

process can be sustained or amplified by some economic factors, such as the change in the 

level of interest rates and changes in operations the results of the analysis suggest that, in fact, 

the stock market by means of debenture emissions may, in fact, be affected by the Selic 

interest rate and gross fixed capital formation, the latter being the most influential variable . In 

addition, we noted the influence of the long-term interest rate, showing its importance for the 

growth of the stock market. 
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INTRODUÇÃO 

A relação entre desenvolvimento econômico e a forma pela qual as empresas 

financiam o seu crescimento é um tema de grande interesse na literatura econômica. As 

experiências de vários países, como os Estados Unidos, Japão e etc. Apontam para 

diferenças importantes em termos de estrutura de financiamento. Estas experiências 

mostram diferentes padrões de financiamento ou sistemas distintos de financiamentos 

pelos quais os países financiam seus investimentos.  

A presença de capital de terceiros é desejada na estrutura de capital de uma 

empresa de grande porte, visto que este tipo de recurso tende a ter um custo menor 

quando comparado ao custo do capital próprio e, outro fato importante, é que 

principalmente em casos de investimentos que envolvam altos volumes e prazos de 

maturação mais longos, o investimento com capital próprio se torna praticamente 

inviável. Existem duas fontes principais de financiamento externo para as firmas, o 

mercado de capitais e o mercado de crédito, que vão caracterizar como o sistema é 

baseado. 

Segundo o Banco Central do Brasil – BCB (2018), a principal fonte de 

financiamento externo utilizada pelas empresas no Brasil é o crédito bancário que 

apresenta um papel importante para o fomento da atividade econômica, possibilitando 

recursos de curto e médio prazo para as firmas. No entanto, as empresas, por 

necessitarem de empréstimos elevados, encontram geralmente dificuldades de obter o 

valor necessário para o seu investimento e enfrentam o pagamento de altas taxas de 

juros no mercado de crédito. 

Conforme estas dificuldades, observa-se cada vez mais a importância do 

mercado de capitais no cenário econômico brasileiro, visto que o crédito de 

financiamento de longo prazo é caro e depende excessivamente do BNDES. Logo, o 

mercado de capitais aparece como uma oportunidade para as empresas obterem recursos 

com custo menores que no mercado de crédito, ou ainda, servindo como uma fonte 

adicional de recursos. Tornando possíveis os projetos de investimentos. 

Sendo assim, o estudo tem como objetivo geral analisar as influências do 

mercado de capitais para o crescimento econômico do Brasil entre 2003 e 2018, para 

buscar responder à pergunta: qual a importância do crescimento do mercado de capitais 

para o crescimento econômico brasileiro? E em segundo plano, examinar as influências 

de variáveis econômicas sobre o mercado de capitais. 
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A hipótese a ser testada no trabalho assume que o mercado de capitais no Brasil 

vem ganhando maior espaço no financiamento das empresas, e este processo pode ser 

sustentado ou ampliado por alguns fatores econômicos, tais como, a mudança do nível 

de taxa de juros e as alterações nas operações do BNDES. 

Como objetivos específicos, este trabalho busca: i) estudar quais as implicações das 

debêntures para perspectiva de crescimento e desenvolvimento do país; ii) averiguar os 

benefícios de um mercado de capitais desenvolvido; iii) examinar a relação dos juros 

com as emissões de debêntures; iv) analisar o impacto do PIB, custo de financiamento 

entre outras variáveis, no crescimento do mercado de capitais no Brasil; v) compreender 

o funcionamento do mercado de capitais, principalmente nas formas de financiamento 

externo das firmas. 

Para isso, além desta introdução, o trabalho encontra-se divido em três capítulos. No 

primeiro capítulo aborda-se o sistema financeiro, levando em consideração os aspectos 

teóricos, definições e características. Além disso, trata também das formas de 

financiamento das firmas. No segundo capítulo, serão analisados o crédito de 

financiamento de longo prazo via BNDES vis-à-vis o mercado de debêntures. 

Por fim, no terceiro capítulo procura-se, por meio de uma análise econométrica 

verificar a relação de algumas variáveis econômicas com o mercado de capitais. Desta 

forma, utilizou-se o modelo de Vetores autoregressivos (VAR), de modo a verificar o 

impacto das taxas de longo prazo, quanto as demais variáveis sobre o mercado de 

debêntures, expondo os resultados obtidos a partir da análise econométrica.  
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CAPÍTULO 1 – SISTEMA FINANCEIRO, MERCADO DE CAPITAIS E 

CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

1.1 FORMAS DE FINANCIAMENTO DE UMA EMPRESA 

Independentemente do porte ou do setor, a atividade empresarial requer a 

disponibilidade de recursos financeiros, próprios ou de terceiros. A promoção de 

investimentos como construção de novas plantas industriais ou a implantação de 

projetos de modernização tecnológica exigem recursos que nem sempre estão 

imediatamente disponíveis, sendo necessário recorrer a fontes externas à firma (IBRI - 

CVM, 2015).  

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM (2014), uma empresa 

que esteja diante de uma necessidade de novos investimentos possui três possíveis 

fontes para captação de recursos. A escolha de uma das alternativas seria de acordo com 

a decisão financeira e estratégica da empresa, que deverá avaliar os custos e benefícios 

de cada opção: i) utilização de recursos próprios, como os lucros acumulados pela 

companhia; ii) contratação de financiamento bancário, através de linhas de crédito 

tradicionais ou linhas de financiamento governamentais, como o BNDES; e iii) 

utilização do mercado de capitais, por meio de emissão pública de títulos diretamente 

aos investidores. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI, 2015), para 

harmonizar as necessidades dos agentes econômicos, os intermediários financeiros 

cumprem a função de captar os recursos, transferindo-os às empresas para viabilizar os 

seus projetos, proporcionando, desta forma, uma alocação de recursos financeiros em 

uma economia de mercado. Nesse sistema de intermediação financeira, a taxa de juros 

cobre os custos da operação e remunera a instituição financeira. 

No Brasil, o Banco Central utiliza o regime de metas de inflação e como 

instrumento de controle, emprega a taxa de juros para controlar a inflação. Ao aumentar 

os juros, isso pode se refletir nos custos de financiamento (Ibid), o que é caracterizado 

por alguns autores como o canal do crédito de transmissão da política monetária. Nas 

palavras do autor: 

 

[...] sempre que há necessidade de elevar a taxa básica de juros como medida 

de política monetária, desafios adicionais são colocados para o empreendedor 

para manter as operações rentáveis. Nesse contexto, a estruturação de 

controles internos, com a produção contínua de relatórios da situação 

financeira da empresa e sua atuação no mercado, dentre outras informações 
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úteis, mostra-se uma questão estratégica, que pode impactar no acesso a 

recursos de terceiros. Além disso, uma adequada estrutura interna contribui 

não apenas para viabilizar financiamentos, mas também apoia o próprio 

funcionamento da empresa, possibilitando uma melhor interação entre suas 

diversas áreas. (IBRI, 2015, pg. 33) 

 

Dessa maneira, com a adequada combinação de fontes internas e externas de 

financiamento das atividades, a administração da empresa toma uma decisão estratégica 

para viabilização de seus objetivos de crescimento e até para sua sobrevivência. (IBRI - 

CVM, 2015, p. 34). O foco principal deste trabalho será nas fontes externas de 

financiamento das firmas, buscando entender a importância do mercado de capitais no 

desenvolvimento econômico no Brasil. 

 

1.2 SISTEMA FINANCEIRO E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

De acordo com a CVM (2014, p. 30), o sistema financeiro pode ser 

caracterizado por um conjunto de instituições e instrumentos que viabilizam o fluxo 

financeiro entre os superavitários e os deficitários. Na economia, os agentes econômicos 

tomam decisões diariamente. Entre essas decisões econômicas, algumas delas dizem 

respeito ao consumo, poupança e investimento. Quando os agentes econômicos formam 

poupança, isto é, consomem menos do que ganham, são chamados de agentes 

superavitários, de forma análoga, quando consomem mais que sua renda e precisam 

recorrer a recursos de terceiros, são denominados agentes deficitários. 

Como exposto por Carvalho et al (2007), é sabido que para que economias 

possam se desenvolver é necessário que haja investimento, isto é, parte do produto 

criado pela sociedade seja destinado à produção, aumentando assim sua capacidade 

produtiva. As economias capitalistas descobriram um instrumento poderoso de 

viabilização do investimento: o desenvolvimento e o aprofundamento de relações 

financeiras entre os agentes econômicos. 

Relações financeiras são estabelecidas sempre que um agente econômico é capaz 

de transferir o comando sobre recursos para terceiros, contra o recebimento de uma 

obrigação (Ibid). 

Uma questão importante a se ressaltar, é que os sistemas financeiros permitem 

que sejam feitas transações com grande volume de capital. Não restringindo a escala dos 

investimentos ao limite dos recursos dos empreendedores. Como citado por Carvalho et 

al (2007), “Schumpeter, localiza no desenvolvimento de sistemas organizados de 

crédito a libertação do empreendedor da necessidade de nascer rico” (ibid, p. 213) 
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Berté (1998) argumenta que o sistema financeiro age como um elemento de 

estímulo e sustentação no processo de aumento real do capital produtivo de uma 

economia, tanto em relação à poupança como ao investimento. Poupança e investimento 

geralmente são conduzidas por diferentes pessoas ou unidades econômicas. O ato de 

poupar de uma das partes não garante que os fundos sejam aplicados no setor real da 

economia e adicionem valor à sociedade. 

