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RESUMO 

Choques de oferta e política monetária na economia brasileira: Uma análise do impacto 

dos preços das commodities na inflação entre 2002 e 2014 

 

Há mais de uma década o controle dos níveis de preço na economia brasileira é 

realizado dentro do escopo do Regime de Metas de Inflação, que utiliza modelos 

macroeconômicos como instrumentos para guiar as tomadas de decisões sobre política 

monetária. Após um período de relativo êxito (2006 - 2009), nos últimos anos apesar dos 

esforços das autoridades monetárias na aplicação das políticas de contenção da inflação, 

seguindo os mandamentos do regime de metas, esta tem se mostrado resistente, provocando 

um debate em torno de fatores que podem estar ocasionando tal comportamento. Na literatura 

internacional, alguns trabalhos têm creditado aos choques de oferta, especialmente aos 

desencadeados pela variação dos preços das commodities, uma participação significativa na 

inflação, principalmente em economias onde os produtos primários figuram como maioria na 

pauta exportadora. Na literatura nacional, já existem alguns trabalhos que apontam nesta 

mesma direção. Sendo assim, buscou-se, como objetivo principal para o presente estudo, 

avaliar como os choques de oferta, mais especificamente os choques originados pelos preços 

das commodities, têm impactado na inflação brasileira e como e com que eficiência a política 

monetária do país tem reagido. Para tanto, foi estimado um modelo semiestrutural contendo 

uma curva de Phillips, uma curva IS e duas versões da Função de Reação do Banco Central, 

de modo a verificar como as decisões de política monetária são tomadas. O método de 

estimação empregado foi o de Autorregressão Vetorial com Correção de Erro (VEC) na sua 

versão estrutural, que permite uma avaliação dinâmica das relações de interdependência entre 

as variáveis do modelo proposto. Por meio da estimação da curva de Phillips foi possível 

observar que os choques de oferta, tanto das commodities como da produtividade do trabalho 

e do câmbio, não impactam a inflação imediatamente, porém sua relevância é crescente ao 

longo do tempo chegando a prevalecer sobre o efeito autorregressivo (indexação) verificado. 

Estes choques também se apresentaram importantes para o comportamento da expectativa de 

inflação, produzindo assim, uma indicação de que seus impactos tendem a se espalhar pelos 

demais setores da economia. Através dos resultados da curva IS constatou-se a forte inter-

relação entre o hiato do produto e a taxa de juros, o que indica que a política monetária, por 

meio da fixação de tal taxa, influencia fortemente a demanda agregada. Já por meio da 

estimação da primeira função de reação, foi possível perceber que há uma relação 

contemporânea relevante entre o desvio da expectativa de inflação em relação à meta e a taxa 

Selic, ao passo que a relação contemporânea do hiato do produto sobre a taxa Selic se mostrou 

pequena. Por fim, os resultados obtidos com a segunda função de reação, confirmaram que as 

autoridades monetárias reagem mais fortemente aos sinais inflacionários da economia do que 

às movimentações que acontecem na atividade econômica e mostraram que uma elevação nos 

preços das commodities, em si, não provoca diretamente um aumento na taxa básica de juros 

da economia. 

 

Palavras-chave: Inflação; Choques de oferta; Preços das commodities; Política monetária 
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ABSTRACT 

Supply shocks and monetary policy in the Brazilian economy: An analysis of the impact 

of commodity prices on inflation between 2002 and 2014 

 

For more than a decade the control of price levels in the Brazilian economy is 

conducted within the scope of the regime of inflation targets, which utilizes macroeconomic 

models as tools to guide decision-making on monetary policy. After a period of relative 

success (2006 – 2009), in recent years, despite the efforts of monetary authorities in the 

application of inflation containment policies, following the commandments of the targeting 

regime, this has proven resilient, causing a debate about factors that may be causing this 

behavior. In the international literature, some studies have credited to supply shocks, 

especially those triggered by the change in commodity prices, a significant participation in 

inflation, especially in economies where the commodities are a large part of export basket. In 

the Brazilian literature, there are already some studies pointing in the same direction. 

Therefore, it sought to the main objective of this study  to evaluate how supply shocks, more 

specifically the shocks originated by commodity prices have impacted on Brazilian inflation 

and how and how efficiently monetary policy of the country has reacted. To this purpose, it 

estimated a semiestrutural model containing a Phillips curve, an IS curve and two versions of 

the central bank's reaction function, so check how monetary policy decisions are taken. The 

estimation method used was the Vector autoregression with Error Correction (VEC) in its 

structural version, which allows a dynamic assessment of interdependence between the 

variables of the model. By estimating the Phillips curve it was observed that the supply 

shocks, both commodity as labor productivity and the exchange rate, do not impact inflation 

immediately, but its relevance is growing over time getting to prevail over the effect 

autoregressive (index) checked. These shocks also performed important to the inflation 

expectations, a possible indication that supply shocks may spread over other economic 

sectors. Through the results of the IS curve noted the strong inter-relationship between the 

output gap and the interest rate, which indicates that monetary policy, by setting interest rates, 

strongly influences aggregate demand. Through the estimation of the A reaction function, it 

was revealed that there is a relevant contemporary relationship between the deviation of 

expected inflation from the target and the Selic rate, while the contemporary relationship of 

the output gap over the Selic was proved to be small. Finally, the results obtained with the B 

reaction function, confirmed that the monetary authorities react more strongly to inflationary 

signs of the economy than the movements that happen in economic activities and showed that 

a rise in commodity prices does not lead directly an increase in basic interest rate of the 

economy. 

 

Keywords: Inflation; Supply shocks; Commodity prices; Monetary policy 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema inflação está frequentemente presente nas discussões a respeito dos rumos das 

políticas econômicas, especialmente no Brasil pelo seu histórico de sérios problemas nessa 

área. Desde 2010, mesmo estando a economia distante das elevadíssimas taxas de inflação 

que predominaram na década de 1980 até a implantação do Plano Real, as autoridades 

monetárias têm encontrado certa dificuldade de manter as taxas de crescimento de preços em 

patamares aceitavelmente próximos à meta estipulada, o que torna a inflação um assunto 

incessantemente debatido e estudado. 

O objetivo principal deste estudo é avaliar – no contexto do Regime de Metas de 

Inflação em vigor no Brasil - como os choques de oferta, mais especificamente os choques 

provenientes dos preços das commodities, têm impactado na inflação brasileira e como e com 

que grau de eficácia a política monetária do país tem reagido a esses choques
1
. 

O desenvolvimento deste trabalho visa suprir a falta de informações a respeito da 

participação dos choques de oferta, principalmente daqueles originados por variações nos 

preços das commodities, na determinação do nível de inflação do país. Existem muitos 

trabalhos que tratam dos choques de demanda que incidem na economia brasileira; já sobre os 

choques de oferta, a quantidade não é a mesma, sendo que quando se trata de tal tema as 

análises realizadas ficam restritas ao lado da oferta agregada da economia, são raros os 

estudos que fazem uma análise dos choques de oferta em um sentido mais abrangente, com o 

foco na observação do impacto destes sobre as principais variáveis da economia, assim como 

pretende-se fazer neste estudo.  

A falta de pesquisas sobre este tema pode estar ligada ao fato da própria política 

monetária brasileira atribuir pouca relevância aos choques de oferta, uma vez que atua apenas 

sobre seus efeitos secundários e mantém seu foco principal de atuação sobre os choques 

provenientes do lado da demanda, como poderá ser verificado, com maior minúcia, na 

exposição que segue abaixo. 

Desde a implantação do regime de metas de inflação, que vigora até hoje no país, o 

Banco Central do Brasil (Bacen) se vale de modelos macroeconômicos teóricos estabelecidos 

                                                
1 A inflação brasileira pode ser decomposta, segundo o relatório de inflação do Banco Central e de acordo com 

os seus modelos de projeção, em seis componentes: 1- variação cambial; 2- inércia relacionada à parcela da 

inflação que excedeu a meta, acumulada a partir do último trimestre; 3- diferença entre as expectativas de 
inflação dos agentes e a meta; 4- choque de oferta; 5-inflação de preços livres, excluídos os efeitos dos quatro 

itens anteriores e 6- inflação de preços administrados por contratos e monitorados, excetuando os efeitos do item 

2 (Banco Central, 2013).  
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e testados no Brasil e no mundo para tomar suas decisões quanto à determinação da taxa de 

juros básica que deve conduzir a inflação à sua taxa desejada. Tais modelos estão inseridos no 

contexto do que Nobre e Moreira (2014) chamam de “Novo Consenso Macroeconômico”. 

Segundo tais autores, este consenso começou a emergir no final da década de 1980, no bojo 

da popularização do sistema de metas de inflação e da concordância da utilização da taxa de 

juros, por parte dos Bancos Centrais, como principal instrumento de política monetária, até 

mesmo em países onde o regime de metas não é adotado.  

A existência deste “Novo Consenso Macroeconômico” não significou o fim dos 

debates a respeito de diversos aspectos existentes dentro da macroeconomia. Ele apenas 

passou a indicar que há um núcleo dentro de tal setor, sobre o qual existe certa concordância 

por parte dos teóricos e dos formuladores de políticas (TAYLOR, 1997). Para Taylor (1997), 

esse consenso teria emergido de recentes debates entre keynesianos, monetaristas, partidários 

da teoria do ciclo real de negócios e das expectativas racionais.  

Os modelos macroeconômicos utilizados pelo Bacen tomam como base os modelos 

desenvolvidos por Bogdanski, Tombini e Werlang (2000), cujos principais componentes são 

as equações de demanda agregada, de oferta agregada e a que expressa uma regra de política 

monetária.  

Dentro do contexto da política monetária brasileira, os choques de demanda têm sido 

modelados, por meio das equações utilizadas pelo Bacen, como deslocamentos na demanda 

agregada provenientes de mudanças não antecipadas na política monetária e fiscal ou de 

choques exógenos em algum dos seus agregados (consumo, investimento, exportações, por 

exemplo).  

Os choques de oferta, por outro lado, são considerados surpresas que influenciam 

diretamente as condições de produção, como por exemplo, variações na safra agrícola, na 

produção de energia, na produtividade das empresas ou nos termos de troca (resultantes de 

saltos nos preços de commodities, por exemplo), entre outros. Tais choques podem ser 

positivos como melhoramentos tecnológicos ou negativos como desastres climáticos, sendo 

que sua relevância depende da sua magnitude e do seu tempo de permanência. Se o choque de 

oferta for positivo, como ganhos com produtividade, ele acaba por contribuir para aumentar a 

oferta agregada, o que ajuda a política monetária a manter os preços estáveis. Porém, se o 

choque for negativo, como por exemplo, a quebra de uma safra, que retrai a oferta, a política 

monetária pode enfrentar um trade off entre estabilizar o produto e controlar a inflação. 

(BACEN, 2011a e SHAPIRO, 1987).  
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Enquanto a política monetária de fixação dos juros – coadjuvada por uma política 

fiscal compatível - tem teoricamente influência direta sobre os efeitos dos choques de 

demanda, conforme preconizam as considerações em torno da chamada curva IS nos modelos 

keynesianos, o controle dos choques de oferta está sujeito a debates entre os estudiosos. Na 

verdade, ainda se discute quais seriam os mecanismos pelos quais os choques de oferta 

afetariam a taxa de inflação da economia. Identificados esses mecanismos seria possível a 

prescrição consistente de reações políticas capazes de contê-los, conforme argumentam 

Deaton e Laroque (1992). Seguindo esta mesma linha de argumentação Byrne, Fazio e Fiess 

(2011) afirmam que o conhecimento da natureza e dos determinantes do movimento dos 

preços das commodities é importante para a formulação de políticas monetária e fiscal.  

 Para Rosengren (2011), pelo menos inicialmente, um choque de oferta provocado 

pelo preço dos alimentos e/ou da energia não tem influência sobre o núcleo da inflação; 

porém, no longo prazo, o impacto sobre os preços dos outros bens e serviços dependerá de 

como as expectativas de inflação irão responder a tais choques. Se as expectativas são de que 

o choque de oferta será temporário, então logo a inflação voltará ao nível anterior ao choque. 

Mas por outro lado, se as expectativas de inflação se elevarem, os preços e salários da 

economia serão pressionados a aumentar com o decorrer do tempo, e se isso ocorrer, o choque 

de oferta poderá se espalhar por toda a economia e assim afetará o núcleo da inflação, fazendo 

com que este atinja patamares mais elevados. A evolução das expectativas após um choque de 

oferta parece determinante para o impacto que tal choque terá sobre a inflação observada. 

Entretanto, mesmo que as expectativas não reajam significantemente, algum efeito 

inflacionário direto poderá ser observado.  

Ainda no tocante à operacionalidade dos choques de oferta, Garcia (2004) mostra que 

se, por exemplo, acontece um aumento no preço internacional de uma commodity, as firmas 

que a utilizam como insumo, em função do comportamento dos custos, poderão reduzir a 

produção provocando elevação de preços de seus produtos, contribuindo para o aumento da 

inflação observada. As firmas procurarão aumentar seus preços de acordo com suas 

expectativas de inflação formadas no mercado, no afã de manter inalterada sua margem de 

lucro. Porém, se as margens de lucro das firmas forem recomposta, não haverá o ajuste 

necessário de preços relativos na economia, que reflita a escassez da commodity. E assim, se 

todos recompuserem seus preços, especialmente os salários dos trabalhadores, no final haverá 

a necessidade de um novo aumento no preço da commodity, na tentativa de elevar seu preço 

relativo, provocando, desta forma, um aumento da inflação. 
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Para que a elevação nos preços das commodities não provoque mais inflação, seria 

necessário que os empresários diminuíssem suas margens de lucros, e os trabalhadores 

reduzissem seus salários reais, de maneira a permitir o ajuste dos preços relativos. Assim, 

como pode-se perceber e como também é mostrado por Barros (2011), a aceleração da 

inflação resulta de reajustes quase generalizados dos preços de serviços e de produtos 

industriais, que ocorrem quando não encontram resistência por parte das políticas 

macroeconômicas do país.  

A estratégia atual de política monetária brasileira, quando os preços das commodities 

se elevam, se resume em intervir apenas no impacto secundário do choque de oferta causado 

por tal elevação, o que corresponde a tentar impedir que os repasses do aumento aconteçam. 

De acordo com Garcia (2004), o Banco Central do Brasil age, no caso de um choque de 

oferta, validando a inflação gerada pelo aumento dos preços das commodities, e impedindo a 

recomposição da margem de lucro da firma. Porém, o autor salienta que é difícil modelar a 

separação do efeito primário e secundário de um choque de oferta, para que a política 

monetária possa atuar. Em outras palavras, a política monetária brasileira age buscando 

impedir que impactos inflacionários inicialmente localizados em setores específicos, 

refletindo-se em ajustes de preços relativos, levem através de uma piora nas expectativas, a 

uma deterioração persistente da dinâmica inflacionária.  

Dada a importância das commodities para a maioria dos países, autores como 

Awokuse e Yang (2003) chegam a sugerir o uso dos próprios preços das commodities como 

um indicador da inflação, uma vez que um aumento de tais preços pode indicar que a 

economia está crescendo muito rapidamente em relação à oferta e, portanto, que a inflação 

tende a subir. Segundo estes autores, neste caso a autoridade monetária pode observar o 

aumento dos preços das commodities e responder aumentando as taxas de juros.  

Moreira (2012) expõe a relevância dos preços das commodities para a economia 

brasileira ao encontrar que pelo menos para o período de janeiro de 2005 a junho de 2011, a 

mudança na taxa de inflação ao consumidor é basicamente determinada, com defasagem de 

tempo, pela flutuação dos preços das commodities e não pela dinâmica da atividade doméstica 

do país. Trata-se claramente de escassez gerada por choques de oferta. Desta maneira, a 

hipótese de choques de demanda como a principal causa de alterações na taxa de inflação é 

rejeitada. Esta é uma conclusão próxima à obtida por Awokuse e Yang (2003) para a 

economia norte-americana. 

Um fator determinante que também deve ser considerado quando se trata da relação 

entre os choques de oferta e o cumprimento da meta de inflação é a credibilidade da 
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autoridade monetária. Evans e Fisher (2011) concluem para a economia estadunidense que, 

desde meados da década de 1980, depois do grande choque do petróleo, a reação do núcleo da 

inflação aos choques nos preços do petróleo ou de qualquer outra commodity tem sido 

extremamente modesta. Pois, devido ao alto grau de credibilidade do Banco Central do país, 

não haveria razões para que os choques se traduzissem em elevações das expectativas e, 

consequentemente, em alta importante da inflação. 

Também existem discussões a respeito de como um choque provocado pela variação 

dos preços das commodities pode influenciar a inflação dos países de maneira diferente, de 

acordo com o grau de desenvolvimento de suas economias. Gelos e Ustyugova (2012), assim 

como Rosengren (2011), concluem que países em que alimentos possuem grande peso na 

cesta do índice de preço ao consumidor e que fazem uso intensivo do petróleo são mais 

propensos a enfrentar efeitos inflacionários mais fortes, decorrentes de choques nos preços 

desses bens.  

É preciso ter em mente que os preços das commodities, além de sofrer influências do 

lado real da economia (clima, produtividade, renda, etc.), também podem interagir fortemente 

com variáveis monetárias, tais como a taxa de juros e a taxa de câmbio. Dornbusch (1976) já 

havia desvendado as relações entre taxas de juros e de câmbio. Frankel (1986) modela a 

relação de variáveis monetárias, tais como as expectativas e o comportamento das 

commodities. Esses dois trabalhos pioneiros estabelecem que uma política monetária mais 

frouxa pode levar a um overshooting da taxa de câmbio (Dornbusch) e dos preços das 

commodities (Frankel).  Em ambos os casos tem-se um ativo (moeda e commodity) cujo preço 

reage à taxa real de juros, que, por sua vez, é estabelecida em função da magnitude da 

mudança na oferta monetária e da velocidade de reação da inflação a essa mudança.   

Por sua vez Black (2013) aponta a hipótese microeconômica, defendida por muitos 

autores, de correlação inversa entre o movimento do dólar e dos preços das commodities, pois 

como os preços internacionais das commodities têm como parâmetro o dólar, uma 

desvalorização desta moeda as torna mais baratas para quem esta importando, quando 

convertidas nas respectivas moedas domésticas, o que estimularia a demanda e, por 

conseguinte, os preços internacionais. Byrne, Fazio e Fiess (2011), assim como Browne e 

Cronin (2010), encontram uma forte relação negativa entre os preços das commodities e a taxa 

de juros e afirmam que este resultado é consistente com a hipótese de que a política monetária 

mais frouxa, como nos anos 2000, pode ter levado a elevações nos preços das commodities. A 

política monetária pode, portanto, afetar tanto o câmbio (dólar) como os preços das 

commodities (em dólares), desencadeando um processo interativo entre essas duas variáveis.  
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Ademais, diante de um choque de oferta decorrente de uma elevação no preço das 

commodities (em dólares), a taxa de câmbio doméstica de países exportadores (real/dólar, por 

exemplo) pode reagir em sentido contrário face ao aumento da oferta da moeda estrangeira. 

Melo (2010) argumenta por meio de suas conclusões que os choques nos preços 

internacionais das commodities são repassados em menor magnitude para a inflação brasileira 

no período após junho de 2005, sendo que tal redução está relacionada em grande parte à 

apreciação cambial que os acompanham. 

Prates (2007) afirma que a movimentação da economia global tem grande influência 

sobre os preços das commodities alimentícias e metálicas. De acordo com Barros (2014), 

pode-se dizer que os preços das commodities apresentam uma tendência histórica de 

movimentação conjunta.  Pindyck e Rotemberg (1990) confirmam que o comovimento dos 

preços das commodities se aplica a um amplo conjunto de produtos que, do ponto de vista 

microeconômico, são em grande parte independentes, ou seja, cujas elasticidades cruzadas de 

oferta e de demanda são próximas a zero. Em geral o comovimento adviria de fatores 

macroeconômicos que, de um lado, atuam nesses mercados de commodities enquanto ativos e, 

de outro, fazem variar a demanda em nível global.  

Essas considerações sobre o contexto em que pode ocorrer choques de oferta são úteis 

nas análises voltadas para a questão de serem eles duradouros ou passageiros e para o grau em 

que as autoridades monetárias devem acionar seus instrumentos para controlar possíveis 

efeitos inflacionários. 

Assim, observa-se que os choques de oferta, principalmente os desencadeados pela 

variação dos preços das commodities, provocam intensos debates a respeito de seus efeitos 

sobre o nível de preços de uma economia, principalmente se esta for dependente da 

comercialização de tais produtos primários, como é o caso do Brasil, visto que segundo o 

MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), considerando todo o 

ano de 2014, as commodities alcançaram uma participação de 48,7% na pauta exportadora 

brasileira. 

Mas, apesar da importância das commodities para a economia brasileira, como já foi 

mencionado, existem poucos trabalhos que se dedicam a analisar os efeitos que os choques 

provocados pelas variações de preços de tais produtos básicos, exercem sobre a inflação e 

sobre outras importantes variáveis econômicas do país. Como pôde ser verificado na 

exposição acima, na literatura internacional o estudo deste tema é mais recorrente e existem 

até mesmo propostas de aproveitamento de tais choques como indicadores de inflação futura. 
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Como já salientado, o presente estudo visa contribuir para o entendimento da 

importância que os choques provocados pelos preços das commodities têm para a inflação 

brasileira, em consonância com os seguintes objetivos: 

 

i) Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa é, por meio de modelos semiestruturais de pequeno 

porte, avaliar como os choques de oferta, mais especificamente os choques provenientes dos 

preços das commodities, têm impactado na inflação brasileira e como a política monetária do 

país tem reagido para manter as taxas de inflação em patamares aceitáveis para um bom 

funcionamento econômico do país. 

 

ii) Objetivos específicos 

 Investigar e contextualizar a relação entre os choques de oferta provocados 

pelos preços das commodities e a política monetária tanto em um contexto 

geral como na economia brasileira; 

 Discutir e analisar a evolução dos modelos macroeconômicos utilizados pela 

política monetária vigente no Brasil; 

 Avaliar o comportamento da política monetária brasileira perante os choques 

de oferta que incidem na economia; 

 Definir um modelo, com base nas análises realizadas, capaz de captar a relação 

entre a variação dos preços das commodities, a inflação brasileira e a política 

monetária do país; 

 Avaliar as relações dinâmicas obtidas pela estimação do modelo, de modo a 

identificar a influência dos preços das commodities sobre as principais 

variáveis da economia brasileira. 

Será feita uma revisão de literatura a respeito do tema em questão, além de uma 

análise estatística e econométrica por meio de equações que serão estruturadas de acordo com 

a teoria e com a política econômica que vigora no país. 

Por fim, é importante ressaltar que, embora já existam alguns poucos trabalhos que 

avaliam empiricamente a participação dos preços das commodities na dinâmica inflacionária 

brasileira, como o de Moreira (2012 e 2014), ou que, através de revisão de literatura e da 

análise descritiva de dados, também observam a influência de tais choques de oferta sobre os 

níveis de preços brasileiros, como o de Modenesi e Ferrari Filho (2011), o diferencial e a 
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contribuição do presente estudo estão em realizar a análise empírica do tema utilizando como 

base equações semelhantes as que fazem parte dos modelos agregados de pequeno porte 

utilizados pelo Banco Central, diga-se curva de Phillips, do lado da oferta, curva IS, do lado 

da demanda e regras de condução da política monetária semelhante à de Taylor, que serão 

estimadas por meio de métodos estatísticos dinâmicos.
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2 CHOQUES DE OFERTA E POLÍTICA MONETÁRIA  

 

Neste capítulo será tratado dos movimentos dos preços das commodities bem como 

dos choques de oferta provocados por estes. Além disso, será feita uma contextualização da 

relação de tais choques com a política monetária de modo geral. 

 

2.1 Choques de oferta e os movimentos nos preços das commodities 

Para Gordon (1984) um choque ou distúrbio de oferta é qualquer acontecimento que 

provoque uma mudança autônoma na curva de oferta agregada em relação ao nível de preço e 

ao nível de produto de toda a economia, sendo que tal movimento autônomo se distingue dos 

outros movimentos na curva de oferta, oriundos das mudanças correntes ou anteriores na 

demanda agregada. 

Blinder e Rudd (2008) postulam que os choques de oferta (aumento nos preços de 

commodities) podem ser divididos em três diferentes tipos, de acordo com sua natureza e 

duração. O primeiro tipo é caracterizado por ser um choque reversível, que não deixa efeito 

permanente. Neste caso o aumento de preço provoca um salto correspondente na inflação, que 

em seguida já se reverte em choque deflacionário. E se há algum repasse para o núcleo da 

inflação, o mesmo ocorre de forma defasada.  

O segundo tipo de choque de oferta concretiza-se como aumento permanente de preço 

das commodities, provocando uma elevação no núcleo da inflação, sendo que esse efeito não 

desaparece completamente com o passar do tempo.  

Por fim, o terceiro tipo de choque de oferta é um aumento contínuo de longa duração 

dos preços das commodities. A inflação começa a subir imediatamente e continua a aumentar 

gradualmente. O núcleo da inflação também segue a mesma tendência, porém em menor grau 

e com um atraso. Neste caso, a inflação não converge para o núcleo até que os preços parem 

de subir e o impacto sobre o núcleo da inflação também não desaparece até que isso aconteça. 

Quando se fala genericamente de preços das commodities, de uma maneira geral e 

também no presente trabalho, tal termo se refere aos preços de energia (principalmente do 

petróleo), aos preços dos alimentos e aos preços dos metais. O preço da energia é 

frequentemente monitorado pelos formuladores de políticas, já que representa um dos custos 

mais significativos para a maioria das economias, além do fato da energia ser uma commodity 

essencial para o transporte e o aquecimento. Já os preços dos alimentos exercem grande 

influência sobre o poder de compra das famílias, principalmente para as famílias de baixa 

renda. E por fim os metais, como o minério de ferro, alumínio e cobre, figuram entre as 
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matérias-primas mais importantes para o setor de construção e para o setor industrial. 

(BASÇI, 2012). 

É possível verificar que a preocupação em relação ao movimento dos preços das 

commodities não vem de hoje, Keynes (1976) apud Modenesi e Ferrari Filho (2011), já se 

preocupava com este tema, quando elaborou seu plano para a reestruturação do sistema 

monetário internacional, e observava a necessidade de se estabilizar os preços de 62 

commodities, como condição essencial para evitar pressões inflacionárias e deflacionárias na 

economia mundial.  

Sendo assim, faz-se importante expedir um breve retrospecto a respeito do movimento 

dos preços das commodities e dos debates em torno de suas causas, deste o século XX até os 

dias atuais, de modo a entender em que contexto tais choques ocorreram e as diferentes 

origens a eles creditados. 

 

2.1.1 Breve retrospecto da movimentação nos preços das commodities a nível mundial 

No que tange ao movimento dos preços das commodities no século XX, segundo 

Black (2013), de modo geral, a tendência foi de redução do patamar dos preços de tais bens 

em relação aos preços dos produtos manufaturados, em boa parte devido às descobertas de 

novas fontes e inovações, como a mecanização e a revolução verde, que acabaram por reduzir 

os custos de produção. Além disso, neste período a produtividade se elevou devido à larga 

utilização de fertilizantes e também houve redução dos desperdícios e menor utilização de 

insumos por unidade de produto. Outro fato importante desta época foi o desenvolvimento 

dos materiais sintéticos, que começaram a ser usados em substituição às matérias - primas 

como algodão, borracha e lã.  

Nos anos 70 houve uma elevação nos preços nominais das commodities e após este 

período, a volatilidade que é característica natural deste mercado, ampliou-se após o fim do 

sistema de Bretton Woods (BLACK, 2013). Aliás, é importante lembrar que de acordo com 

Barros (2014), dentro do contexto de Bretton Woods a alta dos preços das commodities pode 

ser creditada também ao excesso de liquidez e à queda do dólar. 

Shapiro (1987) argumenta que o impacto direto do aumento dos preços dos alimentos 

e da energia foi responsável por quase toda a aceleração da inflação da década de 1970, mais 

especificamente do ano de 1973.  

Considerando este cenário de crescimento dos preços das commodities, surgiram na 

época diferentes argumentações, frutos de linhas de pensamentos distintas, que tentavam 

identificar as origens de tal tendência e prescrever como a mesma poderia ser controlada. 
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 Para os keynesianos - cujo pensamento foi hegemônico, no período de 1950 a 1970, 

principalmente quando se tratava de política econômica - a transmissão da política 

macroeconômica (monetária e fiscal) acontecia através do modelo de demanda e oferta 

agregada, sendo a primeira derivada do modelo IS-LM e a segunda representada pela curva de 

Phillips. Desta forma a política monetária afetaria as variáveis reais que determinavam a 

demanda agregada e afetaria os preços e a inflação pela dinâmica da curva de Phillips 

(ROMER, 2006). 

Sendo assim, segundo Davidson (2011), para os keynesianos os processos 

inflacionários associados aos choques de oferta tinham origem nas pressões de custos. Com 

base em tal causa para a inflação, para estes pensadores o controle do nível de preços em uma 

economia, inclusive no período da década de 1970, poderia ser obtido através de políticas de 

renda, que nada mais são do que controle de preços, de salários e de tarifas e não pela política 

monetária. E foi exatamente isso que foi feito no período de estagflação nos Estados Unidos 

(RIBEIRO, 2013). 

Shapiro (1987) mostra que choques de oferta podem ser atenuados pelas políticas de 

renda como postulavam os keynesianos, porém estas medidas tendem a ser contraprodutivas, 

já que os preços relativos dos fatores de produção devem se ajustar depois de um choque de 

oferta. E dado que o preço relativo de alguns bens deve subir, controles de preço podem 

provocar escassez. 

No que diz respeito aos monetaristas, escola de pensamento liderada por Milton 

Friedman, a Teoria Quantitativa da Moeda (TQM) mostra que os preços aumentam na 

proporção que a quantidade de moeda em circulação excede o volume de bens e serviços 

ofertados, logo a inflação é de natureza monetária (FRIEDMAN, 1977). Gordon (1975) 

mostra que os monetaristas analisaram o novo cenário econômico trazido pelo choque de 

oferta ocorrido em 1973/1974 que assolou vários países, dentro do contexto de análise da 

demanda macroeconômica padrão, e assim trataram tal aceleração da inflação como uma 

consequência defasada da aceleração do crescimento monetário ocorrido em 1972 e a 

recessão que sucedeu tal choque (1974/1975) como um resultado tardio da forte desaceleração 

monetária que se iniciou em junho de 1974. Barsky e Kilian (2002) apud Blinder e Rudd 

(2008) e DeLong (1997) apud Blinder e Rudd (2008) apresentam estes pontos de vista. Um 

fato marcante da aplicação de políticas baseadas no monetarismo foi a mudança para o 

controle da base monetária ao invés do controle da taxa de juros, realizado pelo Banco Central 

dos Estados Unidos, sob o comando de Paul Volcker em 1979 (FRIEDMAN, 1983). 
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 E no que diz respeito à recessão que se seguiu após os choques de oferta da década de 

70, existe um extenso debate em torno de qual seria a verdadeira causa de tal estagnação. 

Bernanke, Gertler e Watson (1997) apud Blinder e Rudd (2008) argumentam que a política 

monetária restritiva praticada pelo Banco Central estadunidense, com vistas a combater a 

inflação, foi a causadora da recessão que avançou no período pós choque. Por outro lado, 

Carlstrom e Fuerst (2006) argumentam que muito pouco ou nada da queda na produção, após 

um choque do petróleo, é devido à política monetária. 

No final do século XX, por volta da segunda metade dos anos 1990, de acordo com 

Prates (2007), a deflação apresentada pelos preços das commodities foi fruto do excesso de 

oferta nos diversos mercados e dos avanços tecnológicos que foram implementados na 

extração mineral e na agricultura de modo geral, além disso, a autora ainda cita que a redução 

da demanda proveniente dos países do leste e sudeste asiático após a crise de 1997/1998, 

também contribuiu para reduzir ainda mais os preços. 

Já no início do século XXI a tendência era oposta a do final do século anterior, já que 

as commodities apresentaram fortes movimentos de alta, tanto em termos nominais, quanto 

em termos reais. Já a volatilidade que é uma característica que permanece de um século para 

outro, foi ampliada.  

De acordo com Frankel e Rose (2009), na primeira década dos anos 2000 a maioria 

dos preços das commodities agrícolas e minerais sofreu forte aumento, atingindo seu pico 

mais alto em 2008. Segundo Blinder e Rudd (2008), tal elevação dos preços das commodities 

pode ser considerada como choque de oferta do tipo de “aumento de longa duração na taxa de 

inflação dos preços”. 

Para Black (2013) esta tendência de alta pode ser creditada a alguns fatores 

comumente citados por vários autores, como o desequilíbrio entre oferta (baixo crescimento 

da oferta e choques de oferta de origem climática) e demanda (provocada pela grande 

demanda oriunda da China) e outros menos citados, como os choques de custos provocados 

pela valorização do petróleo, que impacta na dinâmica de custos das demais commodities, 

principalmente nas agrícolas, através de três canais: transportes, insumos (fertilizantes), e 

custo oportunidade (através da substituição da produção agrícola por bicombustíveis).  

