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RESUMO 

O déficit fiscal do governo associado à elevada dívida pública é um problema que afeta a 

economia brasileira até os dias de hoje. A crise da dívida externa nos anos de 1980 ocasionou 

uma transferência de recursos para o exterior. Visto isso, foram adotados alguns planos tais 

como o Plano Cruzado e suas ramificações, mas que, entretanto, não conseguiram sanar o 

problema de esgotamento de reservas, reduzindo ainda mais o PIB, o que impulsionou o país a 

declarar moratória da dívida externa. Já os anos de 1990 foram marcados pela adoção de ideias 

liberais, reestruturação produtiva e abertura comercial e financeira. Todavia, o Plano Collor 

associado às sucessivas crises externas que impactaram a economia brasileira via “efeito 

contágio” contribuíram para a inserção da economia brasileira em um cenário de 

vulnerabilidade externa. Sendo assim, o governo abandonou a âncora cambial e adotou o tripé 

macroeconômico, ou seja, câmbio flutuante, superávits primários e Regime de Metas de 

Inflação com uma postura pautada por regras preestabelecidas para a condução da política 

monetária. Nesse sentido, esse trabalho analisa se a política fiscal exerce papel ativo na política 

econômica e a política monetária exerce papel passivo, o que caracteriza um cenário de 

dominância fiscal. Dessa forma, utilizou-se uma análise econométrica por meio do VAR para 

verificar tal hipótese com um horizonte temporal no período de março de 2011 a maio de 2019. 

Os resultados obtidos, por sua vez, sugerem que pode haver de fato dominância fiscal frente às 

obstruções nos canais de transmissão da política monetária.  

 

Palavras-chave: déficit fiscal, dívida pública, Plano Cruzado, Plano Collor, âncora cambial, 

tripé macroeconômico, dominância fiscal, VAR.  
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1. INTRODUÇÃO  

Um dos maiores desafios da política econômica brasileira diz respeito a um problema 

econômicos que assola a economia brasileira há algumas décadas, o déficit fiscal do governo e 

a elevada dívida pública. Nos anos de 1980, a diminuição e a consequente escassez do 

financiamento externo associadas à piora nos termos de troca ocasionadas o que ficou 

conhecido como a crise da dívida externa. Isso impulsionou uma transferência dos recursos para 

o exterior de alguns países, sobretudo da América Latina, mediante o pagamento da dívida 

externa. 

O período de crise permaneceu até a segunda metade da década de 1980. Foi necessária 

a adoção do Plano Cruzado, em 1986, determinando regras para salários, preços e taxa de 

câmbio que ficaram congelados com base no dia corrente, com exceção dos salários que foram 

convertidos em cruzados com base no poder de compra dos últimos seis meses. Isso ocasionou 

um conflito distributivo devido à transferência de renda desigual. Posteriormente, o governo 

anunciou o Cruzadinho e o Cruzado II para resolver os problemas ocasionados na primeira fase 

desse Plano. Entretanto, tais medidas não solucionaram o problema do esgotamento de reservas, 

mas levaram, na verdade, à redução do PIB na qual a taxa de crescimento do PIB correspondia 

em 1986 a 7,5% e no ano seguinte reduziu para 3,5%, o que levou o governo brasileiro a declarar 

moratória da dívida externa.  

A transição dos anos 1980 para os anos 1990 foi marcada pela adoção das ideias 

liberais1, reestruturação produtiva e abertura comercial e financeira que embasariam, 

posteriormente, a condução do Plano Real lançado em 1994. O Plano Collor, entretanto, 

adotado em 1990 foi marcado por uma conduta impositiva adotada pelo governo associado ao 

insucesso no combate à inflação que resultou em uma intensa recessão que impactou 

negativamente o emprego e a renda, com a queda do PIB de 4% em 1990. 

As sucessivas crises externas (mexicana, asiática e russa) que tiveram início em 1996 

impactaram o Brasil via “efeito contágio” de modo a impulsionar a fuga de capitais no país que 

aliado ao aumento da taxa de juros e a adoção de um pacote fiscal inseriram a economia 

brasileira em um cenário de vulnerabilidade externa que contribuíram para a ocorrência de um 

ataque especulativo. Dessa forma, o governo não encontrou outra alternativa a não ser a de 

abandonar o regime de âncora cambial adotando, desvalorizando a taxa de câmbio.  

 
1Doutrina que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só 

devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim em um grau mínimo. 
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 Com o fim da âncora cambial, o governo adotou uma nova âncora nominal em que neste 

novo regime a taxa de câmbio passou a atuar com uma margem de tolerância implícita, não 

sendo mais a principal referência, e o mecanismo responsável por garantir que a inflação 

permaneça em níveis baixos e estáveis passou a ser o Regime de Metas de Inflação (RMI). A 

economia brasileira passou a conviver com o que se denominou por tripé macroeconômico, isto 

é, câmbio flutuante, superávits primários e Regime de Metas de Inflação. 

 O RMI consiste no estabelecimento de uma meta para a inflação, com base no Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), por meio do estabelecimento de uma meta central com 

uma banda inferior e outra superior, na qual a política econômica torna-se subordinada a essa 

meta. Assim, o propósito é atingir a inflação utilizando como único instrumento a taxa básica 

de juros (SELIC)2 que é determinada conforme a regra de reação de Taylor, onde ela deve 

chegar ao nível que for necessário para que a meta estabelecida seja alcançada. Nesse sentido, 

o RMI baseia-se na ideia que a taxa de juros é o único instrumento utilizado de combate à 

inflação.  

 Como a credibilidade faz com que a política monetária atue nas expectativas dos agentes 

do mercado, se a política monetária possui credibilidade os agentes incorporam a meta de 

inflação anunciada nas suas expectativas pelo Banco Central do Brasil (BCB) que, por sua vez, 

possui o papel de convergir as expectativas de todos para a meta estabelecida. Ademais, a 

SELIC não afeta diretamente o IPCA. Ela atua indiretamente pelos chamados canais de 

transmissão da política monetária. Portanto, torna-se fundamental o estudo dos canais da 

política monetária para analisar a eficácia da Política Monetária, sendo eles: canal das 

expectativas, da taxa de juros, do crédito, da taxa de câmbio e do valor dos ativos.  

Até o ano de 1999 havia uma fragilidade em termos de regras, devido ao excesso de 

discricionariedade adotado pelo BCB, que reagia às condições, sobretudo, do mercado externo. 

Tal comportamento afetou negativamente a sua atuação tanto na condução da política 

econômica quanto na estabilização das variáveis macroeconômicas, uma vez que a 

discricionariedade cessava qualquer comprometimento ou credibilidade por parte da autoridade 

monetária que se encontrava submetida ao problema de inconsistência temporal3.  Com a 

 
2 Segundo o BCB, define-se Taxa SELIC como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são 

considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio SELIC e em 

sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação. 
3 Inconsistência temporal ocorre quando o governo abandona uma regra de política econômica com o propósito de 

obter algum benefício decorrente da sua ação discricionária. Um exemplo diz respeito aos objetivos da política 

monetária: o banco central anuncia uma política monetária restritiva, com o objetivo de controlar a inflação. 

Quando percebe que a inflação atingiu um nível razoável, abandona a regra a fim de diminuir a taxa de desemprego. 
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implementação do RMI, o governo passou a adotar uma nova postura pautada por regras 

preestabelecidas para a condução da política monetária. 

Uma vez que as autoridades fiscal e monetária possuem óticas de atuação distintas, a 

interação entre elas pode ocasionar um comportamento antagônico gerando resultados 

indesejados. Nesse sentido, caso haja elevação da taxa de juros real, esta pode prejudicar a 

sustentabilidade da dívida pública, inferindo em maiores nível de inflação ao invés de menos 

devido à maior possibilidade de ocorrência de default, o que tornaria a política monetária não 

utilizável. Nesse contexto, como a âncora fiscal é um meio de diminuir a chance de default a 

melhor saída seria aumentar o ajuste fiscal para realizar o ajustamento intertemporal das contas 

públicas. Dessa forma, haveria um cenário de dominância fiscal, decorrente de uma decisão 

autônoma da autoridade monetária que se torna refém da situação fiscal de corrigir a trajetória 

insustentável da dívida pública, em que o BCB perde o seu principal instrumento que é a fixação 

da taxa de juros.  

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo verificar se a política fiscal está 

agindo de forma discricionária, atuando de forma antagônica à política monetária. Quando a 

política monetária é deixada em segundo plano, dizemos que a política fiscal passa a ser a 

política econômica que exerce papel ativo. Nessa situação, quando a política monetária exerce 

papel passivo, Sargent (1994) explica que estaremos em um contexto de dominância fiscal, isto 

é, quando a política monetária é submetida a um governo que não tem o compromisso com o 

equilíbrio fiscal, a geração de déficits persistentes no orçamento público é uma consequência. 

Portanto, como apontado por Mishkin e Savastano (2001) a possibilidade de haver monetização 

da dívida pública, afeta as expectativas de inflação, o que leva a uma possível perda de controle 

sobre a inflação. Ou seja, o intuito é descobrir se há uma flexibilidade monetária por parte do 

governo, em resposta a modificações no cenário econômico, com intuito de cumprir com os 

compromissos fiscais. 

1.1 O problema e sua importância  

 Esta breve descrição da recente história econômica do Brasil demonstra que a 

fragilidade da economia brasileira diante das oscilações no mercado internacional é um 

problema recorrente da nossa economia no qual esse fenômeno econômico impulsiona os 

policymakers a abandonarem regras de política monetária e atuarem de forma discricionária em 

cenários de crise econômica.  
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 Quando o governo abandona uma regra de política monetária e passa a agir de forma 

discricionária com a política fiscal, ele se enquadra em uma situação na qual a política fiscal 

passa a conduzir a política econômica, deixando a política monetária em segundo plano. Assim, 

a política monetária passa a ser utilizada para atender os objetivos da política fiscal. O que é 

conhecido na literatura macroeconômica como dominância fiscal. 

1.2 Hipótese 

A hipótese deste trabalho irá testar se o Banco Central do Brasil se encontra sob 

dominância fiscal, ou seja, se ele está utilizando os seus instrumentos em resposta a necessidade 

do governo e de sua política fiscal. Neste caso, o que configura a dominância fiscal é quando o 

governo perde o controle sobre a âncora nominal da política monetária, no caso do RMI a meta 

de inflação, e passa a reagir às condições impostas pelo mercado. Um exemplo que pode ser 

citado é o da definição da taxa básica de juros, principal instrumento da política monetária, que 

pode levar a perda do controle sobre a inflação. 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar se a âncora nominal da política monetária, a expectativa de inflação, está 

funcionada adequadamente. De forma que seja possível responder se o BCB está sob 

dominância fiscal durante os anos de 2011 a 2019.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Entender o cenário econômico brasileiro durante a crise da dívida a partir dos anos 1980; 

b) Estudar os alicerces do tripé macroeconômico; 

c) Compreender o funcionamento do Regime de Metas de Inflação no Brasil bem como os 

motivos que impulsionaram sua adoção; 

d) Apresentar os principais mecanismos de transmissão da política monetária no Brasil; 

e) Efetuar uma análise dos dados obtidos de acordo com as variáveis que serão utilizadas; 

f) Verificar a relação entre as variáveis mencionadas nos canais de transmissão da política 

monetária. 
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2. PERSPECTIVA HISTÓRICA  

2.1 Inflação, dívida externa e balanço de pagamentos: elevada taxa real de juros e 

desvalorização cambial. 

A economia brasileira estava inserida, em 1979, em um cenário de escassez de divisas 

cambiais, isto é, dificuldade de entrada de dólares. Isso decorreu da crise gerada pela elevação 

do preço do barril de petróleo, que elevou o preço das importações brasileiras gerando déficits 

na balança comercial e, pelo aumento da taxa de juros americana que gerou déficits na conta de 

capital e financeira. A consequência foi a estagflação, elevação dos custos da dívida externa e, 

consequentemente, aumento dos juros que o Brasil deveria pagar da dívida.  

A década de 1980 caracterizou-se, portanto, pela chamada crise da dívida na qual 

ocorreu uma piora nos termos de troca bem como o racionamento do financiamento externo, o 

que acarretou, sobretudo para a América Latina, uma transferência dos recursos para o exterior 

em detrimento do pagamento da dívida externa.  

Desse modo, foram encontradas duas alternativas para a economia brasileira: o ajuste 

recessivo ou uma maxidesvalorização do câmbio, sendo esta última a medida adotada em 1979. 

Todavia, a mesma não obteve êxito, uma vez que não gerou superávit no balanço de pagamentos 

além de ter contribuído para uma queda de cerca de US$3 bilhões nas reservas cambiais 

brasileiras em decorrência de escassez do financiamento externo bem como de um déficit de 

US$12,7 bilhões em conta corrente. Além do mais, não resolveu o problema das transações 

correntes, pois a desvalorização do câmbio gerou inflação interna, dado que em um primeiro 

momento essa desvalorização da moeda nacional encareceu as importações, elevando a 

demanda pelos nossos produtos internos. Mas esse encarecimento aumentou o monopólio das 

empresas nacionais que obtiveram maior liberdade para aumentar os preços e, assim, levou a 

uma aceleração da inflação e, por conseguinte, deterioração do poder de compra. O governo, 

então, reduziu o intervalo de reajuste dos salários que passou de 1 ano para 6 meses, o que 

representou um choque de custo para a empresa a cada 6 meses que se transformou em aumento 

de preço.4 

Teve-se, então, o aumento da inflação inercial em função do preço dos bens importados 

em que esse aumento da inflação tem como consequência direta a redução do intervalo de 

reajuste salarial que acelerou ainda mais a inflação. Logo, há uma inflação inercial causada pela 

indexação dos contratos.  

 
4 Carneiro e Modiano (2014) 
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O fracasso do ajuste interno que ocorreu via maxidesvalorização do câmbio levou o 

governo a adotar a outra medida em 1981 que consistiu no ajuste recessivo. Desse modo, a 

política prevalecente naquele ano foi o controle da demanda interna, a fim de controlar a 

inflação e redirecionar a oferta para as exportações e, também, desestimular as importações. 

Assim, naquele ano, o governo buscou controlar a saída de dólares sem utilizar a desvalorização 

cambial, por isso, optou-se por controlar a demanda interna por meio da manutenção de 

elevadas taxas de juros internas para atrair investimentos externos de modo a reduzir a demanda 

por bens importados, o que tornou a atividade exportadora mais atraente atingindo 8,5% do 

PIB.5 Como mencionado por Carneiro e Modiano (2014): 

A política a ser seguida baseava-se na contenção salarial, no controle de gastos do 

governo e no aumento da arrecadação, na elevação das taxas de juros internas e na 

contração da liquidez real, sem abrir mão do tratamento especial dado às atividades 

de exportação, energia e agricultura e às pequenas empresas. (CARNEIRO E 

MODIANO, 2014, pag. 265). 

A inflação cresceu até 1981, mas devido a esse ajuste recessivo ela foi estabilizada, o 

que implicou na redução das importações, que foram reduzidas de 9,2% do PIB em 1980 para 

8,0% no ano subsequente. Porém, naquele ano houve outra rodada de elevação da taxa de juros 

internacional, o que elevou também a parcela que o Brasil deveria pagar da dívida. Os custos 

sociais da recessão, dessa forma, foram sentidos em termos de superávit nas transações 

correntes não sendo este de natureza financeira, ou seja, determinado pela taxa de juros.6 

A expectativa em 1981 era gerar elevados saldos na balança comercial e também 

acumular dólares para gerar superávit nas transações correntes. A redução das importações em 

função do ajuste recessivo geraria saldo suficiente para o pagamento dos juros da dívida 

externa. Porém, esse superávit na balança comercial não foi o suficiente para cobrir o déficit na 

balança de serviços. Isso significa, portanto, que o déficit nas transações correntes não depende 

apenas da absorção interna (C + I + G), mas também do pagamento de juros da dívida externa. 