Portanto, o sistema financeiro seria esse elo de ligação, trabalhando 

positivamente em dois sentidos, estimulando a poupança e transferindo recursos 

poupados das unidades superavitárias, para investimentos das unidades deficitárias. Um 

sistema financeiro eficiente pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento 

econômico de três formas: Estimulando o crescimento da taxa de poupança do país; 

aumentando a proporção da poupança dirigida para investimentos; e tornando mais 

eficiente a alocação deste recurso no setor real da economia (Ibid). 

Nas palavras de Carvalho (2007), os sistemas financeiros são definidos 

fundamentalmente por sua estrutura, ou seja, pelo processo de interação entre os 

mercados e as instituições financeiras, sendo muito importante para a determinação de 

sua eficiência alocativa. Complementando com a ideia do autor: 

 

O conjunto de mercados financeiros, definidos em função das classes de 

ativos transacionados, as instituições financeiras participantes, as inter-

relações entre eles e os regulamentos e regras de intervenção do poder 

público na organização e supervisão das operações definem um sistema 

financeiro. (Carvalho et al, 2007, pg. 221) 

 

É importante ressaltar que, segundo Berté (1998, pg 31), apesar da diferença 

entre os países, o sistema financeiro possui basicamente três componentes: instrumentos 

financeiros, instituições financeiras e mercados financeiros. 

 

1.2.1 Instrumentos financeiros 

Nas palavras de Berté (1998), os instrumentos financeiros são as evidências 

documentadas dos direitos e obrigações, contendo características do acordo entre as 

partes, também conhecidos por ativos financeiros, um documento legal reconhecido 

pelo mercado, que possibilita ao detentor reclamar sua troca por um ativo real (terrenos, 

prédios, equipamentos) ou pela troca por outro ativo financeiro (ações e obrigações). 

Estes direitos e deveres podem geralmente ser negociados antes de seu prazo de 

maturação, proporcionando outra importante função do mercado financeiro, a liquidez 
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dos títulos, ou seja, a compra de um instrumento pode ser facilmente convertida em 

dinheiro a qualquer momento no mercado. É importante salientar que no mercado 

existem dois segmentos importantes: o mercado primário e o secundário, que serão 

tratados de forma mais detalhadas nas seções posteriores. Alguns exemplos de 

instrumentos financeiros são: letra de crédito imobiliária (LCI), letra de crédito do 

agronegócio (LCA), certificado de depósito bancário (CDB), debêntures, entre outros1. 

 

1.2.2 Mercado financeiro 

Para suprir a necessidade do mercado, desenvolveram-se instituições 

especializadas em intermediar operações financeiras, ou seja, pegar emprestado os 

recursos daqueles que poupam, pagando uma remuneração representada pelos juros, e 

emprestar para os demais, a uma taxa mais alta, ganhando com a diferença, o spread.  

Contudo, este modelo tradicional de intermediação financeira não foi capaz de 

suprir todas as necessidades do mercado, que foi exigindo características distintas, seja 

em razão do prazo, tipo de instrumento para formalizar a operação, assunção de risco, 

entre outros aspectos, que ficaram conhecido como mercados financeiros. Nas palavras 

de Carvalho: 

 

Mercados financeiros englobam todas as transações que são feitas com 

obrigações emitidas por agentes deficitários ou por intermediários financeiros 

que busquem canalizar recursos para eles. Esses mercados são regulados por 

instituições e práticas de funcionamento que são, em parte, fixados pelos 

próprios participantes nessas transações, e, em outra parte, por instituições do 

Estado. Essas práticas e instituições, por sua vez, não são as mesmas em 

todos. (Carvalho et al, 2007, pg. 215) 

 

De forma geral, os mercados financeiros se diferenciam entre si de acordo com o 

tipo de relação predominante entre os tomadores de recursos e pelo perfil das 

instituições que promovem a circulação desses recursos. Segundo a CVM (2014), o 

mercado financeiro pode ser dividido em quatro mercados: mercado monetário, 

mercado de câmbio, mercado de crédito e mercado de capitais.  

Conforme a CVM (2014, pg. 32), o mercado monetário o segmento em que se 

realizam as operações de curto e curtíssimo prazo. É por meio desse mercado que os 

intermediários financeiros, as instituições financeiras, realizam transferências de 

recursos entre as próprias instituições financeiras ou entre elas e o banco central. Trata-

                                                 
1 Alguns desses instrumentos serão definidos na seção 4.3. 
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se de um mercado utilizado basicamente para controle da liquidez da economia, no qual 

o banco central intervém para condução da política monetária.  

O mercado de câmbio e aquele em que se realizam operações de compra e venda 

de moedas estrangeiras conversíveis. Participam desse mercado todos os agentes 

econômicos que realizam transações com o exterior, ou seja, têm recebimentos ou 

pagamentos a realizar em moeda estrangeira (Ibid). 

Já o mercado de crédito, é o segmento em que são efetuados os financiamentos 

de curto e médio prazo. As operações são feitas por contratos, e as instituições 

financeiras assumem o risco de crédito da operação. 

O foco principal deste trabalho será no mercado de capitais, em especial o 

mercado de debêntures, tratados de forma mais detalhadas nas seções a seguir. 

 

1.2.2.1 Mercado de crédito 

Para a CVM (2014, pg. 34), é o segmento do mercado que as instituições 

financeiras captam recursos de poupadores e os emprestam aos tomadores, assumindo 

os riscos da operação. São remunerados por uma diferença entre as taxas de captação e 

de aplicação desses recursos. Essa diferença ficou conhecida como spread.  

O funcionamento deste mercado se dá pela criação de crédito no sistema 

bancário. Neste processo, o banco cria crédito tendo como base os recursos captados 

(depósitos à vista). Em síntese, o fato de que em apenas circunstâncias especiais alguém 

se mostre interessado em resgatar em sua totalidade os recursos depositados no banco, 

permite que o último empreste várias vezes o “mesmo” dinheiro, mecanismo pelo qual 

ficou conhecido como multiplicador bancário (Carvalho, 2007, pg. 228). 

Em geral, é neste mercado que são efetuados os financiamentos de curto e médio 

prazo, destinadas ao consumo ou capital de giro das empresas. As operações são 

usualmente feitas por contratos, e as instituições financeiras assumem o risco de crédito 

da operação (Ibid). 

É importante levar em consideração o papel fundamental do mercado de crédito 

para o bom funcionamento da economia. Conforme a CVM (2014): 

 

Na medida em que as instituições financeiras assumem dois papéis decisivos. 

De um lado, atuam como centralizadoras de riscos, reduzindo a exposição 

dos aplicadores a perdas e otimizando as análises de crédito. De outro, elas 

funcionam como um elo entre milhões de agentes com expectativas muito 

distintas em relação a prazos e volumes de recursos. Quando o sistema 

inexiste ou existe de forma ineficiente, muitas das necessidades de aplicações 
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e empréstimos de recursos ficariam represadas, ou seja, não circulariam no 

mercado, o que inevitavelmente causaria uma freada brusca na economia. 

(Ibid, pg. 33) 

 

1.2.2.2 Mercado de capitais 

Há diferença do mercado de capitais em relação ao mercado de crédito. No 

mercado de crédito, as instituições financeiras captam recursos dos agentes 

superavitários e emprestam aos agentes deficitários, assumindo todo o risco de crédito 

da operação, o risco de default. No mercado de capitais ou mercado de valores 

mobiliários a natureza da operação para captação dos recursos para suprir as 

necessidades de financiamento das empresas é a mesma, porém, o risco de default recai 

diretamente sobre o agente superavitário. A instituição financeira, nesse mercado, faz 

apenas a intermediação da operação, atuando como uma prestadora de serviços, 

estruturando as operações, assessorando na formação de preços, entre outros trabalhos. 

Sendo remuneradas pelo serviço prestado. Nas palavras de Carvalho: 

 
Mercados de capitais referem-se, assim, a operações desintermediadas. O 

risco de crédito recai aqui sobre o emprestador e não sobre a instituição 

financeira, que apenas promove o encontro entre emprestadores e tomadores. 

(Carvalho et al, 2007, pg. 217) 

 

As operações do mercado de capitais podem ser mais atrativas do que os 

financiamentos tradicionais, pois, teriam menores custos proporcionados pela 

desintermediação financeira que fazem com que as captações de recursos sejam mais 

baratas (CVM, 2014, pg. 33). 

Do ponto de vista dos investidores, o mercado de capitais surge como alternativa 

às aplicações tradicionais em produtos oferecidos pelos bancos ou pelo governo, pois 

teriam maior rapidez nas transações, trazendo aos investidores maior autonomia nas 

decisões e melhores rendimentos, desde que estejam dispostos a assumir os riscos daí 

consequentes (Ibid, pg. 36). 

No Brasil, até o início dos anos 2000, o mercado de capitais ainda era incipiente, 

e neste mesmo ano foi lançado pela Bovespa, o Novo Mercado, segmento de listagem 

destinado à negociação de empresas que se comprometessem, voluntariamente, a adotar 

boas práticas de governança corporativa e disclosure – adicionais em relação ao exigido 

pela legislação brasileira. 

A primeira listagem no Novo Mercado foi iniciada em 2002, se tornando um 

padrão de transparência e governança exigido pelos investidores para abertura de 
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capital, que contribuiu para retomada do mercado de capitais brasileiro, e a partir de 

2004 observou-se o aparecimento de diversas empresas, impulsionando a bolsa de 

valores, e ampliando as fontes de financiamento das empresas. 