Freitas (2009) ainda cita como motivadores da alta dos preços das commodities a 

desvalorização do dólar neste período, já que estes produtos são cotados e comercializados 

nesta moeda, então, com a sua desvalorização, os produtores elevam seus preços para evitar as 

perdas cambiais. E a especulação financeira, uma vez que as commodities se tornam bons 

investimentos perante a baixa rentabilidade dos ativos financeiros. Lembrando que a 
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especulação se tornou mais forte em meados de 2007 com a crise do subprime
2
 que eclodiu na 

economia estadunidense.  

Já Frankel e Rose (2009) agrupam as explicações apresentadas em três teorias, que 

segundo eles são usadas frequentemente para justificar a alta generalizada dos preços das 

commodities, sendo elas: i) crescimento da demanda global, ii) especulação desestabilizadora 

e iii) política monetária frouxa, caracterizada por baixas taxas de juros. Para estes autores tais 

teorias não trazem uma boa explicação para a elevação conjunta dos preços das commodities, 

por isso eles formulam um modelo teórico de determinação dos preços das commodities 

armazenáveis, que contempla tanto fatores macroeconômicos como fatores microeconômicos. 

Frankel e Rose (2009) propõem um modelo baseado na relação entre a taxa de juros 

real e o preço à vista de uma commodity comparado ao preço de equilíbrio esperado de longo 

prazo: o preço real à vista em relação ao seu equilíbrio de longo prazo é inversamente 

proporcional à taxa de juros real. Uma queda nesta taxa, por exemplo, levaria a um 

overshooting do preço à vista, isto é, um aumento mais do que proporcional à elevação na 

oferta monetária que provocou a queda dos juros. O preço de longo prazo seria determinado 

por fatores reais (estoques, risco, etc.).   

 

2.2 Os choques de oferta provocados pelos preços das commodities e a política monetária  

Hassam e Salim (2011) apontam que a discussão a respeito da ligação entre os preços 

das commodities e a política monetária veio à tona em meados da década de 1980, quando o 

uso do crescimento dos agregados monetários como uma meta intermediária para a economia 

se tornou menos confiável. 

De acordo com Gelos e Ustyugova (2012) os altos preços das commodities trazem um 

difícil desafio para os formuladores de política, no que diz respeito a encontrar uma resposta 

política adequada para tal situação. Por sua vez, Melo (2013) aponta que o repasse dos preços 

das commodities para a inflação ao consumidor é um tema de extrema importância para a 

política monetária da maioria dos países, uma vez que os frequentes choques de preço destes 

produtos provocam pressões inflacionárias. 

Segundo Awokuse e Yang (2003) nas últimas décadas do século vinte, o papel dos 

preços das commodities na definição da política monetária foi muito debatido entre os 

                                                
2 Para mais informações sobre a crise do subprime da economia norte –americana consultar: BORÇA JUNIOR, 
G.R.;TORRES FILHO, E.T. Analisando a  crise do subprime. Revista do BNDES, v.15, n.30 p.129-159. Rio de 

Janeiro, 2008. Disponível em:< 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev

3005.pdf >. 
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economistas. Estes autores lembram que muitos estudiosos do tema argumentam que os 

preços das commodities podem ser um bom indicador do estado atual da economia, já que tais 

preços são determinados em mercados de leilões contínuos onde a informação é eficiente. 

Como exemplo recente deste tipo de discussão, pode-se citar o trabalho de Boassi (2010). 

Hassan e Salim (2011) também argumentam nesta mesma linha dizendo que o preço 

das commodities é considerado uma variável significativa na condução da política monetária, 

uma vez que ele transmite informações sobre movimentos futuros no nível geral de preços, 

isso porque estes produtos primários são utilizados como insumos para a produção de bens 

manufaturados. Alterações no preço das commodities afetam diretamente os custos de 

produção e os preços. Além disso, como as commodities são negociadas em mercado de leilão 

contínuo, elas podem fornecer informações instantâneas sobre o estado da economia. É por 

conta desta última característica que Marquis e Cunningham (1990) consideram os preços das 

commodities como “informacionalmente eficientes”. 

Blomberg e Harris (1995) estudaram o poder preditivo dos preços das commodities em 

relação à inflação estadunidense, por meio de dados mensais que vão de 1970 a 1994, 

utilizando o instrumental VAR (Vetores Autorregressivos). Os autores encontraram que os 

índices de preços de commodities que eles analisaram tinham um poder preditivo relevante na 

explicação da inflação ao consumidor durante a década de 1970 e início da década de 1980; 

porém, após este período, tal poder se reduziu. 

Awokuse e Yang (2003) através de análises empíricas realizadas para os Estados 

Unidos, por meio da metodologia VAR com dados que vão de janeiro de 1975 a dezembro de 

2001, encontram que os preços das commodities podem ajudar as autoridades na definição da 

política monetária, já que podem fornecer sinais sobre a direção futura da economia, tanto em 

relação à inflação quanto às outras atividades econômicas, como por exemplo, a produção 

industrial. Alguns anos antes, Cody e Mills (1991) também chegaram à mesma conclusão a 

respeito dos preços das commodities para a economia dos EUA, usando a estimação VAR e 

dados mensais de janeiro de 1959 a dezembro de 1987. Além disso, tais autores ressaltam em 

suas conclusões, que se o Banco Central dos Estados Unidos se importa com a estabilização 

da inflação, a política monetária deve ser mais restritiva quando os preços das commodities 

apresentarem aceleração. 

 Gospodinov e Ng (2013) ao realizarem uma análise para os Estados Unidos e os 

países do G-7
3
, também chegaram a conclusões similares às citadas acima, enfatizando que os 

                                                
3 Grupo de países formado por Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. 
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rendimentos de conveniência, que é o benefício de ter bens primários armazenados, sempre 

que for necessário, guardam informações sobre os preços das commodities e estes por sua vez 

antecipam a inflação. 

 Mas, por outro lado, também existem aqueles que acreditam que os preços das 

commodities não podem exercer tal papel de maneira eficaz. Para Awouse e Yang (2003) 

muitos dos que seguem esta última linha de pensamento, como Pindyck e Rotemberg (1990), 

possuem a visão monetarista de que o movimento dos preços das commodities, pelo menos até 

certo ponto, é resultado de fatores puramente monetários. 

Segundo Frankel (1986) é importante considerar fatores macroeconômicos e 

financeiros, quando se trata da determinação dos preços das commodities agrícolas. O autor 

cita como exemplo um aumento na taxa de juros nominal, devido a uma queda na oferta 

monetária ou a uma expansão fiscal, que faz com que os investidores abram mão das 

commodities para investir em títulos, fazendo com que os preços das commodities sofram um 

efeito negativo. 

Para Frankel (1986) os preços das commodities respondem mais rapidamente a 

mudanças na oferta monetária do que os preços dos bens manufaturados. O autor mostra, com 

base no modelo de ultrapassagem de Dornbusch, que se a oferta monetária em uma economia 

se reduzir em 1% e se a expectativa é de que tal redução seja permanente, então espera-se que, 

no longo prazo, o preços dos bens manufaturados e das commodities também caiam em 1%, 

se nenhum outro distúrbio acontecer. Porém, no curto prazo, os preços dos bens 

manufaturados são rígidos e, para equilibrar a demanda monetária, as taxas de juros devem 

subir. Contudo o autor salienta que a taxa de retorno dos títulos do tesouro pode ser menor do 

que a taxa esperada de crescimento dos preços das commodities mais os custos de estocagem, 

o que significa que o preço à vista das commodities deve cair mais de 1%; logo, os preços das 

commodities devem ultrapassar seu valor de longo prazo.  

De acordo com Svensson (2005) e Anzuini, Lombardi e Pagano (2013), nos últimos 

anos as autoridades monetárias têm se preocupado bastante com a trajetória dos preços das 

commodities, pois como estes preços, em particular o do petróleo, são componentes 

importantes de grande parte dos índices de preços ao consumidor, a sua evolução e suas 

forças geradoras são claramente cruciais para a condução da política monetária. 

Para Moreira (2008) os choques de oferta trazem um impasse para a política 

monetária, pois se estes choques provocam uma mudança no nível da inflação, e se as 

autoridades não aplicarem nenhum instrumento de política monetária, este novo patamar da 

inflação será sancionado. Porém, se a intenção é manter a meta de inflação estipulada, os 
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juros terão de subir, o que irá provocar um desaquecimento da economia, e assim a trajetória 

da política monetária pode criar significantes custos sociais, com a inflação e as variáveis 

reais se movendo em direções diferentes. Este ponto também esta presente na argumentação 

de Balbino, Colla e Teles (2011).  

Rosengren (2011) aponta que a política monetária deve garantir que as mudanças nos 

preços relativos provocadas por choques de oferta não alterem as expectativas de inflação, 

uma vez que uma elevação nas expectativas poderia tornar difícil a manutenção, a médio 

prazo, da taxa de inflação em patamares aceitáveis. 

  Moreira (2014), ao analisar dados entre janeiro de 2005 e maio de 2013 para a 

economia brasileira, conclui que as autoridades monetárias do país têm motivos para se 

preocupar com a movimentação dos preços das commodities, já que seus testes mostram que 

quanto maior a volatilidade dos preços de tais bens primários, mais baixo é o nível do PIB e 

as expectativas de inflação se tornam mais elevadas. O autor ainda sugere a elaboração de 

mecanismos reguladores para amenizar a intensidade das mudanças nos mercados de 

commodities, mesmo considerando que algumas destas flutuações estão fora do controle do 

Banco Central. 

Logo, apesar de haver divergências, existem diversos trabalhos que encontram 

evidências de que a política monetária deve exercer algum tipo de reação frente aos choques 

nos preços das commodities, de modo a evitar que estes tragam maiores desajustes para a 

economia como um todo. 
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3 A POLÍTICA MONETÁRIA BRASILEIRA E SEUS MODELOS 

MACROECONÔMICOS 

Desde a introdução do regime de câmbio flutuante, que se deu após a ocorrência de 

uma forte crise cambial no final do ano de 1998 e início de 1999, e a adoção do Regime de 

Metas para a inflação, em 21 de junho de 1999, a política monetária brasileira passou a ter 

como principal objetivo alcançar as metas para a inflação, estipuladas pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN) (LIMA, ARAUJO e SILVA, 2011). 

Lima, Araujo e Silva (2011) pontuam que a instituição do novo regime em questão 

trouxe um desafio no que tange à necessidade da elaboração de modelos de previsão 

adequados ao novo regime, capazes de projetar o movimento de diversas variáveis 

macroeconômicas, com foco especial na trajetória da inflação. De acordo com os autores, os 

regimes anteriores que vigoraram no Brasil não necessitavam de modelos robustos para 

projeções macroeconômicas.  Como por exemplo, no sistema monetário baseado em uma 

âncora cambial, em que a autoridade monetária tinha apenas o compromisso de manter o valor 

da moeda nacional em relação à moeda externa, e para isso, deveria comprar e vender a 

moeda interna de acordo com a oferta e a demanda por moeda estrangeira.  

Já o Regime de Metas, tem a utilização de modelos de previsão como inerente às suas 

características, pois seu objetivo é acompanhar a trajetória do índice de inflação, de modo que 

este atinja a meta dentro de determinado período e, para isso, muitas questões devem ser 

consideradas, como por exemplo, quanto tempo deve demorar a inflação para voltar a sua 

meta após um choque na economia, quantos períodos são necessários para uma elevação na 

taxa de juros surtir efeitos, qual o peso das expectativas dos agentes sobre a inflação, qual a 

influência de crises internacionais na economia. As decisões de política monetária, neste 

contexto, também levam em consideração o trade off entre alteração da inflação, da produção 

e do emprego. 

Lima, Araujo e Silva (2011) salientam que as decisões de política monetária devem ser 

tomadas com vistas à inflação esperada, para que, assim, seja possível se antecipar às futuras 

pressões de preços. E essa é uma das principais características do Sistema de Metas de 

inflação: se basear na inflação futura, para estipular a taxa de juros presente.  

Outra característica do Regime de Metas que justifica o uso de modelos de 

previsão/projeção é a transparência, uma vez que para o bom funcionamento deste regime, 

faz-se necessária a divulgação das previsões das principais variáveis econômicas, pois desta 

forma os agentes podem compreender e antecipar a atuação da autoridade monetária. De 

acordo com Lima, Araujo e Silva (2011), quando existe transparência, o custo de se 
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implementar a política monetária é menor, pois não há dúvidas à respeito dos objetivos da 

política praticada. Assim, quando os agentes compreendem e creem nas políticas anunciadas, 

as mesmas acabam sendo mais eficazes, no sentido de que as decisões econômicas são 

tomadas com base na taxa de inflação futura, anunciada no presente pelas autoridades. Logo, 

a manutenção da inflação dentro da meta se torna menos onerosa. Segundo Bogdanski, 

Tombini e Werlang (2000) a existência de transparência nas decisões de política monetária 

permite que a população entenda o porquê da inflação prevista e acumulada desviar da meta. 

Sendo assim, percebe-se a importância que a formulação de modelos de previsão e 

projeção tem para o bom entendimento e funcionamento do Sistema de Metas de Inflação. Por 

isso, não apenas no Brasil, mas na maioria dos países que adotaram este sistema, houve um 

aumento da utilização de tais modelos por parte dos Bancos Centrais. 

Desde a implantação do regime de metas de inflação até os dias atuais, o 

Departamento de Pesquisa do Banco Central tem desenvolvido e melhorado modelos 

macroeconômicos que servem de base para as decisões sobre política monetária 

(BOGDANSKI, TOMBINI e WERLANG 2000).  

Segundo Lima, Araujo e Silva (2011), tais modelos podem ser divididos nas seguintes 

categorias: i) indicadores antecedentes e núcleos de inflação, que são modelos com 

fundamentação puramente estatística; ii) modelos VAR, que são utilizados como balizadores 

para a previsão da trajetória da inflação; iii) modelos semiestruturais pequenos, que são 

modelos com poucas equações e com restrições baseadas nos fatos consensuais e na teoria 

econômica; iv) modelos médios, que detalham as relações econômicas entre variáveis 

importantes para a avaliação de cenários econômicos alternativos, e como incorporam mais 

estrutura, abrangem a análise de um número maior de questões, porém não são 

microfundamentados; e v) modelos microfundamentados de médio porte, que são qualificados 

pela assimilação de parâmetros mais densos da estrutura econômica. O Banco Central do 

Brasil ainda esta em fase de desenvolvimento destes últimos modelos, que já são usados pelos 

Bancos Centrais de alguns países. 

Além destes modelos, Figueiredo, Fachada e Goldenstein (2002) mostram que o 

Departamento de Pesquisa do Banco Central, após a implantação do Regime de Metas de 

Inflação, passou a calcular a estimativa dos principais indicadores para a inflação e a fazer 

pesquisas de expectativas de inflação de mercado.  

Dentre os modelos brevemente elencados acima, que servem atualmente como 

ferramentas para as decisões de política monetária brasileira, o presente estudo dará ênfase, 

utilizando-os como base em sua análise empírica, aos modelos semiestruturais de pequeno 
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porte, também chamados de modelos macroeconômicos estruturais de pequena escala por 

Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) e de modelos semiestruturais pequenos por Lima, 

Araujo e Silva (2011).  

Para Alves (2001) tais modelos têm o papel de capturar as principais relações entre as 

variáveis chaves da economia brasileira. Já Bonomo e Brito (2002) salientam que os modelos 

de pequeno porte, apesar de serem simples, possuem base teórica suficiente para expedir boas 

representações do cenário econômico. 

Os modelos semiestruturais pequenos são atualmente os principais instrumentos 

usados na avaliação das perspectivas de inflação tanto pelo Banco Central brasileiro, quanto 

pelos outros Bancos Centrais da maioria dos países que instituíram o Regime de Metas de 

Inflação. Duas de suas características principais são o número reduzido de equações e sua 

flexibilidade na inclusão de choques (LIMA, ARAUJO e SILVA 2011). 

Tal formulação compreende, de acordo com Bogdanski, Tombini e Werlang (2000), as 

seguintes equações (também expostas e detalhadas no trabalho de Bogdanski et al., 2001):  

i) uma curva de Phillips, que modela o lado da oferta da economia, relacionando 

diretamente a inflação de preços com alguma medida do desequilíbrio real, geralmente 

representada pelo hiato do produto: 
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 onde  é o logaritmo da inflação de preços, h  é o logaritmo do hiato do produto, 

Fp é o logaritmo do índice de preço do produtor estrangeiro, e é o logaritmo da taxa de 

câmbio,  é o operador da diferença e b é o choque de oferta. 

É importante salientar que na equação (1) a especificação é backward-looking, o que 

significa que os agentes consideram apenas os eventos passados para formular suas 

expectativas e previsões. Porém, Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) sugerem o uso das 

expectativas olhando para frente (forward-looking) para determinar a curva de Phillips, que 

neste caso ficaria da seguinte forma: 
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em que tE (.) é o operador de expectativa, condicionado às informações disponíveis no 

período t
4
. 

                                                
4
 Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) também sugerem uma combinação das equações (1) e (2), mas ainda 

sim aconselham o uso da equação com a especificação backward-looking. 
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Contudo na época em que foi desenvolvido o estudo, Bogdanski, Tombini e Werlang 

(2000) acabaram por recomendar o uso da equação (1) para definir a Curva de Phillips, 

devido aos problemas na estimação e na credibilidade dos dados referentes às expectativas 

futuras. 

ii) uma curva IS, que representa a demanda agregada: 

               
hf
tttttt prrhhh    11322110     (3) 

em que h é o logaritmo do hiato do produto, r é o logaritmo da taxa de juros real, pr é 

o logaritmo da necessidade de financiamento do setor público e 
hf

 é o choque de demanda. 

 iii) uma relação de paridade descoberta da taxa de juros, que relaciona a expectativa 

de mudança na taxa de câmbio entre dois países com a diferença entre suas taxas de juros e 

com um prêmio de risco: 

              t
F
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em que e é o logaritmo da taxa de câmbio, i é o logaritmo da taxa de juros doméstica, 

Fi é o logaritmo da taxa de juros externa e x é o logaritmo do premio de risco
5
. 

 iv) uma regra de condução da política monetária similar à de Taylor, que torna 

possível a avaliação da relação entre a política fiscal e monetária: 

                                  32
*
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em que i  é o logaritmo da taxa de juros,  é o logaritmo da inflação de preços, * é o 

logaritmo da inflação desejada (meta de inflação) e h é o logaritmo do hiato do produto
6
. 

 Alves (2001) ao testar o desempenho dos modelos adotados pelo Banco Central, 

conclui que os modelos estruturais de pequena escala possuem pouco viés em suas previsões e 

uma baixa dispersão em suas estimativas, mantendo um bom desempenho ao longo de todo o 

horizonte de previsão; logo o autor chega à conclusão de que tais modelos contemplam as 

características básicas e necessárias para apoiar o processo de decisão de política monetária. 

Para Lima, Araujo e Silva (2011) a curva IS e a curva de Phillips podem ser 

consideradas o núcleo destes modelos, já que as outras equações que os compõem podem 

                                                
5 Bogdanski,Tombini e Werlang (2000) salientam que o premio de risco  além de estar ligado a fundamentos 

macroeconômicos também depende de uma série de fatores subjetivos que não são fáceis de prever, logo eles 

consideram duas abordagens alternativas, sendo que a primeira é considerar o premio de risco exógeno, baseado 
nas opiniões dos membros do COPOM sobre sua evolução futura e a segunda seria deixar o premio de risco ser 

endogenamente determinado pelo  modelo. 
6 Quando λ é igual a uma unidade, este termo equivale ao parâmetro estimado por Taylor, já quando (λ ϵ (0,1)) 

tem-se uma condição de suavização da taxa de juros (Bogdanski, Tombini e Werlang, 2000). 
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variar com o tempo, apesar de que, desde a implantação do Regime de Metas no Brasil, as 

equações que tratam das flutuações do câmbio e da estrutura a termo da taxa de juros não se 

alteraram. 

 Desde que adotou os modelos de pequeno porte, o Banco Central vem constantemente 

atualizando e aperfeiçoando a formulação destes, modificando-os de acordo com as 

transformações no cenário econômico nacional e internacional, seja através da revisão dos 

parâmetros ou pela adoção de novas especificações para as equações (BACEN, 2001a). Tais 

mudanças são informadas através dos relatórios de inflação, que assim cumprem com seu 

papel de prover a transparência do Regime de Metas perante a população em geral. 

Em Bacen (2011b) fica claro que a consolidação do Regime de Metas de Inflação, no 

decorrer do tempo, vem permitindo que os modelos de pequeno porte utilizados pelo Banco 

Central do Brasil sejam melhorados periodicamente, sendo que o acréscimo recorrente de 

novos dados ao processo de estimação dos modelos tem tornado os mesmos cada vez mais 

robustos e completos. 

Analisando as revisões periódicas dos modelos semiestruturais de pequeno porte 

publicados nos relatórios de inflação de junho de 2001, junho de 2011, junho de 2012, junho 

de 2013 e junho de 2014 e comparando-as com os modelos seminais de Bogdanski, Tombini e 

Werlang (2000), fica clara a evolução pela qual tais modelos passaram. Atualmente estes 

modelos são divididos em três classes, de acordo com Bacen (2014): i) modelos agregados; ii) 

modelo de preços desagregados e iii) modelo CNC para preços de bens comercializáveis e 

não comercializáveis.  

Devido ao foco deste estudo, será exposta apenas a classe de modelos agregados de 

pequeno porte, que é constituída pelas seguintes equações: 

i) Uma curva de Phillips que tem atualmente a seguinte formulação, segundo Bacen 

(2014): 
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em que L
t  é a inflação de preços livres do IPCA, ittE  é a expectativa corrente da 

inflação i trimestres à frente, t  é a inflação plena medida pela variação do IPCA, tcrb é a 

inflação externa medida pela variação do índice Commodity Research Bureau (CRB) em 
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moeda nacional, th é uma medida do hiato do produto, n
tZ ,  é a variável de controle n

7
 e t é 

o termo de erro. 

ii) Uma curva IS, que de acordo com Bacen (2014) é estruturada da seguinte fórmula: 
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em que: tr é a taxa de juros real, medida pela taxa de juros nominal swap pré-DI de 360 dias 

deflacionada pela expectativa de inflação correspondente ao período de vigência do contrato 

de swap, tsup é a variação do superávit primário estrutural, *
ty é a taxa de crescimento do 

produto potencial mundial, *
th é a variação do hiato do produto mundial, tspr é o spread ao 

tomador final e tu é um termo de erro. 

iii) Uma curva de juros para determinar o spread entre o swap (taxa de longo prazo) e 

a selic (taxa de curto prazo): 
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em que: tSwp  representa a taxa swap pré DI de 360 dias e tS é a taxa Selic, sendo que ambas 

as taxas são nominais. Ainda tem-se que 4
3 ttE  é a variação da expectativa de inflação em t 

referente ao período de contrato de swap considerado, th corresponde à variação do hiato do 

produto, 
nSwp

tZ
,

representa as variáveis de controle da equação e tv é um termo de erro 

(Bacen, 2014). 

Já no que diz respeito à regra de condução da política monetária similar à de Taylor, 

também conhecida como função de reação do Banco Central, parece que o Bacen não 

implementou nenhuma modificação em sua composição, tomando como base a formulação 

proposta por Bogdanski, Tombini e Werlang (2000). É possível concluir isso, pois em 

nenhum relatório de inflação consta que tal regra tenha passado por algum tipo de revisão 

com vistas a melhorar seus resultados, assim como tem acontecido com as equações que 

representam a oferta e a demanda agregada. Além disso, todas as vezes que a regra de Taylor 

é citada pelos relatórios, como por exemplo, no de setembro de 2010 e no de junho de 2011, é 

explicitado que esta é constituída pela taxa básica de juros doméstica (Selic) em função do 

hiato do produto e do desvio da inflação em relação à sua meta. 

                                                
7
 De acordo com Bacen (2014), as variáveis de controle são utilizadas como proxies para choques, como por 

exemplo, mudanças no preço internacional do petróleo (em reais) e o descasamento entre preços no atacado e no 

varejo. 
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E assim, ao comparar o conjunto de equações postuladas por Bogdanski, Tombini e 

Werlang (2000) e o conjunto que é utilizado atualmente pelo Banco Central, tem-se que, nos 

dias atuais, tais equações, com exceção da função de reação do Banco Central, exibem uma 

composição melhorada e compatível com a atual conjuntura econômica do país, que difere em 

alguns pontos do modelo inicial, mas que é importante para uma análise mais precisa.  

Um bom exemplo deste aprimoramento é a inserção definitiva da expectativa da 

inflação futura na curva de Phillips. Tal variável já era tida como importante pelos autores que 

propuseram o modelo original, porém os mesmos aconselhavam a não utilizá-la devido às 

dificuldades que se tinham na época para obtê-la, como foi exposto acima. Atualmente esta 

variável é mais acessível, tanto através da pesquisa realizada pelo sistema do Banco Central 

de expectativas de mercado, que coleta as expectativas dos agentes
8
, quanto por meio de 

técnicas que estimam as expectativas de inflação por meio de modelos autorregressivos
9
.  

Dentre as equações que compõem os modelos estruturados por Bogdanski, Tombini e 

Werlang (2000), que já foram expostas, e que são utilizadas até hoje pelo Banco Central, a 

equação de demanda agregada, a de oferta agregada e a que expressa uma regra de política 

monetária são consideradas as principais. Na verdade há um consenso em torno destas três 

equações, conhecido como “Novo Consenso Macroeconômico” que aceita uma estrutura 

baseada nas mesmas como guia para as decisões dos Bancos Centrais. 

De acordo com Goodfriend (2004), o “Novo Consenso Macroeconômico” se formou 

por meio do embate de ideias e dos avanços obtidos entre os economistas Novo-Clássicos e 

Novo-keynesianos. Taylor (1997 e 2000) mostra que os cinco pontos principais desta 

consonância macroeconômica postulam que: i) o produto real de longo prazo é determinado 

pelo lado da oferta por meio de deslocamentos da função de produção; ii) não há trade off 

entre inflação e desemprego no longo prazo, de modo que a política monetária afeta a 

inflação, mas é neutra em relação às variáveis reais no longo prazo; iii) existe um trade off 

entre inflação e desemprego no curto prazo, tal trade off é devido em grande parte a rigidez 

temporária de preços e salários; iv) as expectativas de inflação e as decisões de política futura 

são endógenas e quantitativamente significantes; v) as decisões de política monetária devem 

                                                
8 De acordo com Marques, Fachada e Cavalcanti (2003) a pesquisa de expectativas de mercado teve início em 

maio de 1999 quando cerca de cinqüenta consultorias e instituições financeiras forneciam suas projeções anuais 

para os principais índices de preço e para o crescimento do PIB. Atualmente esta pesquisa se sofisticou e 

incorporou um número maior de variáveis e instituições pesquisadas, e agora os dados coletados são mensais, 

trimestrais e anuais e estão disponíveis on line no site: https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico. 
9 É importante pontuar que existem alguns estudos que tentam verificar a superioridade ou não das previsões da 

pesquisa Focus sobre as técnicas de previsão por meio de modelos autorregressivos, como o de Lima e Alves 

(2011). E também estudos que tentam avaliar o desempenho das pesquisas brasileiras que medem as expectativas 

de preços como o de Carvalho e Minella (2012). 
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ser embasadas por funções de reação nas quais a taxa de juros nominal de curto prazo 

(instrumento de política) deve ser ajustada em reação aos eventos econômicos. 

Complementando a lista acima, Blinder (1997) expõe os seguintes princípios, que 

segundo sua visão, devem estar presentes dentro do consenso macroeconômico: i) preços e 

salários são determinados no curto prazo por equações do tipo Phillips; ii) no curto prazo o 

produto é determinado pela demanda; iii) a demanda agregada responde diretamente à política 

fiscal e é sensível aos juros, logo é sensível a política monetária; iv) o crescimento do produto 

e a taxa de desemprego são ligados pela Lei de Okum
10

. 

Por fim, dada a importância da curva de Phillips, da curva IS e da regra de condução 

da política monetária similar à de Taylor, tanto para a macroeconomia quanto para a avaliação 

empírica deste trabalho, faz-se importante expedir uma exposição um pouco mais 

aprofundada de cada uma, de modo a esclarecer e detalhar as relações que as mesmas 

expressam e a evolução pela qual passaram. 

 

3.1 A curva de Phillips e o seu papel 

Segundo Schwartzman (2006, pag. 138), a relação proposta pela curva de Phillips 

pode ser chamada de relação estrutural, pois “depende apenas de parâmetros 

comportamentais, tecnológicos e institucionais da economia em questão”. O autor ainda 

lembra que tais relações são de suma importância na efetivação da política macroeconômica, 

já que modificam o ambiente em que os agentes econômicos tomam suas decisões. Arruda, 

Ferreira e Castelar (2011) também salientam a importância da curva de Phillips para 

representar o lado da oferta da economia dentro de modelos macroeconômicos.  

Durante seu processo de evolução, a curva de Phillips contou com importantes 

contribuições de economistas monetaristas, como Phelps (1967) e Friedman (1968), passando 

pelos novos clássicos, como Lucas (1973), e pelos novos keynesianos, como Fischer (1977).  

De acordo com Blanchard e Galí (2005) a chamada nova curva de Phillips keynesiana 

(NKPC), originalmente proposta por Calvo (1983), que compõe atualmente o modelo de 

pequeno porte utilizado pelo Banco Central, tem a seguinte formulação básica: 

   *)1( yyE                                 (9) 

Em que   é a inflação, )1(E é a expectativa de inflação formulada em t para o 

período t+1, y é o logaritmo do produto, 
*y é o logaritmo do produto potencial e  *yy   é o 

hiato do produto. Blanchard e Galí (2005) mostram que na equação (9) quando a inflação está 

                                                
10 Lei de Okun: relaciona a taxa de desemprego da economia com o hiato da produção. 
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estabilizada, o hiato do produto também estará, sendo que tal propriedade é conhecida como 

“coincidência divina”. 

Segundo Correia e Pereima (2011) a argumentação novo keynesiana consiste em 

argumentos que ratificam a existência de rigidez nominal nos preços, que são baseados nos 

custos operacionais que incidem sobre as empresas, quando estas aumentam seus preços. 

Logo, neste caso a rigidez nominal pode ser explicada por “custos de menu”, além da 

escalonagem de contrato. Esta última decorreria do fato que os contratos reajustam os preços 

em diferentes períodos de tempo e da racionalidade limitada, associada à incapacidade real da 

empresa em obter informações perfeitas, como por exemplo, a respeito da tomada de decisão 

das outras empresas. 

Por fim, deve-se ressaltar que ainda se discutem modificações e hipóteses relacionadas 

à curva de Phillips, dentre estas, pode-se citar a suposição de não linearidade de tal curva, 

como mostram Arruda, Ferreira e Castelar (2011) que citam autores como Tambakis (1998) e 

Bean (2000) que acreditam que a curva de Phillips é convexa, autores como Stiglitz (1997) e 

Eisner (1997) que são a favor da hipótese de que a curva de Phillips é côncava e ainda autores 

como Filardo (1998) que acreditam que a curva aqui discutida seja uma combinação entre 

uma curva côncava e uma curva convexa. Além de Mishkin (2007), que expõe que a curva de 

Phillips apresenta um formato mais horizontal. 

 

3.2 A curva IS e o seu papel  

Dentro do “Novo Consenso Macroeconômico”, a curva IS é utilizada para representar 

a demanda agregada. A curva LM, que tradicionalmente compunha-se com a curva IS para 

determinação da demanda agregada, foi afastada nesse novo contexto teórico
11

.  

Santos e Holland (2008) pontuam que a curva IS tem recebido pouca atenção, dado 

que os estudos empíricos a seu respeito são raros. De maneira genérica, a curva IS expressa a 

relação entre a taxa real de juros e o hiato do produto, representando assim o canal básico de 

transmissão da política monetária para a inflação (SANTOS E HOLLAND 2008). Por meio 

de tal curva pode-se avaliar como a política monetária influencia o movimento da inflação no 

futuro. 

Seguindo a apresentação inicial de Calvo (1983) e Fuhrer e Rudebusch (2004), tem-se 

que a formulação mais simples da curva IS, pode ser representada da seguinte forma: 

                                                
11

 Romer (2000) faz uma crítica direta ao modelo IS-LM dizendo que falta a este uma fundamentação 

microeconômica e um papel para as expectativas.  
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     11 tttttt EiyEy   (10) 

Em que ty é o hiato do produto, ti  é a taxa nominal de juros, 1ttE  é a expectativa de 

inflação, σ representa a elasticidade intertemporal do consumo e η é o termo de erro. Pela 

equação (10), percebe-se que a formulação inicial da curva IS não contempla variáveis que 

representam o governo, o setor externo, nem os bens de capitais ou bens duráveis, logo só é 

válida para economias que não possuem tais elementos (FUHRER e RUDEBUSCH, 2004). 