Então, como a redução da demanda não sanou o problema dos déficits em transações correntes, 

significou que o mesmo depende menos da absorção doméstica, sendo assim, de natureza 

financeira.7 

Na formação do déficit em transações correntes, os juros assumem 

papel primordial, elevando a sua participação de 51,5%, em 1979, para 

 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Carneiro (2002)  
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87,5%, em 1982. Simultaneamente, o déficit em transações reais reduz 

sua participação de 41,4%, em 1979, para 9,5%, em 1982, sendo 

acompanhado nos dois últimos anos por superávits comerciais (Tabela 

19). Entre 1979 e 1982, a natureza financeira do déficit em transações 

correntes é, portanto, inquestionável, com a carga de juros tornando-se 

o seu principal componente. Por sua vez, o ajuste na balança comercial 

não foi suficiente para compensar o déficit dos serviços de não-fatores, 

resultando na manutenção de saldos de transações reais negativos que 

se somaram, assim, ao déficit financeiro (Tabela 19). (CARNEIRO, 

2002, pag. 123). 

Carneiro e Modiano (2014) afirmam que a política macroeconômica prevalecente em 

1981 e 1982 foi basicamente voltada à redução das necessidades de divisas estrangeiras por 

meio do controle da absorção interna. Assim, a política concentrou-se em reduzir os salários, 

gastos do governo e aumento da arrecadação, além do aumento da taxa de juros e também queda 

da liquidez real. O efeito das políticas restritivas da demanda sob a taxa de inflação, entretanto, 

foi praticamente nulo, uma vez que a inflação era inercial.  

Em agosto de 1982, o México, com uma estrutura produtiva similar a do Brasil, declarou 

moratória da dívida. Dessa forma, findou-se por completo a entrada de capitais no Brasil, já que 

essa moratória propagou e intensificou a incerteza em relação ao nosso país face ao não 

pagamento da dívida externa devido aos déficits em transações correntes que superavam 

US$16,3 bilhões caracterizado por uma redução abaixo de US$500 milhões no superávit da 

balança comercial associado ao aumento de US$2,2 bilhões no pagamento de juros, o que 

desestimula por completo a entrada de capital estrangeiro, reduzindo as reservas do nosso país 

até o ponto em que o Brasil também declarasse moratória.8 

Na figura 1 abaixo, pode-se observar a trajetória da taxa de juros SELIC no período de 

1980 a 1989, destacando-se a sua elevação em 1982, resultado da política adotada que consistiu 

em um ajuste recessivo afim de controlar a demanda interna e, consequentemente, a inflação 

por meio de elevadas taxas de juros internas, de modo a desestimular as importações e, portanto, 

a saída de dólares.  

 

 

 

 
8 Carneiro e Modiano (2014)  
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Gráfico 1 – Taxa de Juros Selic (acumulada em12 meses) em Valores Reais – 

Dezembro de 1980 a Dezembro de 1989 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados retirados do BCB. 

Após a implementação dessa política, o governo brasileiro recorreu ao FMI, realizando 

uma série de anúncios formais de medidas de austeridade fiscal, cujo objetivo do acordo era 

elevar a entrada de capitais para compensar o déficit em transações correntes e impedir, 

portanto, o esgotamento das reservas. No entanto, qualquer acordo com o FMI implicava em 

perda da autonomia econômica do país, na qual a política econômica que deveria ser adotada 

consistia naquela que o FMI julgasse ser a mais recomendada. O resultado em 1982, dessa 

forma, foi um PIB praticamente estagnado com um crescimento real de apenas 0,8%.9 

As negociações com o FMI impuseram dois tipos de ajustes para a economia brasileira: 

o ajuste interno e o ajuste externo, ambos direcionados à redução dos déficits em transações 

correntes que poderia ser feito através do ajuste recessivo ou desvalorização cambial. Como em 

1979 a maxidesvalorização cambial não obteve êxito, uma vez que só intensificou a inflação 

sendo esta de caráter inercial e em 1981 o ajuste recessivo também não funcionou, já que as 

transações correntes independem da absorção doméstica, sendo esta de natureza financeira, 

então, em 1983, a política adotada foi a desvalorização da taxa de câmbio denominada 

gradualismo cambial que consistiu em desvalorizações nominais todo mês em proporções 

maiores à inflação para que a taxa de câmbio real também se desvalorizasse.10 

 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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No entanto, dois meses após um resultado não satisfatório ter sido obtido, em fevereiro 

de 1983, foi anunciada pelo governo uma maxidesvalorização cambial. Mas para que essa 

maxidesvalorização não contaminasse os salários como foi observado em 1979, ele realizou 

uma desindexação parcial dos salários, reduzindo a correção monetária que incidia sobre os 

mesmos. O cenário resultante no Brasil foi a recessão acompanhada de uma queda da renda que 

também fez diminuir as importações e os salários reais e, consequentemente, reduziu o consumo 

das famílias que está relacionado a queda da renda. Assim, com a redução da demanda e das 

importações, houve a desvalorização real do câmbio, que por sua vez, estimulou as exportações 

que obteve um aumento de 8,5% e desestimulou as importações que reduziu em cerca de US$4 

bilhões em relação ao ano anterior.11 

Já no cenário internacional houve queda de 4,7% no preço internacional do petróleo, 

implicando na redução do preço de nossas importações, reduzindo desta forma as taxas de juros 

internacionais e refletindo na redução dos montantes que o Brasil deveria pagar de juros da 

dívida externa. Por outro lado, com o crescimento da economia americana que se encontrava 

em recessão desde 1982, teve-se o aumento da demanda por produtos brasileiros, responsável 

por elevar as exportações. Assim, isso significou sucesso no ajuste externo, ou seja, ocorreu 

superávit na balança comercial reduzindo o déficit nas transações correntes.12 

A partir de 1984, pela primeira vez desde 1979, a economia brasileira apresentou sinais 

de relaxamento, onde as interpretações inercialistas sobre a inflação tornaram-se hegemônicas 

com a ocorrência de um choque agrícola favorável. O resultado esperado desse choque era que 

os preços dos bens agrícolas reduzissem a inflação, porém, o preço na agropecuária permaneceu 

estável, devido à sua inelasticidade pelo lado da oferta. Dessa forma, a inflação também 

permaneceu estável, demonstrando que tanto a oferta como a demanda não afetam a inflação. 

Nesse sentido, políticas tradicionais ficam inócuas, pois a economia brasileira é altamente 

indexada, cujo preço é função de indexação. Pode-se entender que, no período, a natureza da 

inflação demonstrou-se distinta, sendo uma inflação retroalimentada, ou seja, dependente dela 

mesma tendendo à inércia.13 

Carneiro e Modiano (2014 apud Frenkel, 1979), argumentam a respeito da relação entre 

grau de instabilidade elevado e elevação da inflação. Este argumento se apoia no fato de que 

quanto maior for a incerteza, mais as empresas tenderiam a reagir antecipadamente, ou seja, 

 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 



12 
 

não manteriam o preço estável, mas sim elevariam a sua margem de lucro de forma preventiva 

para que a elevação de custos não fosse absorvida; esse aumento de custos seria transferido para 

o consumidor final. Então, em períodos em que se verifica uma alta instabilidade, os 

empresários reagiriam aumentando a margem de lucro preventivamente, o que impulsionaria 

os demais agentes a adotarem o mesmo comportamento, assim, tem-se como resultado a 

aceleração da inflação no período. É por esse motivo que a inflação muda gradativamente, 

estando esta característica relacionada a um cenário de alta instabilidade bem como de 

incerteza. Por isso, a resposta a um cenário de instabilidade é aumentar a margem de lucro para 

que assim fosse absorvido eventuais aumento de custos.  

O Plano Cruzado concretizou-se no cenário de inflação crônica e economia em recessão, 

estabelecendo regras para salários, preços e taxa de câmbio. O congelamento dos preços com 

base no dia corrente e não na média ocorreu devido às dificuldades operacionais, o que levou à 

transferência de renda de uns para outros desencadeando um conflito distributivo, uma vez que 

os reajustes eram dessincronizados. Já os salários foram convertidos com base na média dos 

últimos seis meses para garantir o equilíbrio distributivo. Além disso, houve o abono salarial 

de 8%, aumento do salário mínimo de 16% e dissídios coletivos que voltaram a ser anuais, no 

qual o salário deveria recompor 60% da inflação passada, e a instauração do gatilho salarial, 

em que caso a inflação chegasse a 20% dispararia o gatilho aumentando o salário em 20%. 

Associado a isso há uma ilusão monetária desencadeada pelo congelamento dos preços, já que 

os agentes estavam acostumados a conviver em um cenário de inflação crônica e, 

concomitantemente, ocorre uma queda na taxa de juros estimulando o crédito, consumo e 

investimento, aquecendo a economia.14 

Esses fatores, em conjunto, levaram a um boom de consumo que causa excesso de 

demanda, uma vez que o consumo era retido pela inflação até então. Assim sendo, a resposta 

de uma economia de livre mercado seria a elevação dos preços que consequentemente elevaria 

a oferta. Entretanto, com o congelamento dos preços houve uma insuficiência na oferta, o que 

acarretou escassez de produtos como automóveis, leite e carne. Então, a solução foi estimular 

o aumento da importação.15 

Mediante este cenário o governo estabeleceu o Cruzadinho, um tímido pacote fiscal para 

desaquecer a economia, com a elevação de impostos indiretos sob itens de primeira necessidade 

como a gasolina para desestimular o consumo. Entretanto, ao adotar tal medida o governo 

 
14 Ibidem 
15 Ibidem  
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receoso que houvesse o disparo do gatilho em função do aumento desses impostos, o que levaria 

ao aumento de salários e, portanto, um choque de custos para a empresa, decidiu por retirar tais 

itens do cálculo da inflação, sendo conhecido como expurgo. Com isso, a redução da 

credibilidade do plano e aumento da expectativa de um descongelamento impulsionaram ainda 

mais o consumo e, assim, a produção industrial, provocando uma escassez de matérias primas 

e, por conseguinte, elevação da importação e redução do superávit comercial. Tal situação 

elevou o câmbio paralelo, o que impulsionou o governo a desvalorizar o câmbio de modo a 

estimular as exportações e desestimular as importações.16 Todavia, tal medida ocasionou uma 

especulação acerca da maxidesvalorização do câmbio, elevando ainda mais as importações e 

reduzindo as exportações tendo como resultado um déficit na balança de pagamentos e, por fim, 

redução das reservas como pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Reservas Internacionais – Brasil, (1986 – 1987) 

Data 

Mês/AAAA 

 

US$(milhões) 

Mar/1986 10.072 

Abr/1986 10.327 

Mai/1986 10.419 

Jun/1986 10.391 

Jul/1986 4.499 

Ago/1986 9.105 

Set/1986 9.025 

Out/1986 8.006 

Nov/1986 7.347 

Dez/1986 6.760 

Jan/1987 5.380 

Fev/1987 4.965 

Mar/1987 4.859 

Abr/1987 5.169 

Mai/1987 5.770 

Jun/1987 5.630 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Desse modo, o governo anunciou o Cruzado II com o intuito de sanar os problemas 

oriundos da primeira fase deste Plano. Assim, realizou um novo pacote fiscal por meio do 

anúncio de reajustes de preços públicos e aumento de impostos indiretos. Os empresários, por 

sua vez, já insatisfeitos com o congelamento aproveitaram tal situação e descongelaram os 

preços por conta própria, o que provocou um aumento de preços desenfreado que ficou 

 
16 Ibidem 
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conhecido como violento choque inflacionário. Dado este cenário de crise, com o agravante do 

esgotamento de reservas que em março de 1986 foi equivalente a US$ 10.072 milhões 

reduzindo para US$ 5.630 milhões em junho de 1987, o que permaneceu impulsionando o 

governo a controlar as importações que, por sua vez, impactou negativamente a oferta agregada, 

ou seja, ocasionando uma redução do PIB que correspondia a 7,5% em 1986 e 3,5% no ano 

subsequente. Dessa forma, o governo brasileiro declarou moratória da dívida externa, uma vez 

que não possuía mais dólares para o pagamento dos juros da dívida externa.17 

2.2 Inflação, dívida externa e balanço de pagamentos: elevada taxa real de juros e 

valorização cambial. 

Para Filgueiras (2007), na transição dos anos 1980 para os anos 1990 há três fenômenos 

entrelaçados: o neoliberalismo, reestruturação produtiva e globalização. Assim, o ambiente 

sistêmico do Real foi um processo de globalização produtiva e globalização financeira além de 

reestruturação produtiva, uma vez que a crise dos anos 1980 impôs para as empresas 

necessidade de mudança, além da adoção de políticas neoliberais em conformidade com o 

Consenso de Washington que se caracterizou por um conjunto de recomendações de reformas 

estruturais e adoção de políticas de estabilização que detinha como recomendações a contenção 

de gastos públicos e adoção do Estado Mínimo, reforma tributária regressiva, regime cambial 

centrado na dolarização da economia e abertura comercial. Do Consenso adveio o Plano Brady,  

no qual buscou-se direcionar o excesso de liquidez internacional para os países da América 

Latina. Assim, como os países estavam precisando de liquidez e os bancos de um local para 

aplicarem seu dinheiro, a periferia tornou-se importadora de poupança externa sendo suficiente 

para financiar os déficits nas transações correntes sendo tal importação essencial para os planos 

de estabilização.  

Com o Governo Collor, a economia brasileira na década de 1990 presenciou uma ruptura 

político-econômica a partir de seu discurso modernista com medidas voltadas para o ajuste 

fiscal e liberalização do comércio exterior que intensificaram a abertura financeira e comercial, 

nas quais as políticas adotadas nesse governo constituíram-se como fundamentais para a 

orientação da condução do Plano Real. Entretanto, mediante a adoção de uma postura 

autoritária e frente ao fracasso de seu plano de combate à inflação que por mais que tenha 

 
17 Ibidem. 
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reduzido de forma abrupta provocou uma intensa recessão com conseqüências críticas sobre o 

emprego e a renda da população.18 

No final de 1994, na transição para 1995, ocorreu a crise mexicana que elevou a 

demanda por dólares do Brasil, dado o aumento da percepção de risco por parte dos investidores 

estrangeiros. Dessa forma, houve uma pressão para a desvalorização do câmbio, ou seja, para 

ultrapassar o teto que havia sido fixado antes. Nesse sentido, o governo adotou as chamadas 

bandas cambiais, de acordo com as quais o câmbio poderia flutuar seguindo o mercado de 

câmbio, dentro de um intervalo pré-definido pelo Banco Central do Brasil (BCB), com a 

determinação de um limite superior e um limite inferior para o dólar, o que permite uma maior 

flexibilidade à política econômica. Porém, mesmo com a adoção desse sistema de bandas 

cambiais, o câmbio real se apreciou. Então, até 1999, a desvalorização nominal do câmbio foi 

inferior à desvalorização da inflação, o que gerou uma pressão ao longo desse período ao 

aumento de exportações e redução de importações, o que impulsionou a ocorrência de déficits 

comerciais crescentes na balança comercial. Assim, apesar da tentativa de estabelecer um limite 

para os níveis de base monetária (âncora monetária) e determinar uma paridade fixa entre o real 

e o dólar americano (de 1:1) por um período indeterminado, mesmo que houvesse a 

possibilidade do real se valorizar, tal política de câmbio livre perdurou somente por três meses 

posteriormente a inserção do real. Dessa forma, mediante ao fracasso das metas monetárias, em 

outubro de 1994, o governo optou por alterar a âncora abandonando, então, a monetária e 

adotando a cambial.19 

Como resposta ao boom de demanda que se assistiu de meados ao final de 1994, tal 

mudança na política cambial foi seguida por uma mudança na política econômica de cunho 

contracionista com o aumento da taxa de juros para atrair capitais estrangeiros e amenizar a 

fuga de capitais para o exterior e com o aumento na taxa dos depósitos compulsórios que reduz 

a demanda agregada para diminuir a inflação bem como a importação.20 

O aumento da taxa de juros solucionou o problema ocasionado pela crise mexicana 

decorrente entre o final de 1994 e início de 1995. Tal aumento gerou uma deterioração fiscal 

com uma taxa de juros interna estruturalmente acima da internacional para atrair capitais de 

modo a financiar o balanço de pagamentos bem como a estratégia de estabilização.21 

 
18 Giambiagi, Villela e Castro (2011). 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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A crise mexicana foi sucedida pela crise asiática, em 1997, iniciada na Tailândia e 

propagada aos demais países, e a crise na Rússia, em 1998 que, em conjunto, afetaram o Brasil 

via “efeito contágio” frente à redução dos empréstimos aos países emergentes dificultando a 

entrada de capitais estrangeiros no Brasil para financiar o balanço de pagamentos.22 

Assim, com as sucessivas crises externas que impactaram diretamente a economia 

brasileira por meio do “efeito contágio” que implicou na fuga de capitais no Brasil, o governo 

aumentou a taxa de juros, que chegou a mais de 40%, o que ocasionou em uma deterioração 

fiscal. Ao mesmo tempo, houve o chamado pacote fiscal, ou seja, medidas de ajuste fiscal de 

modo a diminuir o gasto do governo e elevar a carga tributária para conter a demanda agregada 

que, consequentemente, reduz as importações. Esse aumento do déficit em transações correntes, 

portanto, insere a economia brasileira em um cenário de vulnerabilidade ao que está ocorrendo 

no exterior.23 

Desse modo, em 1996, o aumento no déficit em transações correntes foi resultado da 

política cambial de bandas cambiais que resultou na apreciação real do câmbio, já que a 

variação do câmbio nominal foi inferior à variação da inflação, gerando um déficit crescente 

em transações correntes. 

