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RESUMO 

 

Desde a implementação do sistema de metas de inflação pelo Brasil em 1999 a condução 

da política monetária desempenhou um satisfatório grau de controle e ajustamento, deixando a 

inflação dentro dos limites predefindos pelo Conselho Monetário Nacional. Entretanto, com a 

entrada do governo Dilma em 2011, economistas e analistas de mercado observaram com 

desconforto uma tendência contínua no estreitamento do limite superior da meta de inflação e 

do IPCA. Sob pressão do governo Dilma, o Banco Central sinaliza para uma alternância na 

condução da política monetária, fornecendo uma preferência arriscada à uma meta de produto, 

limitando suas ações no caso de um descontrole inflacionário. Ao mesmo tempo, mudanças no 

patamar da taxa natural de juros podem ter contribuído para a origem de novas pressões 

inflácionárias. Finalmente, no ano de 2015, o IPCA acumulado ultrapassa a meta de inflação 

em mais de seis pontos percentuais. Através de uma análise à la Taylor com o uso de modelos 

VAR e VECM verifica-se que a meta de inflação no governo Lula alternou para uma meta de 

produto no governo Dilma, com uma contribuição significativa da taxa natural de juros para o 

descontrole inflacionário ocorrido em 2015.  

 

Palavras-chave: Regra de Taylor. Taxa Natural de Juros. Metas de Inflação. Metas de Produto. 

Modelo VAR. Modelo VECM.    



 

ABSTRACT 

 

Since the implementation of the inflation targeting system in Brazil in 1999 the conduct of 

monetary policy has undergone a satisfactory degree of control and adjustment, leaving 

inflation within the limits established by the National Monetary Council. However, with the 

entry of the Dilma government in 2011, economists and market analysts noted with discomfort 

a continuing trend towards narrowing the upper limit of the inflation target and the IPCA. Under 

pressure from the Dilma government, the central bank signals an alternation in the conduct of 

monetary policy, providing a risky preference for a product target, limiting its actions in the 

event of an inflationary runaway. At the same time, changes in the level of the natural rate of 

interest may have contributed to the source of new inflationary pressures. Finally, in the year 

2015, the accumulated IPCA exceeds the inflation target by more than six percentage points. 

Through a Taylor analysis using the VAR and VECM models, it is verified that the inflation 

target in the Lula government alternated to a product target in the Dilma government, with a 

significant contribution of the natural interest rate to the inflationary uncontrol in 2015. 

 

Keywords: Taylor's rule. Natural Interest Rate. Inflation Goals. Product Goals. VAR Model. 

VECM Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1990, o banco Central da Nova Zelândia adotou de forma pioneira uma 

política monetária baseada no controle direto e único da taxa básica de juros, a fim de alcançar 

níveis mais baixos de inflação. Nessa época, em frente ao aumento do fluxo internacional de 

capitais, às pressões câmbiais, e ao descontrole inflacionário presente em um número cada vez 

maior de países, o sucesso do sistema de metas de inflação ganhou notória populariedade, sendo 

adotado sistemáticamente em diversas economias.  

Alguns países, aperfeiçoram e moldaram o novo sistema de acordo com as suas 

preferências. O Bundesbank – Banco Central alemão – estabeleceu uma política severa de 

combate à inflação. Os EUA preferiram utilizar a taxa básica de juros em um regime com duas 

metas. Além de visar níveis baixos para a inflação, buscou-se também um maior nível de 

atividade econômica, o que ficou caracterizado como uma “meta de produto”.  

Nesse contexto, em 1993 o economista Jonh B. Taylor realiza uma análise da economia 

americada, e desenvolve uma equação capaz de descrever razoavelmente o comportamento do 

Banco Central em relação às suas metas de inflação e produto. Seu estudo foi amplamente aceito 

na comunidade acadêmica, sendo aperfeiçoado e replicado no uso de diversos países.   