Dessa maneira, o mercado de capitais é o segmento do mercado financeiro que 

são criadas as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos 

investidores, através da emissão de instrumentos financeiros, com o objetivo principal 

de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de investimentos (Ibid, p. 36). 

A partir disso, pode-se diferenciar dois mercados específicos dentro do mercado 

de capitais; o mercado acionário, onde as transações com ativos de patrimônio líquido 

são efetuadas e o mercado de renda fixa que engloba os títulos de dívida. (Berté, 1998, 

pg. 37). Vale salientar que a Bolsa de valores no mercado acionário é de suma 

importância para o desenvolvimento do mercado de capitais, por seus respectivos 

atributos que serão descritos na seção seguinte. 

 

1.2.2.2.1 – Mercado acionário 

De acordo com Bodie (2014), compreende-se por ação um título patrimonial que 

representa a menor parcela em que se divide o capital de uma sociedade anônima, que 

promete pagar uma quantidade fixa de renda ao ano ao detentor deste título, o 

dividendo. O rendimento do dividendo é apenas parte do retorno sobre o investimento 

em ações, pois são ignorados prováveis ganhos de capital (aumento do preço da ação) 

ou perdas. 

Dentro do mercado de ações, existem dois segmentos importantes e 

complementares: o mercado primário e o mercado secundário de ações (Berté, 1998). 

O mercado primário de ações é o local que é feito o lançamento inicial de títulos 

no mercado, onde os investidores transferem os recursos diretamente para as empresas. 

Sua função principal seria levantar o capital para suportar investimentos, tanto para as 

novas empresas quanto para as já existentes (Ibid, pg. 37). 

No mercado secundário, acontecem as transações de títulos entre os investidores, 

diferentemente do que ocorre no mercado primário, ou seja, não há transferência direta 

de recursos para as empresas. Sob o ponto de vista econômico, não há aumento de 

recursos para financiar novos investimentos. Sua principal função seria propiciar 

liquidez aos investidores (Ibid). 
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De acordo com a CVM (2014, pg. 230), o mercado primário depende da solidez 

do mercado secundário existente, ou seja, a possibilidade de os investidores 

conseguirem negociar posteriormente as ações entre si. Isso seria relevante porque, por 

diversos motivos, os investidores podem precisar se desfazer de seus investimentos 

antes do prazo de vencimento, no caso das ações, os títulos sequer teriam vencimento, 

pois as empresas não têm obrigação de resgatá-las, ainda colocam que: 

 

Poucos investidores se interessariam em adquirir ações em uma oferta 

pública, se não existisse um mercado organizado em que pudessem se 

desfazer de seus investimentos a qualquer tempo [...]. (Ibid) 

 

Segundo Bodie (2014), a forma pela qual as empresas emitem títulos seria: 

 

Normalmente, as empresas precisam levantar novo capital para ajudar a 

pagar seus vários projetos de investimento. Em linhas gerais, elas levantam 

fundos tomando um empréstimo em dinheiro ou vendendo ações na empresa. 

Os bancos de investimento geralmente são contratados para gerenciar a venda 

desses títulos no que é chamado de mercado primário para títulos recém-

emitidos. Entretanto, assim que esses títulos são emitidos, os investidores 

podem querer negociá-los entre si. Por exemplo, você pode resolver levantar 

dinheiro vendendo algumas de suas ações na Apple a outro investidor. Essa 

transação não teria nenhum impacto sobre o número total de ações da Aplle 

em circulação. As negociações de títulos existentes ocorrem no mercado 

secundário. (Bodie et al, 2014, pg. 51, com grifos do autor) 

 

Por outro lado, de acordo com Berté (1998), a maioria das transações realizadas 

no mercado secundário são efetivadas nas bolsas de valores, que segundo o autor se 

tornam instituições de grande importância como elemento intermediário na negociação. 

E ainda, coloca que: 

 

 

As Bolsas de Valores são associações civis sem fins lucrativos. Seu 

patrimônio é representado por títulos patrimoniais que pertencem às 

sociedades corretoras membros. Possuem autonomia financeira, patrimonial e 

administrativa, mas estão sujeitas à supervisão da Comissão de Valores 

Mobiliários e obedecem às diretrizes e políticas emanadas do Conselho 

Monetário Nacional. (Berté, 1998, pg. 38) 

 

De acordo com a CVM (2014, pg. 230-231), alguns benefícios que seriam 

gerados pelas Bolsas de valores para economia e sociedade seriam: i) financiamento 

para capitalização das empresas por meio da venda de ações; ii) estímulo à aplicação de 

poupança em ações de companhias, com benefícios para os diferentes setores da 

economia; iii) facilidade nos processos de fusões e aquisições de companhias; iv) 
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estimulo à redução da desigualdade na distribuição de rendas da sociedade; v) atuação 

como termômetro da economia do país; vi) veículo eficaz para o financiamento das 

iniciativas públicas de desenvolvimento, pela capacidade de colocação de títulos  

públicos. 

Assim sendo, o eficiente funcionamento da bolsa de valores é essencial para o 

mercado secundário desempenhar sua função de liquidez, e torna-se fundamental para o 

funcionamento do mercado acionário (Berté, 1998, pg. 39). 

 

1.2.2.2.2 – Mercado de renda fixa 

O mercado de obrigações é composto de instrumentos de empréstimo ou dívida 

de prazo mais longo do que os que são negociados no mercado monetário. Esse 

mercado abrange notas e obrigações do tesouro, obrigações corporativas, obrigações 

municipais, títulos garantidos por hipotecas e dívida de agência federal (Bodie, 2014, 

pg. 30). 

O mercado de obrigações, é também conhecido como mercado de renda fixa, a 

qual para Bodie (2014), não seria o termo mais adequado: 

 

Algumas vezes se diz que esses instrumentos englobam o mercado de 

capitais de renda fixa, porque a maioria deles promete um fluxo de renda ou 

um fluxo de renda que é determinado de acordo com uma fórmula especifica. 

Na prática, essas fórmulas podem gerar um fluxo de renda que está longe de 

ser fixo. Por esse motivo, o termo renda fixa provavelmente não é tão 

adequado. É mais simples e mais direto chamar esses títulos de instrumentos 

ou obrigações de dívida. (Bodie et al, 2014, pg. 30) 

 

Como explicado acima, a obrigação é um título de dívida que representa o 

direito a um determinado fluxo de renda periódico. Sendo emitido como um acordo de 

empréstimo. O tomador de empréstimo emite uma obrigação para o concessor de 

empréstimo por uma quantia em dinheiro; a obrigação é uma nota promissória assinada 

pelo devedor. O acordo obriga o emissor a fazer pagamentos específicos ao concessor 

em datas específicas (Bodie, 2014, pg. 391). 
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CAPÍTULO 2 – O MERCADO DE CAPITAIS E O FINANCIAMENTO DE 

LONGO PRAZO 

 

2.1 O SISTEMA BNDES E O MERCADO DE CAPITAIS 

O papel das instituições de fomento num contexto de um ambiente financeiro 

globalizado e com maior liberdade operacional das instituições é de suma importância, 

para alguns setores da atividade econômica que permanecem não atendidos pelos 

mecanismos de mercado, como o financiamento de setores de infraestrutura e 

tecnológico. 

De acordo com o IPEA (2018), em algumas circunstâncias o setor privado não 

oferta crédito a atividades cujo retorno social é maior que o privado, e caso ofertasse, o 

custo seria muito maior, e consequentemente, inviabilizaria os projetos. Nesse contexto, 

a atuação dos bancos públicos seria necessária. Esse é o caso, por exemplo, de projetos 

para ciência, tecnologia e inovação (C, T&I), onde há necessidade de um grande volume 

de capital, e não há oferta de crédito no mercado livre nem custos adequados para cobri-

los. Entretanto, essa intervenção não está livre de problemas potenciais, uma vez que 

pode resultar em falhas de governo piores do que falhas de mercado. 

No Brasil, o BNDES assumiu ao longo dos últimos anos o papel de fonte 

doméstica do fornecimento de recursos de longo prazo para a indústria e infraestrutura. 

O BNDES cresceu ao longo da década de 2000 e mais ainda depois de 2009, como 

reação à crise internacional de 2008. Entre 2006 e 2009, seu portfólio de crédito 

equivalia a 3% do produto interno bruto (PIB). Entre 2007 e 2014, seus desembolsos 

quase triplicaram, chegando a cerca de R$ 190 bilhões um aumento de 292% (IPEA, 

2018). 

Após 2013, os desembolsos do BNDES em porcentagem do PIB começaram a 

decrescer continuamente. No início de 2013, os desembolsos para investimento 

equivaliam a 2,93% do PIB e ao final de 2017 passou para, aproximadamente, 0,70%, 

uma redução significativa. 
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Como pode ser observado, os desembolsos do BNDES no período mais recente, 

apresentaram grande redução. Considerando os últimos 12 meses, os desembolsos, 

conforme dados do BNDES (2018), tiveram uma redução de 15%, demonstrando uma 

retração do BNDES, quanto aos recursos destinados ao financiamento das empresas. É 

importante salientar, que mesmo diante da queda dos desembolsos efetivos, a 

importância do BNDES no aporte de recursos de longo prazo não é anulada. 

 

Figura 1 – Evolução dos desembolsos do BNDES (R$ bilhões) 

Fonte: Extraído do BNDES (2018) 

 

Além de apoiar o investimento industrial e em infraestrutura, o BNDES tem se 

destacado no estímulo à micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). A instituição, 

desembolsou de janeiro a setembro de 2018 para as MPMEs R$ 21,7 bilhões. O 

montante equivale à metade (49,7%) do total desembolsado no período, e representa um 

crescimento de 4% em comparação com os mesmos nove meses de 2017 (BNDES, 

2018). 