Depois de três ataques especulativos contra o Real — em 1995, 1997 e 1998, em cada 

uma das crises externas anteriores, o instrumento clássico de combate a esses ataques 

— a elevação da taxa de juros — não era mais suficiente para resolver o problema, 

além de agravar a situação fiscal. Foi nesse contexto de crise que FHC iniciou o seu 

segundo mandato presidencial, em janeiro de 1999.(GIAMBIAGI. F.; VILLELA. A.; 

CASTRO L. B.; HERMANN J., 2011, pag 175). 

Então, até 1999 o déficit externo precisou ser financiado com altas taxas de juros ou 

com privatizações, isto é, por meio da venda de ativos públicos para obter dólares e, então, 

financiar parte desse déficit. Nesse sentido, as estratégias de estabilização baseadas em uma 

âncora cambial levaram a vulnerabilidade externa que, por sua vez, condicionou a política 

econômica acarretando na perda de liberdade do governo na política econômica.24 A Figura 2 

demonstra tal comportamento da taxa de juros Selic no período de 1990 a 1998. 

 

 

 

 

 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
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Gráfico 2 – Taxa de Juros Selic (acumulada em12 meses) em Valores Reais – 

Janeiro de 1990 a Dezembro de 1998 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados retirados do BCB. 

Vale ressaltar que, conforme aumenta a taxa de juros, os encargos da dívida pública 

também aumentam, ou seja, aumenta concomitantemente o que o governo tem que pagar de 

juros da dívida. Na medida em que é realizada uma contração fiscal reduzindo a demanda 

agregada, a produção também diminui, refreando a arrecadação de impostos, visto que esta 

depende do ritmo da atividade econômica. Esses dois movimentos, portanto, refletem no 

aumento da relação dívida pública/PIB, já que o encargo da dívida se encontra cada vez maior 

e a atividade econômica, em contrapartida, cada vez menor. Assim, sem crescimento econômico 

não há arrecadação de impostos.25 

 Logo, esse “efeito contágio” impulsionado pelas crises que se sucederam afetou o Brasil 

no sentido de restringir a entrada de capitais estrangeiros no país limitando os empréstimos aos 

países considerados emergentes. Isso resultou em uma pressão para desvalorizar a taxa de 

câmbio, dado que a demanda por dólares aumentou mediante ao crescimento do número de 

investidores que deixaram o país frente a esse cenário de incertezas. Na medida em que o 

governo vendia dólares e, consequentemente aumentava sua oferta, as reservas cambiais do país 

reduziam. É nesse sentido que se estabeleceu um ataque especulativo, pois quando iniciaram as 

especulações sobre o governo não possuir reservas suficientes para manter uma taxa de câmbio 

fixa, houve uma fuga de capitais representada pela saída dos investidores do país.26 

 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
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 Sendo o período em que foi utilizado o regime de âncora cambial marcado por um déficit 

em transações correntes crescentes, assim como a vulnerabilidade externa do país associada a 

uma dependência da entrada de capitais que não ocorreu, as reservas começaram a se esgotar, 

influenciando o governo a recorrer ao FMI para obter empréstimos que, por sua vez, não foram 

suficientes para manter as reservas em face da acentuada saída de capitais. Por conseguinte, o 

governo encontrou-se pressionado a abandonar o regime de âncora cambial, sendo a 

desvalorização cambial uma imposição das circunstâncias.27 

2.3 Inflação, Dívida interna e Balanço de Pagamentos: metas de inflação, superávit 

primário e taxa de câmbio flutuante. 

A nova fase do capitalismo mundial caracterizada pelo retorno dos países emergentes 

ao mercado financeiro internacional, após a crise da dívida que se estabeleceu nos anos 1980, 

alterou a discussão acerca do papel da política fiscal. A nova forma de inserção externa 

aumentou a necessidade de acompanhamento das contas públicas mediante ao relaxamento dos 

controles referentes ao capital, bem como a rolagem da dívida pública, modificação quanto à 

aversão ao risco dos investidores e da taxa de juros mais elevada.28 

Além disso, os debates acerca da política fiscal concentraram-se em torno da 

centralidade da política fiscal no sentido de possuir papel ativo na demanda agregada e no ciclo 

econômico. Assim, sua função restringe-se à manutenção do comportamento esperado de outras 

variáveis macroeconômicas, sendo capaz de sustentar as expectativas dos investidores, dado 

que quaisquer alterações na percepção quanto à condução da política fiscal colocam em risco a 

credibilidade da política econômica, o que leva a reorganização das aplicações e, 

consequentemente, alterações no capital e no prêmio de risco. Visto isso, segundo o conceito 

de expectativas racionais, quaisquer alterações realizadas pelo governo ou, ainda, no âmbito 

econômico são compreendidas pelos agentes que modificam seu comportamento de acordo com 

o novo cenário existente. Desse modo, o ajuste fiscal deve atuar de maneira a restabelecer a 

confiança dos investidores e evitar o risco de crise financeira.29 Desse modo: 

 
(...) A centralidade da política fiscal torna inelutável o esforço 

fiscal capaz de incutir confiança aos investidores e de atender os 

interesses de valorização financeira. A crença na trajetória de 

solvência da situação fiscal emerge como o pilar da estabilidade 

macroeconômica, que é a base a partir da qual os investidores 

 
27 Ibidem. 
28 Lopreato (2006). 

29 Ibidem. 
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definem as suas ações, responsáveis, de acordo com essa visão, 

por impulsionar o crescimento. (LOPREATO, 2006, pag.8)  

 

Sendo assim, nota-se a importância da existência de um indicador de saúde financeira 

do setor público capaz de propiciar aos investidores a análise da situação das finanças públicas 

em diferentes circunstâncias. O conceito de Necessidade de Financiamento do Setor Público 

(NFSP), entretanto, não é capaz de exercer este papel, uma vez que ele aponta movimentos 

fiscais já ocorridos, sem considerar possíveis trajetórias fiscais no futuro. Dessa forma, adotou-

se o conceito de sustentabilidade da dívida, isto é, o indicador do comportamento esperado da 

relação dívida/PIB que indica os movimentos fiscais de modo a sinalizar ao mercado o 

comportamento da trajetória da dívida. Caso seja sinalizada a existência de riscos, a política 

fiscal precisa sofrer modificações visando obter superávit primário e, assim, estabilizar a 

sustentabilidade da dívida, além de permitir a permanência da política voltada à manutenção da 

estabilidade.30 

O princípio da sustentabilidade da dívida se apoia nas perspectivas futuras que, por sua 

vez, está sujeito às constantes alterações nas finanças globais devido às incertezas que rondam 

a economia. Apesar disso, é necessário assegurar que expectativas acerca da trajetória fiscal 

não impactem as demais variáveis econômicas como a taxa de juros e de câmbio, inflação e 

PIB, e também, a análise do comportamento que se julga sustentável.31 

 Nesse novo ambiente, de compromisso com a estabilidade fiscal do governo e adoção 

do Regime de Metas de Inflação a partir de 1999, a economia brasileira vivenciou um cenário 

de contínuo crescimento associado à queda da inflação que durou até 2001 com a eclosão de 

três crises simultâneas, sendo duas de origem externa e uma de origem interna. Em função da 

dinâmica externa houve o aumento da taxa de juros doméstica respondendo ao aumento da 

inflação. O efeito da elevação da taxa de juros é reduzir a demanda agregada que é 

potencializada pelo racionamento de energia elétrica. Logo, há uma fonte dual de pressão sobre 

o crescimento econômico, que resultou em um ano de recessão alimentado por esses três fatores.  

 Além disso, na transição do governo FHC para o governo Lula ocorreu o aumento do 

risco devido à eleição do Lula, no qual supunha-se que ele poderia desfazer o tripé 

macroeconômico, o que poderia elevar a probabilidade de uma moratória da dívida pública 

induzido por um comportamento subjetivo muito elevado, uma vez que os mercados, sendo 

compostos por indivíduos racionais, possuem preferências ideológicas. Assim, o mesmo 

 
30 Ibidem. 
31 Ibidem.  
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ocorreu em 2002 com o “efeito Lula”, cuja incerteza que ronda a economia frente às 

expectativas das medidas que seriam adotadas por ele gerou uma fuga de capitais que se 

manifestou em 2002 através de uma depreciação da taxa de câmbio com o aumento da inflação 

e aumento da expectativa de inflação para este ano. 

 Primeiramente, ocorreu a crise argentina com o estabelecimento de uma paridade 

cambial na política econômica do país, o que implicou na obrigatoriedade quanto ao 

cumprimento de tal política até o momento em que não houvesse mais dólares para manter a 

paridade fixa do câmbio, ou seja, sua âncora cambial. Concomitantemente, no Brasil, houve 

fuga de capitais via “efeito contágio” que somado aos atentados terroristas de 11 de setembro 

desequilibraram os mercados financeiros, aumentando a percepção de incerteza que, por sua 

vez, provoca o aumento da preferência pela liquidez (PPL). Ou seja, em um cenário de 

incerteza, os agentes preferem ativos mais seguros, o que impulsiona os investidores 

estrangeiros a optarem por locais que julgam mais seguros. Dessa forma, ocorreu a 

desvalorização da taxa de câmbio brasileira frente a esses fatores externos, que resultou no 

aumento da inflação interna e, consequentemente, elevação da taxa de juros com a finalidade 

de manter a inflação na meta estabelecida.32 

 Além disso, teve-se ao mesmo tempo, do ponto de vista doméstico, a crise energética - 

o famoso “apagão”, ou seja, como não tinha energia elétrica disponível para todos os 

indivíduos, o governo respondeu a tal problema através do racionamento de energia elétrica. 

Assim sendo, tem-se um descompasso entre oferta e demanda por energia elétrica. Ao passo 

que isso significou um inconveniente para as famílias, já para as empresas significou escassez 

de insumo ocasionando, portanto, a redução da produção.33 

 Com o fim da âncora cambial, o governo adotou uma nova âncora nominal em que neste 

novo regime a taxa de câmbio passou a atuar com uma margem de tolerância implícita, não 

sendo mais a principal referência, e o mecanismo responsável por garantir que a inflação 

permaneça em níveis baixos e estável passou a ser o Regime de Metas de Inflação (RMI). A 

economia brasileira passou a conviver com o que se denominou por tripé macroeconômico, isto 

é, câmbio flutuante, superávits primários e Regime de Metas de Inflação.34 

 A adoção do câmbio flutuante eliminaria supostamente o problema das crises externas, 

pois quando o déficit externo se torna crescente, as reservas diminuem e, então, o câmbio se 

 
32 Giambiagi, Villela e Castro (2011). 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
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desvaloriza, assim, há o estímulo de exportações e desestímulo de importações, resolvendo, 

portanto, o problema das transações correntes. Assim, a taxa de câmbio é um próprio 

mecanismo de proteção contra crises externas.35 

 Já o segundo alicerce do tripé caracteriza-se pelo superávit primário que é decorrente da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) existente em 1998, mas que começa a ser praticada em 

1999. Então, institucionalmente, a LRF é responsável por garantir o superávit primário, na qual 

a meta fiscal é definida pelo Congresso Nacional todo ano através da Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 

 Por fim, o último alicerce constituinte do tripé macroeconômico é constituído pelo RMI, 

que se baseia na ideia de que a política econômica deve aspirar somente a inflação. Assim, em 

termos gerais, este regime se apoia no estabelecimento de uma meta para a inflação anunciada 

publicamente com a determinação de um teto e um piso e não uma meta pontual, já que o BCB 

não possui total domínio acerca do comportamento dos preços, além da existência de bandas 

possibilitar abranger eventuais choques econômicos, na qual a política econômica torna-se 

subordinada a essa meta.36 

 Desse modo, como a expectativa de inflação para o ano seguinte é contaminada por essa 

desvalorização cambial, então, se a inflação aumentou, a taxa de juros no regime de metas de 

inflação também aumentou. Dessa forma, houve um aumento do risco que elevou a taxa de 

câmbio, aumentou a inflação e, consequentemente, elevou a taxa de juros para manter a inflação 

na meta. Essas três variáveis em conjunto – risco, taxa de câmbio e inflação – levaram a uma 

pressão para aumentar o superávit primário, já que o aumento da taxa de juros significa elevação 

do gasto do governo, sendo esse gasto de natureza financeira. Então, como o governo tem a 

necessidade de elevar seus gastos para manter a razão dívida/PIB estável, torna-se preciso um 

superávit primário maior. E, se por um lado o governo precisa gastar mais com juros e 

pagamento da dívida, por outro lado ele precisa realizar uma poupança maior para pagar esses 

juros da dívida.37 

 A utilização da elevação da taxa de juros real como instrumento de controle da inflação 

pode ser nocivo caso o aumento da taxa de juros real prejudique a sustentabilidade da dívida 

pública. Assim, de acordo com o grau de aversão ao risco dos investidores, a maior 

possibilidade de ocorrência de um default gera diminuição do fluxo de capitais e leva à 

 
35 Ibidem. 
36 BANCO CENTRAL DO BRASIL (2016). 
37 Lopreato (2006). 
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depreciação do câmbio, impactando negativamente a inflação. Visto isso, como o regime de 

metas de inflação defende a elevação da taxa de juros caso a meta de inflação determinada não 

seja cumprida, pode ocasionar em maiores níveis de inflação ao invés de menos. Desse modo, 

a política monetária não deve ser utilizada pelas autoridades como meio de controlar os preços 

caso a elevação dos juros comprometa a credibilidade da dívida. Por isso, a solução é elevar o 

ajuste fiscal como mecanismo de ajustamento intertemporal das contas públicas, sendo a âncora 

fiscal um meio de dificultar a possibilidade de default e transformar a percepção de risco por 

parte dos investidores (Blanchard 2004). 

 Para Perry (2002) não deve existir liberdade por parte das autoridades econômicas dos 

países emergentes quanto às decisões orçamentárias. Nesse sentido, questões políticas e a 

carência de instituições orçamentárias sólidas seriam responsáveis pela ausência de superávits 

e impactos negativos na credibilidade da política fiscal. Assim, a solução seria a restrição 

quanto às decisões das autoridades orçamentárias através de regras fiscais e metas de superávits. 