Fuhrer e Rudebusch (2004) ressaltam que a formulação exposta na equação (10) 

apresenta alguns problemas, já identificados por diversos autores, no momento de combinar 

as principais características dinâmicas dos dados agregados e por isso surgiu a necessidade de 

desenvolver modelos conhecidos como “híbridos”, cujo objetivo é generalizar a formulação 

inicial. 

Sendo assim, novas composições da curva IS foram surgindo com a finalidade de 

melhorar a formulação inicial e de trazer para esta, elementos que tornem seu uso válido para 

economias reais. Dentre os fatores que devem ser considerados na construção de uma curva 

IS, Fuhrer e Rudebusch (2004) e Santos e Holland (2008) pontuam que deve-se ponderar: i) 

que o hiato do produto também é função do hiato do passado e não apenas da esperança que 

se tem para o hiato no futuro; ii) que existe uma defasagem entre uma variação na taxa de 

juros e a resposta plena do hiato a tal movimentação e iii) que no caso de uma economia 

aberta, a curva IS também deve considerar as mudanças na taxa de câmbio real. 

Para o caso específico do Brasil, existem diversos estudos que adaptam a formulação 

da curva de demanda agregada, de acordo com o objetivo pretendido e com as especificidades 

da economia brasileira.  

Amaral e Oreiro (2008) acrescentam o efeito riqueza na formulação da curva IS que 

utilizam, pois assumem que este pode ser considerado um dos canais de transmissão da 

política monetária, buscando desta forma obter o impacto da taxa de juros sobre o produto por 

meio da riqueza financeira. Bonomo e Brito (2002) constroem uma IS antecipativa, em que o 

produto atual depende da expectativa de produto futuro e que abriga em sua formulação uma 

variável que representa o câmbio real. Carneiro e Wu (2003) dentre as várias estimações que 

realizam para a curva IS, incluem em uma delas a taxa de crescimento do PIB dos EUA. 

Santos e Holland (2008) inserem na curva IS a taxa de câmbio real, os termos de troca e uma 

medida de demanda agregada global, como forma de contemplar a participação do setor 

externo na economia. 
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Nas últimas décadas, como já foi frisado anteriormente, tem prevalecido um novo 

consenso macroeconômico, dentro deste contexto e segundo Goodhart e Hofmann (2005) a 

versão teórica da curva IS Novo Keynesiana (que tem sido ultimamente a ferramenta padrão 

para a análise de política monetária) é puramente prospectiva (forward looking), porém em 

aplicações empíricas tem-se usado as expectativas passadas (backward looking) de modo a 

obter a resposta defasada do produto em relação às medidas de política monetária. Esta última 

formulação da curva de IS compõe atualmente o modelo de pequeno porte utilizado pelo 

Banco Central, que como já foi ressaltado também é de grande interesse para este trabalho. 

Antes de finalizar esta subseção, faz-se importante explicar o porquê do não uso da 

curva LM, que representa a relação positiva entre produção/produto e taxa de juros, tomando 

por base a relação entre oferta monetária e preferência por liquidez. De acordo com Romer 

(2000) o modelo IS-LM foi, por mais de meio século, a ferramenta central de ensino e pratica 

da macroeconomia. 

  Segundo as explicações fornecidas por Goodfriend (2004) a respeito do progresso da 

teoria que está por de trás das políticas monetárias, pode-se dizer que a substituição da curva 

LM está no bojo do que se considera o “Novo Consenso Macroeconômico”, já explicado por 

este trabalho.  

Romer (2000) salienta que no modelo tradicional IS-LM, a curva LM e a suposição de 

que o Banco Central tem como alvo uma meta monetária, podem ser substituídos, sem 

nenhum problema, pelo pressuposto de que Banco Central segue uma meta para a taxa de 

juros real, o que segundo o autor torna o tratamento da política monetária mais fácil, 

minimizando a quantidade de simultaneidade e dando origem a uma dinâmica simples e 

razoável. 

Aliás, Romer (2000) e Blanchard (2008) consideram o modelo composto pela curva de 

Phillips, além de uma curva IS e uma regra de política monetária, simples, analiticamente 

convincente e bom substituto para o modelo IS-LM. 

Logo, é com base no novo consenso exposto acima e nas críticas direcionadas ao 

modelo IS-LM, que se deixou de utilizar a curva LM, quando a intenção é analisar o 

equilíbrio macroeconômico. 

 

3.3 A função de reação do Banco Central e o seu papel 

A função de reação do Banco Central, também conhecida como regra de condução da 

política monetária similar à de Taylor, traz a taxa de juros como o principal instrumento de 

política monetária a ser usado com vistas a manter a inflação dentro das metas estipuladas.  
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Taylor (1993) chegou a uma regra que uniu, de maneira bem simples, os estudos mais 

recentes da época. Tal autor pontua em seu trabalho que a melhor maneira de se obter bons 

resultados no que tange à inflação e ao crescimento econômico é por meio de regras claras e 

críveis de política monetária. Para este autor, boas regras de política monetária tipicamente 

devem postular que a taxa básica de juros deve mudar em resposta às variações nas taxas de 

crescimento de preço ou de renda real. 

Taylor (1993) propôs uma regra, que ele mesmo ressaltava que não era um consenso 

no que se referia ao tamanho dos coeficientes, mas que era útil para representar como uma 

norma de política monetária deveria ser além de não ter uma estrutura complexa. Para Soares 

e Barbosa (2006), a regra de Taylor apesar de ser simples e de fácil manipulação, representa 

bem processos econômicos de ordem mais complexa, permitindo a estimação da taxa básica 

de juros da economia com razoável exatidão. 

Tal regra tem basicamente a seguinte formulação: 

2)2(5.05,0  pypr   (11) 

em que r representa a taxa de juros básica do Banco Central, que é uma taxa de juros de curto 

prazo, p é o desvio da inflação em relação à sua expectativa e y é o desvio do PIB em relação 

à sua meta. 

Dentre os trabalhos que estimam uma regra de política monetária similar à de Taylor 

para a economia brasileira, o desenvolvido por Minella et al. (2003), que é um dos que mais 

se destaca, estima a seguinte função de reação do Banco Central: 

1413
*

20111 )()(1(   ttjtjtttt eyEii   (12) 

em que: ti é a taxa Selic decidida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), ty é o 

hiato do produto calculado como a diferença entre o PIB real (foi usado como proxy desta 

variável a produção industrial mensal ajustada sazonalmente) e o potencial (obtido pelo filtro 

HP), 1 te é a variação na taxa de câmbio nominal, jttE   é a expectativa de inflação e 

*
jt é a meta de inflação. Para medir o desvio da expectativa de inflação em relação à meta 

( jttE  -
*

jt ), os autores usam uma média ponderada para os desvios da expectativa de 

inflação em relação à meta para o ano presente e para o ano seguinte, onde os pesos são 

inversamente proporcionais ao número de meses restantes do ano, como mostra a equação 

(13): 
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em que jD é a medida do desvio da expectativa de inflação em relação à meta, j indica o mês 

e t indica o ano, tjE  e 1tjE  são respectivamente a expectativa de inflação no mês j para a 

inflação no ano t e a expectativa no mês j para a inflação no ano t+1. E *
t  e *

1t são 

respectivamente a meta de inflação para o ano t e a meta de inflação para o ano t+1. Os 

autores utilizam este cálculo para obter uma única medida do desvio da expectativa de 

inflação em relação à meta de inflação, já que no Brasil as metas são definidas no presente 

para os dois anos seguintes. Para a estimação da função proposta por Minella et al. (2003), são 

utilizadas duas fontes para as expectativas da inflação: as previsões de inflação estimadas pelo 

Bacen e publicadas nos Relatórios de Inflação e as expectativas obtidas por meio das 

pesquisas que o Banco Central realiza entre as instituições financeiras e as firmas de 

consultoria.  

Os autores estimam três especificações diferentes para a função de reação apresentada 

pela equação (12): i) apenas com a Selic e o desvio da expectativa de inflação; ii) com a Selic, 

o desvio e o hiato do produto e iii) com a Selic, o desvio, o hiato e a variação na taxa de 

câmbio nominal. Os dados compreendem o período de julho de 1999 a junho de 2002. 

Os resultados obtidos por Minella et al. (2003) mostram que independentemente da 

fonte das expectativas, o Banco Central reage fortemente a elas, o que mostra, segundo os 

autores, que a condução da política monetária esta assentada sobre uma base forward-looking 

e responde às pressões inflacionárias de maneira gradual. Já no que tange ao hiato do produto, 

os autores ressaltam que este apresenta coeficiente estimado com o sinal inverso ao esperado 

em todas as especificações estimadas e em apenas uma delas (com a expectativa retirada dos 

Relatórios de Inflação e sem a presença do câmbio) o coeficiente é estatisticamente 

significante. Os autores concluem então que os choques de oferta fazem com que a inflação 

aumente e o produto diminua. Já no que diz respeito à taxa de variação do câmbio, toda vez 

que esta é inserida na função juntamente com o hiato do produto, seu coeficiente se torna não 

significante, pois segundo os autores os choques externos tendem a gerar pressões 

inflacionárias ao mesmo tempo em que tendem a reduzir o produto da economia, pelo menos 

no curto prazo. 

Holland (2005) estima uma função de reação composta pela taxa básica de juros Selic, 

pela expectativa da inflação, pelo hiato do produto (obtido por meio da produção industrial 

ajustada sazonalmente) e pela taxa de câmbio real, com dados que vão deste de julho de 1999 
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a janeiro de 2005, por meio do Método dos Momentos Generalizados (GMM). Os principais 

resultados encontrados por Holland (2005) mostram que a expectativa de inflação tem 

coeficientes estimados grandes e significativos, o que demonstra que esta variável é 

importante para a definição da Selic. Os valores encontrados para os coeficientes do hiato 

apresentaram sinal inverso ao esperado e aqueles estimados para o câmbio real não se 

mostraram significativos. 

Pagano e Rossi Junior (2009) estimam duas funções de reação para o Banco Central, 

uma linear e outra não linear; em ambas as versões os autores utilizam a taxa de juros nominal 

que o Banco Central deseja implementar, a taxa de juros nominal de equilíbrio da economia, o 

desvio da inflação esperada para k períodos em relação à meta de inflação (os autores utilizam 

a expectativa de inflação obtida por meio da pesquisa Focus e usam o mesmo cálculo que 

Minella et al.(2003) fazem para encontrar o desvio), e o hiato do produto, além de um termo 

de ajustamento parcial. O método de estimação linear empregado foi o dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) e para a estimação não linear foi empregado o modelo de 

transição suave (Smooth Transition Regressions-STR), por meio dos quais foram analisados 

dados mensais que vão de julho de 2000 a agosto de 2008. Com a estimação do modelo linear 

e do modelo não linear os autores encontram que o Banco Central respeita o princípio de 

Taylor, já que os resultados indicam que diante da elevação da inflação esperada, o Bacen 

eleva a taxa de juros nominal mais que proporcionalmente, com a finalidade de elevar a taxa 

de juros real, já o coeficiente associado ao hiato do produto apresentou valor menor do que o 

associado com a inflação.  

Modenesi (2011) estima uma regra de Taylor para a economia brasileira do tipo 

backward-looking, ou seja, com a inflação defasada. Além disso, divide a variação do IPCA 

em inflação livre e administrada, assim como fazem Figueiredo e Ferreira (2002). O autor 

ainda inclui em seu modelo a taxa Selic efetiva e o hiato do produto obtido por meio da 

produção industrial. O autor faz uso de dados mensais entre janeiro de 2000 e dezembro de 

2007 e estima o modelo pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Em relação 

ao hiato do produto o autor encontra um coeficiente significativo a 10% e com o sinal 

esperado, porém com um valor pequeno. Além disso, o autor encontra uma reação maior da 

Selic frente aos preços livres em comparação aos preços administrados. 

Por fim, pode-se citar Nobre e Moreira (2014) que estimam uma função de reação do 

tipo forward looking para a economia brasileira, composta pela taxa Selic fixada pelo 

COPOM, pelo desvio do produto industrial em relação ao produto industrial potencial, pelo 

desvio da inflação acumulada nos últimos 12 meses, pelo desvio da expectativa de inflação 
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acumulada e pelo câmbio real. Para estimar a função proposta os autores também utilizam o 

método de Minimos Quadrados Ordinários (MQO) para o período de janeiro de 2005 a julho 

de 2012. Os autores encontram que a taxa de câmbio, o hiato do produto e o desvio da 

expectativa de inflação não são significativos estatisticamente, apenas o desvio da inflação e o 

componente autorregressivo da Selic se mostram relevantes estatisticamente. O maior 

coeficiente encontrado foi o do componente autorregressivo da taxa de juros, que representa a 

inércia desta variável, seguido pelo coeficiente do desvio da inflação. 

 

3.4 Os choques de oferta e a política monetária brasileira 

Nesta subseção será exposta brevemente a relação entre os choques de oferta 

provocados pelos preços das commodities e a política monetária brasileira. Antes de avaliar 

tal ligação, é importante observar a trajetória dos preços das commodities, bem como a do 

índice de preço que mede a inflação brasileira. A figura 1 mostra a relação entre a evolução 

do índice oficial de inflação no Brasil (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA) e a 

do índice de preços das commodities calculada pela Thomson Roiters, o CRB spot
12

, que 

abrange preços de produtos vegetais, animais e metais. Percebe-se que há uma tendência 

positiva importante relacionando as duas variáveis, entre 2002 e 2014, sendo que o índice 

CRB apresenta uma variação maior, com picos de alta entre 2007/2008 e durante o ano de 

2011, imprimindo ao longo do período analisado uma trajetória ascendente, que é seguida 

pelo IPCA. Desta forma, a Figura 1 apresenta uma primeira evidência da relação que pode 

existir entre os preços das commodities e a inflação brasileira. 

                                                
12 O índice de preço CRB spot, calculado pela Thomson Reuters, é composto por quatro grupos diferentes de 

commodities, o primeiro é formado por petróleo bruto, petróleo de aquecimento e gasolina, sendo que seu peso 
no índice é de 33%. O segundo grupo inclui gás natural, milho, soja, boi gordo, alumínio e cobre e tem peso de 

42% no índice. O terceiro grupo é constituído por açúcar, algodão, café e cacau e tem peso de 20% no índice. E 

por fim o quarto grupo é composto por níquel, trigo, suínos, suco de laranja e prata e tem um peso de 5% no 

índice (THOMSON REUTERS, 2013). 
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Figura 1 - Comparação entre IPCA e CRB spot 
Fonte: IPEA e Thomson Roiters 

 

Por meio da Figura 2, é possível verificar que a evolução dos índices de preço CRB’s 

spot
13

 calculados separadamente para o petróleo, para os alimentos e para os metais 

apresentam trajetórias semelhantes, indicando que o fenômeno da comovimentação, já tratado 

neste trabalho, se faz presente. É importante ressaltar que essa movimentação, relativamente 

sincronizada, é gerada nos mercados internacionais e internalizada no mercado doméstico 

brasileiro. Ademais, através da Figura 2 é possível verificar que no final do período analisado, 

mais especificamente a partir de 2012, há a manutenção dos índices em níveis um pouco mais 

baixos, devido à desaceleração da economia mundial, inclusive da economia chinesa. 

                                                
13 É relevante frisar que um índice de preço spot se refere a um índice construído com preços pelos quais os 

produtos, no caso em questão as commodities, foram vendidas para entrega imediata. 
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Figura 2 - Trajetórias das categorias do índice de preço de commodities CRB 
Fonte: Thomson Roiters 

 

Dados os comovimentos que os preços das diferentes commodities apresentam (Figura 

2) e sua possível relação com a taxa de inflação (Figura 1), faz-se importante analisar o 

comportamento da política monetária brasileira perante os choques provocados pela 

movimentação de tais produtos básicos. 

Analisando os relatórios de inflação desde a sua primeira publicação, é possível 

perceber que a política monetária brasileira mantém seu foco de atuação sobre a demanda 

agregada da economia. Tal fato fica claro em inúmeras passagens ao longo de todos os 

exemplares desta publicação trimestral, como por exemplo, na publicação de março de 2000, 

quando é afirmado que: “O mecanismo principal de transmissão da política monetária para a 

inflação opera pelo canal da demanda agregada” (BACEN, 2000a, p.09). E na publicação de 

dezembro de 2002: 

No caso de choques de oferta (também conhecidos como choques de custo) também 

temos seguido a recomendação tradicional: o impacto direto sobre o nível de preços 

é acomodado (ou seja, não provoca resposta da política monetária), mas se 

combatem os efeitos secundários (ou inerciais) do choque (BACEN, 2002, p.114). 

 

No trecho acima, o que é descrito como recomendação tradicional, nada mais é do que 

agir contra os choques de demanda na sua totalidade e interferir apenas nos efeitos 

secundários dos choques de oferta, já que estes na maioria das vezes são considerados como 

transitórios. Esta é uma máxima que desde a implantação do Regime de Metas até os dias 

atuais é sempre colocada em prática quando se observa a ocorrência de algum choque de 
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oferta, e isso também pode ser comprovado por meio diversos trechos dos vários volumes dos 

relatórios de inflação.  

Em praticamente todos os relatórios publicados até o período recente, é possível 

encontrar afirmações reforçando a ideia de que os choques de oferta, como os agrícolas, são 

transitórios, como por exemplo, no relatório de inflação de junho de 2000, onde é ressaltado 

que os efeitos dos choques de oferta, sendo temporários, dissipam-se com rapidez e alteram 

pouco as expectativas.  (BACEN, 2000a). Logo, o aumento do nível de preços, provocado 

pela elevação nos preços dos alimentos, são comportados/incorporados pelos intervalos 

estipulados para as metas de inflação (BACEN, 2000c). Desta maneira, observa-se que apenas 

os efeitos secundários dos choques de oferta são alvos da política monetária, que acaba por 

atuar no sentido de impedir que estes não se propaguem, como pode-se ler na página oito do 

relatório de setembro de 2001. 

Aqui é importante salientar a opinião contrastante de Gordon (1984), que acredita que 

mesmo que os choques de oferta provoquem aumentos temporários na inflação, tal elevação 

do nível de preços não acontece sem custos de bem-estar. 

Também é relevante ressaltar que a reação do Banco Central brasileiro perante um 

choque de oferta é parecida com a dos Bancos Centrais de outros países que também utilizam 

o Sistema de Metas de Inflação. Tachibana (2013) mostra em suas análises que nos casos da 

Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Suécia e Reino Unido, após a adoção do Regime de Metas, 

os Bancos Centrais passaram a ter repostas acomodativas diante dos choques de oferta, ao 

contrário do que se dava no período anterior a esse regime. Porém, é importante lembrar que 

os países analisados por Tachibana (2013) não apresentam sinais importantes de indexação na 

economia, logo os efeitos dos choques de oferta provavelmente não são repassados para o 

resto da economia na mesma intensidade que no caso brasileiro, isso porque de acordo com 

Oliveira (2010), a indexação financeira no Brasil ainda não foi eliminada. 

Um dos possíveis motivos que explica o controle da inflação pelo lado da demanda e o 

não controle dos efeitos primários dos choques de oferta, pode ser o fato de que combater 

estes efeitos primários é muito oneroso em termos de nível de atividade. Isso porque os 

formuladores de política têm que lidar com o trade off entre estabilizar o produto ou a 

inflação (BACEN, 2011a). E assim acaba-se seguindo a prescrição de não reagir aos efeitos 

primários dos choques de oferta: “A teoria recomenda que, na presença de choques negativos 

de oferta, a política monetária ótima não reaja aos efeitos de primeira ordem (efeitos 

primários)” (BACEN, 2011a, p.96/97). 
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É importante citar aqui que para fugir de tal trade off muitos países acabam utilizando 

como medida para os níveis de preços, o núcleo da inflação, pois, segundo Aoki (2011), 

muitos acreditam que o núcleo da inflação é uma boa medida, já que exclui flutuações nos 

preços da energia e dos alimentos, que são considerados movimentos transitórios, visto que 

são causados por choques temporários e específicos. Porém, Frankel (2006) argumenta que o 

núcleo da inflação não é um conceito bem compreendido entre a população em geral, logo, 

esta não se sente tranquila quando as autoridades dizem que não se deve preocupar com os 

elevados preços dos alimentos e da energia. 

Ainda tratando dos choques de oferta, mas agora daqueles provocados especificamente 

pela variação dos preços das commodities, tem-se que apenas no relatório de março de 2003 é 

que as commodities “ganharam” um espaço propriamente dito na publicação do Banco 

Central. Até então, em todas as passagens em que se tratava de um choque de oferta, este era 

relacionado principalmente com os preços dos alimentos in natura, dos alimentos em geral, 

dos produtos agrícolas ou do preço dos combustíveis, que são termos sinônimos de 

commodities, comercializados dentro do país, sem ainda fazer menção ao comércio mundial 

comum dos mesmos e sem relacionar seus preços internos e externos. A partir de 2003 é que 

paulatinamente passou-se a dar cada vez mais ênfase para a movimentação e a correlação dos 

preços nacionais e internacionais das commodities citando pela primeira vez informações a 

respeito do índice de preços de commodities CRB (Commodity Research Bureau) (BACEN, 

2004, p.39). E somente no último relatório do ano de 2010 é que foi apresentado o Índice 

Commodities Brasil (IC-Br), criado com o objetivo de distinguir a parte das variações de 

preços das commodities nos mercados externos que é importante para a dinâmica da inflação 

interna do país. 

Segundo BACEN (2010b) os efeitos da variação nos preços das commodities sobre o 

nível de preços da economia se dissipam no decorrer de poucos meses, tal afirmação é 

justificada pelo Banco Central por meio de cálculos realizados, em que é feita a exclusão dos 

efeitos parciais e totais da variação do índice de commodities da variação do IPCA.  

Porém, ao mesmo tempo, as autoridades reconhecem que a inflação sofre influência de 

choques de oferta: “A trajetória recente do indicador ratifica a visão de que houve 

contribuição significativa, nos últimos meses, da elevação dos preços das commodities para a 

aceleração do IPCA” (BACEN, 2010b, p.61). Admitindo assim, que isso pode dificultar a 

convergência da inflação para o centro da meta estipulada e isso pode ser verificado 

principalmente nos relatórios mais recentes. 
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Outro fato que corrobora a maior importância dispensada aos choques de oferta é a 

inclusão destes na decomposição do IPCA, realizada pela primeira vez no relatório de março 

de 2011, passando então a variação do IPCA a ser decomposta em variação cambial, inércia 

associada à parcela da inflação que excedeu a meta acumulada a partir do último trimestre do 

ano anterior, diferença entre as expectativas de inflação dos agentes e a meta, choque de 

oferta, inflação dos preços livres, excluídos os efeitos dos quatro itens anteriores e inflação 

dos preços administrados por contratos e monitorados, retirando-se os efeitos dos dois 

primeiros itens. Neste mesmo relatório são citados dados referentes à porcentagem da inflação 

brasileira explicada pelo componente “choque de oferta”, sendo tal porcentagem maior do que 

25% para o ano de 2004, 2007, 2008 e 2010, ao passo que em 2008 tal porcentagem chegou a 

47,6% (BACEN, 2011a). 

Já no relatório de junho de 2011, as autoridades monetárias expressam o seu pleno 

conhecimento do contínuo aumento dos preços das commodities a partir de 2002 e creditam 

tal trajetória às restrições na oferta, à depreciação do dólar e em especial a expressiva 

evolução da demanda mundial, fruto do crescente consumo de alimentos por parte das 

principais economias emergentes, além do uso de grãos para a obtenção de biocombustíveis. 

Soma-se a isso os grandes investimentos em infraestrutura e na construção civil, aliadas a 

ampliação da produção de bens de consumo duráveis nas principais economias emergentes, 

que contribuem para e elevação dos preços das commodities metálicas e energéticas (BACEN, 

2011b). Aliás, é interessante pontuar que tais explicações são as mesmas que vários 

estudiosos do assunto utilizam, mas que por outro lado Frankel e Rose (2009) denominam de 

populares no sentido de não fornecerem uma boa explicação para o movimento dos preços das 

commodities, como já foi discutido anteriormente por este trabalho. 

 É possível perceber, em conclusão, a importância e o destaque que os preços das 

commodities ganharam nos relatórios ao longo dos anos, o que é um reflexo direto da 

relevância cada vez maior que estes preços passaram a ocupar na economia brasileira. Tanto 

que este processo levou o Banco Central à criação do IC-Br, um indicador com uma estrutura 

de ponderação desenvolvida com a finalidade de medir o impacto das mudanças nos preços 

das commodities sobre a inflação ao consumidor brasileiro. 
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4 DADOS E METODOLOGIA 

 

Baseado no modelo de Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) e em sua versão 

utilizada atualmente pelo Bacen, que incorpora as modificações necessárias para tornar tal 

modelo aderente à atual realidade econômica brasileira, e considerando as equações que 

compõem o Novo Consenso Macroeconômico, o presente trabalho irá estimar uma Curva de 

Phillips, do lado da oferta, e uma Curva IS, do lado da demanda, além de uma regra de 

condução da política monetária semelhante à de Taylor, de modo a contemplar o objetivo 

geral proposto de avaliar a participação dos choques de oferta, provocados pelas variações nos 

preços das commodities, na economia brasileira e a atuação da política monetária perante os 

mesmos. Para capturar as relações dinâmicas entre as variáveis consideradas, o modelo será 

estimado por meio de Vetores Autorregressivos com Correção de Erro na sua versão 

estrutural (SVEC).  

Neste capítulo serão expostos os dados, as equações que serão estimadas, bem como 

os procedimentos econométricos empregados. 

 

4.1 Equações e dados utilizados 

Com base na discussão teórica sobre choques de oferta e sua relação com os níveis de 

inflação e com a política monetária, apresentam-se a seguir as equações - curva de Phillips, 

curva IS e função de reação do Bacen - a serem estimadas.  

 

4.1.1 Curva de Phillips 
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Nessa expressão,   é a inflação medida pelo IPCA, crb é o índice de preço de 

commodities expresso em dólares, que representa o choque de oferta dentro da equação
14

, e é 

a taxa de câmbio nominal, exp é a expectativa atual da inflação futura (inflação do mês 

seguinte), h é o hiato do produto, prodtrab é uma medida da produtividade do trabalho, j é o 

número de defasagens consideradas para cada variável, e  é o termo de erro.  

A curva de Phillips exposta acima apresenta algumas diferenças em relação à que é 

atualmente utilizada pelo Banco Central do Brasil. A primeira diz respeito à medida de 

inflação utilizada: neste estudo, optou-se por usar o índice cheio da inflação que compreende 

                                                
14

 É importante ressaltar que o índice de preço de commodities CRB foi utilizado neste trabalho em detrimento 

do índice de preço de commodities IC-Br calculado pelo Banco Central, com vistas a seguir a formulação da 

curva de Phillips que o Banco Central usa em suas análises.  
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os preços livres e os preços administrados assim como faz Schwartzman (2006), ao invés de 

um índice que mede apenas a inflação dos preços livres. Isso porque pretende-se captar 

inclusive possíveis efeitos que os choques de oferta possam provocar nos ajustes de preços 

administrados. 

Outra diferença é a presença, neste trabalho, da taxa de câmbio, já que como nesta 

equação foi utilizado o índice de commodities em dólares, faz-se necessária a presença da taxa 

de câmbio. Essas variáveis provavelmente interagem entre si, principalmente na direção das 

commodities para o câmbio, como aponta Ono (2014).  

Uma terceira diferença é a presença, neste estudo, da variável “produtividade do 

trabalho” que entra na equação para representar possíveis efeitos dessa variável sobre a taxa 

de inflação através das variações que possa causar nos custos das firmas.
15

 

Para a estimação da equação de Phillips foram utilizados dados mensais que vão de 

março de 2002 a abril de 2014
16

. Todas as variáveis foram transformadas em índice com o 

ano base em março de 2002. Conforme propõem Bogdanski, Tombini e Werlang (2000), 

todas as variáveis (índices) foram expressas em logaritmos.  A Tabela 1 apresenta uma 

descrição mais completa de todas as variáveis que integram a curva de Phillips proposta por 

este trabalho: 

Tabela 1- Descrição das variáveis utilizadas na curva de Phillips 

  (continua) 

VARIÁVEIS REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO 

 

IPCA 

 

  

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). 

Fonte: IBGE-IPEADATA 

 

CRB 

 

crb  

Índice de preços Commodity 

Research Bureau (CRB) spot 

em dólares. Fonte: Thomson 

Roiters. 

 

 

 

CÂMBIO 

 

 

 
e  

 

Taxa de câmbio - Livre - Dólar 

americano (venda) - Média de 

período - mensal - u.m.c./US$. 

Série número: 3698. Fonte: 

Sistema de Séries temporais do 

Banco Central. 

 

                                                
15

 Como pode ser notado, a curva de Phillips proposta não contempla em sua formulação a variável desemprego, 
assim como propõem as formulações tradicionais desta curva, mas é importante ressaltar que tal variável se faz 

presente indiretamente por meio do hiato do produto, já que pela Lei de Okun é possível estabelecer relações 

entre o produto e o desemprego. 
16 Este período de tempo foi escolhido devido a disponibilidade de dados da variável que mede a média de horas 

efetivamente trabalhadas por semana, que foi utilizada para a construção da variável “produtividade do 

trabalho”, uma vez que a mesma  estava disponível para o período entre 03/2002 e 04/2014, quando a coleta dos 

dados foi feita. 



 59 

Tabela 1 - Descrição das variáveis utilizadas na curva de Phillips 

(conclusão) 

VARIÁVEIS REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO 

 

 

 

EXPECTATIVA DA 

INFLAÇÃO 

 

 

 
exp  

Expectativa no período 

presente para a inflação em 

t+1. Obtida através da média 

diária dos valores divulgados 

da pesquisa focus para cada 

mês.  Fonte: Sistema de 

Expectativas do Banco Central. 

 

 

 

 

 

 

HIATO DO PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

h  

Para o cálculo do hiato, foi 

utilizada a seguinte fórmula: 

 
alPIBpotenci

alPIBpotenciPIBreal 
 

Em que para representar o PIB 

real foi utilizada a série PIB 

mensal - Valores correntes (R$ 

milhões) - R$ (milhões). Série 

nº 4380 do Bacen
17

. Fonte: 

Banco Central. E o PIB 

potencial foi estimado pelo 

filtro de Hodrick –Prescott
18

. 

 

 

 

 

 

 

PRODUTIVIDADE DO 

TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

prodtrab  

 

 

 

Para o cálculo da 

produtividade do trabalho, foi 

utilizada a seguinte fórmula:  

Prodtrab= PIB/horas trab. 

Onde usou - se o mesmo PIB 

real utilizado no cálculo do 

hiato e a média das horas 

efetivamente trabalhadas por 

semana, pelas pessoas de 10 

anos ou mais de idade, 

ocupadas na semana de 

referência - Todos os trabalhos 

divulgados pelo IBGE, 

Pesquisa Mensal de Emprego. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

                                                
17 O hiato do produto também foi calculado utilizando a produção industrial dessazonalizada (calculada pelo 

IBGE) e com a Utilização da Capacidade Instalada (calculada pela Confederação Nacional da Indústria), porém 

a série que apresentou um melhor ajuste no modelo proposto foi a obtida com o uso do PIB mensal calculado 

pelo IBGE, por isso a mesma foi escolhida para integrar a análise. 
18 Com o filtro Hodrick e Prescott ou simplesmente filtro HP o produto potencial é calculado a partir da 

minimização da soma do quadrado das diferenças entre a série efetiva e a sua tendência de longo prazo, sujeita à 

restrição de que a soma do quadrado das segundas diferenças da tendência deve ser zero. O peso desta última 

restrição, representada por “λ”, pode variar, e o raciocínio é que quanto maior este peso, maior é a tendência que 
a derivada do filtro HP tem de se aproximar de uma reta. Em contraste, quanto menor o peso atribuído à 

“suavização” da tendência, mais esta se aproxima da série original. No caso deste trabalho o peso atribuído a 

suavização foi de 14.400, já que este é o valor padrão sugerido na literatura para séries mensais, como é o caso 

da série utilizada aqui (HODRICK e PRESCOTT, 1997). 
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4.1.2 Curva IS 
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Define-se h como o hiato do produto, r é a taxa de juros nominal medida pela taxa 

referencial - swaps - DI pré-fixada - 360 dias - fim do período, NFSP é a necessidade de 

financiamento do setor público, e é a taxa de câmbio nominal, crb é o índice de commodities 

expresso em dólares, exp é a expectativa presente à respeito da inflação para um mês à frente, 

ocdechina representa o valor das importações de bens por parte dos países da OCDE mais o 

valor das importações de bens por parte da China em dólares, j é o número de defasagens e 

 é o termo de erro. 