Diante deste cenário, a expansão do mercado de capitais é crucial neste 

momento em que o BNDES reduz sua participação no financiamento a empresas e 

projetos de infraestrutura, ao mesmo tempo em que o acesso a crédito em canais 

tradicionais, como os bancos, permanece caro e escasso. 
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A Figura 2 mostra a trajetória das principais taxas de financiamento a partir de 

agosto de 2013. A taxa de juros do crédito bancário a pessoas jurídicas (pj recursos 

livres2) ao longo do período permaneceu acima das demais, chegando a 20,36% ao ano 

em agosto de 2018, enquanto que a taxa agregada de debêntures, a taxa preferencial 

básica (TPB) e a taxa de financiamento de longo prazo3 via BNDES apresentaram 

11,34%, 10,3% e 9,55% ao ano, respectivamente. 

 

Figura 2 – Principais taxas de financiamento de longo prazo 

 
Fonte: Extraído de Cemec/ FIPE (2018) 

 

O mercado de capitais é um mecanismo importante de recursos para as empresas 

– em especial para o mercado de debêntures, que nos últimos anos, vêm adquirindo 

ainda mais relevância nas fontes de financiamento do mercado de capitais no Brasil 

(Figura 3). Alguns fatores contribuíram para esse movimento, entre os quais podem ser 

                                                 
2 Segundo o Banco Central do Brasil, existem dois tipos de crédito no sistema financeiro brasileiro: o 

livre e o direcionado. O crédito direcionado corresponde as operações de crédito regulamentadas pelo 

Conselho Monetário Nacional ou vinculadas a recursos orçamentários, destinados à produção e ao 

investimento de médio e longo prazo aos setores imobiliários, habitacional, rural e de infraestrutura. 

Enquanto que o crédito livre corresponde ao contrato de financiamento e empréstimo com taxas de juros 

livremente pactuadas entre instituições financeiras e mutuários (taxas de mercado). 
3 É importante destacar que a taxa BNDES corresponde a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), sendo 

definida como o custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES. A TLP é determinada pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN) trimestralmente. 
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destacados: a trajetória de queda das taxas básicas de juros, as debêntures incentivadas e 

estímulo fiscal, e os esforços para conferir maior transparência ao mercado. 

Com relação a taxa de juros, desde o ano de 2006, a taxa Selic se manteve em 

queda, com exceções de alguns períodos, como entre 2015 e 2016. Em 2006 a Selic 

iniciou a 18% a.a. e terminou a 13,25% a.a. Está trajetória decrescente culminou até os 

6,5% atingidos em 2018, o menor patamar da Selic na história. Em geral, as debêntures 

são pré ou pós-fixadas indexadas a algum índice (IPCA, DI) mais um spread, e passam 

a ter grande atratividade com a queda da Selic. Houve um aumento na demanda por esse 

tipo de título. Isso se refletiu na maior participação de debêntures nos ativos de fundo de 

investimento. 

No caso do estímulo fiscal, a partir de dezembro de 2004, a Receita Federal 

editou uma instrução normativa, estabelecendo um tratamento diferente entre os fundos 

de investimento de curto prazo e longo prazo. Foi instituída uma vantagem tributária à 

manutenção de carteiras com prazos superiores a um ano. Como as debêntures têm 

prazos bem superiores a um ano, a demanda por esse título foi beneficiada. No que diz 

respeito às debêntures incentivadas, em 24 de junho de 2011, a presidência da república 

sancionou a lei 12.431/2011, estabelecendo um tratamento diferente para as debêntures 

de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na lei, sendo 

totalmente isentas de imposto de renda. Buscando incentivar mais pessoas a adquirirem 

esse tipo de título e, justamente, por isso elas são denominadas “incentivadas”. 

A Figura 3, apresenta a participação das fontes externas do mercado de capitais 

no financiamento. Como se pode observar, as debêntures são a principal fonte de 

recursos do mercado de capitais responsável pelo financiamento dos investimentos das 

empresas e famílias. 

 



28 

 

 

Figura 3 – Participação de fontes do mercado de capitais no financiamento dos 

investimentos de empresas e famílias (em % do investimento total) 

 
Fonte: Extraído de Cemec/ FIPE (2018) 

 

Entretanto, é importante destacar, que a emissão de debêntures envolve custos 

elevados, na prática, grande parte das captações são concentradas nas empresas de 

grande porte envolvidas em emissões de grande volume. 

 

2.2 A CURVA DE JUROS DAS DEBÊNTURES 

A dinâmica do sistema financeiro de um país é um elemento importante para o 

ambiente econômico. O financiamento desempenha um papel fundamental para que as 

empresas realizem seus projetos de investimentos e inovações, contribuindo para o 

crescimento da economia em diversos setores, gerando emprego e renda. Vale ressaltar 

que os títulos de dívida são elementos fundamentais para o direcionamento de recursos 

para o financiamento do setor produtivo de um país (Pimentel, Peres e Lima, 2011). 

No Brasil, como na maior parte dos outros países, o Banco central utiliza como 

instrumento de política monetária a taxa de juros de curto prazo – Selic. Entretanto, são 

as taxas mais longas que influenciariam a demanda agregada. Isto porque o custo de 

crédito dos agentes depende das taxas de diferentes prazos (Shousha, 2008). 

A estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) é um conceito central da teoria 

financeira e econômica usada para precificar qualquer conjunto de fluxos de caixa.  A 

ETTJ, representa a relação entre as taxas de juros de diferentes maturidades para um 

dado instante no tempo. Ela pode ser apresentada por um conjunto de pontos no espaço 

“taxa de juros” versus “prazo”, onde cada ponto corresponde a uma taxa de juros, 
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associada a um prazo, esta taxa é obtida com base em algum título negociado no 

mercado (Franklin Jr, 2012). 

Além disso, segundo Shousha (2008), as taxas de longo prazo são determinadas 

pela expectativa futura das taxas de juros de curto prazo ajustadas pelo risco de reter tais 

títulos. Além de depender da expectativa da evolução futura da taxa Selic, as taxas mais 

longas possuem um componente de prêmio de risco associado a duração dos contratos. 

Como pode ser observado na Figura 4, a curva de juros para as debêntures, 

possui um componente de prêmio de risco referente a duração e também pelo risco de 

retenção, isto é, os títulos classificados com maior risco possuem uma remuneração 

acima dos considerados com menor risco. Este “prêmio” é conhecido na literatura como 

prêmio a termo.  Em agosto de 2018, a curva de juros para as debêntures de diferentes 

maturidades demonstra que a dinâmica da curva de juros das debêntures é bem definida 

e também bastante influenciada pelo ambiente macroeconômico. 

 

Figura 4 – Estimativa da Curva de juros para Debêntures (Curva do período de agosto 

de 2018) 

Fonte: Extraído de Cemec/ FIPE (2018) 
Nota 1: A, AA e AAA representam notas de crédito emitidas por agências de classificação de risco sobre 

a qualidade do crédito, representando qualidade alta, qualidade muito alta e mais alta qualidade, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO 3 – UMA ANÁLISE ECONOMÉTRICA DOS DETERMINANTES 

QUE IMPACTAM O MERCADO DE DEBENTURES NO BRASIL 

Neste capítulo abordam-se os fundamentos do modelo a serem utilizados para a 

análise, bem como uma análise empírica. Portanto, dividiu-se o capitulo em três seções: 

a primeira trazendo a apresentação dos dados utilizados; a segunda apresentando os 

procedimentos econométricos para a aplicação do modelo de Vetores Autorregressivos 

(VAR); e a terceira abordando os resultados obtidos. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

O objetivo do capítulo é analisar a evolução recente do mercado de capitais 

brasileiro, através das emissões de debêntures e, analisar a relação temporal entre o 

mercado de debêntures e o crescimento econômico brasileiro e comparar a relação 

temporal das debêntures com os custos dos outros instrumentos de financiamento 

produtivo brasileiro, tais como a taxa de juros – Selic e a taxa de juros de longo prazo. 

 

Quadro 1 – Descrição das variáveis do modelo 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO 

DEBEN 

As emissões primárias de debêntures, é o 

volume de financiamento produtivo por meio do 

mercado de capitais. 

SELIC 
A Taxa de juros de curto prazo - Selic, é a taxa 

básica de juros da economia. 

TJLP 

A taxa de juros de longo prazo, ou taxa BNDES 

é definida como o custo básico dos 

financiamentos concedidos pelo BNDES. 

FBCF 

A formação bruta de capital fixo é o valor total 

dos investimentos brutos em capital fixo 

realizados pelas empresas. 

      Fonte: Elaboração própria 

 

A análise temporal contempla observações trimestrais entre o primeiro trimestre 

de 2003 e o primeiro trimestre de 2018. Como medida para o investimento é utilizada a 

formação bruta de capital fixo. Como medidas do mercado de capitais e de crédito são 

utilizadas as emissões primárias de debêntures, a taxa de juros – Selic e a taxa de juros 

de longo prazo, respectivamente. 
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A formação bruta de capital fixo (FBCF) utilizada neste trabalho considera os 

valores trimestrais apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

divulgados pelo IPEA- Data, mais precisamente, a variação real da taxa da FBCF.  