 Além disso, é necessário haver a consonância entre o anúncio da meta estabelecida e o 

empenho do BCB para atingi-la de modo que o regime de metas de inflação obtenha êxito e, 

consequentemente, aumente a confiabilidade dos agentes econômicos quanto ao cumprimento 

da política monetária. Por outro lado, a inexistência dessa credibilidade leva à elevação da taxa 

de juros para a convergência entre a meta estabelecida e sua respectiva expectativa da taxa de 

inflação futura.  

 No Brasil, a taxa de juros é o principal indexador da dívida pública, o que afeta 

diretamente as políticas fiscais. Como a dívida adquirida pelo governo deverá ser paga pelo 

fluxo de superávits que o mesmo gerar, isso significa que quanto mais elevada a dívida, maior 

será o montante que deverá ser economizado pelo governo para o seu pagamento.Mas, caso o 

setor público demonstre não conseguir obter uma trajetória de superávits orçamentários capaz 

de equilibrar a equação, a restrição orçamentária intertemporal deverá ser respeitada de modo 

a garantir a condição de equilíbrio. Nesse sentido, a saída poderia ser por meio de três formas 

diferentes: redução do montante da dívida nominal do setor público através do não pagamento 

de sua totalidade; eventos direcionados a redução de gastos futuros do setor público ou elevação 

de receitas; a inflação capaz de estabilizar a trajetória da dívida pública através da diminuição 

da dívida pública real bem como as despesas reais do setor público.  Dessa forma, como o ajuste 

ocorreria independente da atuação do Banco Central, o nível de preços é o responsável por 

ajustar a restrição orçamentária do setor público, o que caracteriza um cenário de dominância 

fiscal.  
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Como se vê, a dominância fiscal não decorre de decisões 

das autoridades econômicas e monetárias, mas representa um 

mecanismo autônomo de corrigir – ainda que de forma perversa, já que 

a inflação corresponde a um imposto regressivo – a dinâmica 

insustentável da dívida pública. Fica claro, portanto, que o fenômeno 

não surge da decisão do BC de “acomodar” a inflação, e que caracteriza 

uma situação em que a autoridade monetária não só perde o seu 

principal instrumento – a fixação da taxa básica de juros – como 

também o seu uso convencional torna-se contraproducente. 

(SCHYMURA, 2015, pag. 9) 

 De acordo com Woodford (1996), as famílias, baseadas em suas expectativas, se 

antecipam quanto à redução dos superávits primários e à conseqüente elevação do valor 

presente do déficit governamental, o que provoca o efeito riqueza, nas quais as famílias se 

sentem mais ricas devido à expectativa de aumento nos gastos dos setores público e privado de 

modo a impulsionar o consumo. Assim, ao acreditarem que o governo não cumprirá com as 

políticas que propuseram a seguir, mudarão as suas decisões, o que afetará os resultados 

esperados da política econômica. Por isso, é essencial que a leitura da política vigente esteja em 

consonância com o compromisso do cumprimento da política macroeconômica anunciada para 

que o equilíbrio seja restabelecido. Ou seja, a inconsistência temporal só pode ser superada de 

acordo com a confiança e credibilidade da política econômica.  

 Sendo assim, esse crescimento nos níveis de consumo decorrente de problemas 

atrelados à inconsistência temporal associado à insuficiência na oferta ocasiona o aumento dos 

preços até o momento em que as obrigações nominais do governo tornem-se equivalentes ao 

valor esperado do superávit do governo, o que caracteriza um cenário de equilíbrio.  Portanto, 

caso o Banco Central opte por uma política monetária agressiva para controlar o aumento dos 

preços, maior será o intervalo de tempo para retornar ao equilíbrio e mais elevado será o custo 

real da dívida. Logo, a política fiscal torna-se a solução ao combate à elevação dos níveis de 

preços e não a política monetária.  

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O Regime de Metas de Inflação 

 Em termos gerais, o RMI se apoia no estabelecimento de uma meta para a inflação 

anunciada publicamente com a determinação de um teto e um piso e não uma meta pontual. O 

BCB não possui total domínio acerca do comportamento dos preços. A existência de bandas 
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possibilita a abrangência de eventuais choques econômicos, na qual a política econômica torna-

se subordinada a essa meta. Dessa forma, o objetivo é atingir a inflação utilizando como único 

instrumento a taxa básica de juros (SELIC), sendo está fixada de acordo com a regra de reação 

do tipo Taylor e definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil 

(COPOM), na qual a taxa SELIC deve chegar ao nível que for necessário para que a meta 

estabelecida seja alcançada. Se o governo entender que a inflação está acima da meta, ele eleva 

a taxa de juros, o que reduz o consumo, o investimento e, consequentemente, diminui o PIB e, 

em contrapartida, o desemprego aumenta, sendo este um dos mecanismos de controle da 

demanda agregada. Portanto, a proposta é utilizar a taxa de juros para combater a inflação via 

seus efeitos na demanda agregada.38 

 O índice de preços escolhido para o regime de metas para a inflação no Brasil foi 

estabelecido de acordo com as variações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), sendo o indicador mais pertinente para analisar o desenvolvimento progressivo do 

poder aquisitivo da população. Dessa forma, é considerado um índice “cheio” como referência, 

ou seja, são considerados todos os itens existentes no levantamento de preços do IPCA, sendo 

esse índice o mais indicado para medir o real poder de compra do consumidor, diferenciando-

se de alguns países em que a meta para a inflação é determinada mediante a um “núcleo”, que 

absorve a tendência da inflação, desconsiderando-se as oscilações de elementos que apresentam 

maior volatilidade. Além disso, como se torna necessário especificar o horizonte temporal que 

será empregado para analisar o cumprimento da meta, o Brasil utiliza o ano-calendário, no qual 

o cumprimento da mesma é verificado baseando-se nos 12 meses considerados de janeiro a 

dezembro.39 

 No longo prazo, o que determinará se a política monetária será bem-sucedida é se os 

agentes econômicos percebem a política econômica com credibilidade e visualizam o BCB 

como tendo reputação. Então, a meta do governo juntamente ao RMI é tentar determinar a 

inflação futura de modo que os agentes incorporem nas suas expectativas a meta de inflação 

anunciada, no sentido de que a expectativa de todos convirja para a meta, incorporando-a em 

seu cálculo diário. Ou seja, o objetivo é obter confiança por parte dos agentes econômicos de 

que o BCB irá atingir a meta e, por esse motivo, ela deve possuir um valor crível. Logo, a 

credibilidade faz com que a política monetária atue nas expectativas dos agentes do mercado, 

cuja lógica de atuação do BCB é possuir reputação e desenvolver a credibilidade da sua política 

 
38 Giambiagi, Villela e Castro (2011). 
39 BANCO CENTRAL DO BRASIL (2016). 
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econômica de modo a sinalizar confiança aos agentes econômicos e transparência associada à 

prestação de contas periódicas à sociedade. De acordo com Modenesi (2011), 

Afirmar que o BCB conduz a política monetária com base na crença 

ortodoxa de que os movimentos na taxa de juros devem ser suaves não 

é exatamente uma novidade. Essa postura é defendida publicamente 

pela instituição e já se tornou de domínio público o entendimento de 

que o BCB é conservador. O que surpreende é o grau de suavização 

praticado pelo BCB. Os resultados mostram um Banco Central 

extremamente avesso a realizar os movimentos - ainda que pequenos - 

nos juros. Assim, mesmo diante de uma melhora no cenário 

inflacionário e/ou uma desaceleração econômica, a probabilidade de a 

taxa Selic ficar inalterada é bastante alta. (MODENESI, 2011, pag. 

428). 

 Por outro lado, caso o BCB não consiga atingir a meta, deve ser feita uma Carta Aberta 

pelo Presidente do Banco Central destinado ao Ministro da Fazenda esclarecendo os motivos 

pelo fracasso no cumprimento da mesma, assim como as medidas a serem implementadas para 

o retorno das metas aos limites preestabelecidos. Visto isso, observa-se que o Banco Central 

faz pequenas alterações na taxa de juros por conta das expectativas, porque a inflação projetada 

pelos agentes no futuro, ou seja, a expectativa de inflação está ancorada na capacidade do Bacen 

de atingir a meta e ter, portanto, credibilidade. Dessa forma, qualquer movimento realizado pelo 

mesmo em relação à taxa de juros pode afetar as expectativas, nos quais movimentos pequenos 

de juros são mais fáceis de serem absorvidos, ao contrário de movimentos abruptos que afetam 

rapidamente as expectativas dos agentes, de modo a fazê-los crer que o BCB não obteve 

controle sobre a estabilidade econômica. Como exposto por Campos (2015), 

Um primeiro ponto relevante para o gradualismo é a incerteza, pois o 

mundo está em constantes mudanças. Caso o banco central realize uma 

decisão abrupta e depois de certo tempo perceba que tomou a decisão 

errada, ele será forçado a inverter sua política monetária para tentar 

concertar o erro cometido inicialmente. Esse fato trará malefícios à 

economia, pois o banco central “trairia” as expectativas dos agentes 

econômicos afetando sua credibilidade. (CAMPOS, 2015, pag. 18). 

 

 Na análise tradicional, portanto, a política fiscal ocupava posição subordinada, na qual 

seguia assegurando a efetividade da política monetária. Porém, de acordo com as proposições 

atuais, há a possibilidade da autoridade monetária não ser eficiente no combate à inflação. De 

acordo com Sargent (1994), podem ser considerados dois cenários: dominância monetária e 

dominância fiscal. No cenário de dominância monetária, a política monetária é definida pelo 

Banco Central, sem qualquer interferência de outras ações do governo, facilitando o 

estabelecimento dos valores para a senhoriagem bem como para controlar a inflação. Já no 
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cenário de dominância fiscal, o orçamento é determinado pela autoridade fiscal com a definição 

do valor do financiamento, via dívida pública e/ou senhoriagem. Dessa forma, a política 

monetária torna-se restrita, na qual a senhoriagem passa a ser utilizada para cobrir a diferença 

entre o valor fixado para a receita federal e a demanda do mercado por títulos. 

 Nesse caso, se os títulos da venda pública forem utilizados pelo governo com uma taxa 

de juros real (r) superior à taxa de crescimento da economia (g) no financiamento do déficit, 

ocorrerá um aumento da relação dívida/PIB, o que pode ocasionar o aumento da oferta de 

moeda e o aumento da inflação. Visto isso, o problema principal de uma política monetária 

restritiva, onde (r) > (g), decorrente de um cenário de dominância fiscal, seria a antecipação dos 

agentes que possuem expectativas racionais dos níveis futuros de crescimento da oferta 

monetária estabelecendo níveis maiores de preços no presente. Logo, a eficiência da política 

monetária para garantir a estabilidade dos preços estaria relacionada à ação do Banco Central 

no controle da política fiscal.40 

 De acordo com Modenesi e Modenesi (2012), a política monetária se limitou, em 

seguida à adesão ao RMI, a utilização da taxa Selic para conseguir atingir os resultados 

estabelecidos. Nesse caso, tem ocorrido dominância monetária, na qual a política monetária tem 

afetado a dívida pública, sendo a despesa com o pagamento de juros da dívida substancialmente 

maior que os superávits primários do setor público. Paralelamente, tem-se uma característica 

da dívida pública que é a existência de títulos que são indexados à taxa básica de juros: as Letras 

Financeiras do Tesouro Nacional (LFT). As LFT, por sua vez, são títulos pós-fixados, com alta 

liquidez e rentabilidade que acompanham a trajetória da SELIC e como compõem parte 

significativa do estoque da dívida, a manutenção da SELIC em patamares elevados configura 

em um alto custo financeiro. Sendo assim, há uma anomalia quando o mercado monetário se 

atrela ao da dívida pública através da correção das LFT por meio da SELIC. Dessa forma, como 

a SELIC é um instrumento próprio da Política Monetária, ela também baliza as ofertas dos 

títulos do Tesouro, o que resulta em uma descoordenação entre o Bacen, responsável por utilizar 

a SELIC para controle da inflação, e o Tesouro que depende da inflação para seu próprio 

financiamento. 

 

 

 
40 Lopreato (2006). 
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3.2 A Regra de Taylor 

 A taxa de juros determinada pelo FED (Banco Central dos Estados Unidos) é definida 

mediante a função de reação mencionada a seguir que tem como objetivo estimar a taxa de juros 

“ótima” da economia: 

𝑖𝑡= 𝛼1+ 𝛼2(𝜋𝑡−1 − π*) +𝛼3𝑦𝑡       (1) 

𝛼1 =𝜋𝑡−1+ 𝑖 ̅

Em que 𝑖𝑡 é a taxa básica de juros; 𝑖 ̅é a taxa de juros real de equilíbrio; 𝜋𝑡−1 é a taxa de inflação 

passada (expectativas adaptativas); π* é a meta de inflação (expectativas racionais); e 𝑦𝑡 é o 

hiato do produto (distância do PIB real em relação ao PIB potencial ou de pleno emprego); 

𝑖. 𝑒. , 𝑦𝑡= 100 (
𝑃𝐼𝐵𝑡− 𝑃𝐼𝐵∗

𝑃𝐼𝐵∗
) 

 Sendo considerada uma taxa de crescimento do PIB potencial dos Estados Unidos de 

2.2%, uma meta de inflação de 2%, bem como admitir que os pesos considerados pelo FED em 

relação aos desvios da inflação e ao produto como sendo iguais a 0,5, assim, a equação (1), 

conforme sugerido pelo autor pode ser exposta da seguinte forma:   

𝑖𝑡 = 𝜋𝑡−1 + 2 + 0.5 (𝜋𝑡−1 - 2) + 0.5𝑦𝑡             (2) 

 Nesse sentido, entende-se que caso a economia esteja desaquecida, haverá uma redução 

do PIB e, consequentemente, deverá haver uma diminuição na taxa de juros para reaquecer a 

economia. Entretanto, se o PIB real ultrapassa o potencial torna-se necessário que o FED eleve 

a taxa de juros para desaquecer a economia, já que isso é um indício de que a inflação poderia 

aumentar nos próximos períodos, ou ainda, o mesmo se aplica caso se tenha uma inflação maior 

que a meta. De acordo com Taylor (1993), as taxas de juros deveriam aumentar de maneira 

mais que proporcional ao aumento dos níveis de preço e não para seguir de igual para igual ao 

aumento da inflação. 

3.3 Canais de Transmissão da Política Monetária 

 A Política Monetária obtém eficácia através dos seus canais de transmissão, isto é, por 

meio dos mecanismos produzidos pela política do Banco Central na economia. Assim, como 

citado por Barboza (2015) “os mecanismos de transmissão da política monetária são os elos 

que conectam instrumento e objetivo da política monetária” (Ibid, p.138). Nesse sentido, os 

cinco principais canais de transmissão da política monetária são: (i) expectativas; (ii) taxa de 

juros; (iii) crédito; (iv) taxa de câmbio; (v) valor dos ativos. 
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Figura 1 – Canais de Transmissão da Política Monetária 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (1999) 

3.3.1 Canal das Expectativas 

 Como já explicitado anteriormente, as expectativas de inflação futura incorporadas 

pelos agentes econômicos, considerando as oscilações nas taxas de juros, influenciam-nos 

quantos as suas decisões acerca de consumo, poupança e investimento. Então, o aumento da 

taxa de juros realizada pelo Banco Central do Brasil para conter a aceleração inflacionária gera 

efeitos recessivos de curto prazo na economia. Assim, de acordo com Barboza (2015), as 

expectativas futuras auxiliam no processo de determinação dos preços através de três modos: 

(i) de maneira direta, através da sua inserção nos preços dos bens e serviços; (ii) através dos 

salários, sendo considerados os salários nominais (W) que representam os custos para as firmas; 

(iii) de maneira indireta, alterando a taxa real de juros ex-ante (r ex-ante). Ou seja,  

 

⇒ ↓ 𝝅𝒆  ⇒ ↓  𝝅 

↑ 𝒊 ⇒ ↓  𝝅𝒆  ⇒ ↓ 𝒘 ⇒ ↓  𝝅 

⇒ ↓ 𝝅𝒆  ⇒ ↑ 𝒓𝒆𝒙−𝒂𝒏𝒕𝒆 ⇒ ↓ 𝑪 ⇒ ↓ 𝑰 ⇒ ↓ 𝒀 ⇒ ↓ 𝝅 

 

 Sendo assim, um aumento na taxa de juros para evitar o processo inflacionário reduz as 

expectativas de inflação, o que afeta diretamente o nível de preços por meio de sua redução; ou, 

ainda, por meio da redução do salário nominal (w) para subsequentemente afetar ou preços; ou 
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também através da elevação da taxa de juros ex-ante que, por sua vez, reduz o consumo e o 

investimento, afetando negativamente o produto e o nível de preços.  