Nos anos seguintes, uma antiga teoria econômica desenvolvida por Knut Wicksell em 

1936 resurge para ser aprimorada no sistema de metas de Inflação. A chamada taxa natural de 

juros, supostamente é uma taxa capaz de deixar o nível de atividade econômica em equilíbrio 

com o seu potencial, de tal forma que, igualando a taxa de juros básia à taxa natural, a pressão 

inflacionária torna-se nula. Embora seja um conceito de fácil entendimento, contudo, na prática 

há uma enorme discordância sobre como medir ou de alcançar esse equilíbrio. 

No Brasil, o regime de metas de inflação foi implementado no ano de 1999. Estabeleceu-

se que a inflação seria uma meta única, mas com um ajustamento gradual.  

Este trabalho busca saber se houve uma modificação nas metas de inflação no período 

de 2003 a 2016, entre os governos Lula e Dilma. Especificamente, se foi adotada uma meta de 

produto no governo Dilma, em vista dos altos níveis de inflação no ano de 2015. 

Ao mesmo tempo, buscou-se estimar, utilizando uma metodologia simplificada, a taxa 

natural de juros e verificar os efeitos que ela proporcionou na inflação neste período. 

Para realizar esta análise, foram estimados modelos com vetores autoregressivos do tipo 

VAR e VECM, recorrendo a uma análise de dados similar a realizada por Taylor, baseando-se 

na comparação dos parâmetros relativos a cada meta de política monetária. A estimação desses 

modelos possibilita obter não somente os pesos dos parâmetros, mas também analisar o 
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comportamento dessas variáveis quando submetidas a um choque por outra variável do sistema. 

Pode-se, então, comparar a força e velocidade das alterações da taxa Selic entre os governos 

Lula e Dilma, dado um aumento no IPCA. 

A importância desse estudo reside em dar luz aos riscos da adoção de uma meta de 

produto, limitanto significativamente a margem de atuação do Banco Central quando em um 

período de crise. 

 

1.1 PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

Desde 1999, quando o Brasil adotou o regime de metas para a inflação e deixou o 

câmbio livre, o foco da atuação do Banco Central deixou de ser o controle dos fluxos de reservas 

internacionais para dar lugar aos controles da taxa de inflação e das flutuações da renda e do 

emprego. Após um período de estabilidade de preços que durou 08 anos até o primeiro mandato 

da presidente Dilma Roussef, o IPCA rompe a meta de 6,5% no acumulado dos últimos 12 

meses em abril de 2011. Contra todas as expectativas, frente ao cenário inflacionário, o Banco 

Central inicia um movimento de queda na SELIC em agosto de 2011, dias após a presidente 

afirmar em entrevista que o governo passa a enxerga nova possibilidade de redução de juros.  

Esse período do governo Dilma foi marcado por forte crítica do mercado financeiro e 

de partidos de oposição, que alegavam interferência política e a perda de independência do 

Banco Central. A partir de então, parece haver uma mudança de comportamento na condução 

da política monetária, deixando de priorizar a inflação, que oscilava perigosamente nos limites 

da meta, para dar lugar a outra variável, em contraste com os níveis controlados de inflação do 

governo Lula. Mas a reação do mercado e dos economistas pareceu antever o descontrole 

inflacionário ocorrido nos próximos anos, fica a questão: O Banco Central deveria ter adotado 

uma condução mais austera na política monetária no governo Dilma? 