As emissões primárias de debêntures são utilizadas como forma de observar o 

volume de financiamento produtivo por meio do mercado de capitais e foram obtidas no 

Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB) 

mensalmente. Tendo em vista que os demais dados do modelo possuem valores 

trimestrais, foi necessária a conversão das emissões primárias de debêntures em valores 

trimestrais, para tal, realizou-se uma soma para a transformação dos dados em 

trimestrais, e em seguida, o deflacionamento pelo Índice de Preço ao Consumidor 

Amplo (IPCA) de agosto de 2018. 

A taxa de juros - Selic - foi utilizada como forma de observar os custos de 

financiamento. Os dados foram captados no SGS do BCB, a taxa obtida é uma média 

trimestral anualizada fixada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM).  

Em relação a taxa de juros de longo prazo, é utilizada como medida para 

monitorar a projeção do custo de financiamento do crédito a longo prazo, indicando a 

situação do custo de se financiar pelos canais de crédito a longo prazo. No Brasil, 

especificamente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

Os dados são trimestrais e foram obtidos por meio do BCB. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS ECONOMÉTRICO DO MODELO 

 

3.2.1 Análise de estacionariedade 

Inicialmente, para estudar as relações entre as séries temporais, pela abordagem 

econométrica, é necessário a análise da estacionariedade das séries. Para isto, foi 

realizado, o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). De acordo com Enders (1995), 

este teste consiste na estimação da seguinte equação: 

 

∇𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 +  (𝜌1 − 1)𝑦𝑡−1 − ∑ 𝜌𝑗+1∇𝑝−1
𝑗=𝑖 𝑦𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡                                    (1) 

 

onde, 𝛼 é o intercepto; 𝑡 é a tendência, ∇ é o operador de diferença (∇𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) e 

∇𝑡−𝑗 é a própria variável dependente diferenciada e defasada. O número de defasagens é 

determinado pelo menor valor do critério de Schwarz, e visa eliminar a Autocorrelação 
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dos resíduos. Por último, 𝑒𝑡 representa a estrutura de erro, a qual assume-se ser 

identicamente e independentemente distribuída. 

O teste de raiz unitária testa a hipótese nula de presença de raiz unitária (𝜌 = 1) 

contra a hipótese alternativa de que a série é estacionária (𝜌 < 1), considerando a 

presença ou não da constante e/ou da tendência (denominado de testes 𝑡 , 𝑡𝜇 , 𝑡𝑡), e 

também possibilita a realização de testes conjuntos sobre o parâmetro de raiz unitária e 

a presença ou não do intercepto ou tendência (denominados de testes 𝜙1𝜙3). 

Quando a série temporal não é estacionária, não se pode estimá-la trivialmente, 

pois fica impossível estimar todos os momentos da série, ou seja, é impossível fazer 

inferências estatísticas. Sendo assim, quando uma série possui raiz unitária, o que a 

caracteriza sendo não estacionária, a variância explode (Enders, 1995).  

O caso mais comum é encontrar uma série com raiz unitária, de forma que se 

torna necessária tirar a primeira diferença da série para estacionarizá-la, entretanto, em 

alguns casos mais diferenças poderão ser necessárias (ibid). 

 

3.2.2 O modelo de Vetores Autoregressivos – VAR 

Para analisar a relação temporal entre as séries são utilizados testes 

econométricos, a metodologia utilizada para fazer a análise do período e poder alcançar 

os objetivos propostos, neste trabalho é o modelo de Vetores Autoregressivos (VAR). 

Essa metodologia é usual por possibilitar a análise das relações dinâmicas entre 

variáveis endógenas, sem definir a priori a ordem de determinação e causalidade. De 

acordo com Cavalcanti (2010): 

 

A partir do artigo clássico de Sims (1980), o uso de modelos autorregressivos 

vetoriais (VAR) se difundiu rapidamente entre os economistas, e hoje esses 

modelos estão entre os instrumentos mais usados em investigações empíricas 

na área de macroeconomia. A popularidade dos modelos VAR deriva, em 

grande medida, da percepção de que tais modelos permitem analisar as 

interrelações entre múltiplas variáveis a partir de um conjunto mínimo de 

restrições de identificação – isto é, de restrições que permitam identificar o 

componente “exógeno” de cada variável, possibilitando a estimação do efeito 

de um “choque” nessa variável sobre as demais. 

 

A metodologia VAR é geralmente usada para sistemas de previsão de séries 

temporais inter-relacionadas e para análise do impacto dinâmico de distúrbios aleatórios 

no sistema das variáveis. Esta abordagem refere-se a um sistema verdadeiramente 

simultâneo, em que todas as variáveis são consideradas como endógenas. De acordo 
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com Sims (apud Vieira e Cardoso, 2007, p. 25), se há uma verdadeira simultaneidade 

entre um conjunto de variáveis, todas elas devem ser tratadas igualmente, ou seja, não 

deve haver qualquer diferença entre as variáveis endógenas e exógenas. 

Desta forma, o VAR possibilita a expressão de modelos econômicos completos, 

e também permite que se estimem os parâmetros estruturais de um modelo econômico 

através do estudo e definição das restrições entre as equações presentes no VAR 

especificado (Bueno, 2015). Deste modo, tal modelo pode ser definido como: 

 

𝐴𝑋𝑡 = 𝐵0 + ∑ 𝐵𝑖
𝑝
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝐵𝜀𝑡                                                                          (2) 

 

em que se expressa um modelo autoregressivo de ordem 𝑝 por um vetor com 𝑛 

variáveis endógenas 𝑋𝑡 que estão vinculadas entre si por meio de uma matriz A. A é 

uma matriz 𝑛 × 𝑛 que define as restrições contemporâneas entre as variáveis que 

constituem o vetor 𝑛 × 1 , 𝑋𝑡, Enquanto, 𝐵0 é um vetor de constante 𝑛 × 1. 𝐵𝑖 são 

matrizes 𝑛 × 𝑛. B é uma matriz diagonal de desvios-padrão, enquanto 𝜀𝑡 é um vetor 𝑛 ×

1 de perturbações aleatórias não correlacionadas entre si contemporânea ou 

temporalmente, i.e., 𝜖𝑡 ~ i.i.d. (0;𝐼𝑛)4 (Bueno, 2015, p. 195). Esta forma estrutural 

expressa relações entre as variáveis endógenas de um modelo econômico. Os choques 

𝜖𝑡 afetam individualmente cada uma das variáveis endógenas, a independência dos 

choques se dá sem a perda de generalidade, e as inter-relações entre um choque e outro 

são captados indiretamente pela matriz A (ibid). 

Devido a endogeneidade das variáveis, esse modelo é normalmente estimado em 

sua forma reduzida: 

 

𝑋𝑡 = 𝐴−1𝐵0 + ∑ 𝐴−1𝐵𝑖𝑋𝑡−1 +𝑝
𝑖=1 𝐴−1𝐵𝜀𝑡 =  Φ0 + ∑ Φ𝑖

𝑝
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝑒𝑡,            (3) 

 

Em que, 𝛷𝑖 ≡ 𝐴−1𝐵𝑖, i = 0,1,...,𝑝 𝑒 𝑜 𝐵𝜀𝑡 ≡ 𝐴𝑒𝑡. 

 

Enders (2009) apud Bueno (2015), mostra que é conveniente visualizar melhor 

este modelo por meio de um exemplo bivariado de ordem 1: 

 

                                                 
4 iid – significa que as variáveis são independentes e identicamente distribuídas. O parêntese indica média 

zero e variância I 
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𝑦𝑡 = 𝑏10 − 𝑎12𝑧𝑡 + 𝑏11𝑦𝑡−1 + 𝑏12𝑧𝑡−1 + 𝜎𝑦𝜀𝑦𝑡; 

𝑧𝑡 = 𝑏20 − 𝑎21𝑦𝑡 + 𝑏21𝑦𝑡−1 + 𝑏22𝑧𝑡−1 + 𝜎𝑧𝜀𝑧𝑡, 

 

Uma especificação onde as variáveis são influenciadas mutuamente uma pela 

outra, contemporaneamente, e pelos seus valores defasados (𝑏12 é o efeito 

contemporâneo de uma mudança unitária de 𝑧𝑡 em 𝑦𝑡). Esse modelo não pode ser 

estimado diretamente, porque, respectivamente, as variáveis contemporâneas 𝑦𝑡 e 𝑧𝑡 são 

individualmente correlacionadas com os erros 𝜀𝑦𝑡 ou 𝜀𝑧𝑡. Então, o efeito feedback 

ocorre porque as variáveis 𝑦𝑡 e 𝑧𝑡, influenciam um ao outro, e possuem uma 

interdependência contemporânea (Bueno, 2015). 

Portanto, o VAR tenta superar este problema, desenvolvendo técnicas para 

superar esta questão ao permitir encontrar a trajetória da variável de interesse a partir 

dos choques estruturais nos erros. O modelo assume as hipóteses de que 𝑦𝑡 e 𝑧𝑡 sejam 

estacionárias ou cointegradas, os erros sejam ruídos brancos (𝜀𝑦𝑡~RB (0,1) e 𝜀𝑧𝑡~RB 

(0,1)) e que as séries não sejam autocorrelacionadas 𝜀𝑦𝑡 ⊥ 𝜀𝑧𝑡 → 𝐶𝑜𝑣 (𝜀𝑦𝑡, 𝜀𝑧𝑡) = 0. 