 Ainda, segundo Mendonça (2001), o aumento da taxa de juros realizado pelo BCB para 

conter o aumento da inflação promove efeitos recessivos no curto prazo (𝑌𝑐𝑡), porém, o BCB 

pode retomar a confiança no desempenho futuro econômico (CDFE), de modo que as taxas de 

juros esperadas de médio e longo prazo sejam menores (𝑖𝑚𝑡
𝑒  𝑒 𝑖𝑙𝑡

𝑒 ). Logo, no longo prazo, 

espera-se que haja uma reversão no efeito negativo estabelecido sobre o produto devido ao 

aumento da taxa de juros para controlar a inflação. E, uma vez retomada a normalidade, tenha-

se uma elevação dos investimentos (Ilt) que afeta positivamente o produto (Ylt). 

Resumidamente, esse acontecimento pode ser representado em duas fases:  

1ª fase: M ↓  ⇒  i ↑  ⇒  r ↑   ⇒Ict ↓  ⇒Yct  ↓; e 

2ª fase: CDFE ↑ ⇒𝑖𝑚𝑡
𝑒 e 𝑖𝑙𝑡

𝑒 ↓⇒Ilt ↑  ⇒Ylt ↑. 

3.3.2 Canal da Taxa de juros 

 Sendo a taxa de juros o canal de transmissão da política monetária mais conhecida, o 

efeito de oscilações na taxa de juros pode ser observado mediante uma interpretação 

keynesiana. Em vista disso, o Banco Central atua na política monetária com o intuito de reduzir 

a demanda agregada por meio da contração da oferta monetária (M). Com um menor estoque 

monetário disponível na economia, há uma elevação da taxa de juros de curto prazo (i). Assim, 

considerando os preços rígidos a curto prazo, tem-se uma conseqüente elevação da taxa de juros 

real (r) e como o retorno real decorrente dos juros torna-se maior que a eficiência marginal do 

capital, promove uma redução nos investimentos (I) e, em conseqüência, gera uma contração 

da demanda agregada afetando negativamente o nível do produto na economia (Y).  

Esquematicamente, tem-se:  

↓ 𝑴 ⇒ ↑ 𝒊 ⇒ ↑ 𝒓 ⇒ ↓ 𝑰 ⇒ ↓ 𝑫𝑨 ⇒ ↓ 𝒀 

 Para Barboza (2015), pelo lado do consumo (C), considerando que as taxas de juros 

interferem nas decisões de consumo e poupança, taxas de juros mais elevadas reduzem o custo 

de oportunidade do consumo presente, então, promove uma pressão para redução da demanda 

agregada (DA), que reduz o produto (Y). Isto é: 

↑ 𝒊 ⇒ ↓ 𝑪 ⇒ ↓ 𝑫𝑨 ⇒ ↓ 𝒀 
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3.3.3 Canal do Crédito Bancário 

 Para melhor compreensão, o canal do crédito pode ser dividido em outros dois canais: 

o canal de empréstimos bancários e o canal de balanços. No primeiro, os bancos comerciais são 

de suma importância estando associados à limitação dos níveis de créditos para os agentes da 

economia para reduzir os problemas de informação assimétrica existentes para o caso de 

pequenas empresas. Mendonça (2001),considera que ao adotar uma política monetária 

contracionista ocorrerá uma redução de reservas bancárias (RB) bem como de depósitos 

bancários (DB), o que consequentemente acarreta em uma contração na quantidade de 

empréstimos fornecidos pelos bancos (EB). Dada essa menor disponibilidade de recursos na 

economia, o investimento (I) reduz, assim como o produto (Y). Desse modo, 

↓ 𝑴 ⇒ ↑ 𝒊 ⇒ ↓ 𝑹𝑩 𝒆 ↓ 𝑫𝑩 ⇒ ↓ 𝑬𝑩 ⇒ ↓ 𝑰 ⇒ ↓ 𝒀 

Considerando o segundo canal, ao contrair a oferta de moeda da economia (M), tem-se 

uma elevação na taxa de juros (i), contribuindo para a redução tanto do nível de preços das 

ações (PA) como no valor patrimonial das empresas (PL), de modo a aumentar as chances de 

ocorrência de seleção adversa (SA), em que a quantidade de recursos (𝑅𝑒) adquirida pelos 

tomadores de empréstimos que buscam financiar novos investimentos reduz, e do risco 

moral (RM), já que os empresários tornam-se estimulados a investir mediante ao menor 

valor das ações, acarretando em um número elevado de emprestadores que podem não 

serem pagos. Com isso, uma contração na oferta monetária implica em redução no preço 

das ações, o que provoca uma menor disponibilidade de recursos destinados a 

investimento, resultando na contração da demanda agregada:  

M ↓ ⇒ i ↑   ⇒ PA ↓ ⇒ SA ↑ & RM ↑ ⇒ RE ↓ ⇒ I ↓ ⇒ Y ↓ 

, ↑ 𝒓𝒊𝒔𝒄𝒐 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒍 ⇒ ↓ 𝑳 ⇒ ↓ 𝑰 ⇒ ↓ 𝑫𝑨 ⇒ ↓ 𝒀 

Sob a concepção monetarista, o aumento da taxa de juros acarreta uma deterioração no 

balanço de firmas mediante a redução no fluxo de caixa (FC). Isso gera a elaboração de um 

novo esquema representativo:  

M ↓ ⇒ i ↑ ⇒ FC ↓ ⇒ SA ↑ & RM ↑ ⇒ RE ↓ ⇒ I ↓ ⇒ Y ↓ 
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 Autores como Bernanke&Gertler (1995) também consideram a relação do canal de 

crédito com os gastos dos consumidores, em que taxas de juros elevadas (i) influenciam os 

consumidores a não contraírem dívidas, o que faz reduzir o consumo (C) e, assim, o produto 

(Y) da economia. De forma esquemática:  

↓ 𝑴 ⇒ ↑ 𝒊 ⇒ ↓ 𝑪 ⇒ ↓ 𝒀 

3.3.4 Canal da taxa de câmbio 

O quarto canal de transmissão da política monetária refere-se à taxa de câmbio ao 

considerar economias abertas que adotam o regime de câmbio flexível e livre movimentação 

de capitais. Considerando uma retração na oferta de moeda que a uma elevação na taxa de juros 

gera a apreciação na taxa de câmbio (E↓) promovida pela maior entrada de capitais na 

economia. Assim, mantidos constantes os preços domésticos e externos, a taxa real de câmbio 

(e↓) também se aprecia, ocasionando uma diminuição na competitividade dos produtos internos 

que se tornam mais caros, em termos relativos, que o estrangeiro, levando a uma redução das 

exportações (NX) e, consequentemente, gerando queda no produto (Y). Esquematicamente, 

tem-se:  

↓ 𝑴 ⇒ ↑ 𝒊 ⇒ ↓ 𝑬 ⇒ ↓ 𝒆 ⇒ ↓ 𝑵𝑿 ⇒ ↓ 𝒀 

Deve-se considerar também a influência da variação da taxa de câmbio sobre os preços 

dos bens comercializáveis internacionalmente (os "tradables"). Variações em seu preço 

interferem diretamente na taxa de inflação, conforme explicitado por Barboza (2015). Isso 

ocorre devido ao fato de que aumento na taxa de juros (i) leva a apreciação da taxa de câmbio 

nominal (E), assim, o nível de preços (π) tende a cair, onde os preços internos de bens e serviços 

importados finais e intermediários tornam-se mais baratos que o estrangeiro. Dessa forma, 

↑ 𝒊 ⇒↓ 𝑬 ⇒↓ 𝝅 

3.3.5 Canal do Valor dos ativos 

 Os monetaristas considerar a análise dos efeitos da política monetária sobre os preços 

relativos dos ativos e também sobre a riqueza financeira dos agentes, contrariamente à ideia 

keynesiana que pressupõe que a política da autoridade monetária afetava unicamente o preço 

de um ativo: a taxa de juros. Portanto, os dois canais utilizados pelos monetaristas para 
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transmitir os impulsos da política monetária se subdividem em dois elementos: o investimento 

e a riqueza.  

 O primeiro componente está relacionado à teoria do investimento q de Tobin, que por 

sua vez corresponde a razão entre o valor das ações de uma empresa e o custo de reposição do 

capital, resultando no retorno de um novo investimento. Se o valor de q for superior a 1 - o 

preço de mercado das empresas é maior que o seu custo de reposição do capital -, as firmas 

decidem investir uma vez que os bens de capital tornam-se mais baratos que o valor de mercado 

das mesmas. Entretanto, se o valor de q for inferior a 1, as firmas decidem por não adquirir 

novos investimentos.   

 Considerando uma contração da quantidade de moeda em circulação na economia (M), 

os agentes possuirão menos recursos, o que consequentemente reduz o montante de gastos 

destes agentes. Dessa forma, o mercado de ações é negativamente impactado, pois com taxas 

de juros (i) mais elevadas em razão da contração monetária, os títulos tornam-se mais atrativos 

que as ações, levando a uma queda no preço das ações (PA). Nesse sentido, o q reduz, 

diminuindo, portanto, o nível de investimento na economia e, assim, o produto (Y). Assim,  

↓ 𝑴 ⇒↑ 𝒊 ⇒↓ 𝑷𝑨 ⇒↓ 𝒒 ⇒↓ 𝑰 ⇒↓ 𝒀 

O segundo componente corresponde ao efeito riqueza sobre o consumo que se baseia 

no modelo de ciclo de vida de Modigliani, em que a renda dos indivíduos varia no decorrer de 

suas vidas. Havendo um declínio no preço das ações devido a uma contração monetária, a 

riqueza (R) também reduz, diminuindo o montante de recursos disponíveis aos indivíduos ao 

longo de suas vidas, e assim, os seus níveis de consumo (C) também reduzem. Logo, o produto 

da economia também decresce. Esquematicamente:  

↓ 𝑴 ⇒↑ 𝒊 ⇒↓ 𝑷𝑨 ⇒↓ 𝑹 ⇒↓ 𝑪 ⇒↓ 𝒀 

4. METODOLOGIA 

A fim de seguir a metodologia adotada nesse estudo, que consistiu em uma revisão 

bibliográfica acerca do comportamento da inflação, destacando os principais problemas 

relacionados a tais fatores bem como os meios utilizados para saná-los, além dos mecanismos 

de transmissão da política monetária e a regra de Taylor com o intuito de destacar como o BCB 

se comporta mediante as condições de mercado, a análise empírica foi realizada utilizando o 

modelo econométrico de Vetores Auto-Regressivos (VAR), fazendo uso do software EViews 

10, com o objetivo de compreender a relação entre as variáveis de acordo com os canais de 
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transmissão da política monetária. O período adotado para análise será do início de março de 

2011 a maio do ano de 2019, devido à disponibilidade de dados. Nesse sentido, as variáveis 

adotadas foram:  

𝑋 = (𝜋𝑡+12,𝑖𝑡
𝑠, 𝐸(𝜋𝑡+12)𝑡, 𝐶𝑡, 𝜃𝑡 , 𝑄𝑡, 𝑦𝑡

𝑔
)       (3) 

Onde 

𝜋𝑡+12 =Taxa de inflação. É o índice de preço ao consumidor amplo IPCA acumulado em doze 

meses. BCB (código: 13522). 

𝑖𝑡
𝑠 =Taxa básica de juros da economia. É a Meta Selic definida pelo Copom acumulada no mês 

anualizada com base em 252 dias (código: 4189). 

𝐸(𝜋𝑡+12)𝑡 = Corresponde à expectativa da média da inflação acumulada para os próximos 12 

meses medida pelo IPCA (extraído do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BCB). 

𝐶𝑡 = Como indicador do mercado de crédito é utilizada a série de Saldo de Crédito Total 

(códigos 20539 na base de dados do BCB); 

𝜃𝑡 = É a taxa de câmbio nominal (Dólar americano (compra) – média de período – BCB código 

3697). 

𝑦𝑡
𝑔

= Desvios do produto em relação a sua tendência de longo prazo. Corresponde a 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). 

Como indicador do preço dos ativos, o Q de Tobin (QT). Particularmente, o Q de Tobin foi 

calculado a partir do valor das empresas em razão da taxa real de juros, uma proxy para o custo 

de reposição do capital instalado:41 

𝑄𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠

𝑟
         

 
41 Para maiores detalhes ver, por exemplo, Montes e Machado (2014). 
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Para o cálculo do valor das empresas, foi utilizado o valor das empresas listadas na Bovespa 

(código 7849 na base de dados do BCB). Para o cálculo da taxa real de juros foi feita o 

deflacionamento da série da Selic a partir da série do IPCA. 

Além disso, serão utilizadas as seguintes relações para análise dos canais de transmissão 

da Política Monetária. 

● Canal da Taxa de Juros de Mercado: ∆ (SELIC)→ ∆ (TJM) → ∆ (GAP) → ∆ (IPCA)  

● Canal do Crédito: ∆ (SELIC) → ∆ (SCT) → ∆ (GAP) →  ∆ (IPCA) 

● Canal do Valor dos Ativos: ∆ (SELIC) → ∆ (Qt) → ∆ (GAP) →  ∆ (IPCA) 

● Canal das Expectativas: ∆ (SELIC) → ∆ (EINF) → ∆ (GAP) →  ∆ (IPCA) 

● Canal da Taxa de Câmbio: ∆ (SELIC) → ∆ (Cambio) → ∆ (GAP) →  ∆ (IPCA) 

4.1.1 Teste de Raiz Unitária - Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

O teste Dickey-Fuller(DF) apoia-se no pressuposto de que os termos de erros são 

identicamente e independentemente distribuídos (IID), ou seja, não apresentam autocorrelação. 

Sendo assim, o teste Dickey-Fuller sofreu ajustes de modo a incluir defasagens à variável que 

está sob análise. Nesse sentido, obtém-se o teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF), tendo como 

principal vantagem em relação ao teste DF o fato de que ao incorporar um número suficiente 

de defasagens, há a garantia de que os erros sejam serialmente independentes. Portanto, há o 

diferencial de incluir à equação termos de diferença defasados. Desse modo, a estatística ADF 

segue a mesma distribuição assintótica da estatística DF, nos quais podem ser empregados os 

mesmos valores fundamentais. Assim, ambos os testes testam a hipótese nula (H0: δ = 0) da 

série temporal não ser estacionária, ou seja, apresenta raiz unitária, contra a hipótese alternativa 

(H1: δ < 0) da série ser estacionária. Logo, as séries temporais são estacionárias quando rejeitam 

a hipótese nula.  Caso sejam estacionárias em nível, pode-se dizer que elas apresentam ordem 

de integração I (0), no qual o melhor método de estimação a ser aplicado é o de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), já que apresentam os melhores estimadores.  

Porém, caso as séries em análise não forem estacionárias em nível, em que podem ser 

integradas em primeira ordem I (1) ou segunda ordem I (2) deve-se optar pelos modelos de 

séries temporais mais apropriados, tais como o modelo Vetorial Autorregresivo (VAR) e o 

modelo Vetorial de Correções de Erros (VEC). Se todas as variáveis forem integradas de ordem 
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1, o modelo adequado é o VEC, desde que haja vetores de cointegração entre as séries utilizadas. 