Assim como a curva de Phillips, a equação para a curva IS proposta por este estudo 

também tem uma composição que difere em algumas variáveis da equação da curva IS usada 

pelo Bacen. Primeiramente, pode-se destacar o uso da taxa de juros e da taxa de câmbio em 

suas versões nominais (esta última não consta na equação do Banco Central, mas foi 

acrescentada na equação assim como propõem Santos e Holland (2008), nas condições de 

economia aberta) e o acréscimo da expectativa presente da inflação futura, compondo, em 

conjunto com a taxa nominal de juros, a taxa real que integra a curva IS. Outra distinção é o 

uso da necessidade de financiamento do setor público para representar os gastos do governo, 

já que o Bacen utiliza uma medida do superávit primário estrutural. 

Também foi incluído na equação da curva IS o índice de commodities CRB, pois, 

como o Brasil é um grande exportador de commodities, tal variável pode ter impacto direto na 

demanda agregada do país, além disso, como salientam Santos e Holland (2008), países 

exportadores de commodities como o Brasil, estão sujeitos a grandes flutuações em seus 

termos de troca, logo o índice CRB vai funcionar na composição da curva IS como uma 

espécie de proxy para os termos de troca. E ainda no espírito de economia aberta, seguindo 

Santos e Holland (2008), foi acrescentada uma medida da demanda agregada internacional 

representada pelo valor das importações dos países da OCDE mais o valor das importações da 

China.  

Nesta parte, foram utilizados dados mensais assim como na construção da curva de 

Phillips, ou seja, de março de 2002 a abril de 2014, sendo que todas as variáveis também 

foram transformadas em índice com o ano base em março de 2002. A seguir foram tomadas 

na forma de logaritmos. A Tabela 2 mostra uma descrição mais completa de todas as variáveis 

que compõem a curva IS proposta por este trabalho: 

 



 61 

Tabela 2- Descrição das variáveis utilizadas na curva IS 

(continua) 

VARIAVEIS REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

HIATO DO PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

h  

Para o cálculo do hiato, foi 

utilizada a seguinte fórmula: 

 
alPIBpotenci

alPIBpotenciPIBreal 
 

Em que para representar o PIB 

real foi utilizada a série PIB 

mensal - Valores correntes (R$ 

milhões) - R$ (milhões)
19

. 

Série nº 4380 do Bacen. Fonte: 

Banco Central. E o PIB 

potencial foi estimado pelo 

filtro de Hodrick –Prescott
20

. 

 

 

 

JUROS 

 

 

 

r  
 

Taxa referencial - swaps - DI 

pré-fixada - 360 dias - fim de 

período - (% a.a.), divulgada 

pela Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros 

(BM&FBovespa). Fonte: 

IPEADATA 

 

 

NECESSIDADE DE 

FINANCIAMENTO DO 

SETOR PÚBLICO 

 

 

 

NFSP  

NFSP sem desvalorização 

cambial (% PIB) - Fluxo 

acumulado no ano - Resultado 

primário - Total - Setor público 

consolidado - %. Série nº5507 

do Banco Central. Fonte: 

Banco Central do Brasil 

 

 

 

CÂMBIO 

 

 

 
e  

Taxa de câmbio - Livre - Dólar 

americano (venda) - Média de 

período - mensal - u.m.c./US$. 

Série número: 3698. Fonte: 

Sistema de Séries temporais do 

Banco Central. 
 

 

 

                                                
19 O hiato do produto também foi calculado com a produção industrial dessazonalizada (calculada pelo IBGE) e 

com a Utilização da Capacidade Instalada (calculada pela Confederação Nacional da Indústria), porém a série 

que apresentou um melhor ajuste no modelo proposto foi a obtida com o uso do PIB mensal calculado pelo 

IBGE, por isso a mesma foi escolhida para integrar a análise. 
20

 Com o filtro Hodrick e Prescott ou simplesmente filtro HP o produto potencial é calculado a partir da 
minimização da soma do quadrado das diferenças entre a série efetiva e a sua tendência de longo prazo, sujeita à 

restrição de que a soma do quadrado das segundas diferenças da tendência deve ser zero. O peso desta última 

restrição, representada por “λ”, pode variar, e o raciocínio é que quanto maior este peso, maior é a tendência que 
a derivada do filtro HP tem de se aproximar de uma reta. Em contraste, quanto menor o peso atribuído à 

“suavização” da tendência, mais esta se aproxima da série original. No caso deste trabalho o peso atribuído a 

suavização foi de 14.400, já que este é o valor padrão sugerido na literatura para séries mensais, como é o caso 

da série utilizada aqui (HODRICK e PRESCOTT, 1997). 



 62 

Tabela 2 - Descrição das variáveis utilizadas na curva IS 

(conclusão) 

VARIAVEIS REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO 

  

CRB 

 

crb  

Índice Commodity Research 

Bureau (CRB) spot em dólares. 

Fonte: Thomson Roiters. 

 

 

 

EXPECTATIVA DA 

INFLAÇÃO 

 

 

 
exp  

Expectativa no período 

presente para a inflação em 

t+1. Obtida através da média 

diária dos valores divulgados 

da pesquisa focus para cada 

mês.  Fonte: Sistema de 

Expectativas do Banco Central. 

 

 

IMPORTAÇÃO DOS 

PAÍSES DA 

OCDE+CHINA 

 

 

ocdechina  

Valor em dólares das 

importações de bens dos países 

da OCDE
21

 e da China 

(ajustado sazonalmente). 

Fonte: OCDE. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.3 Função de reação do Banco Central 

Para esta função foram realizadas duas estimações: uma mais fiel à formulação inicial 

de Taylor (1993), contendo apenas a taxa de juros, o hiato do produto e o desvio da 

expectativa de inflação em relação à meta; e outra, que além destas três variáveis básicas, 

contém a taxa de câmbio nominal e o índice CRB. Para facilitar a exposição, a primeira será 

chamada de função de reação A e a segunda de função de reação B, ambas são representadas 

respectivamente pela equação (16) e (17): 
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 (17) 

Nessas expressões, i é a taxa de juros SELIC efetiva, D é uma medida do desvio da 

expectativa de inflação em relação à meta, h é o hiato do produto, e é a taxa de câmbio 

nominal, crb é o índice de commodities expresso em dólares, j é o número de defasagens e  é 

o termo de erro. 

                                                
21 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD): é um organismo composto por 34 membros, sendo eles os seguintes países: Alemanha, 

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados 

Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, Republica Tcheca, Suécia, Suíça e 

Turquia. A OCDE atua no alinhamento de políticas e na troca de informações com o objetivo de colaborar para o 

desenvolvimento dos países membros. Fonte: Secretária de Assuntos Internacionais 

http://www.sain.fazenda.gov.br/sobre-a-sain-1/ocde. 
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Para as duas formulações representadas pelas equações (16) e (17), optou-se por 

utilizar o cálculo do desvio da expectativa de inflação em relação à meta, identificado nas 

equações como “D”, da forma como foi proposto por Minella et al. (2003) e já exposto 

anteriormente 
22

. Este desvio fornece uma medida da diferença entre a expectativa de inflação 

e sua meta, levando em consideração que, nos últimos períodos do ano, o peso maior fica com 

as expectativas referentes ao próximo ano em detrimento das expectativas que se tem para a 

inflação do restante do ano corrente, logo toma como base a versão forward-looking da 

expectativa. Vale lembrar que a expectativa de inflação aqui utilizada é aquela obtida pela 

pesquisa Focus, assim como Minella et al. (2003) utilizam em uma de suas formulações. 

A equação (16) é bem próxima da função que o Bacen utiliza atualmente como regra 

de política monetária. A única diferença está na taxa de juros Selic, já que se optou por 

utilizar a taxa efetiva, assim como faz Modenesi (2011), ao invés de utilizar a taxa Selic 

decidida pelo COPOM, assim como faz Minella et al. (2003).  

Por sua vez, a equação (17) difere da utilizada pelo Bacen pois contempla em sua 

estrutura a taxa de câmbio nominal, assim como em uma das formulações propostas por 

Minella et al. (2003) e o índice de preço das commodities, que foi incluído de modo a verificar 

se este índice está exercendo uma influência direta na escolha da taxa de juros. Vale ressaltar 

que na literatura existente para a função de reação do Banco Central do Brasil não foi 

encontrado nenhum registro do uso de um índice de preço de commodities na sua estrutura, 

mas como tal índice é de importância central para a análise aqui proposta, fez-se importante a 

sua inserção. 

Para a construção da equação da regra de política monetária foram utilizados dados 

mensais para o mesmo período e com a mesma freqüência daqueles usados nas outras 

equações. Todas as variáveis também foram utilizadas na forma de logaritmos. A Tabela 3 

mostra uma descrição completa de todas as variáveis que compõem as funções de reação 

propostas por este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Este cálculo foi apresentado pela equação (13) que se encontra exposta no capítulo anterior. 
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Tabela 3- Descrição das variáveis utilizadas nas funções de reação do Banco Central 

VARIÁVEIS REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO 

TAXA SELIC 

EFETIVA 
i  Taxa de juros SELIC- SELIC acumulada no mês 

anualizada - % a.a. Série número: 4189. Fonte: 

Sistema de Séries temporais do Banco Central. 

 

 

 

 

 

DESVIO DA 

EXPECTATIVA 

DE INFLAÇÃO 

EM RELAÇÃO 

À META 

 

 

 

 

 

 

D  

Para o cálculo do desvio, foi utilizada a seguinte 

fórmula:    *
11

*

1212

)12(
 


 ttjttjj E

j
E

j
D   

Em que: j indica o mês e t indica o ano. 

tjE  e 1tjE  são respectivamente a expectativa de 

inflação no mês j para a inflação no ano t e a 

expectativa no mês j para a inflação no ano t+1. E 
*
t  e *

1t são respectivamente a meta de inflação 

para o ano t e a meta de inflação para o ano t+1. As 

expectativas de inflação foram obtidas através das 

médias diárias dos valores divulgados da pesquisa 

focus para cada mês, em relação ao ano corrente e 

para o próximo ano.  Fonte: Sistema de 

Expectativas do Banco Central. E as metas de 

inflação foram obtidas pelo histórico de metas para 

a inflação no Brasil. Fonte: Banco Central do Brasil 

 

 

 

HIATO DO 

PRODUTO 

 

 

 

h  

Para o cálculo do hiato, foi utilizada a seguinte 

fórmula: 
 

alPIBpotenci

alPIBpotenciPIBreal 
 Em que para 

representar o PIB real foi utilizada a série PIB 

mensal - Valores correntes (R$ milhões) - R$ 

(milhões)
23

. Série nº 4380 do Bacen. Fonte: Banco 

Central. E o PIB potencial foi estimado pelo filtro 

de Hodrick –Prescott
24

. 

 

CÂMBIO 

 
e  

Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano (venda) - 

Média de período - mensal - u.m.c./US$. Série 

número: 3698. Fonte: Sistema de Séries temporais 

do Banco Central. 

CRB crb  Índice Commodity Research Bureau (CRB) spot 

em dólares. Fonte: Thomson Roiters. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

                                                
23 O hiato do produto também foi calculado com a produção industrial dessazonalizada (calculada pelo IBGE) e 

com a Utilização da Capacidade Instalada (calculada pela Confederação Nacional da Indústria), porém a série 

que apresentou um melhor ajuste no modelo proposto foi a obtida com o uso do PIB mensal calculado pelo 

IBGE, por isso a mesma foi escolhida para integrar a análise. 
24Com o filtro Hodrick e Prescott ou simplesmente filtro HP o produto potencial é calculado a partir da 

minimização da soma do quadrado das diferenças entre a  série efetiva e a sua tendência de  longo prazo,  sujeita 

à  restrição de que a soma do quadrado das segundas diferenças da tendência deve ser zero. O peso desta última 

restrição, representada por “λ”, pode variar, e a raciocínio é que quanto maior este peso, maior é a tendência que 
a derivada do filtro HP tem de se aproximar de uma reta. Em contraste, quanto menor o peso atribuído à 

“suavização” da tendência, mais esta se aproxima da série original. No caso deste trabalho o peso atribuído a 

suavização foi de 14.400, já que este é o valor padrão sugerido na literatura para séries mensais, como é o caso 

da série utilizada aqui (HODRICK e PRESCOTT, 1997). 
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4.2 Métodos  

Primeiramente, serão apresentados todos os procedimentos auxiliares mandatórios 

para verificar se as séries de tempo apresentadas possuem as características necessárias para 

serem estimadas conjuntamente. E posteriormente, será exposta a metodologia responsável 

por emitir os principais resultados que nortearão as análises e as discussões. 

 

4.2.1 Teste de raiz unitária 

Uma das maneiras mais comuns de se verificar a estacionariedade de uma série 

temporal, é através do uso dos testes de raiz unitária, isso porque uma série que é dita não 

estacionária possui pelo menos uma raiz unitária. 

Uma série de tempo é considerada estacionária, quando recebe um choque qualquer no 

valor de suas variáveis e consegue dissipar seu efeito ao longo do tempo e voltar para seu 

valor histórico, mantendo estáveis sua média e sua variância, e deixando sua covariância 

depender apenas da distância entre os dois pontos no tempo, isso em qualquer período em que 

sejam medidas. Em outras palavras, para uma variável ser estacionaria é necessário que todos 

os momentos de sua distribuição sejam constantes (WOOLDRIDGE, 2006). 

A expressão raiz unitária, vem do fato que o número de diferenças necessárias para se 

obter uma série estacionária obedece ao número de raízes sob o circulo unitário, sendo que tal 

número de diferenças é conhecido como ordem de integração. 

De acordo com Sartoris (2003), um teste de raiz unitária parte do princípio que a série 

de tempo é fruto de um processo autorregressivo de ordem um, ou seja, AR (1), assim como a 

equação a seguir: 

                    ttt uyy  1                           (18) 

Em que  ρ é o parâmetro que faz a ligação entre o valor presente da série com o seu 

valor passado e tu é o termo de erro estocástico. 

 

4.2.1.1 Teste aumentado de Dickey-Fuller (ADF) 

Segundo Gujarati (2006) o teste de Dickey Fuller aumentado procura eliminar uma 

possível presença de autocorrelação entre os termos de erro incorporando em um processo 

autorregressivo, como por exemplo, o representado pela equação (18), diferenças adicionais 

da variável dependente, trabalhando desta forma com uma equação com a seguinte estrutura: 
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  t

m

i
titt uyyty  




1
1121 1    (19) 

Em que tu é o termo de erro de ruído branco
25

 e m é o número de defasagens 

necessárias para que os resíduos se tornem independentes. A hipótese nula do teste é a 

seguinte: 01:0 H , já que se 11   , ty será uma série estacionária e se 1  a série será 

não estacionária. 

Bueno (2011) salienta que a escolha do número de defasagens é muito importante, 

pois deve fazer com que os resíduos estimados sejam um ruído branco. Sendo que o excesso 

ou a falta de defasagens podem interferir no resultado do teste. 

Gujarati (2006) ainda mostra que o teste aqui em questão usa o método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) para alcançar o valor estimado de ρ e o seu desvio padrão. 

De modo a evitar falhas, já que o teste ADF, que é o mais utilizado, pode falhar em 

rejeitar uma raiz unitária falsa devido a problemas de especificação da tendência 

determinística, segundo Perron (1989), este trabalho utilizará mais dois testes para verificar e 

confirmar a estacionariedade das variáveis que compõem os modelos propostos. 

 

4.2.1.2 Teste de Dickey Fuller Generalized Least Square (DF-GLS) 

Este teste é uma variação do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) apresentado 

acima, em que é utilizado o procedimento de filtragem prévia dos componentes 

determinísticos da série, sugerido por Elliot, Rothenberg e Stock (1996). 

Segundo o método proposto por Elliot, Rothenberg e Stock (1996), quando a série não 

possui componente determinista, o teste DF-GLS é assintoticamente análogo ao teste ADF, 

porém em casos em que a série analisada possui média ou tendência linear desconhecida, o 

teste aqui em questão se mostra mais eficiente. 

De modo resumido, a realização do teste DF-GLS se inicia com a extração da 

tendência da série utilizando o método de Mínimos Quadrados Generalizados (MQG) e logo 

após é utilizado o procedimento DF ou ADF na série que foi filtrada (no caso especifico deste 

trabalho o procedimento utilizado foi o ADF), sendo que para testar a hipótese nula de 

presença de raiz unitária, contra a hipótese alternativa de estacionariedade, é utilizada a 

estatística t (SILVA NETO, 2011). 

                                                
25 O nome “termo de erro de ruído branco” é dado ao tipo de erro que além de representar os choques que podem 

ocorrer na variável dependente, tem todas as características das hipóteses básicas de um modelo de regressão 

linear, em outras palavras, este erro é um processo estacionário com média zero e sem a presença de 

autocorrelação. 
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4.2.1.3 Teste KPSS 

De acordo com Bueno (2011) um dos problemas dos testes de raiz unitária propostos 

por Dickey e Fuller é que estes não conseguem rejeitar sua hipótese nula para várias séries 

econômicas. Este fato tem estimulado o surgimento de outros testes como o KPSS, cujo nome 

é formado pelas iniciais dos nomes de seus criadores: Kwiatkowski, Phillips, Schimidt e Shin. 

Kwiatkowski et al. (1992) propõem um teste de raiz unitária, que ao contrário dos 

outros apresentados até aqui, tem como hipótese nula a afirmação de que a série observada é 

estacionária, sendo esta pressuposição testada contra a hipótese alternativa de presença de raiz 

unitária. 

Seguindo a argumentação de Maddala e Kim (1998), pode-se considerar o teste KPSS 

como um teste confirmatório, que eleva a eficácia da análise e garante resultados mais 

robustos na verificação da ordem de integração das séries de tempo. 

Após a realização dos testes para verificar a estacionariedade de cada variável, será 

necessário proceder com mais um teste de suma importância para a definição da estratégia de 

estimação a ser utilizada, que é o teste de cointegração. 

 

4.2.2 Teste de cointegração 

Segundo Gujarati (2006), na linguagem estatística, duas ou mais variáveis são ditas 

cointegradas, se entre elas existir uma relação de longo prazo, ou em outras palavras, se a 

longo prazo as variáveis “caminharem” juntas. 

Variáveis são consideradas cointegradas, quando possuem a mesma ordem de 

integração e a combinação linear entre elas é estacionária, mesmo sendo ambas 

individualmente não estacionárias, isto é, ambas com uma raiz unitária. Porém, é importante 

salientar que nem todas as variáveis que possuem a mesma ordem de integração são 

cointegradas, e que por outro lado, se elas não forem integradas de mesma ordem elas não 

poderão ser cointegradas (ENDERS, 2004). 

Segundo Engle e Granger (1987) apud Enders (2004) os componentes de um vetor 

 ',...,, 21 ntttt xxxx  são ditos cointegrados de ordem d, b, e então representados por 

 bdCIxt ,~ se todos os componentes de tx  forem integrados de ordem d e se existe um 

vetor  n ,...,, 21  tal que a combinação linear ntnttt xxxx  ,...,, 2211  seja 

integrada de ordem (d-b) onde b>0. 

Sendo assim, se for comprovada a existência de cointegração entre as variáveis, tem-se 

que estas se movimentam conjuntamente, e desta maneira existe um modelo de correção de 
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erro que indica a velocidade com que as variáveis caminham para o equilíbrio de longo prazo. 

Logo, as variáveis que tiverem o diagnóstico acima poderão fazer parte de uma mesma 

regressão, sem dar origem a uma regressão espúria
26

 e sem a necessidade de serem 

diferenciadas, o que pode trazer resultados mais adequados, uma vez que o procedimento de 

diferenciar séries de tempo com o objetivo de torná-las estacionárias pode ocultar as 

informações de longo prazo a respeito das relações existentes entre as mesmas. 

Os principais testes utilizados atualmente para a detecção de cointegração entre as 

variáveis são o teste de Engle-Granger (1987) e o de Johansen (1988). De acordo com Enders 

(2004), Engle e Granger (1987) consideram um sistema com as seguintes variáveis 

supostamente integradas de ordem um: ty  e tz , e desta forma sugerem um procedimento 

com quatro passos para determinar se tais variáveis são cointegradas de ordem um: CI (1,1). 

Seguindo Enders (2004), os passos são basicamente os seguintes: 

1- Realizar um teste de raiz unitária para cada variável de interesse, de modo a 

verificar se ambas são integradas de ordem um; 

2- Se for verificado que as variáveis são integradas de ordem um, o próximo passo é 

estimar uma relação de equilíbrio de longo prazo na seguinte forma: 

                         ttt ezy  10                                                   (20) 

E a partir de tal relação, deve-se obter o erro estimado e assim testar a cointegração 

utilizando a seguinte equação: 

       ttêaê  11                                       (21) 

Considerando que a hipótese nula é de que 1a =0, aplica-se na formulação acima um 

teste ADF e se a presença de raiz unitária nos resíduos for rejeitada (hipótese nula rejeitada) 

as variáveis serão cointegradas. 

3- O próximo passo é estimar o modelo de correção de erro, pois se as variáveis são 

integradas de ordem um e também cointegradas, os resíduos da regressão de equilíbrio podem 

ser usados para estimar o modelo de correção de erro. 

4-Por fim, deve-se certificar se o modelo de correção de erro estimado é adequado. 

Isso pode ser feito através da análise dos resíduos ou do número de defasagens. 

É importante salientar que Engle e Granger também desenvolveram um procedimento 

para variáveis integradas de ordem dois I(2), porém, como ressalta Enders (2004) o teste de 

                                                
26

 Regressão com resultados errados/duvidosos, uma vez que uma regressão espúria pode originar estatísticas t e 

F com valores altos e um R2 próximo de um (que são indícios de que as variáveis possuem algum tipo de relação 

entre si), mesmo quando as variáveis não têm qualquer ligação entre si.  
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Engle e Granger possui alguns defeitos significativos, já que só testa a cointegração entre duas 

variáveis e não é indicado para casos em que seja possível a existência de múltiplos vetores de 

cointegração. Logo para evitar tais deficiências, outros testes têm sido desenvolvidos, dentre 

eles esta o de Johansen (1988), descrito a seguir. 

 

4.2.2.1 Teste de cointegração de Johansen 

O método proposto por Johansen tem basicamente como objetivo determinar o número 

de vetores de cointegração (ranking) por meio de um Modelo de Vetores Autorregressivos 

(VAR) 
27

 de ordem p, logo, o teste busca examinar a existência de mais do que um vetor de 

cointegração e não apenas um como é feito pelo teste de Engle Granger (JOHANSEN, 1988). 

Como pontua Ishii (2008), este teste é uma versão multivariada do teste de Engle e Granger. 

Seguindo o artigo seminal de Johansen (1988) e a exposição de Enders (2004), tem-se 

que o teste de Johansen parte de um modelo autorregressivo vetorial, com a seguinte 

formulação: 

tit

p

i
itt xxx   






1

1
1    (22) 

Em que tx  é um vetor (n x 1), 
















p

i
iAI

1

 e 


p

ij
ji A

1

 

O objetivo do método de Johansen é examinar o posto da matriz  , que é igual ao 

número de vetores de cointegração independentes. Se for considerado que o posto da matriz 

aqui em questão seja r, os seguintes casos são passíveis de ocorrerem: Se r=0 a matriz será 

nula e a equação (22) será um VAR na primeira diferença. Se r=n o vetor será um processo 

estacionário. E quando 1<r <n existirão múltiplos vetores de cointegração (ENDERS, 2004). 

De acordo com Johansen (1991) a matriz   também pode ser definida como 

' , em que α é uma matriz (n x r) de coeficientes de ajustamento e β é uma matriz de 

vetores de cointegração, também (n x r). Considerando tal definição, pode-se reescrever a 

equação (22) da seguinte forma: 

tit

p

i
itt xxx    






1

1
1'   (23) 

Em que 1' tx  representa a parcela de correção de erro, que compreende a 

quantidade de relações de cointegração entre as variáveis.  

                                                
27 Nas próximas subseções será feita uma apresentação da estrutura e das características do modelo VAR. 
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Tais relações podem ser obtidas através de dois testes designados como estatística 

traço e do máximo autovalor, que testam a hipótese nula de que existem r vetores de 

cointegração (JOHANSEN e JUSELIUS, 1990). 

Seguindo Johansen e Juselius (1990) tem-se que os testes do traço e do máximo 

autovalor são respectivamente representados pelas seguintes equações: 

                  


p

ri
itraço T

1

1ln                         (24) 

                      1
ˆ1ln  rmáx T                          (25) 

Em que T é o número de observações da amostra e λ representa os autovalores 

estimados das raízes características. 

De modo geral, apenas a utilização de um dos testes já é suficiente para a identificação 

da existência de vetores de cointegração. Quando a presença de tais vetores é comprovada, 

faz-se necessária a inclusão destes no modelo VAR, de modo a obter um modelo de correção 

de erros, como será exposto na próxima subseção. 

 

4.2.3 Vetores Autorregressivos (VAR) 

Desenvolvido inicialmente por Sims (1980) o modelo VAR é basicamente constituído 

por um sistema de k regressões de séries de tempo, em que os regressores são valores 

defasados de todas as k séries (STOCK e WATSON, 2004). A estimação pelo método VAR 

não impõe que seja feita a distinção das variáveis entre endógenas e exógenas, o que garante a 

livre manifestação da simultaneidade entre estas, desta forma todas as variáveis envolvidas na 

estimação são influenciadas pelos seus valores passados e pelos valores presentes e passados 

das outras variáveis (ENDERS, 2004). 

Cavalcanti (2010) salienta que o uso da metodologia VAR cresceu rapidamente entre 

os pesquisadores da área de economia, tanto que atualmente é um dos métodos mais utilizados 

nas investigações empíricas, principalmente na parte de macroeconomia. 

Como pontua Bacchi (2005), a metodologia VAR é tida como uma boa ferramenta 

para obter e estudar os efeitos dinâmicos de modificações nas variáveis que constituem os 

modelos, já que tal metodologia possui importantes instrumentos de análise: a Função 

Impulso Resposta, a Decomposição da Variância Tradicional e a Decomposição Histórica da 

Variância do Erro de Previsão. 

A Função impulso Resposta provê as elasticidades de impulso para n períodos à frente 

e são estas elasticidades que permitem a análise do comportamento das variáveis em resposta 
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a movimentos individuais nos componentes do sistema, o que possibilita a avaliação, por 

meio de simulação, dos efeitos de eventos que tenham alguma probabilidade de ocorrer. 

Logo, como mostra Junior, Menezes e Fernandez (2011) os resultados trazidos pela Função 

Impulso Resposta permitem que seja realizada uma avaliação adequada dos resultados de 

choques em qualquer variável do modelo. 

A Decomposição da Variância fornece a porcentagem da variância do erro de previsão 

decorrente de cada variável especificada no modelo, dentro do período da previsão. Com isso 

é possível examinar o quanto da variância ocorre devido ao choque na própria variável e 

como esta se relaciona com as outras variáveis do modelo (ENDERS, 2004).  

A Decomposição Histórica da Variância do Erro de Previsão, por sua vez, permite 

verificar a importância de cada choque ocorrido no passado, na explicação dos desvios dos 

valores observados das variáveis em relação à sua previsão, realizada no início do período 

considerado (ALVES, BACCHI, 2004). Exemplos da aplicação desta metodologia de análise 

podem ser encontrados em Burbidge e Harrison (1985), McMillin (1988) e Campo, Barros e 

Bacchi (2011). 

 Os instrumentos de análise elencados acima serão de suma importância para a 

investigação proposta por este trabalho. 

Enders (2004) usa um sistema bivariado simples como o especificado abaixo, para 

introduzir a representação de um VAR de primeira ordem com duas variáveis, que é 

considerada uma representação simples, mas útil para dar base à ilustração de sistemas 

multivariados e de ordem mais alta: 

yttttt zyzbby    1121111210               (26) 

zttttt zyybbz    1221212120                             (27) 

Em que é assumido que ty  e tz são estacionárias e yt  e zt  são ruídos brancos com 

média e variância constantes, não correlacionados, que representam choques em ty  e em 

tz respectivamente. No sistema acima fica claro que ty e tz  são afetadas uma pela a outra, 

sendo que 12b é o efeito contemporâneo da mudança de uma unidade de tz  em ty  e 12 é o 

efeito da mudança de uma unidade de 1tz  sobre ty , com isso tem-se que ty  é 

correlacionado com zt  e tz é correlacionado com yt , o que impossibilita a estimação direta 

deste modelo. Porém, isso pode ser resolvido colocando as equações (26) e (27) que estão na 

forma estrutural (ou primitiva) na forma matricial (ENDERS, 2004 e BUENO, 2011): 
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Seguindo Enders (2004) e Bueno (2011): 
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 (28) 

Desta forma o VAR pode ser escrito na forma reduzida multiplicando ambos os lados 

por 
1

B : 

tetxAAtx  110                                                  (29) 

Em que: 0
1

0 


 BA , 1
1

1 


 BA  e tBte 
1

  

É importante salientar que o modelo VAR em (29) é um VAR de ordem um, porém tal 

modelo pode ser generalizado, como mostra Enders (2004): 

teptxpAtxAtxAAtx  ...22110   (30) 

Em que: tx é um vetor (nx1) que contém as n variáveis incluídas no VAR, 0A também 

é um vetor (nx1) dos termos do intercepto, iA é a matriz de coeficientes (nxn) e te é um vetor 

dos termos dos erros (nx1). 

E como observa Bueno (2011), com a forma reduzida exposta acima, não existem 

problemas em se estimar o VAR, pois os resíduos não estão correlacionados com os 

regressores, apesar de poderem ser correlacionados contemporaneamente. 

Uma questão crucial que deve ser destacada, neste ponto da análise, é a decisão de 

quantas defasagens deve-se incluir no modelo, já que se o número for muito grande serão 

consumidos muitos graus de liberdade e também poderá surgir o problema de 

multicolinearidade (relações lineares perfeitas entre as variáveis).  E se o número de 

defasagens for muito pequeno poderá ocorrer erros de especificação, e assim os estimadores 

poderão ser viesados. Uma maneira de resolver essa questão é fazer uso dos critérios de 

informação como o de Akaike (AIC) ou Schwarz (SBC) e escolher o modelo, com um 

determinado número de defasagens, que produza os melhores valores para esses critérios. 

Também existe a questão da necessidade das variáveis que compõem o modelo VAR 

serem estacionárias, Enders (2004) cita autores como Sims (1980) que fazem recomendações 

contra a diferenciação das variáveis, mesmo quando estas possuem raiz unitária, já que 

acreditam que o objetivo da análise VAR é determinar as inter-relações entre as variáveis e 
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não estimar os parâmetros. Porém neste ponto, segundo recomenda Enders (2004) deve-se 

assumir que todas as variáveis são estacionárias. 

Voltando para a avaliação do VAR na forma reduzida, Enders (2004) e Bueno (2011) 

mostram que um importante ponto que deve ser verificado é se a partir de tal forma reduzida, 

consegue-se recuperar as informações presentes na forma estrutural do VAR. Porém isso não 

é possível, já que a forma estrutural é subidentificada. De acordo com Sims (1980) apud 

Enders (2004) uma forma de tornar a forma estrutural do VAR identificada é impor restrições 

para a matriz de relação contemporânea. 

De acordo com Sims (1980), para um sistema como n equações, logo com n variáveis 

endógenas, deve-se impor (n
2
-n) /2 restrições na matriz de relação contemporânea para 

identificá-la. Tal imposição permite também a obtenção dos valores dos choques primitivos 

estruturais através dos resíduos estimados. A decomposição dos resíduos feita desta maneira é 

conhecida como decomposição de Cholesky, que é uma decomposição que faz com que a 

parte superior triangular da matriz seja composta por zeros (BUENO, 2011). 

Cavalcanti (2010) explica que a decomposição de Cholesky confere uma estrutura 

recursiva à matriz de relações contemporâneas entre as variáveis do modelo, fazendo com que 

a primeira variável não seja afetada contemporaneamente por nenhuma das outras, que a 

segunda seja afetada apenas pela primeira, que a terceira seja afetada pelas duas primeiras, e 

assim sucessivamente, ficando a cargo do pesquisador a seleção da ordem causal correta das 

variáveis. Porém, o autor acima lembra que tal decomposição apresenta vários problemas, 

dentre eles, o fato de que as ordenações possíveis para as variáveis do VAR, dentro desta 

decomposição, não são passíveis de serem diferenciadas com base nos critérios econômicos. 

Até este ponto foi exposto de maneira sucinta, à estrutura e a composição da 

metodologia VAR, que será o principal método utilizado para realizar as análises propostas 

por este estudo. Foi esclarecido, que para a metodologia apresentada até aqui, todas as 

variáveis deveriam ser estacionárias para que pudessem compor um modelo VAR. Porém, é 

importante salientar que se as variáveis forem não estacionárias, mas cointegradas de ordem 

d, ou seja, CI(d), o modelo a ser estimado será um Vetor de Correção de Erros (VEC) ou 

Modelo Vetorial de Correção de Erros (VECM). 