O modelo bivariado de ordem 1, até então apresentado, está em sua forma 

estrutural e pode ser escrito em matrizes: 

 

[
1 𝑎12

𝑎21 1
] [

𝑦𝑡

𝑧𝑡
] =  [

𝑏10

𝑏20
] +  [

𝑏11 𝑏12

𝑏21 𝑏22
] [

𝑦𝑡−1

𝑧𝑡−1
] +  [

𝜎𝑦 0

0 𝜎𝑧
] [

𝜀𝑦𝑡

𝜀𝑧𝑡
] 

         ≡ A     ≡ 𝑋𝑡           ≡ 𝐵0              ≡ 𝐵1                        ≡ B      ≡ 𝜀𝑡 

 

A forma reduzida deste modelo simplificado: 

 

𝑋𝑡 =  𝛷0 +  𝛷1𝑋𝑡−1 +  𝑒𝑡;                                                                                              (4) 

𝛷0 ≡  𝐴−1𝐵0; 

𝛷1 ≡  𝐴−1𝐵1; 

𝐴𝑒𝑡 ≡ 𝐵𝜀𝑡. 

 

A condição de estabilidade para esta especificação é ter os autovalores de (l − 𝛷1𝐿) fora 

do círculo unitário. 

Todavia, conforme os estudos de Sims (1980) e Sims, Stock e Watson (1990) 

apud Bueno (2015), um modelo VAR completo de ordem p que permite a inter-relação 
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de variáveis estacionárias e não estacionárias tomadas em nível pode ter a seguinte 

representação econométrica: 

 

𝑋𝑡 = 𝛷0 + ∑ 𝛷1
𝑝
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝐺𝑍𝑡 + 𝑒𝑡,                                                                             (5) 

 

em que 𝑋𝑡, é um vetor 𝑛 × 1 de variáveis endógenas, 𝐺 é uma matriz de coeficientes 

𝑛 × 𝑔, 𝑍𝑡 é um vetor 𝑔 × 1 de variáveis exógenas que pode incluir variáveis 

determinísticas. Às vezes, convém transformar um VAR (𝑝) em um VAR (1) quando se 

quer obter a função impulso-resposta decorrente de um choque estrutural ou para saber 

se uma determinada estrutura multivariada é estacionária. A seguir, serão apresentados 

os testes que são utilizados para avaliar os resultados do modelo. 

 

3.2.2.1 Função de Impulso-Resposta 

Uma função Impulso-Resposta demarca o comportamento das séries inclusas no 

modelo VAR em respostas a choques ou mudanças provocadas por variáveis residuais. 

A simulação baseada na função Impulso Resposta do VAR fornece um mecanismo para 

estimar respostas a choques, sem manter a pressuposição de condições, ceteris paribus, 

para outras variáveis do modelo (Mayorga et al, 2007). 

Uma análise simplificada do modelo VAR, utilizando um sistema de equações 

com duas variáveis, assumindo-se que sejam interdependentes e relacionadas por uma 

memória auto-regressiva, ou seja, que a série 𝑋𝑡 é afetada pelos seus valores anteriores e 

pela série 𝑍𝑡, e o inverso mutuamente. Sendo a estacionariedade uma condição 

fundamental para as propriedades dos estimadores. O modelo VAR pode ser 

apresentado (ibid): 

 

𝑋𝑡 = 𝛼10 + 𝛼11 𝑌𝑡−1 + 𝛼12𝑋𝑡−1 +  𝜀𝑡1 

𝑍𝑡 = 𝛼20 + 𝛼21 𝑋𝑡−1 + 𝛼22𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡2 

 

Considerando o modelo acima, a ação de um choque ou uma mudança no 

resíduo, 𝜀𝑡1, fazem com que os valores correntes da variável 𝑋𝑡 se alterem 

imediatamente, mas também os valores futuros de 𝑋𝑡 e 𝑍𝑡, uma vez que os valores 

defasados 𝑋𝑡−1 aparecem nas duas equações. 
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3.2.2.2 Decomposição da Variância 

De acordo com Enders (apud Mayorga et al, 2007, p. 685), a decomposição da 

variância concede o percentual do erro da variância prevista conferido aos choques de 

uma determinada variável versus os choques nas outras variáveis do modelo. Se os 

choques observados numa variável 𝑧 não são capazes de explicar a variância do erro de 

previsão da variável 𝑦, diz-se que a sequência 𝑦 é exógena, e caso contrário, diz que a 

sequência é endógena.  

E ainda, segundo Margarido et al (2000), a decomposição da variância dos erros 

apresentam a evolução do comportamento dinâmico apresentado pelas variáveis do 

sistema econômico, ao longo do tempo, ou seja, permite separar a variância dos erros de 

previsão para cada variável em componentes que podem ser atribuídos por ela própria e 

pelas demais variáveis endógenas, isoladamente, expondo, em termos percentuais, qual 

o efeito que um choque não antecipado sobre determinada variável tem sobre ela 

própria e as demais variáveis que fazem parte do sistema. 

 

3.3 RESULTADOS DA ANÁLISE ECONOMÉTRICA  

A análise empírica desenvolve o modelo de Vetores Autoregressivos (VAR), 

utilizando-se as seguintes variáveis: emissões primárias de debentures (DEBEN), taxa 

de juros básica da economia (SELIC), taxa de juros de longo prazo (TJLP) e a formação 

bruta de capital fixo (FBCF). Os modelos foram estimados, tomando-se as séries 

temporais trimestrais da economia brasileira no período de janeiro de 2003 a março de 

2018. Para realização dos procedimentos e testes de dados do VAR mencionados acima, 

utilizou-se o programa estatístico Eviews 8. 

A condição necessária para que os estimadores obtidos desejáveis, é que as 

variáveis do VAR sejam estacionárias. Caso contrário, a existência de raízes unitárias 

deve ser levada em consideração, devido ao fenômeno de regressão espúria ou sem 

sentido (Gujarati, 2011). 

Primeiramente, é necessário avaliar a estacionariedade das séries em estudo; 

para isto, foi realizado o teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF). As variáveis DEBEN e 

FBCF se mostraram estacionárias já SELIC e TJLP se mostraram integradas de ordem 1 

(estacionárias em primeira diferença). Um resumo dos testes ADF para estas séries pode 

ser observado na tabela a seguir: 
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        Tabela 1 – Resultado dos testes de Raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado, 

período de janeiro de 2003 a março de 2018 

  
Nível Primeira Diferença 

Segunda 

Diferença 

  Est. -t Prob.* Est. -t Prob.* Est. -t Prob.* 

       DEBEN -3,987919 0,0146** - - - - 

TJLP -2,948922 0,1553 -5,527429 0,0001*** - - 

FBCF -4,485811 0,0035*** - - - - 

SELIC -2,113731 0,5273 -5,872825 0,0000*** - - 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews 

Nota 1: (**) e (***) refere-se à significativo a 5% e 1%, respectivamente 

 

Como se pode observar na tabela 1, alguns testes não rejeitaram a hipótese nula 

de presença de raiz unitária para as variáveis em nível. Portanto, as variáveis TJLP e 

SELIC foram consideradas sendo integradas de ordem um (I(1)). Em outras palavras, é 

necessária a aplicação de uma diferença de ordem 1 para tornar elas estacionária, ou 

seja, são consideradas como sendo estacionárias em primeira diferença. Foi realizada a 

diferenciação das 4 séries para estimar o modelo. 

A partir dos resultados de estacionariedade, foi realizado o próximo passo da 

análise, realizou-se o teste de Defasagens, Tabela 2. Para isto, é realizado o teste Lag 

Lenght Criteria (LLC) para selecionar o número ideal de defasagens a ser utilizado no 

modelo.  

 

      Tabela 2 – Teste de defasagens 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
0 -156,1033 NA  2,21E+19 55,89405 56,03872 55,95014 

1 -137,2698 343,0387 4,70E+16 49,73923 50,46257 50,01967 

2 -131,9955 88,53425 1,28E+16 48,42695 49,72896* 48,93174* 

3 -130,1523 28,30642 1,20E+16 48,34009 50,22078 49,06923 

4 -128,5199 22,73666 1,24E+16 48,32853 50,78788 49,28202 

5 -125,8858 32,92575* 9,23e+15* 47,95922* 50,99725 49,13706 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews 
Nota 1: (*) indica a ordem de atraso selecionada pelo critério 

 

Pelos critérios de informação de Schwarz (SC) e Hanna-Quinn (HQ), a escolha 

para o modelo é utilizar duas defasagens. Enquanto, o critério de Akaike (AIC), 

Likelihood Ratio (LR) e Final Prediction Error (FPE) selecionou 5 defasagens. Portanto, 

considerando os testes de defasagens e o fato de que, para as variáveis em análise, é 
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esperada uma forte relação a curto prazo, foram selecionadas 2 defasagens para a 

estimação do modelo. 

Para definir se o modelo disponível para a realização do trabalho tem uma 

distribuição normal, realizou-se o teste de normalidade de Jarque-Bera (JB), cuja 

hipótese nula é de normalidade da distribuição, e em contrapartida, uma hipótese 

alternativa que os dados não seguem uma distribuição normal. A realização do teste 

proposto nos apresenta o resultado de que não podemos rejeitar a hipótese nula ao nível 

de significância de 10%, como pode ser observado na Tabela A1 (APÊNDICE). Assim, 

é possível averiguar a normalidade dos resíduos. 

Em seguida, para verificar a presença de autocorrelação, foi realizado o teste LM 

de Autocorrelação dos erros, como pode ser visto na Tabela A2 (APÊNDICE). A 

realização do teste nos apresenta o resultado de que não podemos rejeitar a hipótese 

nula, a hipótese de que não há correlação. Sendo assim, o modelo não apresenta 

autocorrelação. 