Entretanto, caso haja, no conjunto de séries de primeira ordem, alguma série estacionária em 

nível, o modelo recomendado é o VAR em diferenças. Ou seja, o modelo será estimado com 

cada variável obedecendo a sua ordem de estacionáridade.42 

4.1.2 Modelos de Vetores Autorregressivo (VAR) 

A escolha quanto ao modelo do tipo VAR fundamentou-se na idéia de realizar uma 

previsão de modo que as características desse modelo sejam mantidas constantes no decorrer 

do tempo, ou seja, reflita a estabilidade. Apesar do modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) ser o mais adotado ao trabalhar com modelos multivariados faz-se necessário, porém, 

que os termos de erro do modelo bem como as variáveis explicativas não estejam 

correlacionados respeitando, portanto, a premissa do Modelo de Regressão Linear Clássico 

(MRLC). Todavia, tal premissa não é atendida e, consequentemente, a aplicação do MQO não 

é válida em casos de modelos de equações simultâneas. Dessa forma, havendo uma relação de 

simultaneidade entre as variáveis, de modo que não esteja claro qual é classificada como 

endógena e qual é classificada como exógena e, sendo o sistema de equações identificado, as 

variáveis do modelo podem ser tratadas em “pé de igualdade”, ou seja, todas consideradas 

endógenas. É nesse sentido em que é proposto o modelo VAR, no qual o termo autoregressivo 

refere-se ao fator de possuir valores defasados da variável dependente do lado direito da 

equação. Já o termo vetorial refere-se do fato de se tratar de duas ou mais variáveis.43 

De acordo com Gujarati (2006), o modelo VAR é considerado como um método simples 

uma vez que não há necessidade de se determinar quais variáveis são endógenas e quais são 

exógenas, já que todas são consideradas endógenas; a estimação é simples, dado a possibilidade 

de usar o MQO para cada equação separadamente; e, as previsões resultantes do VAR 

geralmente são mais precisas do que as adquiridas através de métodos mais complexos, como 

o de equações simultâneas. Além disso, os termos de erro (u) são denominados impulsos ou 

inovações ou choques e, sendo a interpretação dos parâmetros difícil, muitas vezes, interpretam-

se os resultados via Função Impulso Resposta (FIR) e via Decomposição da Variância.  

 
42 Enders, W. (1995) e Heij, C et all (2004). 
43 Gujarati (2006). 
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No presente trabalho utilizaram-se os critérios de informação mais comuns que são 

Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz-Bayesiano (BIC) e Hannan-Quinn (HQ) para a 

tomada de decisão em relação ao número de defasagens que devem ser aplicadas.  

4.1.2.1 Decomposição da Variância dos Erros de Previsão 

O modelo de decomposição da variância dos erros de previsão apresenta a proporção do 

erro da variância prevista mediante a choques em uma variável contra choques nas outras 

variáveis do modelo. Caso o erro de uma determinada variável não consiga explicar a variância 

do erro de previsão de uma outra variável pode-se dizer que esta última é exógena. De outro 

modo, caso se estabeleça o contrário, considera-se a sequência como endógena.  

4.1.2.2 Função de Resposta a impulso (FIR) 

Dado que os parâmetros na estimação do modelo VAR são na maioria das vezes difíceis 

de serem interpretados, opta-se por analisá-los via função de resposta a impulso (FIR).  Tal 

método mostra como um choque em uma determinada variável afeta todas as demais variáveis 

endógenas e age sobre a própria variável.  

4.1.2.3 Teste de Causalidade de Granger 

O teste de Causalidade de Granger é utilizado para determinar o ordenamento das 

variáveis. Uma variável X causa outra variável Z no sentido de Granger caso a observação de 

X no presente ou no passado ajude a prever os valores futuros de Z para algum horizonte 

temporal. Assim, a hipótese nula do teste é que X não causa Z, contra a hipótese alternativa do 

teste de que uma variável X causa outra variável Z. (CAVALCANTI, 2010) 

Entretanto, não há a necessidade de utilização desse teste para modelos 

macroeconômicos. Isso porque além de haver uma limitação de que a possibilidade de 

simultaneidade entre as variáveis é descartada a priori, não é possível diferenciar todas as 

possíveis ordenações das variáveis do VAR com base em critérios estatísticos, já que são 

observacionalmente equivalentes. Desse modo, a ordenação ocorre através de justificativas 

teóricas ou de conhecimento prévio acerca das relações que se estabelecem entre as variáveis, 

sendo difícil sustentar argumentos convincentes em prol de determinada ordenação causal.44 

Além disso, o fato de uma dada variável X não causar outra variável Z no sentido de 

Granger não é condição necessária para a ausência de efeito contemporâneo de X sobre Z, 

porque a ausência de causalidade de Granger poderia estar positivamente correlacionada com a 

 
44 Ibidem. 
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ausência de efeito contemporâneo de uma variável sobre outra, o que na prática levaria a 

conclusões corretas a respeito da ordenação adequada do VAR.45 

Desse modo, não há motivo para acreditar que isso se verifique em macroeconomia, 

uma vez que são prováveis situações em que uma determinada variável X tenha um efeito 

contemporâneo não nulo sobre Z, embora não seja capaz de causá-la no sentido de Granger.46 

4.1.2.4 Teste de especificação: raiz no círculo unitário 

A análise do comportamento das raízes inversas do polinômio característico do modelo 

VAR pode ser verificada através da estabilidade dinâmica de um processo Auto-Regressivo 

(Lütkepohl, 1991). Assim, entende-se que se todas as raízes do polinômio característico se 

localizarem no interior do círculo unitário, o sistema será caracterizado como estável, ou seja, 

todas as raízes devem possuir módulo menor que 1; caso alguma raiz se encontrar fora do 

círculo unitário apresentando, portanto, módulo maior que 1 será instável; e, ainda, se pelo 

menos uma das raízes estiver sobre o círculo unitário, o sistema será não estacionário havendo 

a possibilidade de possuir uma trajetória de tendência estocástica ou até um passeio aleatório.  

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 Análise Descritiva das variáveis 

Esta seção é destinada ao estudo da estatística descritiva para as variáveis que foram 

empregadas na pesquisa, sendo, portanto, o passo inicial de uma análise responsável por 

descrever e resumir os resultados obtidos no trabalho. Desse modo, as estatísticas descritivas 

das variáveis utilizadas foram apresentadas na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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Tabela 2 - Estatística Descritiva das variáveis utilizadas  

VARIÁVEIS CÂMBIO EINF GAP IPCA QT SCT SELIC 

Média 2,8 5,36 0 6,1 78650,2 2782941 10,19 

Mediana 3,06 5,53 -4271,98 6,22 78924,1 3061352 10,65 

Máximo 4,12 7,29 233701,1 10,71 114629 3286570 14,15 

Mínimo 1,56 3,4 -200455 2,46 46460,6 179678 6,4 

Desvio-Padrão 0,77 0,99 102909,5 2,08 17571,4 455612 2,75 

Coeficiente de 

variação  27,58 18,54 -2,81E+15 34,09 22,34 16,37 27,02 

Observações 99 99 99 99 99 99 99 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota: CAMBIO – taxa de câmbio em US$; EINF – expectativa média de inflação (% a.a.); GAP – hiato do 

produto (US$ milhões); IPCA – índice nacional de preços ao consumidor amplo (%); QT – q de Tobin; SCT 

– saldo de concessões de crédito com recursos livres (R$ milhões); SELIC – taxa de juros (% a.a.). 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, todas as variáveis apresentam médias acima 

de zero, com exceção do hiato do produto, o que demonstra que a procura da economia está 

próxima da sua capacidade máxima de produção, com um valor máximo de 233701,10 e um 

valor mínimo de -200455,00. É possível notar também que o q de Tobin, juntamente com o 

crédito apresentam médias elevadas. Como as variáveis observadas possuem grandezas 

distintas, serão analisadas individualmente.  

A SELIC apresenta uma média de 10,19% com um valor máximo de 14,15%, o que 

impactaria negativamente à economia desestimulando o investimento, a renda e o consumo. Já 

seu valor mínimo de 6,40% elevaria o investimento afetando positivamente a renda e o 

consumo.  

A concessão de crédito com recursos livres, conforme já citado anteriormente, apresenta 

uma média elevada de R$ 2.782.941,00, pois como até 1994 não havia incentivos para políticas 

eficientes relacionadas à concessão de crédito no Brasil, a adoção do Plano Real que marcou 

um período de queda da inflação possibilitou a expansão do crédito que anteriormente era 

inviabilizado devido às elevadas taxas de inflação. Além disso, com um valor máximo de R$ 

3.286.570,00 demonstra que uma quantidade mais elevada de moeda está em circulação, o que 

levaria a um aumento no nível de preços. Enquanto que sua mínima de R$ 1.759.678,00 indica 

uma menor quantidade de moeda em circulação.  

A expectativa de inflação, sendo a inflação esperada pelo público, com uma média 

5,36% apresenta um valor máximo de 7,29%, ao passo que seu valor mínimo é de 3,40%. 

Assim, seu valor máximo ficou distante do valor máximo da margem de tolerância para o Índice 

de Preços ao Consumir Amplo (IPCA) que é de 10,71%, enquanto que seu valor mínimo esteve 
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próximo ao valor mínimo do IPCA que é de 2,46%, o que demonstra um otimismo por parte 

dos consumidores.  

O câmbio com uma média de R$2,80 apresenta uma volatilidade, na qual ao expressar 

um valor máximo de R$4,12, a moeda se desvalorizaria, isto é, o dólar encareceria. Assim, o 

nível de preços da economia também aumentaria. Todavia, ao expressar um valor mínimo de 

R$1,56, a moeda se valorizaria, ou seja, o dólar se tornaria mais barato, o que reduziria a 

inflação.  

Em relação ao q de Tobin, como sua média é maior que 1, há incentivo por parte das 

firmas para investir, já que o custo do investimento representado pelo Valor de Reposição dos 

Ativos (VRA) é inferior ao valor da firma. Isso também significa que as companhias estão 

alcançando lucros extraordinários. 

Os desvios-padrões apresentaram variação de uma variável para outra, no qual somente 

para a concessão de crédito, q de Tobin e hiato do produto tiveram valores elevados. 

Considerando o coeficiente de variação, os dados referentes ao IPCA (34,09%) apresentaram-

se estar dispersos em relação à média sendo, portanto, heterogêneos. Isto é, possuem coeficiente 

de variação maior que 30%.  

De acordo com a Tabela 3, é possível observar a existência de uma correlação positiva 

na ordem de, aproximadamente, 7% entre a SELIC e saldos de concessões de crédito com 

recursos livres.  

Tabela 3 - Correlação entre as variáveis (em nível) empregadas 

  CAMBIO EINF GAP IPCA QT SCT SELIC 

CAMBIO 1,00 -0,29 0,26 0,01 -0,20 0,91 0,04 

EINF -0,29 1,00 0,13 0,78 -0,39 -0,16 0,59 

GAP 0,26 0,13 1,00 0,55 -0,40 0,04 0,45 

IPCA 0,01 0,78 0,55 1,00 -0,54 0,00 0,78 

QT -0,20 -0,40 -0,40 -0,54 1,00 -0,20 -0,89 

SCT 0,91 -0,16 0,04 0,00 -0,20 1,00 0,07 

SELIC 0,04 0,59 0,45 0,78 -0,89 0,07 1,00 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. . 

Nota: CAMBIO – taxa de câmbio em US$; EINF – expectativa média de inflação (% 

a.a.); GAP – hiato do produto (US$ milhões); IPCA – índice nacional de preços ao 

consumidor amplo (%); QT – q de Tobin; SCT – saldo de concessões de crédito com 

recursos livres (R$ milhões); SELIC – taxa de juros (% a.a.). 

Ainda conforme a Tabela 3 nota-se uma relação positiva na ordem de 59% entre a 

SELIC e a Expectativa Média de Inflação (EINF), assim como o contrário também se verifica, 

pois conforme a expectativa de inflação aumenta, maior deverá ser a taxa de juros que é o 
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instrumento de controle da inflação. Outra análise que pode ser realizada, de acordo com a 

Tabela 3, é a correlação positiva de, aproximadamente, 4% entre a SELIC e o câmbio. Em 

relação ao q de Tobin, verifica-se a existência de uma correlação negativa entre a SELIC e o q 

de Tobin na ordem de, aproximadamente, 9%. Tal fato ocorre, pois uma queda na taxa de juros 

aumenta o valor da empresa no mercado de ações (V), uma vez que as pessoas tendem a 

comprar ações em vez de títulos, o que consequentemente, aumenta o q de Tobin (↑ 𝑄𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛 =

 
↑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠

𝑟
). 

Já em relação ao hiato do produto (PIB potencial) e a SELIC, há uma correlação positiva 

na ordem de, aproximadamente, 45%. Em relação à SELIC e o IPCA, nota-se uma correlação 

positiva na ordem de 78%, o que já é esperado.  

Considerando o saldo de concessões de crédito com recursos livres (SCT), nota-se uma 

correlação positiva com o câmbio (E), hiato do produto e SELIC de, respectivamente, 91%, 4% 

e 7%, aproximadamente. Enquanto que há uma correlação negativa com a expectativa de 

inflação (EINF) e com o q de Tobin (QT) na ordem de 16% e 20%, respectivamente, sendo essa 

relação entre a concessão de crédito e o q de Tobin divergente da teoria, uma vez que o aumento 

da taxa de juros, por exemplo, provoca uma redução do crédito e, também, do valor da empresa 

no mercado de ações, assim, o q de Tobin também reduz. Dessa forma, nota-se o 

estabelecimento de uma relação positiva entre elas.  

Ao analisar a Expectativa de Inflação (EINF), é possível observar a existência de uma 

correlação negativa com as variáveis do Câmbio (E), q de Tobin (QT) e saldo de concessões de 

créditos (SCT) na ordem de, respectivamente, 29%, 39% e 16%. Por outro lado, verifica-se uma 

correlação positiva com as variáveis SELIC (59%) e IPCA (78%), o que já era esperado, uma 

vez que taxas de juros elevadas aumentam primeiramente a expectativa de inflação dos agentes 

e, a longo prazo, eleva efetivamente a inflação. Porém, nota-se uma relação também positiva 

entre a expectativa média de inflação e o hiato do produto de 13%. Em relação ao Câmbio (E), 

pode-se notar a existência de uma correlação positiva com algumas variáveis, sendo elas hiato 

do produto, IPCA, saldo de concessões de créditos e com destaque para a SELIC. Por fim, ao 

analisar a relação do q de Tobin com as demais variáveis, verifica-se uma correlação negativa 

com todas as variáveis. 

 

 



41 
 

5.2 Estimação do modelo VAR em diferenças 

Embora seja possível observar o comportamento das séries via análise gráfica, de modo 

que há como inicialmente suspeitar de estacionariedade ou não na série, como tal método é uma 

abordagem informal, torna-se necessária a aplicação dos testes formais de raiz unitária. Sendo 

assim, foi aplicado o teste ADF, nos quais os seus resultados estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Teste de Raiz Unitária (ADF) 

VARIABLE LAG TEST SC 1% 5% 10%  Estacionária Ordem 

          
Selic 4 -2,43 A -3,50 -2,89 -2,58  Não  
d(Selic) 3 -2,21 C -2,59 -1,94 -1,61  Sim I(1) 

TMJ 1 -0,23 C -2,59 -1,94 -1,61  Não  
d(TMJ) 11 -1,50 C -2,59 -1,94 -1,61  Não  
d2(TMJ) 10 -4,07 C -2,59 -1,94 -1,61  Sim I(2) 

SCT 6 0,49 C -2,59 -1,94 -1,61  Não  
d(SCT) 11 -0,98 C -2,59 -1,94 -1,61  Não  
d2(SCT) 11 -3,23 C -2,59 -1,94 -1,61  Sim I(2) 

Qt 0 0,68 C -2,59 -1,94 -1,61  Não  
d(Qt) 0 -9,00 C -2,59 -1,94 -1,61  Sim I(1) 

EINF 0 -0,87 C -2,59 -1,94 -1,61  Não  
d(EINF) 0 -9,76 C -2,59 -1,94 -1,61  Sim I(1) 

Cambio 1 1,38 C -2,59 -1,94 -1,61  Não  
d(Cambio) 0 -7,18 C -2,59 -1,94 -1,61  Sim I(1) 

GAP 1 -3,63 C -2,59 -1,94 -1,61  Sim I(0) 

IPCA 1 -0,80 C -2,59 -1,94 -1,61  Não  
d(IPCA) 0 -5,70 C -2,59 -1,94 -1,61  Sim I(1) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. a = constant, b = 

constant and trend, c = none. A escolha dos Lag foi feita com base no critério de Schwartz 

(SC).      