Sendo assim, se houver cointegração entre as variáveis do modelo a inclusão de um 

Mecanismo de Correção de Erro deve ser feita de modo a introduzir um elemento que restaura 

o desvio da trajetória de longo prazo das variáveis. Tal mecanismo consiste basicamente na 

inserção do resíduo do teste de cointegração na estimação de um modelo econométrico 

tomado nas diferenças, ou seja, de um VEC. Logo, na presença de cointegração as variáveis 
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não estacionárias integradas de mesma ordem podem fazer parte do modelo sem a 

necessidade de serem diferenciadas (BUENO, 2011). 

 

4.2.3.1 Modelos estruturais SVAR e SVEC 

Uma das principais críticas que recai sobre a metodologia VAR, diz respeito a sua 

falta de conteúdo/embasamento econômico, Enders (2004) argumenta que o único papel do 

economista na estimação de um VAR ou VEC é sugerir as variáveis que devem ser incluídas 

no modelo, pois o procedimento de estimação é mecânico e a decomposição de Choleski não 

tem uma interpretação econômica direta. E como existe pouco conteúdo econômico na 

formulação do VAR, é de se esperar que os resultados produzidos também tragam poucos 

traços da teoria econômica. 

De acordo com Enders (2004) o objetivo do VAR ou VEC estrutural é usar a teoria 

econômica (ao invés da decomposição de Choleski) para produzir restrições com maior 

aderência à realidade econômica que se busca analisar. Desta maneira, segundo Bueno (2011), 

as restrições impostas à matriz de relação contemporânea não são apenas originadas de uma 

estrutura ordenada de resíduos, mas levam em conta a adequação com os parâmetros. 

 Ainda de acordo com Enders (2004) o VAR estrutural é um modelo econômico que 

trata dos movimentos contemporâneos das variáveis, permitindo desta forma, a identificação 

dos parâmetros do modelo econômico e dos choques estruturais, o que oferece uma base 

teórica maior para a avaliação estatística do modelo VAR, que recebe críticas por não 

contemplar a teoria econômica. 

Bernanke (1986) ressalta que se a intenção é interpretar a decomposição da variância e 

as funções impulso respostas obtidas pela estimação VAR, como evidências a respeito da 

conjuntura econômica, o modelo VAR na forma estrutural é mais adequado. 

Para apresentar a metodologia VAR estrutural, desenvolvida por Sims (1986) e 

Bernanke (1986), Enders (2004) toma por base um modelo de primeira ordem com n 

variáveis, considerando que a relação entre tais variáveis não varia com a quantidade de 

defasagem imposta: 
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Sendo que (31) também pode ser apresentado de uma forma mais compacta: 
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                          ttxtBx  110                       (32) 

Onde: 
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E multiplicando todos os membros de (32) por 1B , pode-se obter o modelo VAR na 

forma padrão, assim como em (29): 

                                 ttt exAAx  110    (33) 

Onde: 0
1

0  BA ,  1
1

1  BA  e   tt Be 1  

Logo, de acordo com Enders (2004), o foco dentro do modelo VAR estrutural é aplicar 

as restrições ao sistema de modo a recuperar os diversos it  (erros estruturais) e ao mesmo 

tempo preservar a estrutura assumida do erro a respeito da independência dos choques de it , 

utilizando para isso um embasamento teórico/econômico da realidade que se pretende 

averiguar. 

Por isso, Bacchi (2005) argumenta que é necessário especificar o modelo teórico que 

irá guiar as hipóteses que devem nortear as restrições impostas nas relações contemporâneas 

entre as variáveis que se deseja analisar. 

E para encontrar o número exato de restrições que torna o modelo estrutural 

identificado, deve-se impor (n
2
-n) /2 restrições na matriz de relação contemporânea, da 

mesma forma como é feito no modelo VAR recursivo (SIMS, 1980). 

Porém Enders (2004) ressalta que pode acontecer da teoria econômica sugerir mais do 

que (n
2
-n) /2 restrições e quando for este o caso, deve-se utilizar um procedimento para 

verificar a sobreidentificação do sistema, tal procedimento é um teste de verossimilhança 

conhecido como Teste LR para sobreidentificação, que, de acordo com Enders (2004) e 

Bueno (2011), compreende basicamente cinco passos: i) obter o valor da matriz de 

covariância não restrita ( ̂ ); ii) selecionar as restrições necessárias e maximizar a função de 

máxima verossimilhança em relação aos parâmetros livres da matriz de variância/covariância. 
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Isso dará a estimativa da matriz de variância/covariância restrita, que será chamada de ( R ); 

iii) fazer o seguinte teste:  ˆ2
R ; se as restrições não forem obrigatórias ̂ e R  

serão iguais. Considerando R como o número de restrições sobreidentificadas, ou seja, o 

número de restrições que excedem (n
2
-n) /2, o teste acima é feito com R graus de liberdade. 

Se a valor calculado de 2  exceder o valor tabelado, as restrições podem ser rejeitadas; iv) Se 

existir dois conjuntos de restrições sobreidentificadas, tal que o número de restrições de 2R  

excede as restrições 1R , ou seja: 2R > 1R (n
2
-n) /2. O teste será: 12

2
RR  como 

2R - 1R  graus de liberdade. 

Logo, nos casos em que a teoria econômica sugerir mais restrições do que as 

necessárias para identificar o sistema, deve-se proceder com o teste de sobreidentificação, de 

modo a verificar se as restrições extras devem ou não serem inseridas. 

Para a realização dos procedimentos estatísticos descritos neste capítulo foram 

utilizados os softwares econométricos GRETL e WinRats. 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo primeiramente será realizada uma avaliação gráfica das principais 

variáveis que constituem as equações propostas, de modo a se obter uma idéia inicial da 

natureza das mesmas. Logo em seguida serão expostos e discutidos, com base na hipótese 

levantada por este estudo, os resultados obtidos pelos testes auxiliares e pela metodologia 

VAR. 

Como já foi evidenciado também no capítulo anterior, serão estimadas as seguintes 

equações: 

 

 

E como já foi definido anteriormente, a função de reação que possui três variáveis, 

será chamada de A e a outra função de reação de B, de modo a facilitar a exposição dos 

resultados, que servirão de base para as discussões e conclusões expedidas por este trabalho. 

 

5.1 Análise gráfica 

Antes de serem apresentados os resultados econométricos, é importante expor a 

análise gráfica das séries temporais que fazem parte do presente estudo, uma vez que tal 

avaliação ajuda a construir uma ideia inicial da natureza de destas variáveis, o que pode 

contribuir na decisão de qual teste se deve adotar para averiguar a estacionariedade das 

mesmas. Ademais a análise gráfica contribui na identificação de possíveis quebras estruturais 

das séries (GUJARATI, 2006).  

A Figura 3 traz os gráficos de todas as variáveis que compõem a curva de Phillips 

proposta por este estudo, já transformadas em índice. É possível verificar uma tendência de 

crescimento tanto do IPCA quanto da expectativa presente de inflação para o próximo mês, 

tendências estas que já foram abordadas nos capítulos anteriores. O índice CRB também 

apresenta uma trajetória de crescimento, porém com uma variabilidade maior se comparado 
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com o IPCA e com a expectativa de inflação. Aliás, a avaliação destas três variáveis e de suas 

relações é o que constitui o cerne da investigação proposta por este trabalho, uma vez que a 

partir da elevação do índice de preço CRB, visa-se averiguar o quanto este aumento tem 

contribuído para o crescimento do IPCA. Por fim, ainda pode-se verificar que a produtividade 

do trabalho também apresenta uma tendência de elevação no período analisado; já o câmbio e 

o hiato do produto seguem uma trajetória de queda, sendo a apresentada pelo câmbio mais 

evidente se comparada com a do hiato, que se mostra bem mais suave. 

 

  
Figura 3 - Análise gráfica: séries usadas na curva de Phillips 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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A Figura 4 expõe os gráficos das séries de tempo que fazem parte da curva IS. 

Algumas destas séries, diga-se o hiato do produto, o câmbio, o índice CRB e a expectativa 

presente da inflação para o próximo mês, também estão presentes na formulação da curva de 

Phillips. Em relação às demais, pode-se inferir que a taxa de juros swaps apresenta uma 

trajetória com uma leve queda, durante o período avaliado, ao passo que as importações da 

OCDE mais as da China apresentam um movimento fortemente ascendente. Por fim observa-

se a oscilação regular que a variável que representa a necessidade de financiamento do setor 

público (NFSP) apresenta ao longo dos meses. 

A Figura 5 contém os gráficos das variáveis que constituem as duas funções de reação 

do Banco Central sugerida por este trabalho, dentre estas, tem-se o hiato do produto, o índice 

CRB e o câmbio que também estão presentes nas outras equações propostas, sendo a taxa 

Selic e o desvio da expectativa de inflação em relação à meta, séries até então não utilizadas. 

A taxa Selic apresenta leve tendência de queda ao longo do período, enquanto o desvio não 

apresenta grandes movimentações. Estas duas variáveis são importantes na análise da função 

de reação do Banco Central, pois, como já foi exposto no capítulo 3, o desvio da expectativa 

de inflação em relação à meta parece ser a variável que exerce maior influência sobre a taxa 

básica de juros Selic. 

Por fim, é importante salientar que em todas as variáveis apresentadas, não foram 

identificadas mudanças abruptas, o que permite a realização dos testes de raiz unitária, tal 

qual foram apresentados no capítulo 4, ou seja, sem a necessidade da inserção de quebras 

estruturais. 
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Figura 4 - Análise gráfica: séries usadas na curva IS 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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Figura 5 - Análise gráfica: Séries usadas nas funções de reação do Banco Central 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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5.2 Resultados econométricos 

Nesta seção, serão apresentados todos os resultados alcançados através da metodologia 

exposta no capítulo quatro. 

 

5.2.1 Resultados dos testes de Raíz Unitária 

Os resultados expostos na Tabela 4 referem-se aos testes de raiz unitária realizados 

para todas as variáveis que compõem as equações propostas para a curva de Phillips, a curva 

IS, e para as regras de política monetária. Todos os testes foram realizados com as variáveis 

em logaritmo e o número de defasagens foi escolhido pelo critério de informação de Akaike 

modificado (MAIC), que a partir de um número definido como o máximo
28

, indica a 

defasagem mais adequada para a variável ser testada. 

Na Tabela 4 observa-se que algumas variáveis foram identificadas como estacionárias, 

por um dos testes realizados, este é o caso da variável NFSP que foi considerada I(0) pelo 

teste KPSS com constante e tendência, da variável prodtrab que foi considerada estacionária 

pelo teste ADF-GLS com constante e tendência, do hiato do produto que se apresentou 

estacionário para o teste KPSS com constante e tendência e somente com constante e também 

para o teste ADF-GLS com constante, além da expectativa de inflação que o teste ADF com 

constante e tendência apontou ser I(0), do desvio da expectativa de inflação que o teste ADF 

indicou ser estacionária em nível, por meio do teste com constante e da taxa Selic efetiva que 

o teste KPSS com constante e tendência indicou ser I(0). 

 Por fim, o teste ADF-GLS ainda apontou a taxa Selic efetiva como não estacionária 

em nível e na primeira diferença, mas como os outros dois testes (tanto na modalidade com 

constante, quanto na modalidade com constante e tendência), consideraram tal variável como 

I(1)
29

, é assim que ela será considerada para a realização dos demais procedimentos 

estatísticos. 

Assim, pode-se afirmar que todas as variáveis foram definidas por pelo menos dois 

testes como não estacionárias em nível e estacionárias na primeira diferença. Ou seja, pode-se 

considerar todas as variáveis analisadas como I(1). 

                                                
28 É importante salientar que o critério utilizado para definir a defasagem máxima (pmax) para as variáveis 

utilizadas neste estudo, foi o proposto por Schwert (1989), onde 























4/1

max
100

*12int
T

p , sendo T o 

número de observações. Logo, como todas as séries aqui utilizadas possuem 146 observações, foi encontrado 

para as mesmas o máximo de 13 defasagens. 
29 Os valores dos testes na primeira diferença estão expostos no anexo A. 
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E até mesmo as variáveis citadas acima, que foram apontadas como estacionárias em 

nível, ou seja, integradas de ordem zero, por um dos testes realizados, também serão a priori 

consideradas na primeira diferença. Pois como o foco principal é a realização do 

procedimento VAR, cujo objetivo é testar a relação entre as variáveis e não a estimativa dos 

parâmetros, a diferenciação destas variáveis não afetará a análise proposta, de acordo com 

SIMS (1980). 

Além disso, é importante lembrar que Johansen (1995) afirma não ser necessário que 

todas as variáveis envolvidas na análise tenham obrigatoriamente a mesma ordem de 

integração, pois, segundo o autor, a escolha das variáveis deve ser feita de acordo com sua 

importância econômica e não por possuir determinadas qualidades estatísticas. 

 

Tabela 4- Resultados dos testes de raiz unitária: ADF, ADF-GLS e KPSS
30

 

(continua) 

Variável Teste ADF (valores 

do teste) * 

Teste ADF-GLS 

(valores do teste) ** 

Teste KPSS (valores 

do teste) *** 

ipca (lπ) Constante -0,046383 1,94301 2,95201 

Constante 

e 

tendência 
-2,39359 -0,974781 0,268884 

crb (lcrb) Constante -1,89724 0,248434 6,23307 

constante 

e 

tendência 
-2,51088 -2,129 0,503181 

câmbio (le) Constante -1,93623 -1,58907 0,819495 

constante 

e 

tendência 
-0,439093 -1,99631 0,258317 

expectativa 

(lexp) 

Constante -1,30477 0,833868 1,08132 

constante 

e 

tendência 
-4,31687 -1,38398 0,154434 

hiato (lh) Constante -1,92023 -1,91685 0,316992 

constante 

e 

tendência 
-2,08967 -2,05498 0,0794782 

Prod.do 

trabalho 

(lprodtrab) 

Constante -1,09276 1,57592 7,31827 

constante 

e 

tendência 
-0,998931 -4,33805 0,495302 

 

 
 

                                                
30 A Tabela 4 apresenta o resumo dos resultados dos testes de raiz unitária, realizados por este trabalho, os 

resultados completos destes testes estão expostos no anexo A. 
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Tabela 4 - Resultados dos testes de raiz unitária: ADF, ADF-GLS e KPSS 

(conclusão) 

Variável Teste ADF (valores 

do teste) * 

Teste ADF-GLS 

(valores do teste) ** 

Teste KPSS (valores 

do teste) *** 

Juros (lr) Constante -1,86247 -0,943364 3,58996 

Constante 

e 

tendência 
-1,87709 -2,1108 0,458263 

Import. 

OCDE+ 

China 

(locdechina) 

Constante -2,0408 0,529088 6,15467 

Constante 

e 

tendência 
-1,97235 -1,4738 0,903277 

NFSP 

(lnfsp) 

Constante -0,47715 -1,46114 0,873719 

Constante 

e 

tendência 
-1,67518 -2,51996 0,0870798 

Taxa Selic 

efetiva (li) 

Constante -2,81341 -1,1479 1,28036 

Constante 

e 

tendência 
-3,19054 -1,6987 0,100414 

Desvio (lD) Constante -3,61302 -1,32245 0,477354 

Constante 

e 

tendência 
-3,85771 -1,48151 0,315383 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
* Valores críticos com constante: -2,57% a 10%, -2.86 a 5% e -3,43 a 1%. Valores críticos 

com constante e tendência: -3,13 a 10%, -3,41 a 5% e -3,96 a 1% segundo Davidson e 

Mackinnon (1993). 

** Valores críticos com constante: -1,61 a 10%, -1,94 a 5% e -2,57 a 1%. Valores críticos 

com constante e tendência:- 2,64 a 10%, -2,93 a 5% e -3,46 a 1% (valores fornecidos pelo 

programa GRETL com base em Elliot, Rothenberg e Stock (1996)). 

*** Valores críticos com constante: 0,347 a 10%, 0,463 a 5% e 0,739 a 1%. Valores críticos 

com constante e tendência: 0,119 a 10%, 0,146 a 5% e 0,216 a 1% (valores fornecidos pelo 

programa GRETL com base em Kwiatkowski et al. (1992). 

 

Logo, por meio informações expostas na Tabela 4, tem-se que ao aplicar a primeira 

diferença em cada uma das variáveis, todas passam a ser estacionárias e assim pode-se 

considerar, que todas as variáveis tem a mesma ordem de integração, diga-se, são integradas 

de ordem um I(1).  

 

5.2.2 Resultados dos testes de cointegração 

Como a intenção é examinar a relação de longo prazo entre todas as variáveis que 

integram cada modelo proposto, foi aplicado o teste estabelecido por Johansen (1988). Foram 

realizados quatro testes: um para as variáveis que compõem o modelo de oferta agregada, 
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outro para as variáveis que constituem o modelo de demanda agregada e um para cada função 

de reação especificada. 

A escolha do número de defasagens usado nos modelos foi feita seguindo o critério de 

informação de Akaike, que forneceu o número de defasagens para cada modelo
31

. 

A Tabela 5 traz o resultado do teste de cointegração para as variáveis que compõem a 

curva de Phillips. Comparando os valores obtidos no teste, com os valores críticos a 5% de 

significância, tem-se que não se pode rejeitar a hipótese da existência de no máximo dois 

vetores, contra a hipótese alternativa de existirem mais de dois vetores de cointegração. Logo, 

considera-se daqui por diante a existência de dois vetores de cointegração entre as variáveis 

do modelo da curva de Phillips. 

Tabela 5 - Resultado do teste de cointegração para as variáveis do modelo de oferta                   

agregada (curva de Phillips) 

Hipótese nula (H0) Hipótese alternativa Estatística traço Valores críticos a 5%* 

r=0 r>0 146,073 94,15 

r=1 r>1 85,671 68,52 

r=2 r>2 46,845 47,21 

r=3 r>3 23,818 29,68 

r=4 r>4 5,018 15,41 

r=5 r>5 0,489 3,76 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
*Valores críticos segundo Osterwald-Lenum (1992) 

 

A mesma análise pode ser feita com os resultados expostos pela Tabela 6, que dizem 

respeito ao teste realizado com as variáveis que fazem parte do modelo de demanda agregada. 

Ao observar os resultados do teste, nota-se que tal modelo possui dois vetores de 

cointegração, uma vez que não é possível rejeitar a hipótese nula de existência de no máximo 

dois vetores de cointegração, em detrimento da hipótese alternativa da existência de mais do 

que dois vetores. 

Tabela 6 - Resultado do teste de cointegração para as variáveis do modelo de demanda 

agregada (curva IS) 

Hipótese nula (H0) Hipótese alternativa Estatística traço Valores críticos a 5%* 

r=0 r>0 159,630 124,24 

r=1 r>1 105,433 94,15 

r=2 r>2 67,373 68,52 

r=3 r>3 41,102 47,21 

r=4 r>4 19,794 29,68 

r=5 r>5 6,362 15,41 

r=6 r>6 0,047 3,76 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

*Valores críticos segundo Osterwald-Lenum (1992) 

 

                                                
31 Os valores fornecidos pelo critério de Akaike, para todos os modelos, estão expostos no anexo B. 
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Por fim, o mesmo teste de cointegração é realizado para as duas funções de reação do 

Banco Central propostas por este estudo. Na Tabela 7 estão expostos os resultados obtidos 

para a função de reação A e na Tabela 8, encontram-se os resultados do teste realizado para a 

função de reação B. Ao averiguar os valores, nota-se que cada uma das funções de reação 

possui dois vetores de cointegração, já que não se pode rejeitar a hipótese nula de existência 

de no máximo dois vetores de cointegração, em favor da hipótese alternativa da existência de 

mais do que dois vetores, em ambos os casos. 

 

Tabela 7 - Resultado do teste de cointegração para as variáveis da função de reação A 

Hipótese nula (H0) Hipótese alternativa Estatística traço Valores críticos a 5%* 

r=0 r>0 58,612 29,68 

r=1 r>1 21,008 15,41 

r=2 r>2 2,016 3,76 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

*Valores críticos segundo Osterwald-Lenum (1992) 

 

 

Tabela 8 - Resultado do teste de cointegração para as variáveis da função de reação B 

Hipótese nula (H0) Hipótese alternativa Estatística traço Valores críticos a 5%* 

r=0 r>0 115,210 68,52 

r=1 r>1 55,013 47,21 

r=2 r>2 24,912 29,68 

r=3 r>3 9,197 15,41 

r=4 r>4 2,158 3,76 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
*Valores críticos segundo Osterwald-Lenum (1992) 

 

Com a constatação da existência de relação de longo prazo, ou seja, cointegração, 

entre as variáveis, deve-se considerar tal relação na formulação dos modelos VAR, 

estimando-se então, Modelos Auto Regressivos com Correção de Erros (VEC). 

 

5.2.3 Resultados dos modelos estimados por Auto-Regressão Vetorial com Correção de 

Erros na versão estrutural (SVEC) 

 

Devido aos resultados dos testes preliminares, e a necessidade de se obter relações 

econômicas dinâmicas entre as variáveis das equações propostas, foram estimados modelos 

estruturais VAR com Mecanismo de Correção de Erros (SVEC). 

 

5.2.3.1 Resultados do modelo estimado para a curva de Phillips 

O primeiro passo para a estimação foi a definição da matriz de relação contemporânea, 

que considera as relações econômicas existentes entre as variáveis.  A matriz foi estabelecida 
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com base na seguinte sequência de variáveis: IPCA, CRB, câmbio, expectativa da inflação, 

hiato do produto e produtividade do trabalho. As restrições impostas foram as seguintes: o 

IPCA ficou em função da expectativa de inflação, o câmbio em função do índice CRB, a 

expectativa de inflação em função do CRB e do hiato do produto, o hiato em função da 

produtividade do trabalho e a produtividade do trabalho em função do índice CRB, como 

pode ser verificado por meio da Figura 6.  

A imposição destas restrições foi realizada de acordo com as relações econômicas que 

se pretende investigar e seguindo o resultado do Teste LR para sobreidentificação, que, com 

nove graus de liberdade e um valor calculado de 16,21, não rejeitou as restrições 

sobreidentificadas impostas ao modelo a um nível de 5% de significância.  

Chegou-se à formulação apresentada para esta matriz em consequência do melhor 

ajuste do modelo às interações econômicas que são os pontos centrais da análise, bem como 

pelo fato de tal formulação ter apresentado sinais mais coerentes e coeficientes estimados com 

maior significância. Logo, matricialmente tem-se: 







































10000

10000

0100

00010

000010

00001

0

f

e

dc

b

a

A
 

Figura 6 - Matriz de relação contemporânea estimada para o modelo da curva de Phillips32 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Os coeficientes estimados a partir da matriz de relação contemporânea especificada 

pela Figura 6 para o modelo da curva de Phillips estão expostos na Tabela 9. 

Pode-se perceber, ao avaliar os dados da Tabela 9, que os sinais de todos os 

coeficientes estimados estão de acordo com o esperado e que todos – exceto um - são 

significantes pelo menos a 10%, sendo a única exceção o coeficiente da relação entre o CRB e 

a expectativa de inflação futura, que extrapola o nível de 10%.  

 

                                                
32

 Os sinais negativos que acompanham as letras, que representam as relações que se deseja analisar, foram 
colocados para que os sinais dos coeficientes estimados não precisem ser invertidos no momento da análise. 
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Vale lembrar que os valores iniciais ponderados para os choques contemporâneos 

foram de zero e a convergência se deu após 29 iterações. 

 

Tabela 9 - Coeficientes estimados a partir da matriz de relação contemporânea do modelo de 

oferta agregada (curva de Phillips) 

Relações contemporâneas Coeficientes 

estimados 

Desvio Padrão Estatística t
33

 

De Sobre 

Expectativa IPCA 0,282 0,167 1,688 

CRB Câmbio -0,536 0,086 -6,206 

CRB Expectativa 0,004 0,003 1,449 

Hiato Expectativa 0,011 0,003 3,446 

Prod. Trab. Hiato 1,012 0,017 60,623 

CRB Prod. Trab. -0,283 0,073 -3,868 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Os coeficientes estimados da Tabela 9 indicam que um aumento de 1% sobre as 

expectativas de inflação para o próximo mês leva a um aumento contemporâneo de 0,28% do 

IPCA. Com relação ao índice de commodities CRB, um aumento de 1% nesta variável 

provoca um aumento contemporâneo de 0,004% na expectativa de inflação, uma queda de 

0,53% no câmbio e de 0,28% na produtividade do trabalho. Um aumento de 1% no hiato do 

produto resulta em uma elevação contemporânea da expectativa de inflação de 0,011% e um 

aumento de 1% na produtividade do trabalho eleva contemporaneamente o hiato do produto 

em 1,01%. Estes coeficientes estimados dizem respeito apenas ao comportamento 

contemporâneo das variáveis sem considerar as suas interações ao longo do tempo. Esse 

aspecto é examinado a seguir.  

 

5.2.3.1.1 Resultados da decomposição da variância do erro de previsão para a curva de 

Phillips 

As decomposições foram calculadas para 24 períodos (meses), mas serão expostas de 

maneira resumida por meio dos períodos 1-5, 9,12, 17 e 24 de modo a facilitar a apresentação, 

uma vez que nos períodos suprimidos não acontecem grandes variações. Além disso, será 

apresentada nesta subseção apenas a decomposição da variância do IPCA, que é a mais 

importante dentro da avaliação da curva de oferta agregada, as demais decomposições se 

encontram no anexo C. 

                                                
33

 É importante lembrar que a estatística t não é tão rigorosa para a análise da significância dos coeficientes da 

matriz de relações contemporâneas da metodologia VAR, quanto para os Modelos de Mínimos Quadrados 

Ordinários (BACCHI, 2005). 
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Na decomposição da variância do IPCA, exposta pela Tabela 10, pode-se inferir que 

nos primeiros períodos, grande parte das variações do IPCA é explicada por ela mesma, 

porém com o passar dos meses o CRB e a produtividade do trabalho vão ganhando 

importância na explicação das mudanças de tal variável, tanto que no vigésimo quarto mês 

32,75% das variações do IPCA são explicadas pelo CRB e pelo câmbio conjuntamente (deve-

se somar os efeitos destas duas variáveis, já que o índice CRB foi inserido em dólares no 

modelo) e 29,2% pela produtividade do trabalho. Considerando os valores médios tem-se que 

a variável que mais influencia a variância do IPCA é ela mesma, explicando em média 

42,75% de sua variação, seguida pelo CRB acrescido do câmbio que explica em média 

26,03% das mudanças do IPCA, e pela produtividade do trabalho que explica em média 

22,76% das alterações da variável aqui em questão. A expectativa presente da inflação para o 

próximo mês, também apresenta uma participação considerável na decomposição da variância 

do IPCA, já que em média explica 8,15% das flutuações desta. Já a variável hiato do produto 

é a que menos explica as variações do IPCA (em média 0,28%). 

E assim, com base na importância de cada variável na explicação da variância do 

IPCA é que serão apresentadas as funções impulsos respostas na próxima subseção, de modo 

a destacar aquelas que têm maior peso no IPCA. 

 

Tabela 10 - Decomposição da variância do IPCA 

Períodos Desvio-

Padrão 

IPCA CRB CÂMBIO EXP HIATO PRODTRAB 

1 0,002092 

 

98,033 

 

0,002 

 

0 

 

1,812 

 

0,006 

 

0,146 

 

2 0,00277 

 

79,913 

 

2,047 

 

4,914 

 

13,038 

 

0,004 

 

0,083 

 

3 0,003078 

 

74,289 

 

4,222 

 

4,37 

 

13,956 

 

0,012 

 

3,152 

 

4 0,003321 

 

66,653 

 

7,405 

 

4,266 

 

13,683 

 

0,052 

 

7,941 

 

5 0,003594 

 

57,77 

 

12,222 

 

4,167 

 

12,308 

 

0,101 

 

13,432 

 

9 0,004487 

 

37,236 

 

23,835 

 

4,588 

 

8,098 

 

0,312 

 

25,93 

 

12 0,004769 

 

33,032 

 

26,442 

 

4,807 

 

7,172 

 

0,363 

 

28,183 

 

17 0,004906 

 

31,27 

 

27,587 

 

4,925 

 

6,777 

 

0,386 

 

29,054 

 

24 0,004933 

 

30,938 

 

27,805 

 

4,95 

 

6,702 

 

0,391 

 

29,214 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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5.2.3.1.2 Funções impulso resposta para a curva de Phillips 

Nesta subseção serão apresentadas apenas as funções impulso resposta que são 

centrais para a  discussão do tema proposto pelo trabalho. 

Uma das relações que mais interessam aqui é a resposta do IPCA a um choque no 

índice CRB, cuja trajetória é exposta pela Figura 7. Pode-se inferir que a ocorrência de um 

choque no índice de commodities CRB, provoca aumento do IPCA, que cresce período a 

período, até atingir seu pico no sétimo mês, quando um aumento de 1% no índice de 

commodities provoca uma elevação de 0,032% no IPCA. Após o período de pico o impacto 

do choque no CRB vai se dissipando.  

 

 
  

Figura 7- Função impulso resposta: Resposta do IPCA a um choque no CRB 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Um movimento semelhante, porém de menor valor, é produzido pela resposta da 

expectativa presente para a inflação do próximo mês a um choque no CRB, apresentado pela 

Figura 8. A expectativa presente de inflação, da mesma forma que o IPCA, reage ao choque, 

que chega ao seu patamar mais elevado no sexto mês, quando provoca um aumento de 

0,012%  na expectativa para a inflação do próximo mês (considerando que o choque positivo 

tenha sido de 1%).  
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Figura 8 - Função impulso resposta: Resposta da expectativa presente para a inflação no  

próximo mês a um choque no CRB 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Com as análises acima, é possível perceber que o impacto de variação no índice CRB 

é, de fato, maior no IPCA do que na expectativa que se tem no período presente para a 

inflação do próximo mês. Os resultados sugerem, portanto, que após um choque positivo nos 

preços medidos pelo CRB, a expectativa da inflação futura cresça por alguns períodos, 

alcançando um máximo, para que depois passe a diminuir, dissipando-se com o tempo. Esse 

padrão é seguido pela inflação corrente, que cresce, atinge um pico, de maneira mais lenta do 

que a expectativa e, a seguir, passa diminuir, dissipando o efeito do choque também ao longo 

do tempo.  

A Figura 9 apresenta a relação entre a expectativa presente de inflação para o próximo 

mês e a inflação. Nota-se que um aumento de 1% na expectativa para o mês seguinte leva a 

um aumento parecido na inflação já no segundo mês, quando se alcança praticamente uma 

relação de um para um, entre o choque e a resposta analisada. O que indica uma forte relação 

entre estas variáveis. 

Considera-se agora a relação entre o IPCA e a produtividade do trabalho, a Figura 10 

mostra que dada à ocorrência de um choque de, por exemplo, 1% na produtividade do 

trabalho, o IPCA no primeiro período apresenta um leve aumento, de um pouco mais de 

0,003%, porém do segundo período em diante, tal índice de inflação imprime uma trajetória 

de queda que chega ao seu ponto máximo no sexto período, quando a resposta do IPCA 

alcança a marca de -0,039%. Após este pico o efeito do choque na produtividade do trabalho 
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vai se dissipando lentamente, o que mostra que um incremento na produtividade do trabalho, 

pode trazer um efeito pequeno, porém benéfico ao IPCA. 

 

 

Figura 9 - Função impulso resposta: Resposta do IPCA a um choque na expectativa 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

 

 
Figura 10 - Função impulso resposta: Resposta do IPCA a um choque na produtividade do 

trabalho 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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Logo, com a exposição dos resultados da decomposição da variância e das funções 

impulso resposta, obtidos por meio da estimação da equação proposta para a curva de Phillips, 

é possível perceber a influência que um choque de oferta provocado pela variação dos preços 

das commodities tem sobre o IPCA e sobre a expectativa presente de inflação para o mês 

seguinte, bem como a porcentagem da variação do índice de inflação, aqui em questão, que é 

explicada pelo índice de preço CRB. Também foi possível analisar o comportamento do IPCA 

perante choques nas principais variáveis que compõem a curva de oferta agregada aqui 

estudada. 

 

5.2.3.1.3 Decomposição histórica da variância do erro de previsão do IPCA 

No contexto da avaliação realizada através da decomposição histórica, considera-se 

que dentro do período analisado, cada variável pode apresentar um comportamento distinto do 

previsto, e então, não apenas desviar de sua trajetória antecipada, como também desviar as 

outras variáveis do modelo de suas respectivas previsões. Desta forma, nesta subseção 

pretende-se avaliar o que foi relevante para o comportamento observado da variável 

dependente da equação da curva de Phillips, diga-se o IPCA. 