A partir dos resultados, foi realizado o próximo passo da análise, que consiste no 

teste de confiabilidade, para tal, empregou-se o teste de estabilidade estrutural, visto na 

Figura 5: 

 

Figura 5 – Teste de Estabilidade Estrutural em relação ao VAR (2) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

Como pode ser percebido, na Figura 5, as raízes se encontram dentro do círculo 

unitário, indicando, assim, a existência de séries estáveis. Posteriormente, afim de 

determinar a ordenação das variáveis do modelo, foi feito o teste de Causalidade em 
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Bloco, que apontou para a seguinte sequência: debêntures, SELIC e TJLP, tendo como 

variável dependente a formação bruta de capital fixo.  

 

         Tabela 3 – Teste de Causalidade de Granger em Bloco 

Variável dependente: FBCF 

Excluído X² Defasagens p-valor 

DEBEN 1,046786 2 0,5925 

SELIC 3,214553 2 0,2004 

TJLP 2,458682 2 0,2925 

Total 10,83128 6 0,0937 

Variável dependente: DEBEN 

Excluído X² Defasagens p-valor 

FBCF 6,459087 2 0,0396 

SELIC 10,86268 2 0,0044 

TJLP 7,296446 2 0,026 

Total 13,00359 6 0,043 

Variável dependente: SELIC 

Excluído X² Defasagens p-valor 

FBCF 3,658425 2 0,1605 

DEBEN 0,212136 2 0,8994 

TJLP 13,6809 2 0,0011 

Total 21,70718 6 0,0014 

Variável dependente: TJLP 

Excluído X² Defasagens p-valor 

FBCF 4,943921 2 0,0844 

DEBEN 1,191135 2 0,5512 

SELIC 21,9637 2 0 

Total 24,48652 6 0,0004 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

3.3.1 Causalidade de Granger, Decomposição da Variância e Função Impulso-Resposta  

 

     Tabela 4 – Causalidade de Granger 

Hipótese Nula: Obs 

Estatística 

– F Prob.  

 SELIC não Granger-causa FBCF 59 3,50706 0,037 

 TJLP não Granger-causa SELIC 59 9,0427 0,0004 

 SELIC não Granger-causa TJLP   6,9365 0,0021 
      Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews 

 

A fim de determinar a ordenação das variáveis no modelo, foram realizados, 

então, os testes de causalidade de Granger para as séries, Tabela 4, já utilizando duas 
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defasagens. É possível afirmar que uma variável causa outra no sentido de Granger 

quando seus valores passados ajudam a prever o valor presente da outra variável. 

A Tabela 4 mostra os resultados dos testes que rejeitaram a hipótese nula de não 

causalidade de Granger ao nível de significância de 5%. (Os testes para todas as 

variáveis encontram-se no apêndice, Tabela A3). É possível observar, por exemplo, que 

valores passados de uma variação da taxa de juros-Selic influenciam valores presentes 

de uma variação da formação bruta de capital fixo. Uma variação na SELIC Granger-

causam variações na FBCF. A taxa de juros de longo prazo, por sua vez, é influenciada 

por valores defasados de variações da taxa de juros-Selic. Já a variável “DEBEN” não 

são influenciados por valores passados das outras variáveis. 

A Tabela 5 apresenta os resultados relativos à decomposição da variância dos 

erros de previsão para as quatro variáveis. Conforme Margarido (2000), a decomposição 

dos erros de previsão demonstra o comportamento dinâmico apresentado pelas variáveis 

econômicas. Apresentado em termos percentuais qual o efeito que um choque não 

antecipado sobre determinada variável tem sobre as demais variáveis pertencentes ao 

sistema. A primeira coluna da Tabela 6 apresenta os períodos, que nesse caso estão 

expressos em números de trimestres. Neste trabalho, admite-se que um choque não 

antecipado sobre qualquer uma das variáveis analisadas perdure no máximo dez 

trimestres. A fim de simplificar a visualização dos dados, a tabela abaixo só mostra os 

três últimos períodos de cada variável. O teste completo com todos os períodos das 

variáveis encontra-se no apêndice, Tabela A4.  
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Tabela 5 – Resultados da Decomposição da Variância 

Decomposição da variância da FBCF: 

Período S.E. FBCF DEBEN SELIC TJLP 

8 9,39451 73,07734 0,572185 20,84913 5,501338 

9 9,437519 72,46445 0,567521 21,48623 5,481806 

10 9,504405 71,48265 0,586039 22,41724 5,514072 

Decomposição da variância da DEBEN: 

Período S.E. FBCF DEBEN SELIC TJLP 

8 2,77E+09 18,99303 67,37559 7,682282 5,949105 

9 2,78E+09 19,18161 67,03200 7,699627 6,086762 

10 2,78E+09 19,32304 66,82039 7,700018 6,156549 

Decomposição da variância da SELIC:     

Período S.E. FBCF DEBEN SELIC TJLP 

8 2,592001 4,075739 3,898603 81,58446 10,44119 

9 2,706715 6,32817 4,201813 75,19392 14,2761 

10 2,814701 8,507145 4,781188 69,81271 16,89896 

Decomposição da variância da TJLP:     

Período S.E. FBCF DEBEN SELIC TJLP 

8 0,069958 21,29456 2,085735 31,80899 44,81072 

9 0,0761 24,8326 3,073356 26,897 45,19704 

10 0,08188 27,62203 4,108977 23,23943 45,02956 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados 

 

No caso da variável DEBEN, a quarta coluna capta o percentual da variância dos 

erros de previsão em função de choques não antecipados sobre essa variável, ou seja, 

mede qual o efeito que um choque não antecipado sobre a DEBEN tem sobre ela 

mesmo ao longo do tempo. A terceira, quinta e sexta colunas mostram os percentuais 

das variâncias dos erros de previsão da DEBEN que são atribuídas às variações em 

FBCF, SELIC e TJLP, respectivamente. A partir da Tabela 5, verifica-se que decorridos 

10 trimestres após um choque não antecipado sobre a DEBEN, cerca de um terço 

(33,17%) da variância dos erros de previsão da DEBEN é atribuída pelas variáveis 

FBCF (19,32%), SELIC (7,70%) e TJLP (6,15%), enquanto que, os restantes 66,8% 

deve-se a ela própria. Portanto, a formação bruta de capital fixo, a taxa de juros-Selic e 

a taxa de juros de longo prazo assumem importância relevante no comportamento das 

emissões de debêntures. 

Os resultados da decomposição dos erros de previsão da FBCF, mostram que, 

decorridos 10 trimestres após um choque não antecipado sobre essa variável, cerca de 

71,48% de seu comportamento é atribuído a ela própria, enquanto que os 

aproximadamente 28% restante deve-se a SELIC (22,42%) e TJLP (5,51%). 
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Para a variável SELIC, dez trimestres após a incidência de um choque não 

antecipado sobre essa variável, cerca de 70% da sua decomposição da variância dos 

erros de previsão deve-se a ela mesma, sendo que os aproximadamente 30% restante são 

atribuídos a TJLP (16,9%), FBCF (8,51%) e DEBEN (4,78%), respectivamente. 

Por fim, em relação a variável TJLP, os resultados da sua decomposição da 

variância dos erros de previsão, mostram que cerca de 55% de seu comportamento 

deve-se as variáveis FBCF (27,62%), SELIC (23,24%) e DEBEN (4,11%), sendo que os 

45% restante são atribuídos a ela própria. 

Em relação às respectivas funções impulso resposta, foram calculadas, tendo em 

vista, dez períodos. Como o objetivo central do trabalho é analisar as influências do 

mercado de capitais para o crescimento econômico do Brasil, a análise consistirá na 

variável que representa o mercado de capitais no modelo, tal que, serão analisadas 

apenas as funções correspondentes aos choques de DEBEN, e aos choques de outras 

variáveis na variável em questão. Inicialmente, serão tratados os choques de outras 

variáveis em DEBEN. 

A função impulso resposta, com impulso em FBCF e resposta de DEBEN, 

mostrou que um choque não antecipado na formação bruta de capital fixo, induz a uma 

elevação exponencial na variável correspondente às emissões primárias de debêntures. 

Portanto, os efeitos de aumentos na formação bruta de capital tendem a elevar as 

emissões primárias de debêntures. Esse resultado é intuitivo, pois um aumento na 

formação bruta de capital fixo nos mostra que as empresas estarão investindo mais, e 

consequentemente, estarão buscando mais recursos para o financiamento de sua 

produção, gerando um incentivo para novas emissões de debêntures.
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   Figura 6 – Função impulso resposta; impulso: FBCF, resposta: DEBEN 
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   Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

Por meio da Figura 6, é possível perceber que a função cresce exponencialmente 

ao longo do tempo, revelando que o aumento do crescimento econômico induz ao 

aumento das emissões de debêntures. Uma consideração importante é que analisando a 

decomposição da variância, é possível ver que um choque da FBCF aumenta ao longo 

dos períodos, chegando a explicar 19,32% da variância dos erros de previsão das 

debêntures, é importante salientar que o choques não se dissipa ao longo dos períodos. 