A partir dos resultados do Teste ADF de Raiz Unitária, verificou-se que as séries SELIC, 

Câmbio, Crédito, Expectativa de Inflação, IPCA, q de Tobin e TJM são, de acordo com o nível 

de 10%, 5% e 1% de significância, não são estacionárias em nível, uma vez que não rejeitou a 

hipótese nula de que as séries não são estacionárias. Assim, todas as séries só podem ser 

consideradas estacionárias em sua primeira diferença, isto é, são integradas de ordem 1, I(1). 

Porém, com exceção do Saldo em Concessões de Crédito e TJM, em que foi preciso realizar a 

segunda diferença para, assim, torná-las estacionárias, sendo, portanto, integradas de ordem 2, 

I(2); e com exceção do hiato do produto que é a única série estacionária em nível, ou seja, I(0).  

Visto isso, de acordo com (Enders, 2005 e Heij, C et all, 2004) quando todas as variáveis 

são I(0), roda-se o VAR, porém quando todas as variáveis são I(1), mas há pelo menos uma I(0) 
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que é o caso da variável hiato do produto (GAP), então, deve-se rodar o VAR em diferenças. 

Ou seja, é necessário transformar as variáveis em sua ordem de estacionaridade diferenciando-

as quantas vezes forem necessárias. Somente quando todas as variáveis são de mesma ordem, 

por exemplo, todas I(1), é que torna-se correto rodar o VEC, desde que haja cointegração entre 

elas. 

Após os resultados referentes à estacionariedade, o próximo passo da análise baseou-se 

no ajustamento do modelo VAR. Então, primeiro utilizou-se testes de confiabilidade. O 

primeiro teste utilizado foi o de estabilidade estrutural, conforme mostra as Figuras A1 até 

A5(Apêndice), em que revelou que as raízes unitárias de todos os canais de transmissão da 

Política Monetária encontram-se dentro do círculo unitário, confirmando que as séries são 

estáveis e que o modelo VAR pode ser estimado sendo empregado para fins estatísticos.  

Posteriormente, foram realizados testes para decidir quantas defasagens seriam adotadas 

para estimar o VAR através do recurso do Eviews denominado lag length criteria considerando 

as 8 defasagens (lags) conforme exposto nas Tabelas A1 até A5 (Apêndice). Assim, conforme 

os resultados obtidos nas Tabelas pôde-se observar que os critérios da estatística de Critério de 

Akaike (AIC); o de Schwarz (SC) e o de Informação de Hannan-Quinn (HQ) adotando um nível 

de significância de 0,05, a ordem de defasagem indicada foi de dois sendo, portanto, definido 

um VAR (2). 

5.3. Função Impulso-Resposta e Decomposição da Variância  

Para analisar os impactos desencadeados na SELIC, no IPCA e nas Expectativas de 

Inflação, ao longo do período de 12 meses, conforme um choque nas variáveis explicativas em 

questão que representam os canais de transmissão da Política Monetária utilizou-se a Função 

Impulso-Resposta (FIR), nos quais os resultados podem ser verificados nas Figuras a seguir. 

 De acordo com a Figura 2, é possível notar que um choque de um desvio-padrão na 

própria variável apresenta, inicialmente, uma influência no sentido de reduzir a SELIC, que 

dura até o 2º mês e, posteriormente, aumenta até o mês seguinte, no qual está oscilação se faz 

presente até o 7º mês, onde a partir daí a SELIC sofre um efeito de redução. Quanto às demais 

variáveis, estas não apresentam um impacto significativo sobre a SELIC, uma vez que 

permanecem próximo ao equilíbrio. 
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Figura 2 – Função Impulso-Resposta na variável SELIC e IPCA quanto a choques de um 

desvio-padrão sobre as demais variáveis: canal da taxa de juros de mercado 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

Em relação à variável IPCA, de acordo com os resultados da FIR, pode-se observar que 

apesar de tal variável apresentar um alto poder de explicação sobre ela mesma, um choque de 

desvio-padrão na própria variável não produz um efeito duradouro, já que volta rapidamente 

para próximo do equilíbrio. Nesse sentido, o mesmo ocorre com as demais variáveis, com 

exceção do hiato do produto, no qual um choque no mesmo faz com que o IPCA apresente uma 

tendência de queda ao longo do período, mas que também tende a retornar ao equilíbrio. 

A partir da análise da Tabela 5, nota-se que após um choque não previsto na taxa básica 

de juros (SELIC), ao final de 12 meses, mudanças nesta variável são explicadas em 93,3% por 

variações na própria variável. A taxa média de juros (0,1%), e o hiato do produto (1,5%) 

apresentaram baixa capacidade de explicação sobre a SELIC ao longo do período, assim como 

o IPCA (5,1%). 
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Tabela 5 – Decomposição da Variância após 12 

meses: canal da taxa de juros de mercado 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos 

na pesquisa. 

 De acordo com a análise da decomposição da variância tomando como base o IPCA, 

pode-se observar que ao longo de 12 meses com um choque não previsto no IPCA, mudanças 

nesta variável são explicadas substancialmente por variações na própria variável (88,8%). 

Entretanto, somente 3,2% dos erros de previsão da mesma são explicadas por variações na 

SELIC. A TMJ apresentou o poder de apenas 0,4% de explicação e o hiato do produto 

apresentou 7,6% do poder de explicação. Assim, essas três variáveis possuem um poder de 

explicação também insuficiente sobre a SELIC.             

De acordo com os resultados apresentados na figura 3, a partir da FIR, observa-se que 

um choque de um desvio-padrão na variável SELIC impacta significativamente a própria 

variável, mas não provoca um efeito duradouro, atuando de modo a diminuir a mesma ao longo 

do tempo, apesar de produzir um pequeno aumento entre o 2º e o 3º mês, bem como entre o 5º 

e o 6º mês. Em relação às demais variáveis, estas não afetam de maneira significativa a SELIC, 

uma vez que a mesma se mantém próxima ao equilíbrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLSELIC D2LTMJ LGAP DLIPCA

DLSELIC 93,3 0,1 1,5 5,1

DLIPCA 3,2 0,4 7,6 88,8
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Figura 3 – Função Impulso-Resposta na variável SELIC e IPCA quanto a choques de um 

desvio-padrão sobre as demais variáveis: canal do crédito 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

Ao analisar a variável IPCA, a partir dos resultados da FIR, nota-se que embora um 

choque de desvio-padrão na própria variável impacte significativamente a mesma, ele não 

produz um efeito duradouro, retornando rapidamente ao equilíbrio. Tal comportamento também 

se verifica ao considerar as demais variáveis, com exceção do hiato do produto, em que um 

choque no mesmo promove uma pequena tendência de queda no IPCA ao longo dos meses.  

 A partir da análise desta Tabela 6, nota-se que após um choque não previsto na taxa 

básica de juros (SELIC), ao final de 12 meses, variações nesta variável são explicadas 

majoritariamente por mudanças na própria variável (93,2%). Por outro lado, o Saldo de 

Concessões de Crédito (0,4%), o hiato do produto (1,5%), assim como o IPCA (4,9%) 

apresentaram um poder de explicação relativamente baixo sobre a SELIC.  

 Ao analisar um choque não previsto no IPCA, ao longo do mesmo período, observa-se 

que depois de um choque não previsto nesta variável, mudanças na mesma são explicadas em 

87,8% por variações na própria variável. Entretanto, a SELIC (3,4%), o Saldo de Concessões 
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de Crédito (1,1%) e o hiato do produto (7,5%) não possuem um alto poder de explicação sobre 

o IPCA.   

Tabela 6 – Decomposição da Variância após 12 

meses: canal do crédito 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na 

pesquisa. 

 Conforme a análise da Figura 4, nota-se que um choque de um desvio-padrão na SELIC 

produz um impacto significativo sobre ela mesma, além de indicar uma tendência de 

decrescimento nos dois primeiros meses, seguido de um crescimento do segundo até o terceiro 

mês e, posteriormente, apresenta uma pequena oscilação até o quinto mês, no qual se estabiliza 

e permanece em queda até o último mês. Quanto às demais variáveis, nota-se que após um 

choque na variável SELIC, averiguou-se uma tendência de retorno ao equilíbrio, se mantendo 

em torno da média, com exceção do hiato do produto que apresentou uma tendência de redução, 

no entanto, pouco significativa em termos de magnitude.  

Figura 4 – Função Impulso-Resposta na variável SELIC e IPCA quanto a choques de um 

desvio-padrão sobre as demais variáveis: canal do valor dos ativos 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
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 Para a variável IPCA, pôde-se verificar que, apesar de variações na mesma serem 

explicadas substancialmente por mudanças na própria variável, um choque de um desvio-

padrão no IPCA não produz um efeito duradouro, apresentando um decrescimento até o quinto 

mês, mas com uma tendência de retorno ao equilíbrio. Esse comportamento também pode ser 

observado ao considerar as demais variáveis que, apesar de promoverem oscilações no IPCA 

até o quinto mês, a partir daí provocam uma tendência de volta ao equilíbrio, com exceção do 

hiato do produto em que um choque nesta variável leva a uma queda no IPCA a partir do terceiro 

mês, mas se mantendo, de certa forma, próximo à média.  

 Por meio dos resultados apresentados na Tabela acima, nota-se que ao final de 12 meses, 

as variações na SELIC são explicadas essencialmente por mudanças na própria variável 

(93,2%). As demais variáveis, por sua vez, apresentaram variações pequenas, nos quais, o q de 

Tobin, hiato do produto e IPCA tiveram seu poder de explicação de 0,3%, 1,3% e 5,2%, 

respectivamente, em relação à SELIC. 

Tabela 7 – Decomposição da Variância após 12 

meses: canal do valor dos ativos 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na 

pesquisa.  

 Além disso, é possível observar que, ao decorrer de 12 meses, as variações no IPCA são 

explicadas majoritariamente por variações na própria variável (87,7%), enquanto que variações 

nas variáveis SELIC, q de Tobin e hiato do produto são capazes explicam apenas, 3,6%, 1,9% 

e 6,7%, respectivamente, mudanças na variável IPCA.  

De acordo com os resultados apresentados na figura 5, a partir da FIR, observa-se que 

um choque de um desvio-padrão na variável SELIC impacta significativamente a própria 

variável, atuando no sentido de reduzi-la até o segundo mês, seguido de um aumento do 

segundo até o terceiro mês, apesar de produzir um pequeno aumento entre o 2º e o 3º mês, na 

qual tal oscilação dura até o quinto mês. A partir de então, a variável apresenta uma tendência 

de constante queda. Em relação às demais variáveis, estas não afetam de maneira significativa 

a SELIC, uma vez que a mesma se mantém próxima ao equilíbrio. 
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Figura 5 – Função Impulso-Resposta na variável SELIC, Expectativa de Inflação e IPCA 

quanto a choques de um desvio-padrão sobre as demais variáveis: canal das expectativas 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

Ao tomar como base a variável Expectativa de Inflação, um choque na mesma provoca 

uma queda na SELIC até o segundo mês que, posteriormente, aumenta até o quarto mês, 

permanecendo, de certa forma, constante em torno da média, ou seja, não sofre um impacto 

significativo e duradouro a partir de um choque na Expectativa de Inflação.  

Um choque de desvio-padrão no hiato do produto não impacta de maneira significativa 

a SELIC, que se mantém constante durante quase todo o período, apresentando uma tendência 

de queda somente a partir do oitavo mês, mas que se mantém próximo a média.  

Já ao considerar a variável IPCA, nota-se que um choque na mesma não impacta 

significativamente a SELIC, que apesar de apresentar uma pequena oscilação até o quinto mês, 

se encontra próxima da média, o que indica uma tendência de retorno ao equilíbrio.  

A partir dos resultados da FIR, um choque na SELIC não impactou significativamente 

a variável da Expectativa de Inflação, pois se averiguou um declínio na mesma que durou até o 

terceiro mês, sendo seguido de um crescimento até o mês seguinte e mantendo-se constante em 

torno da média no decorrer dos meses.  
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Por outro lado, um choque na Expectativa de Inflação causou um impacto significativo 

na própria variável, em que provocou uma queda abrupta na mesma que durou até o terceiro 

mês, sendo seguido de um crescimento até o quinto mês e posterior decréscimo, onde 

posteriormente retornou ao equilíbrio, se mantendo em torno da média.   

Em relação ao hiato do produto, um choque nesta variável originou um aumento até o 

segundo mês na Expectativa de Inflação, sendo seguido de um pequeno decréscimo até o quarto 

mês, no qual a partir de então se manteve também constante em torno da média, não tendo, 

portanto, um efeito significativo e duradouro.  

Quanto ao hiato do produto, um choque no mesmo causou uma redução na Expectativa 

de Inflação até o segundo mês e um crescimento que durou do segundo ao quarto mês seguido 

de um pequeno decréscimo e posterior retorno ao equilíbrio.  

De acordo com os resultados da Figura acima, notou-se que um choque na SELIC levou 

a uma queda do IPCA até o quarto mês, onde a partir de então permaneceu constante em torno 

da média no decorrer dos meses.  

Ao observar a Expectativa de Inflação, pôde-se observar que um choque nesta provocou 

um impacto inicial significativo no IPCA até o quarto mês, sendo seguido de um pequeno 

aumento, retornando ao equilíbrio posteriormente.   

Em relação ao hiato do produto, um choque no mesmo promoveu um pequeno 

crescimento no IPCA que durou até o segundo mês e manteve-se constante até o terceiro, onde 

permaneceu em declínio a partir de então.   

Quanto ao IPCA, um choque em tal variável inicialmente impactou de forma 

significativa mas não duradoura a própria variável, já que provocou seu declínio abrupto até o 

terceiro mês, no qual foi seguido de um pequeno crescimento, retornando ao equilíbrio.  

 De acordo com a Tabela 8, entende-se que ao considerar um choque não previsto na 

taxa básica de juros (SELIC), ao final de 12 meses, variações nesta variável são explicadas em 

93,2% por mudanças na própria variável. Por outro lado, a Expectativa de Inflação (0,3%), o 

hiato do produto (1,3%), assim como o IPCA (5,2%) apresentaram um poder de explicação 

relativamente baixo sobre a SELIC. 
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Tabela 8 – Decomposição da Variância após 12 

meses: canal das expectativas 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na 

pesquisa. 

 Também pode-se notar que ao considerar um choque na Expectativa de Inflação, 

variações na mesma podem ser explicadas em 76,2% por mudanças na própria variável. 

Entretanto, a SELIC, o hiato do produto e o IPCA explicam a Expectativa de Inflação em 

10,7%, 1,4% e 11,6%, respectivamente.  

 Quanto ao IPCA, variações no mesmo são explicadas em 69,8% por mudanças na 

própria variável. Em segundo lugar há a Expectativa de Inflação que explica a variável em 

18,4%. Já a SELIC (4,7%) e o Hiato do Produto (6,9%) não possuem um alto poder de 

explicação sobre o IPCA.  

Conforme a análise da Figura 6, nota-se que um choque de um desvio-padrão na SELIC, 

sobre ela mesma, provoca um impacto significativo, em que inicialmente há um declínio até o 

segundo mês, sendo seguido de um crescimento até o mês seguinte e posterior queda, na qual 

essa oscilação pode ser verificada até o sexto mês. A partir de então, há uma tendência de 

permanente queda até o último período.  
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Figura 6 – Função Impulso-Resposta na variável SELIC e IPCA quanto a choques de um 

desvio-padrão sobre as demais variáveis: canal da taxa de câmbio 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

Em relação à taxa de câmbio, um choque nesta variável não é capaz de produzir um 

efeito duradouro e significativo na SELIC, uma vez que ela permanece em torno da média 

durante todo o período.  