De modo a obter uma análise mais abrangente do poder de previsão do modelo 

proposto, bem como dos choques que contribuíram para desviar os valores observados do 

IPCA dos seus valores previstos, a decomposição histórica foi calculada para três subperíodos 

diferentes: um mais abrangente que se inicia em março de 2003 e vai até abril de 2014, um 

subperíodo médio que vai de março de 2006 a abril de 2014 e por fim um menor que vai de 

março de 2008 a abril de 2014. Em cada caso, as surpresas são detectadas em comparação ao 

que foi previsto com base no universo de informações conhecidas na data em que a previsão 

foi feita.  

i) Decomposição histórica da variância do erro de previsão do IPCA entre março 

de 2003 e abril de 2014 

Por meio da Figura 11, é possível observar que quando a previsão do IPCA é feita em 

março de 2003 e se considera um período até abril de 2014, os valores observados do IPCA 

são maiores do que os previstos pelo modelo, desta forma, tem-se que os erros de previsão do 

IPCA são, na grande maioria das vezes, positivos. Através da Figura 11 pode-se inferir que 

até meados de 2006 as movimentações positivas não previstas do próprio IPCA e do CRB 

foram os principais responsáveis pelos erros de previsão do IPCA, já que contribuíram para 

manter tal variável mais elevada do que o previsto. Entre 2009 e 2006 aumentos não 

antecipados no índice CRB e no hiato do produto, foram respectivamente o primeiro e o 
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segundo fatores que mais contribuíram para os erros de previsão, sendo que até o início de 

2009, a elevação não esperada do índice CRB se manteve como a principal fonte da diferença 

entre o IPCA previsto e o observado.  

Já a partir de 2009 o fator que mais contribuiu para que o IPCA crescesse acima do 

nível esperado foi a elevação não prevista do hiato do produto, que se tornou ainda maior. 

Esta elevação não esperada do hiato mostra que o produto real ficou maior do que o produto 

potencial, promovendo assim um aquecimento não antecipado da economia, que fez com que 

o IPCA observado ficasse maior do que o previsto pelo modelo. Ainda no período a partir de 

2009, pode-se citar movimentos ascendentes inesperados no câmbio e no índice CRB, como 

fatores que respectivamente em segundo e terceiro lugar, em termos de importância, 

contribuíram para o erro de previsão do IPCA. 

 

 

Figura 11 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão do IPCA entre março de 

2003 e abril de 2014 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

ii) Decomposição histórica da variância do erro de previsão do IPCA entre março 

de 2006 e abril de 2014 

Considerando agora um subperíodo intermediário, em que a previsão do IPCA é 

realizada em março de 2006 e se observa o comportamento das variáveis até abril de 2014, 

pode-se verificar, por meio da Figura 12, que a exemplo do período anterior, os erros de 

previsão do IPCA também são predominantemente positivos, ou seja, os valores observados 
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de tal índice de preço ficaram acima dos valores previstos pelo modelo, porém agora o erro 

observado foi um pouco menor do que o verificado no período anterior (média de erro de 

5,4% contra uma média de 7,26%).  

Durante todo o subperíodo aqui em questão, a variável que predominantemente foi a 

causa dos erros de previsão do IPCA, foi o hiato do produto que apresentou uma elevação não 

antecipada que perdurou durante todos os meses analisados. Um segundo choque, que 

contribuiu em menor proporção para o IPCA observado ficar maior do que o previsto foi o 

câmbio, que desde meados de 2008 imprimiu uma trajetória não esperada de alta. Ademais, 

ainda observa-se que entre março de 2009 e final de 2011 o índice CRB apresentou uma 

queda não esperada que contribuiu para que o IPCA observado deste período não ficasse mais 

elevado e, assim, fez com que os erros de previsão do IPCA durante estes meses ficassem um 

pouco menores do que os erros dos períodos imediatamente anteriores e posteriores. 

 

Figura 12 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão do IPCA entre março 

de 2006 e abril de 2014 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

iii) Decomposição histórica da variância do erro de previsão do IPCA entre 

março de 2008 e abril de 2014 

Ao considerar a previsão feita em março de 2008 para o IPCA, verifica-se, por meio 

da Figura 13, que os erros de previsão são predominantemente negativos, já que erros 

positivos foram observados apenas nos primeiros meses. O que significa que na grande 

maioria do tempo, os valores observados do IPCA ficaram abaixo dos valores previstos, ou 

seja, o modelo previa uma inflação maior do que a que foi verificada de fato. Ainda através da 
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Figura 13 é possível observar que a principal fonte geradora dos erros negativos de previsão 

do IPCA, foi uma queda não esperada no índice de preços CRB, ou seja, a previsão do IPCA 

foi feita considerando um determinado valor para este índice de preço de commodities, que 

ficou abaixo do que se esperava, deixando assim a previsão do IPCA maior do que o valor 

realmente verificado.  

Entre março de 2010 e março de 2012, ainda é possível perceber uma elevação não 

antecipada do hiato do produto, que contribuiu para que os erros de previsão ficassem 

menores, uma vez que colaborou para uma menor queda do IPCA. Por fim, entre março de 

2010 e março 2013 também é possível verificar uma pequena elevação não esperada do 

câmbio, que assim como o hiato, porém em menor proporção, elevou o valor do IPCA 

observado e assim contribuiu para reduzir os erros de previsão de tal índice de preço, entre 

tais meses.  

Logo, fica claro que a queda não prevista nos preços internacionais das commodities, 

devido a diversos fatores, dentre eles, a dívida na Europa e à desaceleração da economia 

Chinesa, fez com que a previsão do IPCA realizada em março de 2008 gerasse erros 

negativos. 

 

 

Figura 13 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão do IPCA entre  março de 

2008 e abril de 2014 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Após a avaliação da decomposição histórica do erro de previsão do IPCA, calculada 

para os três subperíodos definidos acima, pode-se concluir que as variáveis que mais 
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contribuíram, por meio de choques não inesperados, para os erros de previsão do IPCA, foram 

o hiato do produto, o índice CRB e em menor proporção o câmbio. Foi possível observar certa 

influência do hiato do produto sobre o IPCA, relação esta que não havia sido captada pela 

decomposição da variância e pela função de impulso resposta. 

Ainda dentro do escopo da decomposição histórica é possível avaliar a performance da 

curva de Phillips, proposta por este estudo, na explicação das variações do IPCA. A Figura 14 

traz as distribuições acumuladas dos erros de previsão de cada subperíodo analisado acima, é 

possível verificar que, para todos os cortes de tempo o erro de previsão é menor que 3% em 

100% dos casos (meses considerados na amostra). Ou seja, pode-se dizer que independente 

dos subperíodos analisados, as variáveis que compõem a curva de Phillips explicam de forma 

muito satisfatória as variações do índice de preço aqui em questão, diga-se, explicam pelo 

menos 97% das variações do IPCA. 

 

  
Figura 14 - Distribuição acumulada dos erros de previsão do IPCA para os períodos 

analisados 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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Desta forma, conclui-se a análise referente a curva de Phillips. A próxima etapa da 

investigação consistirá na apresentação e avaliação dos resultados obtidos com a estimação da 

curva de demanda agregada. 

 

5.2.3.2 Resultados do modelo estimado para a curva IS 

Da mesma forma como foi feito para a curva de Phillips, o primeiro passo para a 

estimação da curva IS foi a definição da matriz de relação contemporânea, considerando as 

relações econômicas existentes entre as variáveis selecionadas para compor a equação que se 

pretende estimar.  

A matriz de relação contemporânea estruturada para o modelo proposto da curva IS, 

que é apresentada por meio da Figura 15 foi definida a partir da seguinte sequência de 

variáveis: hiato do produto, juros, necessidade de financiamento do setor público (NFSP), 

câmbio, índice CRB, expectativa de inflação e importações dos países da OCDE e da China. 

As restrições impostas foram as seguintes: o hiato do produto ficou em função dos juros, da 

NFSP, do câmbio e das importações dos países da OCDE e da China; os juros ficaram em 

função do hiato do produto, a NFSP ficou em função dos juros e do câmbio; o câmbio ficou 

em função do índice CRB e as importações dos países da OCDE e da China também ficaram 

em função do índice CRB. Como pode-se perceber, nesta matriz o hiato do produto é a 

variável mais endógena. 

É importante ressaltar que se chegou a tal formulação devido ao melhor ajuste do 

modelo às interações econômicas que mais interessam à análise proposta e também com base 

no Teste LR para sobreidentificação, que com doze graus de liberdade e um valor calculado 

de 15,56, não rejeitou as restrições sobreidentificadas impostas ao modelo a um nível de 5% 

de significância. Além disso, os bons resultados no que tange aos sinais e as significâncias dos 

coeficientes estimados, também foram levados em consideração na definição da matriz de 

relação contemporânea. 

Os coeficientes estimados a partir da matriz de relação contemporânea especificada 

pela Figura 15 para o modelo da curva de demanda agregada estão expostos na Tabela 11. 

Vale ressaltar que os valores iniciais ponderados para os choques contemporâneos foram de 

zero e a convergência se deu após 34 iterações. 
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Figura 15 - Matriz de relação contemporânea estimada para o modelo da curva IS
34

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
 

Por meio da Tabela 11, mais especificamente pela estatística t nela apresentada, pode-

se inferir que todos os coeficientes estimados apresentam sinais corretos, de acordo com a 

teoria apresentada, e são significantes pelo menos a 5%.  

Averiguando os coeficientes individualmente, tem-se que o juro nominal se relaciona 

negativamente com o hiato do produto, o que está teoricamente correto, já que quando o 

governo eleva a taxa de juros nominal, os gastos com consumo e investimentos tendem a cair 

e logo o produto real fica abaixo do potencial, fazendo com que o hiato se torne negativo
35

. 

De acordo com os valores obtidos, um aumento de 1% no juro nominal, reduz 

contemporaneamente o hiato do produto em 5,16%. 

Através dos resultados da Tabela 11, também é possível observar que o déficit 

primário, representado neste estudo pela Necessidade de Financiamento do Setor Público 

(NFSP) ao sofrer uma elevação de 1% provoca um aumento contemporâneo de 2,13% no 

hiato do produto. 

Outra relação importante é a que existe entre o câmbio e o hiato do produto. Quando 

acontece uma desvalorização do câmbio, as exportações aumentam ao passo que as 

importações diminuem, o que provoca uma elevação do hiato do produto. De acordo com os 

resultados obtidos por este estudo, uma elevação do câmbio (ou seja, desvalorização) em 1% 

provoca um aumento contemporâneo de 0,56% no hiato do produto. 

                                                
34

 Os sinais negativos que acompanham as letras, que representam as relações que se deseja analisar, foram 
colocados para que os sinais dos coeficientes estimados não precisem ser invertidos no momento da análise. 
35 Vale ressaltar que o produto real e o potencial, são representados neste trabalho pelo PIB real e o PIB 

potencial respectivamente e que a formula utilizada para calcular o hiato foi a seguinte: 

 
alPIBpotenci

alPIBpotenciPIBreal 
. 
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Ainda, pode-se analisar a relação do hiato com o valor das importações dos países da 

OCDE e da China, sendo que se esta variável se elevar em 1%, o hiato do produto presente 

aumenta em 0,80%, mostrando que uma expansão do resto do mundo aumenta a demanda 

agregada nacional, o que esta em linha com os argumentos de Santos e Holland (2008). Já a 

relação do índice CRB sobre câmbio é negativa, como foi constatado pela curva de Phillips.  

Se o índice CRB se elevar em 1% o câmbio será reduzido contemporaneamente em 0,44%, ou 

seja, o câmbio irá se valorizar.  

Também foram estimadas a relação contemporânea do hiato sobre os juros que é 

positiva, a relação dos juros sobre a NFSP que é negativa, a relação do câmbio sobre a NFSP 

que é positiva e a relação do índice CRB sobre o valor das importações dos países da OCDE e 

da China que também é positiva. 

 

Tabela 11 - Coeficientes estimados a partir da matriz de relação contemporânea do modelo de 

demanda agregada (curva IS) 

Relações contemporâneas Coeficientes 

estimados 

Desvio Padrão Estatística t
36

 

De Sobre 

Juros Hiato -5,16 1,73 -2,98 

NFSP Hiato 2,13 1,17 1,82 

Câmbio Hiato 0,56 0,19 2,89 

Ocdechina Hiato 0,80 0,32 2,52 

Hiato Juros 0,63 0,23 2,73 

Juros NFSP -0,59 0,23 -2,55 

Câmbio NFSP 0,09 0,03 2,90 

CRB Câmbio -0,44 0,09 -5,14 

CRB ocdechina 0,22 0,05 4,15 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

5.2.3.2.1 Resultados da decomposição da variância do erro de previsão para a curva IS 

A decomposição da variância de cada variável foi calculada para vinte e quatro 

períodos (meses), porém serão apresentados os resultados para até o décimo segundo mês, já 

que nos períodos subsequentes a parcela de explicação da cada variável sobre as demais 

praticamente não sofre alteração. Nesta subseção será exposta apenas a decomposição da 

variância do hiato do produto, pois esta é a variável de maior interesse no que tange a 

estimação da demanda agregada proposta por este trabalho, as demais se encontram no anexo 

D. 

                                                
36

 É importante lembrar que a estatística t não é tão rigorosa para a análise da significância dos coeficientes da 

matriz de relações contemporâneas da metodologia VAR, quanto para os Modelos de Mínimos Quadrados 

Ordinários (BACCHI, 2005). 
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A Tabela 12 mostra a decomposição da variância do hiato do produto. É possível 

verificar que o juro é a variável que mais influencia as mudanças do hiato do produto, 

explicando aproximadamente 76,94% de tal variável no primeiro período analisado; com o 

passar dos meses tal influência diminui um pouco, mas se mantém em 53,32%, e, assim, 

alcança um valor médio que fica em torno de 55,67%, o que pode ser considerado um nível 

elevado, já que a segunda variável que mais influencia a variação do hiato é a expectativa 

presente da inflação para o próximo mês, que explica em média 15,68%, seguida de perto 

pelo próprio hiato do produto que esclarece em média 12,69% de suas próprias variações. Por 

outro lado, a variável que possui menor participação na explicação das mudanças do hiato do 

produto, é a variável OCDECHINA, que em média explica 1,52% de tal variável, o que 

mostra que apesar do setor externo ser relevante para o produto brasileiro, o que acontece 

internamente parece ter importância predominante para a demanda agregada. 

 

Tabela 12 - Decomposição da variância do hiato do produto 

Períodos 

Desvio- 

Padrão HIATO JURO NFSP CAMBIO CRB EXPT OCDECHINA 

1 
0,026 15,86 76,94 2,80 3,06 0,12 0,00 1,21 

2 
0,031 15,97 69,01 5,53 2,32 2,53 2,92 1,72 

3 
0,033 14,45 61,96 5,08 4,09 3,71 9,10 1,60 

4 
0,034 13,36 57,28 4,93 5,09 3,43 14,40 1,50 

5 
0,035 12,82 55,17 4,86 5,20 3,66 16,82 1,46 

6 
0,036 12,53 54,33 4,72 5,08 4,24 17,62 1,49 

7 
0,036 12,37 53,99 4,66 4,98 4,84 17,66 1,51 

8 
0,036 12,29 53,78 4,66 4,94 5,32 17,48 1,53 

9 
0,036 12,24 53,62 4,68 4,94 5,61 17,38 1,53 

10 
0,036 12,22 53,50 4,70 4,94 5,73 17,39 1,53 

11 
0,036 12,20 53,42 4,72 4,94 5,75 17,44 1,53 

12 
0,036 12,19 53,37 4,72 4,94 5,75 17,50 1,53 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

5.2.3.2.2 Funções impulso resposta para a curva IS 

A Figura 16 mostra o comportamento do hiato do produto depois de ser submetido a 

um choque positivo de 1% no juro: nota-se que logo no primeiro período há uma queda 

brusca no hiato, que gira em torno de 6,4%, porém tal queda é revertida rapidamente e por 
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volta do terceiro mês o efeito negativo do choque já é bem pequeno se comparado com o 

efeito inicial. Com isso, percebe-se que o juro, que é o principal instrumento utilizado 

atualmente para controlar a inflação do país, se aumentado, tem efeito negativo imediato 

sobre o produto brasileiro, porém o efeito não é duradouro. 

 

 
Figura 16 - Função impulso resposta: Resposta do hiato do produto a um choque nos juros 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 Já quando o hiato do produto é submetido a um choque de aumento, de por exemplo 

1%, na NFSP, logo no primeiro período tal variável já sofre uma elevação de 0,5% , e atinge 

seu pico no segundo período, quando a elevação chega em 0,65%, como é possível ver pela 

Figura 17. A partir de então imprime uma queda que se estende até o nono período. Um 

aumento, portanto, no déficit primário do governo contribui para a elevação do produto do 

país. 
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Figura 17 - Função impulso resposta: Resposta do hiato do produto a um choque na NFSP 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Prosseguindo com a análise de como o hiato responde aos choques nas demais 

variáveis do modelo, a Figura 18 apresenta o comportamento desta ao receber um choque 

positivo do câmbio. Logo no primeiro período o hiato do produto apresenta uma elevação de 

0,15% (considerando um choque positivo de 1% no câmbio), porém do terceiro ao sexto 

período tal elevação é revertida em uma queda que alcança -0,02%, mas já no sétimo período 

o hiato volta a crescer e os efeitos perduram até por volta do nono mês, quando o impacto 

começa a tender a zero.  

Ainda tratando da reação do hiato do produto, é possível verificar como esta variável 

reage a um choque no índice CRB, por meio da Figura 19, que mostra que, após um choque 

positivo nesta última variável, o hiato do produto responde com uma queda que alcança seu 

ponto máximo já no segundo mês (queda de 0,16% dado uma elevação de 1% no índice 

CRB), mas que se reverte já no quinto mês, sendo que no sétimo mês o hiato atinge um pico 

de elevação de 0,10% e a partir daí imprime uma trajetória de queda e dissipação. Logo, fica 

perceptível que um choque positivo no índice CRB provoca algumas oscilações no hiato do 

produto, mas considerando uma média dos doze primeiros meses após o choque, pode-se 

dizer que um choque positivo no índice CRB provoca uma pequena elevação no hiato do 

produto (aumento de 0,015% dado um choque de 1% no índice CRB). 

 



 104 

 
Figura 18 - Função impulso resposta: Resposta do hiato do produto a um choque no câmbio 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 
Figura 19 - Função impulso resposta: Resposta do hiato do produto a um choque no índice 

CRB 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Além do índice CRB, mais uma variável pode ajudar a captar os efeitos externos sobre 

a demanda agregada é a variável OCDECHINA, que representa o valor das importações dos 

países da OCDE mais o valor das importações da China. A Figura 20 traz a trajetória do hiato 

do produto ao receber um choque de tal variável, logo no primeiro período o hiato já 

apresenta uma elevação de 0,16% considerando um choque positivo de 1% na série 

OCDECHINA.  Esta elevação se dissipa lentamente no decorrer dos períodos, com pequenas 



 105 

oscilações em seu trajeto, que podem ser provocadas pela ocorrência de fatores externos. Os 

efeitos do choque da variável OCDECHINA perduram até por volta do décimo período, 

quando então começam a tender a zero. 

A Figura 21 traz a trajetória do hiato do produto após um choque positivo na 

expectativa presente de inflação para o próximo mês. É possível perceber que um choque 

positivo de 1% na expectativa faz com que o hiato imprima uma trajetória de queda, que 

alcança seu maior valor (-8,12%) já no segundo período; após este pico o efeito do choque se 

dissipa lentamente até o oitavo mês, quando o hiato do produto reverte sua tendência e 

apresenta uma elevação que atinge seu pico no décimo primeiro mês e então volta a cair. 

Apesar de apresentar alguma oscilação, quando se considera o valor médio de doze períodos, 

tem-se que o hiato do produto sofre em média uma queda de 2,56%, dada uma elevação de 

1% na expectativa presente de inflação para o próximo mês. Com isso, observa-se a 

relevância de tal variável na trajetória da demanda agregada. 

 
Figura 20 - Função impulso resposta: Resposta do hiato do produto a um choque nas  

importações dos países da OCDE mais China 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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Figura 21- Função impulso resposta: Resposta do hiato do produto a um choque na 

expectativa presente da inflação para o próximo mês 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

5.2.3.2.3 Decomposição histórica da variância do erro de previsão do hiato do produto  

De modo a obter uma análise mais completa, assim como foi feito para a curva de 

Phillips, a decomposição histórica da variância do erro de previsão do hiato do produto foi 

calculada para três períodos diferentes: um mais abrangente que se inicia em março de 2003 e 

vai até abril de 2014, um período médio que vai de março de 2006 a abril de 2014 e por fim 

um período menor que vai de março de 2008 a abril de 2014. Assim, será possível analisar 

valores do hiato do produto previstos em três datas distintas. 

 

i) Decomposição histórica da variância do erro de previsão do hiato do produto 

entre março de 2003 e abril de 2014 

Analisando a Figura 22, é possível perceber que quando se considera a previsão do 

hiato do produto feita em março de 2003, a grande maioria dos erros de previsão é positiva, o 

que significa que os valores observados do hiato do produto foram maiores do que os valores 

previstos desta variável (ou seja, a economia permaneceu mais aquecida do que era esperado). 

Os erros positivos observados alcançam em alguns momentos, como entre final de 2008 e 

inicio de 2009 e final de 2011 e início de 2012, picos consideravelmente elevados. Dentre os 

fatores que podem ter provocado tais erros, pode-se citar que até por volta de julho de 2007 

uma elevação inesperada do próprio hiato foi a principal causa. Porém, a partir deste período, 

a maior fonte dos erros de previsão foi uma elevação não antecipada da expectativa presente 
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para a inflação do próximo mês, fenômeno bem documentado na análise anterior da curva de 

Phillips. Como se sabe, aumentos inesperados na expectativa de inflação tendem a afetar 

negativamente a taxa real de juros e os salários reais, com efeitos positivos na demanda 

agregada e na oferta agregada (deslocamento da curva de Phillips para baixo), 

respectivamente. Ademais, pode-se citar outras fontes que contribuíram em menor escala para 

os erros de previsão aqui em questão, como uma elevação não esperada no câmbio.  

 

Figura 22 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão do hiato do produto entre 

março de 2003 e abril de 2014 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 
 

ii) Decomposição histórica da variância do erro de previsão do hiato do produto 

entre março de 2006 e abril de 2014 

Considerando agora a previsão do hiato do produto realizada em março de 2006 para 

um período que vai até abril de 2014, é possível verificar por meio da Figura 23 que o erro de 

previsão do hiato foi também predominantemente positivo, o que significa que, na maioria das 

vezes o valor verificado do hiato do produto foi maior do que o valor previsto pelo modelo. 

Há nesse horizonte também um papel de destaque para o choque não antecipado da 

expectativa presente de inflação para o próximo mês. Pode-se notar ainda nos anos de erros 

menores de previsão do hiato, um papel para a queda não antecipada nas importações 

mundiais (OCDE e China). 



 108 

 
Figura 23 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão do hiato do produto entre 

março de 2006 e abril de 2014 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

iii) Decomposição histórica da variância do erro de previsão do hiato do produto 

entre março de 2008 e abril de 2014 

Por fim, considera-se as previsões realizadas em março de 2008, para o período que 

vai até abril de 2014. Através da Figura 24 é possível avaliar que excetuando o período que 

vai de agosto de 2009 a setembro de 2010, os erros de previsão do hiato do produto para o 

período são positivos, o que significa que os valores observados de tal variável foram maiores 

do que aqueles previstos pelo modelo Ou seja, houve aquecimento não antecipado da 

economia no início de 2009 e a partir de 2011. No período aqui em análise, verifica-se que 

tanto uma elevação não antecipada da expectativa presente de inflação para o próximo mês, 

quanto um crescimento inesperado do próprio hiato, foram os fatores principais que 

contribuíram para os erros positivos de previsão, apresentados pela Figura 24. Já no que tange 

ao pequeno período em que se verificou erros de previsão negativos, é possível dizer que uma 

queda não prevista na variável OCDECHINA e no próprio hiato foram os responsáveis por tal 

diferença entre o valor verificado e o valor previsto. 
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Figura 24 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão do hiato do produto entre 

março de 2008 e abril de 2014 
Fonte: Elaborada pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Pode-se concluir que as variáveis que mais contribuíram, por meio de choques não 

inesperados, para os erros de previsão do hiato, foram aumentos na expectativa presente para 

a inflação do próximo mês, o próprio hiato do produto e em menor proporção o câmbio. É 

importante ressaltar que diferentemente do que se esperava, variáveis como o índice CRB e 

OCDECHINA, não tiveram participação relevante na explicação dos erros de previsão do 

hiato do produto em nenhum dos subperíodos. 

A Figura 25 traz as distribuições acumuladas dos erros de previsão de cada subperíodo 

analisado acima, é possível verificar que para todos os períodos as variações nos juros, na 

NFSP, no câmbio, no índice CRB, na expectativa presente de inflação para o mês seguinte e 

no valor das importações dos países da OCDE mais a CHINA explicam, em conjunto, pelo 

menos 80% das variações do hiato do produto em 95% dos casos (meses considerados na 

amostra). E considerando 100% dos casos, o erro de previsão é menor do que 24%, o que 

significa que as variáveis do modelo explicam pelo menos 76% das modificações do hiato. 

Logo, pode-se dizer que independente da divisão dos três subperíodos analisados, as variáveis 

que compõem a curva IS explicam em boa medida as variações do hiato do produto, se bem 

que em grau muito menor do que o observado no contexto da curva de Phillips (em que os 

erros foram da ordem de 3%). 
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Figura 25 - Distribuição acumulada dos erros de previsão do hiato do produto para os 

períodos analisados 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

5.2.3.3 Resultados do modelo estimado para a função de reação do Banco Central A 

Após a estimação e a análise dos resultados obtidos da curva de oferta e de demanda 

agregada, o próximo passo foi proceder com a estimação da função de reação do Banco 

Central ou regra de política monetária, que permite uma avaliação de como as autoridades 

monetárias reagem aos choques do lado da demanda e da oferta, já identificados e discutidos 

neste estudo, e assim  modificam a taxa básica de juros da economia.  

Como já foi explicitado, optou-se por estimar duas formulações diferentes para a 

função de reação do Banco Central, sendo uma mais próxima da que é utilizada atualmente 
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pelo Banco Central e a outra com a inserção do índice de preço de commodities CRB e do 

câmbio, que são variáveis importantes para as análises propostas por este trabalho. Nesta 

subseção serão expostos os resultados obtidos por meio da estimação da primeira formulação, 

que como já foi definido, será chamada de função de reação ou regra de política monetária A. 

A exemplo do procedimento realizado para as curvas de oferta e demanda agregada, 

primeiramente foi definida a estrutura da matriz de relação contemporânea, ponderando as 

relações econômicas existentes entre as variáveis que compõem a equação e considerando o 

Teste LR para sobreidentificação, que com um grau de liberdade e um valor calculado de 

0.000997, não rejeitou as restrições sobreidentificadas impostas ao modelo a um nível de 5% 

de significância. 

A Figura 26 mostra a matriz de relação contemporânea estruturada para a regra de 

política monetária aqui em questão, tal matriz foi determinada a partir da seguinte sequência 

de variáveis: taxa Selic efetiva, desvio da expectativa de inflação em relação à meta e hiato do 

produto. Sendo que as restrições impostas foram as seguintes: a taxa Selic efetiva ficou em 

função do desvio e do hiato, logo é a variável mais endógena, uma vez que é influenciada 

pelas outras duas variáveis do modelo, que por sua vez são consideradas exógenas, já que a 

intenção é captar como a Selic se movimenta dadas as variações no desvio da inflação em 

relação à meta e no hiato do produto.  
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Figura 26 - Matriz de relação contemporânea estimada para o modelo da função de reação do 

Banco Central A
37

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

Os coeficientes estimados a partir da matriz de relação contemporânea especificada 

acima estão expostos na Tabela 13. Vale ressaltar que os valores iniciais ponderados para os 

choques contemporâneos foram de zero e a convergência se deu após 7 iterações. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37

 Os sinais negativos que acompanham as letras, que representam as relações que se deseja analisar, foram 
colocados para que os sinais dos coeficientes estimados não precisem ser invertidos no momento da análise. 
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Tabela 13 - Coeficientes estimados a partir da matriz de relação contemporânea da função de 

reação A 

Relações contemporâneas Coeficientes 

estimados 

Desvio Padrão Estatística t
38

 

De Sobre 

Desvio Selic 0,151 0,063 2,398 

Hiato Selic 0,010 0,006 1,711 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Analisando os resultados expostos na Tabela 13, tem-se que todos os coeficientes 

estimados, possuem sinais condizentes com a teoria econômica e significativos pelo menos a 

10%. Pode-se observar também, que de acordo com os resultados obtidos, a taxa Selic efetiva 

sofre uma elevação presente de 0,15% dado um aumento de 1% no desvio da expectativa de 

inflação em relação à meta, e uma alta também contemporânea de 0,010% quando o hiato do 

produto se eleva em 1% , é importante ressaltar que o coeficiente estimado para a relação 

entre o hiato e a Selic, exposto acima, esta alinhado com os resultados de Modenesi (2011) 

apesar das diferenças entre os períodos analisados e  os métodos empregados nos dois 

estudos, isso porque tal autor também encontra um coeficiente pequeno, significativo a 10% e 

com sinal correto para tal relação. 

Como os resultados alcançados por meio da matriz apresentada acima tratam apenas 

da movimentação contemporânea das variáveis, é importante analisar as decomposições das 

variâncias e as funções impulso resposta que também fazem parte dos resultados da estimação 

pelo método SVEC. 

 

5.2.3.3.1 Resultados da decomposição da variância do erro de previsão para a função de 

reação A 

A decomposição da variância da taxa Selic descrita na Tabela 14 também traz 

informações importantes a respeito da determinação de tal taxa que atualmente é o principal 

instrumento da política monetária brasileira no combate a inflação
39

. Tal decomposição foi 

calculada para 24 períodos (meses), mas será exposta de maneira resumida por meio dos 

períodos 1-5, 9,12, 17 e 24 de modo a facilitar a apresentação, uma vez que nos períodos 

suprimidos não acontecem grandes variações. 

Por meio da Tabela 14 tem-se que nos primeiros momentos a variação da Selic é 

determinada em grande parte por ela própria; porém, a partir do quarto período o desvio da 

                                                
38 É importante lembrar que a estatística t não é tão rigorosa para a análise da significância dos coeficientes da 

matriz de relações contemporâneas da metodologia VAR, quanto para os Modelos de Mínimos Quadrados 

Ordinários (BACCHI, 2005). 
39 As demais decomposições da variância se encontram no anexo E. 
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expectativa de inflação em relação à meta passa a ser a variável que mais influencia as 

mudanças na Selic, tanto que no final de 24 períodos 62,57% da variação da Selic é explicada 

por esta variável, ficando a própria Selic responsável pela explicação de 34,88% de suas 

variações e o hiato do produto somente com a participação de 2,63% na variância de tal taxa 

básica de juros. Aliás, a influência do hiato do produto na explicação das mudanças da taxa 

Selic efetiva é pequena em todos os períodos avaliados e alcança uma média de apenas 

2,87%. 

 

Tabela 14 - Decomposição da variância da taxa Selic efetiva (função de reação A) 

Períodos Desvio- Padrão SELIC DESVIO HIATO 

1 0,00209313 94,189 3,834 

 

1,977 

 2 0,00277047 

 

75,371 

 

23,16 

 

1,469 

 3 0,00348323 

 

55,529 

 

41,148 

 

3,323 

 4 0,00403917 

 

46,77 

 

48,996 

 

4,234 

 5 0,00443137 

 

43,174 

 

52,743 

 
4,083 

9 0,00532318 37,813 59,065 3,122 

12 0,00565305 36,355 60,806 2,839 

17 0,00592185 35,339 62,023 2,638 

24 0,00605624 34,88 62,572 2,548 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Os resultados acima fornecem uma boa noção da relação entre a taxa Selic efetiva e as 

demais variáveis do modelo; porém, como forma de complementar tais resultados, na próxima 

subseção serão analisadas as funções impulso resposta, que fornecerão um bom entendimento 

do tempo de duração dos efeitos dos choques que podem ocorrer entre os elementos do 

modelo. 

 

5.2.3.3.2- Funções impulso resposta para a função de reação A 

Os resultados considerados mais importantes para esta subseção são aqueles que 

apresentam como a taxa Selic efetiva se movimenta quando acontece algum choque nas outras 

variáveis que compõem a regra de política monetária aqui avaliada, sendo assim, tais 

resultados são expostos no corpo do trabalho em detrimento dos demais. 