Já a função impulso resposta com impulso em SELIC e resposta de DEBEN, 

revelou que um choque não antecipado na taxa de juros - Selic nas debêntures mostra 

uma relação negativa. Inicialmente, a função resposta de impulso desce 

exponencialmente até, aproximadamente, o quarto período e a partir deste ponto ocorre 

uma estabilização dessa tendência, porém, de forma lenta e gradual. Portanto, é possível 

observar que a curto prazo, o aumento da taxa de juros (Selic) não é absorvido pelo 

mercado, e ao longo do tempo ocorre uma leve mudança dessa relação se tornando 

estável. Visto que o aumento da taxa de juros – Selic influi de forma negativa nas outras 

formas de financiamento, via mercado de crédito, por exemplo, se é esperado que haja 

um crescimento no mercado de capitais ao longo do tempo. O choque em posição 

explica em torno de 8% da variância dos erros de previsão. 
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   Figura 7 – Função impulso resposta; impulso: SELIC, resposta: DEBEN 
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   Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

Para a última variável, a função impulso resposta com a influência de choques 

não antecipados com impulso em TJLP e resposta de DEBEN, indicam que o aumento 

da taxa de juros de longo prazo (taxa BNDES) mantém uma relação positiva com as 

debêntures. O reflexo positivo pode ser explicado, possivelmente, pelo fato que, com o 

aumento da taxa de juros de longo prazo, reflete em um aumento do custo básico do 

financiamento concedidos pelo BNDES, e isso impulsiona mais a utilização do mercado 

de capitais, via emissões de debêntures, como alternativa de financiamento das firmas. 

Sendo condizente com a realidade. O choque em posição explica em torno de 6% da 

variância dos erros de previsão.  
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   Figura 8 – Função impulso resposta; impulso: TJLP, resposta: DEBEN 
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   Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado de capitais é um mecanismo importante de financiamento de longo 

prazo. Nos últimos anos, vem ganhando ainda mais relevância no Brasil, dada a retração 

do BNDES. A carência de recursos para financiamentos de longo prazo e a ineficiência 

por parte do mercado de crédito acabam elevando os juros e o custo dos investimentos 

em infraestrutura e inovação. 

Entre 2003 e 2018, o mercado de capitais brasileiro passou por um período de 

crescimento significativo. Esse desempenho foi, em grande parte, relacionado ao 

desempenho das debêntures. Alguns fatores econômicos contribuíram para esse 

movimento, entre os quais podem ser destacados: a trajetória de queda das taxas básicas 

de juros, as debêntures incentivadas e estímulos fiscais. 

Esta monografia teve como objetivo de analisar as influências do mercado de 

capitais para o crescimento econômico do Brasil entre 2003 e 2018. Para analisar esta 

relação realizou-se uma análise teórica e aplicada. Desse modo, o foco principal foi 

analisar a importância do crescimento do mercado de capitais, em especial, o mercado 

de debêntures para o desenvolvimento econômico brasileiro. E em segundo plano, 

examinar as influências das variáveis econômicas (Selic, TJLP e FBCF) sobre o 

mercado de capitais. 

Como resultados, a análise empírica demonstrou que a formação bruta de capital 

fixo, a taxa de juros de longo prazo e a taxa de juros- Selic influenciaram as emissões de 

debêntures no período estudado. A partir da análise de impulso-resposta pode-se 

destacar a relação da taxa de juros de longo prazo com as debêntures, que indicam que o 

aumento da taxa de juros de longo prazo mantém uma relação positiva com as 

debêntures. Esta relação positiva pode ser explicada, pelo fato que, com o aumento da 

taxa de juros de longo prazo, há um aumento do custo do financiamento do crédito via 

BNDES, e isso impulsiona mais a utilização do mercado de capitais, via emissões de 

debêntures, como alternativa de financiamento a longo prazo. 

Espera-se que este trabalho tenha contribuído de alguma forma com o 

entendimento das diferentes formas de financiamento, em especial, o mercado de 

capitais brasileiro. Entretanto, mais estudos referentes ao tema devem ser feitos. Alguns 

pontos que podem ser abordados no futuro: a relação das operações de crédito bancário 

e as captações de debêntures, ou o desafio do mercado de capitais para atender as 

Micro, Pequenas e Médias Empresas. 
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APÊNDICE 

 

              Tabela A 1 – Teste de Normalidade 

Componente Skewness X² df Prob. 

1 0,283919 0,792666 1 0,3733 

2 0,552601 3,00278 1 0,0831 

3 0,536316 2,828408 1 0,0926 

4 -0,287816 0,814572 1 0,3668 

Junção   7,438426 4 0,1145 

Componente Kurtosis X² df Prob. 

1 3,152682 0,057308 1 0,8108 

2 2,974389 0,001612 1 0,968 

3 3,747994 1,375426 1 0,2409 

4 2,444191 0,759437 1 0,3835 

Junção   2,193783 4 0,7002 

Componente Jarque-Bera X² df Prob. 

1 0,849974 - 2 0,6538 

2 3,004392 - 2 0,2226 

3 4,203833 - 2 0,1222 

4 1,574009 - 2 0,4552 

Junção 9,632209   8 0,2918 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews 
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Tabela A 2 – Teste LM Correlação 

Defasagem LM-Stat Prob 

1 28,94683 0,0243 

2 21,97513 0,144 

3 22,82082 0,1186 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews 
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           Tabela A 3 – Teste completo da Causalidade de Granger 

Hipótese Nula: Obs 

Estatística - 

F Prob.  

 DEBEN não Granger-causa FBCF 59 1,00868 0,3715 

 FBCF não Granger-causa DEBEN 

 

0,69745 0,5023 

 SELIC não Granger-causa FBCF 59 3,50706 0,037** 

 FBCF não Granger-causa SELIC 

 

3,16771 0,05 

 TJLP não Granger-causa FBCF 59 3,07893 0,0542 

 FBCF não Granger-causa TJLP 

 

0,15793 0,8543 

 SELIC não Granger-causa DEBEN 59 1,47483 0,2379 

 DEBEN não Granger-causa SELIC 

 

0,4713 0,6267 

 TJLP não Granger-causa DEBEN 59 0,07168 0,9309 

 DEBEN não Granger-causa TJLP 

 

0,91985 0,4047 

 TJLP não Granger-causa SELIC 59 9,0427 0,0004** 

 SELIC não Granger-causa TJLP   6,9365 0,0021** 
              Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews 

Nota: (**) teste significativo ao nível de significância de 5% 
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                     Tabela A 4 – Resultados completos da Decomposição da Variância 

Decomposição da variância da FBCF: 

Período S.E. FBCF DEBEN SELIC TJLP 

1 4,68903 100 0 0 0 

2 6,732368 98,58774 0,000107 1,332047 0,080106 

3 7,828934 93,50192 0,315 6,036363 0,146719 

4 8,556063 85,06117 0,336871 13,20723 1,394729 

5 9,060844 77,77057 0,301727 18,53558 3,392121 

6 9,316478 74,06947 0,389061 20,64473 4,896739 

7 9,381771 73,20077 0,516049 20,82158 5,461607 

8 9,39451 73,07734 0,572185 20,84913 5,501338 

9 9,437519 72,46445 0,567521 21,48623 5,481806 

10 9,504405 71,48265 0,586039 22,41724 5,514072 

Decomposição da variância da DEBEN: 

Período S.E. FBCF DEBEN SELIC TJLP 

1 2,34E+09 9,832935 90,16707 0 0 

2 2,55E+09 12,33995 76,23398 6,180748 5,245321 

3 2,66E+09 15,25885 72,28307 7,11744 5,340647 

4 2,70E+09 16,6217 70,17812 7,826776 5,373403 

5 2,72E+09 17,69728 69,19583 7,743675 5,363219 

6 2,74E+09 18,32661 68,51015 7,669278 5,493961 

7 2,75E+09 18,72476 67,86535 7,66143 5,748465 

8 2,77E+09 18,99303 67,37559 7,682282 5,949105 

9 2,78E+09 19,18161 67,032 7,699627 6,086762 

10 2,78E+09 19,32304 66,82039 7,700018 6,156549 

Decomposição da variância da SELIC: 

Período S.E. FBCF DEBEN SELIC TJLP 

1 0,663315 0,001018 1,018502 98,98048 0 

2 1,336505 0,197155 1,730421 96,69395 1,378474 

3 1,88637 0,258735 2,463679 94,98742 2,290168 

4 2,225189 0,206537 3,366817 94,20307 2,223571 

5 2,375967 0,248064 4,016839 93,77382 1,961274 

6 2,435892 0,767826 4,17847 92,06418 2,989521 

7 2,496524 2,083202 3,979962 87,7961 6,140741 

8 2,592001 4,075739 3,898603 81,58446 10,44119 

9 2,706715 6,32817 4,201813 75,19392 14,2761 

10 2,814701 8,507145 4,781188 69,81271 16,89896 

                                                                                                        (Continua) 
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                     Tabela A 4 – Resultados completos da Decomposição da Variância 

                     (Continuação) 

Decomposição da variância da TJLP: 

Período S.E. FBCF DEBEN SELIC TJLP 

1 0.015954 1.366558 0.319449 8.991658 89.32234 

2 0.026739 0.504254 0.232175 26.32895 72.93462 

3 0.036388 1.496372 0.436745 40.1962 57.87069 

4 0.044779 3.947206 0.462362 47.28547 48.30497 

5 0.051795 7.623455 0.560117 47.74 44.07643 

6 0.057904 12.17402 0.794274 43.80005 43.23165 

7 0.063842 16.96456 1.297911 37.79999 43.93755 

8 0.069958 21.29456 2.085735 31.80899 44.81072 

9 0.0761 24.8326 3.073356 26.897 45.19704 

10 0.08188 27.62203 4.108977 23.23943 45.02956 
                         Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do Eviews 

 