Quanto ao hiato do produto, nota-se que um choque nesta variável leva a um pequeno 

crescimento na SELIC que dura até o terceiro mês, permanecendo constante até o sexto mês, 

seguido de uma redução até o último período, sofrendo, portanto, um efeito não duradouro.  

Ao analisar um choque no IPCA, nota-se um aumento até o segundo mês na SELIC, 

onde posteriormente reduz até retornar ao equilíbrio, o que significa que este choque não foi 

capaz de impactar significativamente e de maneira duradoura a variável em questão. 

Ainda de acordo com os resultados obtidos na FIR, é possível observar que um choque 

de um desvio-padrão no IPCA promove um efeito inicial significativo de redução na própria 

variável, em que este comportamento pode ser notado até o quinto mês, de modo a permanecer 

constante até o último mês, o que caracteriza um efeito não duradouro, já que permanece em 

torno da média, demonstrando uma tendência de retorno ao equilíbrio.  
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Quanto à taxa de câmbio, averigua-se que após um choque nesta variável ocorre um 

crescimento até o segundo mês no IPCA, sendo seguido de uma queda até o terceiro mês e, 

posteriormente, aumento até o quinto mês, mantendo-se constante em torno da média a partir 

desse período, o que demonstra uma tendência de retorno ao equilíbrio. Assim, tal variável não 

demonstra capacidade de impactar significativamente e de forma duradoura o IPCA.  

Em relação ao hiato do produto, um choque não previsto na variável promove um 

pequeno aumento no IPCA que dura até o segundo mês e mantém-se constante até o terceiro 

mês, seguido de uma tendência de redução que dura até o último período, no entanto, pouco 

significativa em termos de magnitude, e que se mantém em torno da média, isto é, tende a ser 

dissipado rapidamente.   

Já um choque na SELIC provoca uma tendência de queda no IPCA durante todo o 

período, o que caracteriza um efeito pouco significativo, já que a variável encontra-se próxima 

à média. 

Através dos resultados apresentados na Tabela 9, observa-se que, ao final de 12 meses, 

as variações na SELIC são explicadas substancialmente por mudanças na própria variável 

(93,2%).  As outras variáveis apresentaram variações moderadas, no qual a taxa de câmbio, o 

hiato do produto e o IPCA tiveram seu poder de explicação em 0,1%, 1,2% e 5,4%, 

respectivamente. 

Tabela 9 – Função Impulso Resposta e 

Decomposição da Variância após 12 meses: canal 

da taxa de câmbio 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na 

pesquisa. 

 

Além disso, é possível notar que, em 12 meses, as variações no IPCA são explicadas 

essencialmente por variações na mesma (87,9%). Já a SELIC (3,7%), a taxa de câmbio (1,4%) 

e o hiato do produto (6,9%) apresentaram um pequeno poder de explicação sobre a variável em 

questão.  
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6. Considerações finais 

Esta monografia buscou averiguar se as condições fiscais se apresentaram como os 

determinantes da inflação, dada uma ineficiência por parte da política monetária.  Ou seja, se a 

política fiscal passou a conduzir a política econômica caracterizando um cenário de dominância 

fiscal. O período estudado compreendeu os anos de 2011 a 2019.  

De modo específico, buscou-se identificar a correlação entre as variáveis estudadas 

através da análise dos sinais apresentados.  Sendo assim, foi observada a existência de uma 

correlação positiva entre as variáveis SELIC e Saldos de Concessões de Crédito com Recursos 

Livres (Tabela 3), o que não se verifica na realidade, reforçando a hipótese de existência de 

dominância fiscal. Como o crédito é um mecanismo de estímulo ao consumo, quando seu acesso 

é facilitado, as empresas tendem a investir mais, bem como as famílias a consumirem mais. 

Porém, se há um aumento na taxa de juros, o nível de investimentos reduz, o que afeta 

negativamente a renda e, consequentemente, o consumo, uma vez que taxas de juros elevadas 

desestimulam os consumidores a contraírem dívidas. 

Outro resultado incoerente com a realidade pode ser identificado por meio da correlação 

positiva entre a SELIC e o câmbio, pois ao considerar uma economia aberta que adota o regime 

de câmbio flexível e livre movimentação de capitais, uma retração na oferta monetária que eleva 

a taxa de juros resulta em uma valorização do câmbio devido à maior entrada de capitais na 

economia. Portanto, com o aumento da taxa de juros o câmbio reduz, sendo uma relação 

inversa, no qual o contrário não se verifica. 

Além disso, o Câmbio também apresentou uma correlação positiva com a SELIC, o que 

não ocorre, pois taxas de juros elevadas provocam a redução do câmbio. Apesar de tais 

resultados não se encontrarem de acordo com a teoria, podem ser interpretados como um indício 

da existência de dominância fiscal. Isso ocorre, pois ao elevar a taxa de juros com o intuito de 

reduzir a inflação, os encargos da dívida pública também aumentam. Assim, os investidores 

estrangeiros podem enxergar tal cenário como propício para a ocorrência de default, assim, 

haverá uma fuga de capitais, o que explica a ocorrência de uma desvalorização cambial e não 

o contrário, o que leva a uma pressão inflacionária. Dessa forma, a dominância fiscal torna-se 

um mecanismo autônomo de correção da insustentabilidade da dívida pública e que faz a 

autoridade monetária perder o controle sob seu principal instrumento sendo este a fixação da 

taxa básica de juros.  

Também foi encontrada outra incoerência em relação ao hiato do produto e a SELIC, 

cujo resultado apresentou uma correlação positiva entre as variáveis, o que não ocorre dado que 
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uma elevação na SELIC desaquece a economia e, assim, reduz o produto, o que tornaria essa 

relação inversa. 

O mesmo ocorre com a variável Expectativa Média de Inflação e Hiato do Produto que 

apresentaram uma relação positiva não condizente com a realidade, visto que uma inflação 

elevada também promove o desaquecimento da economia. Por fim, também foi observada uma 

correlação negativa entre o q de Tobin e o hiato do produto, sendo incoerente com a teoria dado 

que a elevação do hiato do produto provoca efeitos positivos no q de Tobin.  

Ao analisar os resultados da decomposição da variância para os cinco canais de 

transmissão da política monetária observou-se que mudanças na SELIC e no IPCA foram 

explicadas substancialmente por variações nas próprias variáveis, o que confirma a ocorrência 

de obstrução nos canais de transmissão da política monetária. Tais resultados indicam que a 

inflação sofre pouca influência da SELIC, sendo este o principal instrumento para controlar a 

inflação, o que indica um cenário de inércia inflacionária, já que o IPCA está sendo explicado 

em suma por ele mesmo, mas que não é duradoura dado que tende a retornar ao equilíbrio de 

acordo com os resultados obtidos pelas Funções Impulso Resposta.  

Ainda sobre a decomposição da variância e ao considerar o canal das expectativas o 

resultado difere da teoria, uma vez que a Expectativa de Inflação deveria ser explicada em maior 

parte a SELIC quando comparado ao poder de explicação do IPCA, já que a SELIC impacta 

primeiramente as expectativas para posteriormente atingir o IPCA. 

De modo geral, comprova-se a existência de obstruções nos canais de transmissão da 

Política Monetária, sendo este um forte indício para a hipótese de existência de dominância 

fiscal. Ademais, não se rejeita a hipótese básica deste trabalho, entretanto, mais estudos 

complementares relacionados a este tema, podem ser realizados dada a existência de outras 

hipóteses de canais de transmissão, como por exemplo, a captura do Banco Central pelo 

interesse dos Bancos Comerciais.  

Portanto, conclui-se que este estudo apresenta grande importância econômica, no 

sentido de expor o problema da alta dos juros em um cenário de inflação também considerada 

elevada e, dessa forma, de compreender quando a política fiscal pode exercer um papel ativo 

frente a alternações no cenário econômico.  
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APÊNDICE 

Figura A1- Canal da taxa de juros de mercado 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos 

resultados obtidos na pesquisa. 

 

Figura A2- Canal do Crédito 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos 

resultados obtidos na pesquisa. 
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Figura A3- Canal do Valor dos Ativos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos 

resultados obtidos na pesquisa. 

 

Figura A4- Canal das Expectativas 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos 

resultados obtidos na pesquisa. 
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Figura A5 - Canal da Taxa de Câmbio 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados 

obtidos na pesquisa. 

 

 

Tabela A1 – LagLenghCriteria(Canal da taxa de juros de mercado) 

    
Teste de Defasagens no VAR padrão 

Critério de Seleção da Ordem de Defasagem VAR 

Variáveis Endógenas: DLSELIC D2LTMJ LGAP DLIPCA   

Variáveis Exógenas: C 

Observações incluídas: 89  

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 606,8018 NA 1,54E-11 -13,54611 -13,43426 -13,50102 

1 826,3551 414,4378 1,6E-13 -18,12034 -17,56110 -17,89492 

2 908,8609 148,3250 3,6E-14 -19,61485 -18,60821* -19,20910* 

3 924,8751 27,35011 3,6E-14 -19,64517 -18,16114 -19,02909 

4 952,5773 44,82145* 2,8E-14 -19,87814 -17,97671 -19,11173 

5 969,7100 26,18042 2,77e-14* -19,90360* -17,55477 -18,95685 

6 981,3879 16,79518 3,1E-14 -19,80647 -17,01025 -18,67939 

7 993,1410 15,84686 3,6E-14 -19,71103 -16,46742 -18,40363 

8 1002,6360 11,94815 4,3E-14 -19,56484 -15,87383 -18,07710 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na pesquisa 

(*) indica a ordem de atraso selecionada pelo critério 

LR: Estatística de teste LR modificada sequencial (cada teste a 5% de nível)   
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FPE: Erro de Previsão Final 

AIC: Critério de Informação Akaike 

SC: Critério de Informação de Schwarz 

 

 

Tabela A2 – LagLenghCriteria (Canal da taxa de câmbio) 

  

Teste de Defasagens no VAR padrão    
Critério de Seleção da Ordem de Defasagem VAR    

Variáveis Endógenas: DLSELIC DLCAMBIO LGAP DLIPCA  
Variáveis Exógenas: C     
Observações incluídas: 90     
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 611,888 NA 1,60E-11 -13,50862 -13,39752 -13,46382 

1 831,9924 415,7527 1,71E-13 -18,04427 -17,48876 -17,82026 

2 907,7415 136,3484 4,55E-14 -19,37203 -18,37211* -18,96880* 

3 922,0669 24,51236 4,75E-14 -19,33482 -17,89049 -18,75238 

4 949,8774 45,11488* 3,69E-14* -19,59728* -17,70853 -18,83562 

5 966,3909 25,32058 3,71E-14 -19,60869* -17,27553 -18,66782 

6 972,0555 8,18231 4,79E-14 -19,37901 -16,60145 -18,25893 

7 981,6426 12,99578 5,72E-14 -19,23650 -16,01452 -17,93721 

8 994,1428 15,833580 6,48E-14 -19,15873 -15,49234 -17,68023 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na pesquisa 

(*) indica a ordem de atraso selecionada pelo critério 

LR: Estatística de teste LR modificada sequencial (cada teste a 5% de nível)   
FPE: Erro de Previsão Final 

AIC: Critério de Informação Akaike 

SC: Critério de Informação de Schwarz 

HQ: Critério de Informação de Hannan-Quinn  
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Tabela A3 – LagLenghCriteria (Canal do crédito) 

 

Teste de Defasagens no VAR padrão    
Critério de Seleção da Ordem de Defasagem VAR    
Variáveis Endógenas: DSELIC D2LSCT LGAP DLIPCA   
Variáveis Exógenas: C     
Observações incluídas: 89     

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 724,3673 NA 1,10E-12 -16,18803 -16,07618 -16,14295 

1 943,7607 414,1360 1,13E-14 -20,75867 -20,19942 -20,53325 

2 1038,789 170,8373 1,93E-15 -22,53458 -21,52794* -22,12884* 

3 1052,419 23,27868 2,04E-15 -22,48133 -21,02730 -21,89525 

4 1072,647 32,72874 1,88E-15 -22,57635 -20,67492 -21,80994 

5 1092,54 30,39694* 1,75E-15* -22,66381* -20,31498 -21,71707 

6 1101,912 13,47961 2,08E-15 -22,51488 -19,71866 -21,38780 

7 1115,738 18,64143 2,27E-15 -22,46602 -19,22240 -21,15861 

8 1124,841 11,45514 2,79E-15 -22,31102 -18,62001 -20,82328 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na pesquisa 

(*) indica a ordem de atraso selecionada pelo critério 

LR: Estatística de teste LR modificada sequencial (cada teste a 5% de nível)  

FPE: Erro de Previsão Final 

AIC: Critério de Informação Akaike 

SC: Critério de Informação de Schwarz 

HQ: Critério de Informação de Hannan-Quinn  
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Tabela A4 – LagLenghCriteria (Canal do valor dos ativos) 

     

Teste de Defasagens no VAR padrão    

Critério de Seleção da Ordem de Defasagem VAR    

Variáveis Endógenas: DLSELIC DLQT LGAP DLIPCA   

Variáveis Exógenas: C     

Observações incluídas: 89     

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 576,4238 NA 3,51E-11 -12,72053 -12,60943 -12,67573 

1 791,4716 406,2014 4,22E-13 -17,14381 -16,58830 -16,91980 

2 866,0706 134,2782 1,15E-13 -18,44601 -17,44609* -18,04278* 

3 880,155 24,10001 1,21E-13 -18,40344 -16,95911 -17,82100 

4 898,9183 30,43819 1,15E-13* -18,46485* -16,57611 -17,70320 

5 914,4308 23,78594 1,18E-13 -18,45402 -16,12086 -17,51315 

6 921,4721 10,17070 1,47E-13 -18,25494 -15,47737 -17,13486 

7 933,8358 16,75972 1,65E-13 -18,17413 -14,95215 -16,87484 

8 946,2358 15,70661 1,88E-13 -18,09413 -14,42774 -16,61563 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na pesquisa 

(*) indica a ordem de atraso selecionada pelo critério 

LR: Estatística de teste LR modificada sequencial (cada teste a 5% de nível)  

FPE: Erro de Previsão Final 

AIC: Critério de Informação Akaike 

SC: Critério de Informação de Schwarz 

HQ: Critério de Informação de Hannan-Quinn  
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Tabela A5 – LagLenghCriteria (Canal das expectativas) 

 

Teste de Defasagens no VAR padrão    

Critério de Seleção da Ordem de Defasagem VAR    

Variáveis Endógenas: DLSELIC DLEINF LGAP DLIPCA   

Variáveis Exógenas: C     
Observações incluídas: 90     

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 571,2452 NA 3,94E-11 -12,60545 -12,49435 -12,56065 

1 814,2098 458,9331 2,50E-13 -17,64911 -17,09359 -17,42509 

2 894,3834 144,3124 6,12E-14* -19,07519 -18,07526* -18,67196* 

3 908,3558 23,90845 6,44E-14 -19,03013 -17,58580 -18,44769 

4 927,0143 30,26818 6,13E-14 -19,08921* -17,20046 -18,32755 

5 937,1308 15,51201 7,11E-14 -18,95846 -16,62531 -18,01760 

6 947,5048 14,98456 8,26E-14 -18,83344 -16,05587 -17,71336 

7 963,0554 21,07974 8,64E-14 -18,82345 -15,60148 -17,52416 

8 970,1035 8,927604 1,11E-13 -18,62452 -14,95813 -17,14602 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados obtidos na pesquisa 

(*) indica a ordem de atraso selecionada pelo critério 

LR: Estatística de teste LR modificada sequencial (cada teste a 5% de nível)   

FPE: Erro de Previsão Final 

AIC: Critério de Informação Akaike 

SC: Critério de Informação de Schwarz 

HQ: Critério de Informação de Hannan-Quinn   
  

 

 

  

 

 
 

 