A Figura 27 traz o comportamento da taxa Selic efetiva quando ocorre um choque no 

desvio da expectativa de inflação em relação à meta, ou seja, quando os agentes econômicos 

esperam que a inflação supere a meta estipulada pelas autoridades monetárias. É possível 

depreender que dado um choque de 1% no desvio da inflação em relação à sua meta, logo no 

primeiro período a Selic se eleva em 0,15%, e a partir de então segue uma tendência de alta 
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que alcança seu pico no terceiro período, onde apresenta uma elevação de 0,66%, 

considerando o choque de 1% no desvio da inflação em relação à sua meta. Após este ponto 

máximo, a taxa Selic empreende uma trajetória suave de queda, que faz com que no final de 

24 períodos, tal taxa conserve os 0,15% de elevação que apresentou contemporaneamente ao 

choque no desvio da inflação aqui em questão. Estes resultados mostram que o Banco Central 

ajusta a taxa de juros de curto prazo de maneira gradual, o que esta de acordo com os 

resultados de Minella et al. (2003) e Nobre e Moreira (2014), isso guardada as devidas 

diferenças entre os períodos analisados e as metodologias empregadas. Além disso, revela 

certa inércia da taxa Selic, que também é apontada pelos autores citados acima. 

 

Figura 27 - Função impulso resposta: Resposta da Selic a um choque no desvio da expectativa 

da inflação em relação à meta (função de reação A) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 Outra análise importante que deve ser feita, diz respeito ao comportamento da taxa 

Selic frente a um choque no hiato do produto. Apesar de alguns trabalhos que estimam uma 

regra de política monetária similar a de Taylor, como Minella et al. (2003) não encontrarem 

significância estatística para o hiato do produto, o presente estudo encontrou resultados 

significativos no que tange a relação destas duas variáveis. Como já foi apresentado acima, o 

coeficiente estimado da relação contemporânea entre ambas foi significativo, apesar de ser 

bem menor se com parado com o encontrado para a relação entre a Selic e o desvio da 

expectativa de inflação em relação à meta. 

Por meio da Figura 28 é possível explorar um pouco mais desta relação entre a taxa 

Selic efetiva e o hiato do produto. Ao analisá-la é possível verificar que dado um choque 
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positivo de 1% no hiato do produto (o que significa que o produto real esta acima do 

potencial) a taxa Selic sofre uma elevação de 0,010% no primeiro período, que é seguida no 

segundo período de uma queda que faz com que tal elevação se reduza a  0,005%, porém já 

no período posterior tem-se uma alta de 0,018% e a partir desta a tendência é de redução 

gradual do choque. 

Comparando os valores acumulados apresentados pela Selic dado os dois choques 

discutidos acima, fica claro que tal variável responde muito mais intensamente a uma 

mudança no comportamento inflacionário da economia, do que a uma variação na atividade 

econômica, representada aqui pelo hiato do produto. Este resultado também é encontrado por 

Pagano e Rossi Júnior (2009), que guardada as devidas diferenças de períodos de tempo e 

métodos utilizados, também ressaltam que de acordo com seus resultados, o Banco Central 

responde à atividade econômica em intensidade inferior a que reage à inflação. 

 

 

Figura 28 - Função impulso resposta: Resposta da Selic a um choque no hiato do produto 

(função de reação A) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Contudo, é possível observar que os resultados obtidos por meio das funções impulso 

resposta mostram uma resposta maior da taxa Selic efetiva, que é o principal instrumento 

utilizado política monetária brasileira para combater a inflação, perante as movimentações da 

diferença entre a expectativa de inflação e a sua meta, do que frente a uma movimentação do 

hiato do produto.  
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5.2.3.3.3 Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

obtida pela função de reação A 

Após a avaliação da decomposição da variância da taxa Selic efetiva e uma discussão 

a respeito de como esta variável responde aos choques ocorridos nos demais componentes do 

modelo. Resta expedir uma última análise, que permitirá o exame do comportamento da taxa 

Selic efetiva, de modo a verificar se esta apresentou ou não uma trajetória distinta da prevista 

pelo modelo, ou seja, será possível avaliar se existem erros de previsão e se os mesmos são 

positivos ou negativos e a que fatores podem ser atribuídos. Tal análise será feita por meio da 

decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva. 

Assim como foi feito para as curvas de demanda e oferta agregada, com vistas a obter 

uma análise mais completa, a decomposição histórica foi calculada para três divisões 

diferentes de tempo: uma mais abrangente que se inicia em março de 2003 e vai até abril de 

2014, uma que vai de março de 2006 a abril de 2014 e por fim, uma menor que vai de março 

de 2008 a abril de 2014. 

 i) Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2003 e abril de 2014 

Considerando uma previsão realizada para a taxa Selic efetiva em março de 2003, é 

possível observar por meio da Figura 29 que excetuando os primeiros meses, em todo o 

restante do subperíodo, os valores previstos para a taxa Selic efetiva por meio da função de 

reação A são maiores do os valores efetivamente observados desta variável, ou seja, neste 

caso tem-se que os erros de previsão são predominantemente negativos, erros estes que se 

tornaram maiores no decorrer do período. Dentre as causas para esta diferença entre valores 

previstos e observados, pode-se inferir por meio da Figura 29 que as principais foram uma 

queda inesperada na própria taxa Selic efetiva, principalmente a partir de março de 2008 e 

uma queda inesperada do desvio da expectativa de inflação em relação à meta. O que significa 

que os agentes passaram a esperar que a inflação ficaria abaixo da sua meta, e tal mudança 

não foi captada pela previsão deste  modelo mais simples (Função de Reação A), em que 

efeitos cambiais e de commodities não são explicitados.  

Logo, no contexto deste modelo simples, como o movimento inesperado no desvio da 

expectativa de inflação em relação à meta é um movimento que reduz a tendência 

inflacionária da economia, observaram-se valores para a taxa Selic menores do que os 

previstos pelo modelo. Por fim, pode-se observar que o hiato do produto parece não ter 

praticamente nenhum tipo de contribuição para o erro de previsão da taxa Selic deste 

subperíodo. 
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Figura 29 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2003 e abril de 2014 (Função de reação A) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

ii) Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2006 e abril de 2014 

A Figura 30 mostra que quando se considera uma previsão da taxa Selic feita em 

março de 2006, o erro de previsão do modelo é negativo para todos os meses, o que significa, 

que para o subperíodo em questão, os valores observados da taxa Selic efetiva são menores do 

que os valores previstos pelo modelo.  

Como causas de tal erro de previsão negativo, pode-se citar novamente uma queda não 

antecipada no desvio da expectativa de inflação em relação à meta de inflação, ou seja os 

agentes econômicos passaram inesperadamente a esperar que a inflação ficaria abaixo da meta 

estipulada e também uma queda inesperada na própria taxa Selic. Sendo que, mais uma vez, o 

hiato do produto não contribui para o erro de previsão. Percebe-se que a análise deste 

subperíodo e a do subperíodo anterior são bem semelhantes, principalmente em relação às 

causas dos erros de previsão, com a diferença que a porcentagem do erro de previsão do 

subperíodo aqui em questão alcança um pico menor do que no subperíodo analisado 

anteriormente. 
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Figura 30 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2006 e abril de 2014 (Função de reação A) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

iii) Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2008 e abril de 2014 

Por fim, quando se considera uma previsão da taxa Selic feita em março de 2008, para 

um período que vai até abril de 2014, observa-se que os erros de previsão oscilam, mas são 

predominantemente negativos. Como pode ser visto na Figura 31, para o período que vai até 

junho de 2009 o erro de previsão é positivo, o que significa que os valores observados da taxa 

Selic efetiva são maiores do que o previsto pelo modelo. O fator que mais contribuiu para tal 

erro foi uma elevação não antecipada na taxa Selic efetiva, sendo que uma pequena elevação 

inesperada do hiato do produto, também pode ter contribuído com o erro positivo.  

Para o período entre julho de 2009 e setembro de 2013 é constatado um erro de 

previsão negativo, que indica que o modelo previu uma taxa Selic efetiva maior do que os 

valores realmente observados. Segundo a Figura 31, o que provocou tal erro foi uma queda 

inesperada no desvio da expectativa de inflação em relação à meta, como já mencionado na 

análise para o período mais amplo. Já no final de 2012 e início de 2013, uma queda não 

prevista na taxa Selic também parece ter contribuído para o erro de previsão negativo. Nota-se 

nesse período a movimentação ascendente do desvio da expectativa de inflação em relação à 

meta não foi suficiente para deter a queda as Selic. Finalmente no período entre outubro de 

2013 e abril de 2014, a previsão do modelo incorreu de erro positivo, que pode ser associada à 

elevação não antecipada no desvio da expectativa de inflação em relação à meta, que já vinha 
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desde o final de 2012. É importante ressaltar, que mais uma vez o hiato do produto não mostra 

grande influência no erro de previsão da taxa Selic. 

 

Figura 31 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2008 e abril de 2014 (Função de reação A) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Considerando as análises realizadas acima para a previsão da taxa Selic efetiva nos 

três cortes de tempo definidos. Pode-se dizer que, no contexto deste modelo mais simples, os 

fatores que mais contribuíram para os erros de previsão foram os choques inesperados na 

própria taxa Selic efetiva, e no desvio da expectativa de inflação em relação à meta, sendo a 

contribuição das movimentações inesperadas do hiato do produto praticamente nulas. 

Antes de finalizar as avaliações da função de reação A é importante fazer um exame 

de seu desempenho no que tange a explicação das variações da taxa Selic efetiva, que é sua 

variável dependente. A Figura 32 traz as distribuições acumuladas dos erros de previsão de 

cada subperíodo analisado acima, é possível verificar que, considerando todos os cortes de 

tempo aqui em questão, o erro de previsão é menor que 26% em 100% dos casos (meses 

considerados na amostra), o que significa que as variáveis do modelo aqui em questão, 

explicam pelo menos 74% das variações na taxa Selic. Sendo que quando se considera o 

subperíodo que vai de março de 2008 a abril de 2014 os erros de previsão são menores que 

8% em 100% dos casos. Logo este é o subperíodo em que se tem a melhor performance do 

modelo. Assim, pode-se afirmar que as variáveis que compõem a função de reação A 

passaram a explicar muito mais as variações da taxa Selic no período mais recente. 
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Figura 32 - Distribuição acumulada dos erros de previsão da taxa Selic para os períodos 

analisados – função de reação A 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

5.2.3.4 Resultados do modelo estimado para a função de reação B 

Na subseção anterior, foram expostos os resultados obtidos com a estimação da regra 

de política monetária em uma formulação muito próxima a que é utilizada atualmente pelas 

autoridades monetárias brasileiras, como foi devidamente exposto no capítulo três deste 

estudo. Porém, considerando o objetivo proposto por este trabalho, que é avaliar o impacto 

dos choques de oferta na inflação brasileira, foi pensado em uma formulação da função de 

reação do Banco Central, que permitisse avaliar se os choques de oferta, provocados pelos 

preços das commodities, exercem algum efeito direto na taxa Selic, ou através de outras 
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variáveis além do IPCA e da expectativa de inflação. Para tanto foi acrescentada na 

formulação estudada acima o índice CRB e a taxa de câmbio, conforme exposição já realizada 

no capítulo quatro e obteve-se então, o que será tratado como função de reação ou regra de 

política monetária B. 

Sendo assim, da mesma forma como se procedeu com as equações estudadas acima, o 

primeiro passo para a estimação da função de reação aqui analisada foi a definição da matriz 

de relação contemporânea, que a exemplo das outras já apresentadas, teve suas restrições 

impostas de acordo com as relações econômicas que se pretende averiguar e com o Teste LR 

para sobreidentificação, que com quatro graus de liberdade e um valor calculado de 1,265, 

não rejeitou as restrições sobreidentificadas impostas ao modelo a um nível de 5% de 

significância. 

A matriz foi construída com base na seguinte seqüência de variáveis: taxa Selic 

efetiva, desvio da expectativa de inflação em relação à meta, hiato do produto, índice CRB e 

câmbio. Sendo que as restrições impostas foram as seguintes: a taxa Selic efetiva ficou em 

função do desvio da expectativa de inflação em relação à meta, do hiato e do câmbio, o hiato 

do produto ficou em função do câmbio e do índice CRB e o câmbio ficou em função do índice 

CRB, como pode ser visualizado na Figura 33. Mais uma vez a Selic, que é central para a 

presente averiguação, é a variável mais endógena.  
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Figura 33 - Matriz de relação contemporânea estimada para o modelo da função de reação do 

Banco Central B 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Os coeficientes estimados a partir da matriz exposta pela Figura 33 estão apresentados 

na Tabela 15. Por meio desta, pode-se observar que todos os coeficientes obtidos possuem o 

sinal correto de acordo com a teoria econômica já estudada, porém diferentemente da função 

de reação A, nem todos são significativos a pelo menos 10%, que é o caso da relação do hiato 

e do câmbio sobre a Selic, bem como da relação do câmbio sobre o hiato.  

É importante ressaltar que a não significância da relação do hiato e do câmbio sobre a 

Selic também é encontrada por Minella et al. (2003), guardadas as devidas diferenças no que 



 122 

se refere ao método de estimação utilizado e ao período avaliado, quando estimam a função 

de reação utilizando as expectativas de inflação do mercado, como é o caso aqui. Holland 

(2005) também não encontra significância para o câmbio dentro da função de reação do 

Banco Central, porém este autor trabalha com o câmbio real, além de utilizar períodos de 

tempo e métodos de estimação diferentes dos propostos por este estudo. 

Outro ponto importante que deve ser ressaltado é o coeficiente estimado da relação 

entre o desvio da expectativa de inflação em relação à meta e a Selic, que permanece 

significativo e com um coeficiente expressivo, assim como é observado na função de reação 

A, o que pode indicar que tal relação não sofre grandes interferências quando outras variáveis 

são consideradas. 

Tabela 15 - Coeficientes estimados a partir da matriz de relação contemporânea da função de 

reação B 

Relações contemporâneas Coeficientes 

estimados 

Desvio Padrão Estatística t
40

 

De Sobre 

Desvio Selic 0,121 0,071 1,704 

Hiato Selic 0,010 0,006 1,548 

Câmbio Selic 0,003 0,005 0,549 

Câmbio Hiato 0,106 0,071 1,488 

CRB Hiato -0,273 0,080 -3,390 

CRB Câmbio -0,487 0,090 -5,433 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Posto que a Tabela 15 fornece informações a respeito das principais relações 

contemporâneas existentes entre as variáveis  da regra de politica monetária aqui estudada, 

faz-se importante avaliar como estas relações permanecem no decorrer dos períodos, logo é 

de grande importância o estudo da decomposição da variância e das funções impulso resposta. 

 

5.2.3.4.1- Resultados da decomposição da variância do erro de previsão para a função de 

reação B 

Considerando que a variável que mais interessa aqui é a taxa Selic, a Tabela 16 expõe 

a decomposição da variância desta variável
41

, que foi calculada para 24 períodos (meses), mas 

será exposta de maneira resumida por meio dos períodos 1-5, 9,12, 17 e 24 de modo a facilitar 

a apresentação, uma vez que nos períodos suprimidos não acontecem grandes variações. 

                                                
40 É importante lembrar que a estatística t não é tão rigorosa para a análise da significância dos coeficientes da 

matriz de relações contemporâneas da metodologia VAR, quanto para os Modelos de Mínimos Quadrados 

Ordinários (BACCHI, 2005). 
41 As demais variâncias obtidas com a estimação da função de reação B estão no anexo F. 
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   Pode-se perceber que a exemplo do que acontece com na função de reação A, nos 

primeiros períodos (meses) a maior parte da variância da taxa Selic é explicada por ela 

mesma, porém por volta do quarto mês o desvio da expectativa de inflação em relação à meta 

já representa uma boa porcentagem da explicação das mudanças na Selic (37,41%), sendo que 

já no nono período passa a ser a variável que mais explica as flutuações da taxa de juros aqui 

em questão. 

No que diz respeito a participação do hiato do produto na explicação da variância da 

Selic, tanto na função de reação A, quanto na B, esta participação é baixa - em média 2,87% 

para a primeira função e 2,69% para a segunda. 

Por sua vez, a variável câmbio apresenta uma participação crescente na explicação da 

variância da Selic, que nos primeiros períodos é bem modesta, mas com a passar do tempo 

ganha certo destaque, totalizando em média 19,52%. Já a variável CRB possui a menor 

participação na variância da Selic, dentre as variáveis que constituem o modelo proposto, 

explicando em média apenas 2,04% das mudanças na taxa Selic, o que mostra que este índice 

de commodities não atua diretamente sobre a taxa de juros de curto prazo do país, sendo então 

seus efeitos apenas indiretos por meio do IPCA e da expectativa de inflação, pois como foi 

exposto pelas Figuras 7 e 8, o índice CRB exerce influências significativas e duradouras sobre 

tais variáveis. 

 

Tabela 16 - Decomposição da variância da Selic efetiva (função de reação B) 

Períodos Desvio-

Padrão 

SELIC DESVIO HIATO CÂMBIO CRB 

1 0,00203976 95,676 2,003 1,536 0,349 0,436 

2 0,00271168 76,956 18,687 1,055 3,046 0,256 

3 0,00335006 59,264 33,03 2,31 4,464 0,931 

4 0,00391351 49,333 37,416 2,984 9,036 1,23 

5 0,00436706 43,66 38,592 2,848 13,37 1,53 

9 0,00542342 35,264 38,625 2,714 21,335 2,062 

12 0,00580636 33,228 38,45 2,821 23,177 2,324 

17 0,00612029 31,84 38,327 2,903 24,401 2,529 

24 0,00628027 31,212 38,272 2,94 24,955 2,621 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

5.2.3.4.2 Funções impulso resposta para a função de reação B 

Dentre as funções de impulso resposta obtidas, as que mais interessam são aquelas que 

mostram a reação da taxa Selic perante um choque nas demais variáveis do modelo, logo estas 

serão apresentadas  e discutidas a seguir. 
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A Figura 34 traz a reação da taxa Selic dado um choque positivo de 1% no desvio da 

expectativa de inflação em relação à meta, é possível identificar que logo no primeiro período 

a Selic já se eleva em 0,12%, assim como já foi constatado pela matriz de relação 

contemporânea, porém esta resposta continua se elevando até chegar ao seu pico no terceiro 

período, onde apresenta um aumento de 0,63%, que a partir de então imprime uma queda 

suave que se estabiliza no final de 24 períodos, quando a variável apresenta uma elevação por  

volta de 0,10%. Com isso percebe-se que a reação da Selic a um choque no desvio da 

expectativa de inflação em relação à meta não é instantânea e que a elevação que tal choque 

provoca não se dissipa totalmente mesmo no final de 24 períodos, mostrando que a Selic 

acaba por incorporar pelo menos parte deste efeito sofrido, estes resultados são muito 

parecidos aos obtidos pela estimação da função de reação A, quando se avalia um choque da 

mesma natureza, a única diferença é que os valores são um pouco menores, isso mostra que a 

inserção de mais variáveis no modelo não exerceu nenhuma influência de grande monta na 

relação entre a taxa Selic e o desvio, relação esta que se mostra robusta em ambas estruturas 

propostas. 

 
Figura 34 - Função impulso resposta: Resposta da Selic a um choque no desvio da expectativa 

de inflação em relação à meta (função de reação B) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 
 

Outra relação importante que deve ser avaliada é a que existe entre o hiato do produto 

e a taxa Selic, a Figura 35 ilustra a resposta desta última variável a um choque positivo de 1% 

no hiato, é visível que assim que o choque ocorre existe uma pequena resposta imediata e 

positiva da Selic, que logo no segundo período diminui, porém posteriormente volta a se 
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elevar. É importante notar que no final de 24 meses o efeito do choque não se dissipa 

totalmente, ficando em torno de 0,003%. Pode-se notar, que pelos resultados da estimação 

aqui apresentada, a taxa Selic também responde mais a um choque no desvio da expectativa 

da inflação em relação à meta, do que a um choque no hiato do produto, como foi encontrado 

com a estimação da função de reação A. 

Comparando com os resultados obtidos para a função de reação A, quando se analisa o 

mesmo choque, percebe-se que existem algumas diferenças, a primeira esta no valor 

acumulado de doze meses da resposta da taxa Selic a um choque no hiato do produto, na 

função de reação B este valor é um pouco maior (0,13% contra 0,092%), além disso, nesta 

função, pelo menos dentro do período analisado, o choque não apresenta tendência de se 

dissipar totalmente assim como na função de reação A, onde no final de 24 meses a taxa Selic 

assume valores bem próximos de zero (0,0005% contra 0,003%). Estas diferenças na relação 

entre o hiato e a Selic talvez possam ser creditadas as variáveis que foram inseridas (câmbio e 

índice CRB), já que de acordo com os resultados obtidos com a estimação da curva de Phillips 

e da curva IS, a relação entre estas, principalmente no que se refere ao câmbio e ao hiato do 

produto é relevante, indicando assim, que a relação entre a taxa Selic e o hiato não é tão direta 

quanto a que se encontrou entre o desvio da expectativa de inflação em relação à sua meta e a 

Selic, já que a inserção de novos elementos parece interferir na ligação entre ambas. 

 

Figura 35 - Função impulso resposta: Resposta da Selic a um choque no hiato do produto 

(função de reação B) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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Prosseguindo com a análise dos resultados obtidos, a Figura 36 mostra como a taxa 

Selic reage a um choque positivo de 1% no câmbio, fica claro que existe uma elevação já no 

primeiro período em torno de 0,004%, porém o pico de elevação da variável acontece no 

quinto mês, quando esta apresenta uma alta de 0,034%, após isso é identificado uma tendência 

de retração do efeito do choque.  

 

 

Figura 36 - Função impulso resposta: Resposta da Selic a um choque no câmbio 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Já a Figura 37 traz a resposta da taxa Selic a um choque positivo de 1% no CRB, é 

possível perceber, que dado o choque em tal índice de preço de commodities, logo no primeiro 

período a Selic apresenta uma queda de 0,0046%, no segundo período este valor fica próximo 

de zero, porém no terceiro período a Selic apresenta uma queda mais acentuada, que chega  a 

seu ápice no quinto período. Considerando um total de doze meses, tem-se que a Selic 

acumula uma queda de 0,099%, após um choque no índice CRB. 

Com este resultado, fica claro que um aumento nos preços das commodities não 

provoca diretamente uma elevação no principal instrumento de contenção da inflação 

brasileira, ou seja, as autoridades monetárias não elevam a taxa Selic quando ocorre uma alta 

no índice CRB, o que esta totalmente de acordo com as constatações feitas por meio da 

revisão bibliográfica realizada no capítulo três deste estudo, em que ficou claro que a 

estratégia da política monetária brasileira, quando ocorre algum choque de oferta, é tentar 

controlar apenas seu impacto secundário, o que corresponde a tentar impedir que os repasses 

do aumento aconteçam. 
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Por fim, pode-se depreender que a exemplo do que foi obtido com a estimação da 

função de reação A, os resultados da estimação da função de reação B apontam uma maior 

reação da taxa Selic efetiva perante as diferenças entre a expectativa e a meta de inflação, do 

que diante da movimentação das demais variáveis do modelo. 

 

 

Figura 37 - Função impulso resposta: Resposta da Selic a um choque no CRB 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

5.2.3.4.3 Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

obtida pela função de reação B 

Assim como foi feito anteriormente, a decomposição histórica foi calculada para três 

subperíodos diferentes: um mais abrangente que se inicia em março de 2003 e vai até abril de 

2014, um subperíodo médio que vai de março de 2006 a abril de 2014 e por fim um 

subperíodo menor que vai de março de 2008 a abril de 2014. 

 

 i) Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2003 e abril de 2014 

Observando a Figura 38, cujos resultados tomam por base uma previsão da taxa Selic 

efetiva feita em março de 2003, é possível constatar que excetuando os primeiros meses do 

subperíodo, em todo o restante, os valores previstos para a taxa Selic efetiva por meio da 

função de reação B são maiores do que os valores efetivamente observados desta variável, ou 
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seja, neste caso os erros de previsão são predominantemente negativos, erros estes que se 

tornaram maiores no decorrer do tempo.  

Dentre as causas para esta diferença entre valores previstos e observados, tem-se que 

as principais foram: uma queda inesperada no câmbio, ou seja, houve uma valorização não 

prevista na moeda brasileira, principalmente a partir de junho de 2005 e uma queda 

inesperada do desvio da expectativa de inflação em relação à meta. Observou-se, assim, 

valores para a taxa Selic menores do que os previstos pelo modelo. Por fim, ainda pode-se 

citar uma contribuição da própria taxa Selic para o erro de previsão negativo, principalmente 

no final do subperíodo. 

 

 

Figura 38 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2003 e abril de 2014 (Função de reação B) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

ii) Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2006 e abril de 2014 

A Figura 39 mostra que no subperíodo em que a previsão da taxa Selic efetiva é feita 

em março de 2006, o erro de previsão do modelo é negativo para todos os meses. Como 

causas de tal erro de previsão negativo, pode-se citar novamente uma queda não antecipada no 

desvio da expectativa de inflação em relação à meta. Diferentemente do subperíodo anterior, 

neste o câmbio não mostra mais uma contribuição significativa para o erro, sendo agora uma 

queda inesperada na própria taxa Selic, o fator que mais contribui. 
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Figura 39 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2006 e abril de 2014 (Função de reação B) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

iii) Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2008 e abril de 2014 

Analisando a decomposição histórica do erro de previsão da taxa Selic para o 

subperíodo em que a previsão da taxa Selic efetiva é feita em março de 2008, observa-se que 

os erros de previsão oscilam entre positivos e negativos. Como pode ser verificado na Figura 

40, até agosto de 2010 o erro de previsão da taxa Selic é positivo, sendo que o fator que 

inicialmente contribui para tal resultado é uma elevação não antecipada na própria taxa. 

Porém já em 2009 verifica-se uma elevação não inesperada no hiato do produto (aquecimento 

da economia) que também contribuiu para tal erro de previsão positivo.  

Para os meses entre setembro de 2010 e maio de 2012 é constatado um erro de 

previsão negativo, que diz que o modelo previu uma taxa Selic efetiva maior do que 

realmente foi observado, devido em parte a uma queda inesperada tanto no desvio da 

expectativa de inflação em relação à meta quanto no índice CRB, que são dois fatores que 

pressionam a inflação para baixo, o que fez a taxa Selic observada diminuir.  

Finalmente nos meses entre junho de 2012 e abril de 2014, mais uma vez a previsão 

do modelo incorreu de erro positivo, que foi bem maior do que os já analisados acima. Nestes 

meses, observa-se que o que mais contribuiu para a diferença entre a taxa Selic observada e 

prevista foi uma elevação não antecipada no câmbio e no desvio da expectativa de inflação 

em relação à meta, sendo que uma pequena queda não prevista da taxa Selic e no índice CRB, 
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pode ter contribuído para que o erro de previsão para estes meses não ficasse maior do que o 

verificado. 

 

Figura 40 - Decomposição histórica da variância do erro de previsão da taxa Selic efetiva 

entre março de 2008 e abril de 2014 (Função de reação B) 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Considerando as análises realizadas acima a respeito da previsão da taxa Selic efetiva 

para os três subperíodos definidos, pode-se dizer que os fatores que mais contribuíram para os 

erros de previsão foram choques inesperados na própria taxa Selic efetiva, no câmbio e no 

desvio da expectativa de inflação em relação à meta e, em menor grau, no índice CRB.  O que 

está de acordo com os resultados obtidos por meio das funções impulso resposta, uma vez que 

estas mostraram que as três variáveis acima são as que mais impactam a taxa Selic efetiva, 

isso considerando a formulação proposta para a função de reação B. Além disso, estes 

resultados ressaltam a relevância da consideração da inclusão de novas variáveis (câmbio e 

CRB) para explicação da evolução efetiva da taxa Selic. Isso sugere que o Banco Central, 

diante de mudanças do lado da oferta pode deixar de seguir estritamente a regra representada 

pela função de reação A.   

A Figura 41 traz as distribuições acumuladas dos erros de previsão de cada subperíodo 

analisado acima, sendo possível verificar que para todas as divisões de tempo aqui em 

questão, as variáveis que compõem o modelo explicam, em conjunto, pelo menos 80% das 

variações da taxa Selic em 80% dos casos (meses da amostra). Quando considera-se 100% 

dos casos, o erro de previsão é menor do que 25%, sendo que o subperíodo em que o modelo 

apresenta melhor desempenho é aquele que vai de março de 2008 a abril de 2014, isso porque 
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neste, o erro de previsão é menor do que 5% em 100% dos casos. Porém, de qualquer modo, 

pode-se afirmar que independente do corte de tempo analisado, as variáveis que compõem a 

função de reação B explicam em boa medida as variações da taxa Selic efetiva no período 

total de tempo aqui avaliado. 

  
Figura 41 - Distribuição acumulada dos erros de previsão da Selic para os períodos analisados 

– Função de reação B 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou avaliar como os choques de oferta, mais especificamente os 

choques provenientes dos preços das commodities, têm impactado na inflação brasileira e 

como e com que eficácia a política monetária do país tem reagido. 

Para tanto, foi estimado um modelo semiestrutural contendo uma curva de Phillips 

para representar o lado da oferta da economia, uma curva IS para modelar a demanda 

agregada e duas versões para a Função de Reação do Banco Central, de modo a inferir como 

as decisões de política monetária são tomadas. O método de estimação empregado foi o de 

Autorregressão Vetorial com Correção de Erro (VEC) na sua versão estrutural, que permite 

uma avaliação dinâmica das relações de interdependência entre as variáveis do modelo 

proposto e os dados utilizados incluíram o período que vai de março de 2002 a abril de 2014. 

Dentro do Regime de Metas de Inflação em geral, parece predominar a estratégia de 

controlar a inflação atuando diretamente sobre os choques de demanda da economia e apenas 

indiretamente sobre os choques de oferta, de modo a impedir que seus efeitos se propaguem. 

No caso brasileiro, os resultados desta pesquisa indicam que a ação das autoridades lastreia-se 

na evolução da expectativa da inflação, ou mais especificamente, no desvio dessa expectativa 

em relação à meta de inflação. Em segundo lugar, vêm as respostas aos movimentos do 

câmbio. Os choques de oferta (commodities) têm papel diminuto na fixação dos juros
42

.  Já a 

expectativa, por sua vez, mostrou-se com alto grau de autonomia (pouco influenciável pela 

taxa de juros ou pelo hiato do produto), exceto pelos choques de oferta (commodities e 

produtividade), que a impactam com força
43

. O efeito dos juros parece se dar 

predominantemente sobre o hiato do produto e, portanto, sobre a demanda agregada. O hiato 

também é afetado de forma relevante pela produtividade do trabalho e pelo comportamento 

dos preços das commodities, duas variáveis basicamente exógenas
44

. Em síntese, pode-se 

dizer que as autoridades monitoram-se pelo comportamento das expectativas de inflação, com 

base nas quais acionam a taxa de juros, que tendem a impactar a demanda agregada. A 

inflação, propriamente, tem forte componente autônomo, respondendo antes à sua 

expectativa, e, mais tarde, às commodities e à produtividade. O hiato apresenta pouco efeito 

sobre a inflação.   

Através da estimação da curva de Phillips, foi possível depreender que o IPCA é 

pouco influenciável nos períodos iniciais da análise, evidenciando o caráter inercial ainda 

                                                
42

 Estas informações foram apresentadas na Tabela 16. 
43 Resultados expostos na Tabela 22 (Anexo C) e na Tabela 29 (Anexo D). 
44 Resultados apresentados pela Figura 19 e pela Tabela 23 (Anexo C). 
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prevalecente no processo inflacionário brasileiro. Verificou-se que a expectativa da inflação 

impacta na inflação observada de forma relativamente rápida e intensa em termos de 

magnitude. Já os choques de oferta – tanto das commodities como da produtividade do 

trabalho e do câmbio – não impactam a inflação de imediato, mas sua relevância é crescente 

ao longo do tempo chegando a predominar sobre o efeito autorregressivo (indexação). Esses 

choques também se mostraram importantes para o comportamento da expectativa de inflação. 

É interessante notar que aumentos de produtividade impactam negativamente a inflação, 

conforme esperado.  Por sua vez, o hiato do produto não se mostrou relevante no contexto da 

curva de Phillips
45

, porém a sua relação contemporânea com a expectativa de inflação se 

mostrou significativa.  

No que tange ao desempenho da curva de Phillips aqui proposta, foi possível verificar 

que tal modelo produz uma boa previsão para o IPCA, considerando o período analisado, já 

que apenas 3% dos erros de previsões não são explicados pelas mudanças não antecipadas nas 

variáveis explicativas Sendo que movimentações inesperadas no índice CRB, no hiato do 

produto e no câmbio (esta em menor proporção) foram os fatores que mais contribuíram para 

explicar o erro de previsão da curva de Phillips. 

A análise da curva IS mostrou clara inter-relação (rápida e intensa) entre o hiato do 

produto e a taxa de juros.  Esse resultado evidencia que a política monetária – fixando a taxa 

de juros - influencia fortemente a demanda agregada. Outras variáveis também afetam o hiato, 

mas em grau muito menor
46

. Em relação à performance da curva IS como ferramenta de 

previsão, foi possível apurar que tal modelo produz previsões satisfatórias para o hiato do 

produto. Grande parte dos erros observados foram frutos de choques inesperados na 

expectativa presente da inflação para o próximo mês, no próprio hiato e no câmbio. 

Entretanto, a escala dos erros históricos de previsão não explicada por essas mudanças não 

antecipadas é bem maior do que no caso do IPCA: pouco mais de 20%.  

Após as análises tanto do lado da oferta agregada quanto do lado da demanda 

agregada, procedeu-se à averiguação da reação das autoridades monetárias frente às 

movimentações de ambos os lados da economia. Para tanto, foram estimadas duas funções de 

reação do Banco Central. Uma é mais próxima à formulação utilizada atualmente pelas 

autoridades monetárias, contendo apenas a taxa Selic efetiva, o desvio da expectativa de 

inflação em relação à meta e o hiato do produto, chamada neste trabalho de função de reação 

A. Já a outra função continha além da taxa Selic, do desvio e do hiato, a taxa de câmbio 

                                                
45  Resultados encontrados na Decomposição da variância do IPCA (Tabela 10). 
46  Resultados presentes na Tabela 12 e na Figura 16. 
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nominal e o índice CRB, de modo a proporcionar uma avaliação das implicações diretas deste 

último índice sobre as decisões de política monetária, esta função foi denominada de B. 

Por meio da estimação da função de reação A, foi possível perceber que existe uma 

relação contemporânea considerável entre o desvio da expectativa de inflação em relação à 

meta e a taxa Selic, que aumenta com o decorrer dos períodos. Esse efeito explica grande 

parte da variância nos juros e tem magnitude considerável.  Por outro lado, a relação 

contemporânea do hiato do produto sobre a taxa Selic se mostrou pequena
47

 e mesmo com o 

passar dos períodos, não se verificou grande elevação na mesma. Com isso, constatou-se uma 

maior sensibilidade da taxa básica de juros da economia frente a uma provável tendência 

inflacionária (evidenciada pela expectativa) do que frente a uma variação da atividade 

econômica.  

Pela estimação da função de reação B foi possível verificar novamente a maior 

sensibilidade da taxa Selic frente a um choque no desvio da expectativa em relação à meta de 

inflação do que perante a um choque no hiato. Verificou-se que o câmbio e o índice CRB 

juntos chegam a explicar, após algum tempo, em média 21,57% da variação da taxa Selic. Já 

pela função de impulso resposta foi possível verificar que dado um choque positivo no 

câmbio, a taxa Selic se eleva, porém o mesmo não acontece quando ocorre um choque 

positivo  no índice CRB. Ou seja, uma elevação nos preços das commodities não provoca 

diretamente um aumento no principal instrumento de contenção da inflação brasileira, o que 

está em linha com estratégia da política monetária do país. Ficou claro, mais uma vez, que as 

autoridades monetárias reagem mais fortemente aos sinais inflacionários da economia do que 

às movimentações que ocorrem na atividade econômica. 

Por meio da decomposição histórica do erro de previsão, foi possível observar que 

ambas as funções de reação desempenham um bom papel na previsão da taxa Selic efetiva, 

uma vez que para as duas formulações cerca de 26% dos erros de previsão não forma 

explicados pelas mudanças não antecipadas nas variáveis explicativas. Observou-se que os 

erros de previsão encontrados foram em grande parte provocados por choques inesperados na 

taxa Selic e no desvio da expectativa de inflação em relação à meta. No caso da função B, 

choques não esperados no câmbio também tiveram participação nos erros de previsão. A 

porção dos erros de previsão não explicada por choques não antecipados foi relativamente 

menor na função B, com os choques no câmbio e no CRB assumindo parte das explicações 

                                                
47 Como é possível verificar por meio da Tabela 13. 
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atribuídas, na função mais simples, às mudanças nas expectativas de inflação em relação à 

meta. 

Considerando o conjunto de resultados, pode-se concluir, com base na curva de 

Phillips, que a taxa de inflação brasileira tem um componente de indexação importante, mas é  

também influenciada - primeiramente pela expectativa que o mercado forma a seu respeito e, 

depois, pelo comportamento dos preços do lado da oferta, que também exercem certo impacto 

na expectativa de inflação. Os desvios da inflação em relação ao esperado se atribuem às 

variações não esperadas de choques de oferta (câmbio e commodities) e do hiato. 

As autoridades procuram controlar o efeito da expectativa através da taxa de juros 

(observável na função de reação).  Sendo que as respostas das autoridades aos choques de 

oferta só são detectáveis quando eles já estão impactando a expectativa, o que pode configurar 

uma reação tardia.  A taxa de juros, por sua vez, afeta marcantemente o hiato do produto da 

economia, o que pode ser verificado pela curva IS
48

, apontando mais uma vez que o principal 

instrumento de política monetária brasileira procura afetar a inflação pelo lado da demanda. 

Não se observa claramente, porém, que o hiato, por si, afete a inflação de forma importante 

(curva de Phillips), o que indica que esta pode estar sendo determinada em maior proporção 

por outros fatores que não aqueles oriundos do lado da demanda agregada, como por 

exemplo, os choques de oferta originados pelos preços das commodities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48  Resultados apresentado pela Figura 16. 
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ANEXO A - Testes de raiz unitária 

Tabela 17 - Valores estimados do teste ADF para a identificação de raiz unitária 

      EM NÍVEL COM DIF. 

Variável Nº defasagens 
Tipo do 

teste 
valor do 

teste Conclusão. 
valor do 

teste Conclusão 

 

ipca (lπ) 
8 Const. 

-0,046 
Tem R.U. -4,452 Estacionária 

8 

const. e 

tend. 
-2,394 

estacionária -3,979 Estacionária 

 
crb (lcrb) 

1 Const. 
-1,897 

Tem R.U. -6,530 Estacionária 

1 
Const. e 

tend. 
-2,511 

Tem R.U. -6,553 Estacionária 

 

câmbio (le) 
12 Const. 

-1,936 
Tem R.U. -3,723 Estacionária 

12 

Const. e 

tend. 
-0,439 

Tem R.U. 

-4,130 Estacionária 

 

expectativa 
(lexp) 

6 Const. 
-1,305 Tem R.U. 

-3,154 Estacionária 

6 

Const. e 

tend. 
-4,317 

estacionária 

-3,213 Estacionária 

 
hiato (lh) 

8 Const. 
-1,920 Tem R.U. 

-5,232 Estacionária 

8 
const. e 

tend. 
-2,090 

Tem R.U. 
-5,212 Estacionária 

Prod.do 

trabalho 

(lprodtrab) 

1 const. 
-1,093 Tem R.U. 

-9,916 Estacionária 

1 

const. e 

tend. 
-0,999 

Tem R.U. 

-9,904 Estacionária 

 

Juros (lr) 
13 Const. 

-1,862 Tem R.U. 
-4,741 Estacionária 

13 

Const. e 

tend. 
-1,877 

Tem R.U. 

-4,896 Estacionária 

Import. 

OCDE+ China 

(locdechina) 

1 Const. 
-2,041 Tem R.U. 

-5,099 Estacionária 

1 
Const. e 

tend. 
-1,972 

Tem R.U. 
-5,195 Estacionária 

 

NFSP (lnfsp) 
11 Const. 

-0,4772 Tem R.U. 
-3,947 Estacionária 

11 

Const. e 

tend. 
-1,675 

Tem R.U. 

-3,960 Estacionária 

 
Taxa Selic 

efetiva (li) 

8 Const. 
-2,813 Tem R.U. 

-5,745 Estacionária 

8 

Const. e 

tend. 
-3,190 

Tem R.U. 

-6,055 Estacionária 

 

Desvio (lD) 
13 Const. 

-3,613 estacionária 
-3,855 Estacionária 

13 

Const. e 

tend. 
-3,858 

Tem R.U. 

-4,176 Estacionária 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

Valores críticos com constante: -2,57% a 10%, -2.86 a 5% e -3,43 a 1%. Valores críticos com constante e 

tendência: -3,13 a 10%, -3,41 a 5% e -3,96  a 1% segundo Davidson e Mackinnon (1993). 
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Tabela 18- Valores estimados do teste ADF-GLS para a identificação de raiz unitária 

      EM NÍVEL COM DIF. 

Variável 
Nº 

defasagens 
Tipo do 

teste 
valor do 

teste Conclusão 
valor do 

teste Conclusão 

 

ipca (lπ) 
7 Const. 1,943 Tem R.U. -3,407 Estacionária 

7 
const. e 

tend. -0,975 Tem R.U. -4,690 Estacionária 

 

crb (lcrb) 
1 Const. 0,248 Tem R.U. -4,573 Estacionária 

1 
Const. e 

tend. -2,129 Tem R.U. -5,648 Estacionária 

 

câmbio (le) 
1 Const. -1,589 Tem R.U. -6,041 Estacionária 

1 
Const. e 

tend. -1,996 
Tem R.U. 

-6,219 Estacionária 

 

expectativa 

(lexp) 

6 Const. 0,834 Tem R.U. -2,820 Estacionária 

6 

Const. e 

tend. -1,384 

Tem R.U. 

-3,027 Estacionária 

 

hiato (lh) 
8 Const. -1,917 Estacionária -4,976 Estacionária 

8 

const. e 

tend. -2,055 

Tem R.U. 

-5,121 Estacionária 

 

Prod.do trabalho 

(lprodtrab) 

1 const. 1,576 Tem R.U. -6,569 Estacionária 

1 

const. e 

tend. -4,338 
Estacionária 

-8,769 Estacionária 

 

Juros (lr) 
2 Const. -0,943 Tem R.U. -2,624 Estacionária 

2 

Const. e 

tend. -2,111 

Tem R.U. 

-3,840 Estacionária 

Import. OCDE+ 
China 

(locdechina) 

6 Const. 0,529 Tem R.U. -2,614 Estacionária 

6 

Const. e 

tend. -1,474 

Tem R.U. 

-4,328 Estacionária 

 
NFSP (lnfsp) 

8 Const. -1,461 Tem R.U. -3,030 Estacionária 

8 

Const. e 

tend. -2,520 

Tem R.U. 

-4,802 Estacionária 

 
Taxa Selic 

efetiva (li) 

2 Const. -1,148 Tem R.U. -0,172 Tem R.U. 

2 

Const. e 

tend. -1,699 

Tem R.U. 

-2,730 

Estacionária 

 
Desvio (lD) 

0 Const. -1,322 Tem R.U. -1,827 Estacionária 

9 

Const. e 

tend. -1,482 

Tem R.U. 

-3,208 

Estacionária 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

Valores críticos com constante: -1,61 a 10%, -1,94 a 5% e -2,57 a 1%. Valores críticos com constante e 

tendência: - 2,64 a 10%, -2,93 a 5% e -3,46 a 1% (valores fornecidos pelo programa GRETL com base em Elliot, 

Rothenberg e Stock (1996)). 
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Tabela 19 – Valores estimados do teste KPSS para a identificação de raiz unitária 

      EM NÍVEL COM DIF. 

Variável 

Nº 

defasagens 

Tipo do 

teste 

valor do 

teste Conclusão 

valor do 

teste Conclusão 

 
ipca (lπ) 

4 Const. 2,952 
Tem R.U. 

0,389 
Estacionária 

4 
const. e 

tend. 0,269 
Tem R.U. 

0,208 
Estacionária 

 

crb (lcrb) 
1 Const. 6,233 

Tem R.U. 
0,133 

Estacionária 

1 

Const. e 

tend. 0,503 
Tem R.U. 

0,049 
Estacionária 

 
câmbio (le) 

11 Const. 0,819 
Tem R.U. 

0,113 
Estacionária 

11 

Const. e 

tend. 0,258 
Tem R.U. 

0,099 
Estacionária 

 

expectativa 

(lexp) 

6 Const. 1,081 
Tem R.U. 

0,306 
Estacionária 

6 
Const. e 

tend. 0,154 
Tem R.U. 

0,210 
Estacionária 

 

hiato (lh) 
8 Const. 0,317 

Estacionária 
0,036 

Estacionária 

8 

const. e 

tend. 0,079 
Estacionária 

0,032 
Estacionária 

 
Prod.do trabalho 

(lprodtrab) 

1 const. 7,318 
Tem R.U. 

0,047 
Estacionária 

1 

const. e 

tend. 0,495 
Tem R.U. 

0,009 
Estacionária 

 

Juros (lr) 
2 Const. 3,590 

Tem R.U. 
0,085 

Estacionária 

2 

Const. e 

tend. 0,458 
Tem R.U. 

0,074 
Estacionária 

Import. OCDE+ 

China 
(locdechina) 

1 Const. 6,155 
Tem R.U. 

0,366 
Estacionária 

1 

Const. e 

tend. 0,903 
Tem R.U. 

0,041 
Estacionária 

 
NFSP (lnfsp) 

8 Const. 0,874 
Tem R.U. 

0,041 
Estacionária 

8 
Const. e 

tend. 0,087 
Estacionária 

0,035 
Estacionária 

 

Taxa Selic 

efetiva (li) 

8 Const. 1,280 Tem R.U. 0,225 Estacionária 

8 
Const. e 

tend. 0,100 
Estacionária 

0,138 
estacionária 

 

Desvio (lD) 
5 Const. 0,477 Tem R.U. 0,050 estacionária 

5 

Const. e 

tend. 0,315 
Tem R.U. 

0,051 
estacionária 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

Valores críticos com constante: 0,347 a 10%, 0,463 a 5% e 0,739 a 1%. Valores críticos com constante e 

tendência: 0,119 a 10%, 0,146 a 5% e 0,216 a 1% (valores fornecidos pelo programa GRETL com base em 

Kwiatkowski et al. (1992). 
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ANEXO B – Escolha do número de defasagens para os modelos estimados 

DEFASAGENS 

CRITÉRIO DE 

AKAIKE 

0 -2223,33 

1 -5065,91 

2 -5427,50 

3 -5425,90 

4 -5376,25 

5 -5347,36 

6 -5283,16 

7 -5207,44 

8 -5142,09 

9 -5047,68 

10 -4911,00 

11 -4718,72 

12 -4532,89 

Quadro 1 - Seleção de defasagens para o modelo da curva de Phillips, pelo critério de Akaike 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

 

DEFASAGENS 

CRITÉRIO DE 

AKAIKE 

0 -2740,24 

1 -5553,95 

2 -5609,62 

3 -5544,23 

4 -5493,50 

5 -5428,06 

6 -5339,97 

7 -5192,51 

8 -5034,45 

9 -4885,89 

10 -4617,23 

11 -4287,75 

12 -3923,26 

Quadro 2 - Seleção de defasagens para o modelo da curva IS, pelo critério de Akaike 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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DEFASAGENS 

CRITÉRIO DE 

AKAIKE 

0 -1634,63 

1 -2814,45 

2 -2988,92 

3 -2986,15 

4 -2973,91 

5 -2963,98 

6 -2972,59 

7 -2960,74 

8 -2939,31 

9 -2931,2 

10 -2938,17 

11 -2911,47 

12 -2913,8 

Quadro 3 - Seleção de defasagens para o modelo da função de reação do Banco Central A, 

pelo critério de Akaike 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

 

 

DEFASAGENS 

CRITÉRIO DE 

AKAIKE 

0 -2023,79 

1 -4026,96 

2 -4290,62 

3 -4263,8 

4 -4224,36 

5 -4183 

6 -4163,44 

7 -4133,41 

8 -4080,37 

9 -4067,92 

10 -4043,67 

11 -3963,08 

12 -3890,88 

Quadro 4 - Seleção de defasagens para o modelo da função de reação do Banco Central B, 

pelo critério de Akaike 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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ANEXO C - Decomposições da variância obtidas com a estimação da curva de Phillips
49

 

Tabela 20 - Decomposição da variância do CRB obtida pela curva de Phillips 

Períodos Desvio-

Padrão 

IPCA CRB CÂMBIO EXP HIATO PRODTRAB 

1 0,02932 0 100 0 0 0 0 

2 0,030444 0,176 96,363 2,111 0,313 1,027 0,01 

3 0,030923 0,199 94,504 3,415 0,785 1,002 0,095 

4 0,031482 0,226 92,765 3,489 0,844 1,084 1,591 

5 0,032149 0,217 90,618 3,585 0,82 1,057 3,703 

9 0,034161 0,282 85,081 3,846 0,727 1,031 9,034 

12 0,034638 0,314 84,045 3,932 0,707 1,024 9,979 

17 0,034838 0,326 83,627 3,97 0,699 1,021 10,357 

24 0,034877 0,328 83,547 3,977 0,698 1,02 10,431 
Fonte: Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Tabela 21 - Decomposição da variância do câmbio obtida pela curva de Phillips 

Períodos Desvio-

Padrão 

IPCA CRB CÂMBIO EXP HIATO PRODTRAB 

1 0,033503 0 21,993 78,007 0 0 0 

2 0,036786 0,018 31,475 66,85 0,145 1,253 0,259 

3 0,039132 0,104 34,524 59,495 0,357 1,191 4,329 

4 0,040977 0,138 34,482 55,099 0,364 1,32 8,598 

5 0,042617 0,205 34,772 51,28 0,348 1,267 12,127 

9 0,045953 0,483 35,781 44,878 0,319 1,2 17,339 

12 0,046489 0,519 36,068 44,022 0,312 1,191 17,888 

17 0,046696 0,527 36,171 43,699 0,31 1,187 18,106 

24 0,046735 0,529 36,19 43,638 0,309 1,187 18,148 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49

 As decomposições foram calculadas para 24 períodos (meses), mas serão expostas de maneira resumida por 

meio dos períodos 1-5, 9,12, 17 e 24 de modo a facilitar a apresentação, uma vez que nos períodos suprimidos 

não acontecem grandes variações. 
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Tabela 22 - Decomposição da variância da expectativa presente para a inflação no próximo 

mês obtida pela curva de Phillips 

Períodos Desvio-

Padrão 

IPCA CRB CÂMBIO EXP HIATO PRODTRAB 

1 0,00104 0 0,122 0 92,16 0,319 7,399 

2 0,001199 3,543 1,689 0,916 86,992 1,014 5,847 

3 0,001281 5,5 3,704 2,987 81,293 0,892 5,623 

4 0,00136 6,228 7,925 3,881 74,028 0,813 7,125 

5 0,001452 6,019 12,648 4,071 65,371 0,807 11,083 

9 0,001766 4,179 22,859 4,637 44,275 0,793 23,256 

12 0,001866 3,828 25,299 4,83 39,658 0,789 25,595 

17 0,001913 3,701 26,353 4,935 37,763 0,789 26,459 

24 0,001922 3,678 26,551 4,956 37,408 0,789 26,619 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Tabela 23 - Decomposição da variância do hiato do produto obtida pela curva de Phillips 

Períodos Desvio-

Padrão 

IPCA CRB CÂMBIO EXP HIATO PRODTRAB 

1 0,027681 0 9,172 0 0 3,757 87,071 

2 0,040118 1,251 15,235 0,973 0,013 1,835 80,692 

3 0,049902 1,787 20,814 1,85 0,056 1,446 74,048 

4 0,055845 2,14 24,709 2,628 0,063 1,237 69,224 

5 0,059373 2,283 27,1 3,083 0,065 1,177 66,292 

9 0,063746 2,327 30,054 3,727 0,059 1,12 62,713 

12 0,06443 2,308 30,433 3,807 0,058 1,113 62,281 

17 0,064734 2,3 30,589 3,838 0,058 1,111 62,105 

24 0,064792 2,298 30,619 3,844 0,057 1,11 62,072 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Tabela 24 - Decomposição da variância da produtividade do trabalho obtida pela curva de 

Phillips 

Períodos Desvio-

Padrão 

IPCA CRB CÂMBIO EXP HIATO PRODTRAB 

1 0,026843 0 9,53 0 0 0 90,47 

2 0,028139 3,03 11,975 2,058 0,028 0,453 82,455 

3 0,028544 3,008 13,375 2,367 0,288 0,483 80,48 

4 0,029002 2,913 12,976 2,31 0,281 0,485 81,036 

5 0,029436 2,913 13,14 2,298 0,275 0,473 80,9 

9 0,030179 2,969 14,472 2,439 0,274 0,475 79,37 

12 0,030247 2,966 14,64 2,468 0,272 0,477 79,177 

17 0,030274 2,963 14,697 2,476 0,272 0,478 79,114 

24 0,030279 2,962 14,709 2,478 0,272 0,478 79,101 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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ANEXO D - Decomposições da variância obtidas com a estimação da curva IS
50

 

Tabela 25 - Decomposição da variância dos juros obtida pela curva IS 

Períodos 

Desvio- 

Padrão HIATO JURO NFSP CAMBIO CRB EXPT OCDECHINA 

1 0,0088 57,1730 16,8660 10,1070 11,0300 0,4470 0,0000 4,3770 

2 0,0091 55,9300 15,9000 11,1030 11,4800 0,6780 0,7690 4,1400 

3 0,0094 53,7680 15,1140 10,5550 10,9010 0,9670 4,2060 4,4880 

4 0,0094 53,4870 14,9870 10,6760 10,9330 1,1910 4,2750 4,4510 

5 0,0094 53,0660 14,9600 10,6890 10,8490 1,5580 4,3560 4,5230 

6 0,0095 52,9140 14,9890 10,7030 10,8130 1,7330 4,3410 4,5070 

7 0,0095 52,8210 15,0180 10,7050 10,7950 1,8160 4,3340 4,5110 

8 0,0095 52,7800 15,0200 10,7070 10,7850 1,8480 4,3520 4,5070 

9 0,0095 52,7590 15,0160 10,7060 10,7820 1,8610 4,3710 4,5060 

10 0,0095 52,7460 15,0120 10,7060 10,7800 1,8610 4,3910 4,5050 

11 0,0095 52,7390 15,0110 10,7050 10,7780 1,8610 4,4010 4,5040 

12 0,0095 52,7330 15,0120 10,7040 10,7770 1,8620 4,4070 4,5040 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

Tabela 26 - Decomposição da variância da NFSP obtida pela curva IS 

Períodos 

Desvio- 

Padrão HIATO JURO NFSP CAMBIO CRB EXPT OCDECHINA 

1 0,01011 15,13 4,463 77,142 1,346 0,76 0 1,158 

2 0,01069 13,586 4,06 71,976 1,895 0,68 5,914 1,889 

3 0,011009 13,045 4,846 68,559 1,868 0,905 8,845 1,931 

4 0,011118 13,014 5,04 67,86 1,881 1,202 9,051 1,952 

5 0,01117 12,995 5,175 67,233 1,931 1,65 9,044 1,973 

6 0,011204 12,916 5,334 66,943 1,936 1,836 9,042 1,991 

7 0,011218 12,9 5,392 66,81 1,943 1,941 9,022 1,992 

8 0,011226 12,889 5,401 66,722 1,95 2,01 9,035 1,993 

9 0,01123 12,881 5,399 66,686 1,952 2,029 9,061 1,992 

10 0,011231 12,877 5,397 66,669 1,952 2,03 9,084 1,992 

11 0,011233 12,874 5,398 66,656 1,951 2,03 9,1 1,991 

12 0,011233 12,873 5,4 66,647 1,951 2,031 9,107 1,991 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
50

 As decomposições foram calculadas para 24 períodos (meses), mas serão expostas de maneira resumida por 

meio dos 12 primeiros períodos de modo a facilitar a apresentação, uma vez que nos períodos suprimidos não 

acontecem grandes variações. 
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Tabela 27 - Decomposição da variância do câmbio obtida pela curva IS 

Períodos 

Desvio- 

Padrão HIATO JURO NFSP CAMBIO CRB EXPT OCDECHINA 

1 0,033598 0 0 0 84,782 15,218 0 0 

2 0,037454 1,894 0,286 1,069 78,049 18,139 0,529 0,034 

3 0,038384 2,114 1,86 1,062 76,545 17,773 0,505 0,141 

4 0,038813 2,472 2,273 1,313 75,357 17,497 0,901 0,187 

5 0,038886 2,465 2,458 1,309 75,079 17,471 1,019 0,2 

6 0,038951 2,471 2,463 1,337 74,831 17,415 1,267 0,217 

7 0,038982 2,467 2,462 1,337 74,727 17,395 1,394 0,218 

8 0,039008 2,465 2,478 1,336 74,628 17,396 1,475 0,223 

9 0,039026 2,467 2,502 1,335 74,563 17,409 1,5 0,225 

10 0,039037 2,468 2,52 1,336 74,519 17,426 1,505 0,227 

11 0,039044 2,469 2,53 1,337 74,495 17,437 1,504 0,228 

12 0,039047 2,469 2,534 1,339 74,482 17,442 1,505 0,228 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Tabela 28 - Decomposição da variância do índice CRB obtida pela curva IS 

Períodos 

Desvio- 

Padrão HIATO JURO NFSP CAMBIO CRB EXPT OCDECHINA 

1 0,029785 0 0 0 0 100 0 0 

2 0,031493 0,067 0,688 3,964 0,379 93,501 0,483 0,919 

3 0,032128 0,35 1,672 4,772 0,436 90,365 1,463 0,942 

4 0,032515 0,395 1,763 4,718 0,446 88,867 2,858 0,952 

5 0,032734 0,394 1,749 4,748 0,44 87,759 3,966 0,944 

6 0,032859 0,401 1,784 4,746 0,438 87,133 4,545 0,954 

7 0,032947 0,408 1,874 4,721 0,436 86,779 4,813 0,968 

8 0,033006 0,419 1,973 4,709 0,436 86,591 4,892 0,98 

9 0,033042 0,428 2,038 4,707 0,439 86,506 4,896 0,986 

10 0,033062 0,434 2,07 4,71 0,442 86,465 4,89 0,989 

11 0,033073 0,436 2,081 4,714 0,444 86,442 4,893 0,99 

12 0,033078 0,437 2,083 4,717 0,445 86,425 4,904 0,99 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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Tabela 29 - Decomposição da variância da expectativa presente da inflação para o próximo 

mês obtida pela curva IS 

Períodos 

Desvio- 

Padrão HIATO JURO NFSP CAMBIO CRB EXPT OCDECHINA 

1 0,001038 0 0 0 0 0 100 0 

2 0,001267 0,624 4,117 0,249 1,583 0,07 93,213 0,143 

3 0,001373 1,78 7,009 1,079 1,507 3,385 84,678 0,562 

4 0,001437 1,98 9,18 1,014 1,603 7,069 78,333 0,82 

5 0,001475 2,036 10,305 1,522 1,683 8,905 74,554 0,995 

6 0,001493 2,094 10,699 1,721 1,761 9,862 72,824 1,038 

7 0,001502 2,118 10,715 1,814 1,809 10,298 72,197 1,049 

8 0,001507 2,111 10,663 1,885 1,824 10,38 72,091 1,046 

9 0,001509 2,104 10,632 1,912 1,824 10,357 72,128 1,043 

10 0,001511 2,101 10,633 1,914 1,821 10,34 72,148 1,043 

11 0,001512 2,102 10,652 1,912 1,819 10,347 72,124 1,045 

12 0,001512 2,104 10,67 1,91 1,818 10,368 72,081 1,048 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Tabela 30 - Decomposição da variância OCDECHINA obtida pela curva IS 

Períodos 

Desvio- 

Padrão HIATO JURO NFSP CAMBIO CRB EXPT OCDECHINA 

1 0,019666 0 0 0 0 11,087 0 88,913 

2 0,02262 0,034 0,479 1,76 2,666 25,331 0,16 69,57 

3 0,024314 0,217 0,783 2,547 4,478 29,22 0,647 62,109 

4 0,02477 0,815 1,287 2,959 4,914 29,202 0,922 59,901 

5 0,024965 0,812 1,708 2,923 4,924 29,592 1,026 59,014 

6 0,025095 0,876 1,778 3,074 4,886 29,482 1,482 58,421 

7 0,025133 0,874 1,784 3,088 4,874 29,416 1,719 58,244 

8 0,02517 0,873 1,786 3,095 4,861 29,334 1,966 58,086 

9 0,025189 0,876 1,807 3,09 4,854 29,307 2,068 57,998 

10 0,025205 0,877 1,837 3,086 4,848 29,306 2,113 57,933 

11 0,025214 0,881 1,86 3,086 4,845 29,317 2,12 57,891 

12 0,02522 0,882 1,873 3,087 4,844 29,327 2,12 57,867 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 
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ANEXO E - Decomposições da variância obtidas com a estimação da Função de Reação A
51

 

Tabela 31 - Decomposição da variância do desvio da inflação em relação à meta obtida pela 

função de reação A 

Períodos 

Desvio- 

Padrão SELIC DESVIO HIATO 

1 0,002706 0 100 0 

2 0,003246 3,019 96,816 0,165 

3 0,003484 6,4 93,033 0,567 

4 0,003653 8,277 90,793 0,931 

5 0,00379 9,303 89,789 0,909 

9 0,004125 11,542 87,654 0,804 

12 0,004251 12,317 86,896 0,786 

17 0,004356 12,916 86,308 0,776 

24 0,00441 13,204 86,025 0,771 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Tabela 32 - Decomposição da variância do hiato do produto obtida pela função de reação A 

Períodos 

Desvio- 

Padrão SELIC DESVIO HIATO 

1 0,029261 0 0 100 

2 0,035196 0,4 0,022 99,578 

3 0,036483 1,05 0,026 98,925 

4 0,036805 1,5 0,135 98,366 

5 0,036987 1,773 0,487 97,74 

9 0,037483 2,409 2,179 95,412 

12 0,037689 2,658 2,958 94,383 

17 0,037867 2,868 3,628 93,504 

24 0,037959 2,974 3,971 93,055 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51

 As decomposições foram calculadas para 24 períodos (meses), mas serão expostas de maneira resumida por 

meio dos períodos 1-5, 9,12, 17 e 24 de modo a facilitar a apresentação, uma vez que nos períodos suprimidos 

não acontecem grandes mudanças. 
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ANEXO F - Decomposições da variância obtidas com a estimação da Função de Reação B
52

 

Tabela 33 - Decomposição da variância do desvio da inflação em relação à meta obtida pela 

função de reação B 

Períodos Desvio-

Padrão 

SELIC DESVIO HIATO CÂMBIO CRB 

1 0,002392 0 100 0 0 0 

2 0,00289 4,347 87,357 0,289 8,005 0,002 

3 0,003287 6,711 73,343 0,705 19,102 0,138 

4 0,003498 7,887 68,534 0,758 22,699 0,122 

5 0,003644 8,714 65,832 0,754 24,584 0,116 

9 0,003985 10,311 61,011 1,249 26,817 0,612 

12 0,004115 10,873 59,515 1,411 27,332 0,868 

17 0,004225 11,311 58,368 1,526 27,746 1,05 

24 0,004282 11,525 57,806 1,581 27,95 1,138 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

 

Tabela 34 - Decomposição da variância do hiato do produto obtida pela função de reação B 

Períodos Desvio-

Padrão 

SELIC DESVIO HIATO CÂMBIO CRB 

1 0,027529 0 0 86,418 1,467 12,115 

2 0,033892 0,032 0,31 76,751 1,338 21,569 

3 0,036689 0,335 0,593 69,853 1,169 28,05 

4 0,037652 0,803 0,923 67,294 1,3 29,68 

5 0,038091 1,174 1,445 65,954 1,538 29,889 

9 0,039059 2,105 3,265 62,905 2,872 28,853 

12 0,039462 2,456 3,964 61,691 3,547 28,342 

17 0,039809 2,749 4,541 60,682 4,103 27,925 

24 0,039991 2,9 4,839 60,163 4,388 27,71 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
52

 As decomposições foram calculadas para 24 períodos (meses), mas serão expostas de maneira resumida por 

meio dos períodos 1-5, 9,12, 17 e 24 de modo a facilitar a apresentação, uma vez que nos períodos suprimidos 

não acontecem grandes variações. 
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Tabela 35 - Decomposição da variância do câmbio obtida pela função de reação B 

Períodos Desvio-

Padrão 

SELIC DESVIO HIATO CÂMBIO CRB 

1 0,034548 0 0 0 82,68 17,32 

2 0,03657 0,024 0,439 0,005 78,958 20,575 

3 0,037126 0,024 0,725 0,667 78,055 20,529 

4 0,037322 0,031 0,748 1,102 77,317 20,803 

5 0,037445 0,03 0,747 1,387 76,812 21,024 

9 0,037519 0,04 0,752 1,506 76,511 21,192 

12 0,037524 0,045 0,763 1,506 76,498 21,188 

17 0,037528 0,05 0,772 1,506 76,488 21,184 

24 0,037531 0,052 0,777 1,506 76,483 21,182 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa 

 

Tabela 36 - Decomposição da variância do CRB obtida pela função de reação B 

Períodos Desvio-

Padrão 

SELIC DESVIO HIATO CÂMBIO CRB 

1 0,029548 0 0 0 0 100 

2 0,030529 0,598 1,149 0,435 0,819 96,999 

3 0,030611 0,599 1,148 0,435 0,934 96,885 

4 0,030666 0,603 1,206 0,521 0,937 96,733 

5 0,030692 0,623 1,24 0,574 0,967 96,595 

9 0,030739 0,677 1,345 0,584 1,057 96,337 

12 0,030758 0,699 1,389 0,588 1,099 96,226 

17 0,030774 0,719 1,426 0,591 1,135 96,129 

24 0,030782 0,729 1,446 0,593 1,154 96,078 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa  

  