No exercício da política monetária, os formuladores de política econômica precisam 

escolher se terão como meta um determinado nível de produto ou um determinado nível de 

inflação. Enquanto a pressão popular e política podem induzir o Banco Central a priorizar um 

determinado nível de produto como meta, especialmente nos períodos de maior taxa de 

desemprego, essa escolha pode levar a um estímulo excessivo da economia. Em contra partida, 

uma política monetária baseada exclusivamente no cumprimento da meta de inflação pode levar 

a uma recessão. Nesse dilema, diversos países decidiram usar apenas metas para a inflação, 

enquanto outros, ao exemplo dos EUA, usam um regime misto com metas para a inflação e 

produto. O Brasil possui um sistema de metas baseado somente na estabilidade de preços, 
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entretanto, em 2011 o Banco Central iniciou a redução da taxa de juros em uma época de 

inflação alta. Entende-se que ele priorizou uma meta de produto, pode-se perguntar: A mudança 

na condução da política monetária no governo Dilma atingiu o objetivo pretendido, com maior 

crescimento do produto, apesar de uma inflação mais alta em comparação ao governo Lula? 

O principal instrumento de política monetária dos Bancos Centrais é a manutenção da 

taxa básica de juros, mas saber exatamente qual é a taxa ideal para a economia sempre foi um 

desafio. Se os dirigentes do Banco Central estabelecerem uma taxa muito alta, haverá pressões 

inflacionárias, ou se a taxa for muito baixa, provocará uma redução na demanda agregada que 

restringirá a atividade econômica e o nível de emprego. Existe um conceito de taxa neutra, ou 

“natural” de juros, de tal forma que não crie pressões inflacionárias ou um  desistímulo à 

demanda agregada, compatível com um nível em que o PIB se iguale ao seu potencial. Visto 

que a inflação adquiriu uma tendência de alta nos últimos 07 anos, pode-se perguntar: A política 

monetária dos governos Lula-Dilma fixou taxas reais de juros inferiores à taxa real natural de 

juros? 

Outro problema constante na formulação de políticas econômicas tem relação ao tempo 

necessário – as defasagens – e na intensidade dos efeitos das alterações na taxa de juros. Dessa 

forma, se a taxa real de juros passou por um período considerável de tempo abaixo da taxa 

natural real, é de se esperar que os efeitos da pressão inflacionária continuem por algum tempo, 

mesmo que a taxa real se eleve e ultrapasse a taxa neutra. Dessa forma, seria interessante saber: 

Por quanto tempo os efeitos do hiato dos juros repercutem na economia?      

 

1.2 HIPÓTESES 

 

Ao analisar uma regra de Taylor para a política econômica do governo Dilma, espera-

se uma reação mais forte por uma meta de produto, enquanto que no governo Lula a reação 

mais forte predomine no combate à inflação.  

A mudança na condução da política monetária por parte do Banco Central priorizando 

o nível de produto em detrimento à meta de inflação, não surtiu o efeito esperado, com 

crescimento real no PIB, mas, ao aceitar uma inflação mais alta, criou as condições para o 

agravamento da crise econômica que se sucedeu nos anos seguintes. 

Espera-se que os cortes nominais na taxa Selic não tenham sido fortes o suficiente para 

que a Selic real se situe abaixo da taxa natural de juros, aquecendo a demanda agregada e dando 

forças para o aumento da inflação a partir de 2010. 
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Os efeitos inflacionários originados no período onde a taxa de juros real predominou 

abaixo da taxa de juros natural se estenderam no governo Dilma, impossibilitando o Banco 

Central a manter a inflação na meta.        

  

1.3 OBJETIVOS 

 

A seguir serão abordados os objetivos do trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar as mudanças na condução da política monetária do Banco Central no período 

de 2003 a 2016, entre os governos Lula e Dilma,  no cumprimento das metas de inflação. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

 

a) Analisar se as mudanças nos níveis da inflação foram causadas por uma política 

monetária permissiva, causada pela substituição de uma meta de inflação por 

uma meta de produto; 

 

b) Confirmar se a taxa natural de juros foi relevante com motivadora de uma maior 

pressão inflacionária, no período de 2015, onde o IPCA rompeu o limite superior 

da meta de inflação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O Banco Central foi criado em 31 de dezembro de 1964, é uma autarquia federal com o 

objetivo  de deter o controle da moeda e utilizar instrumentos de controle monetário para ajustar 

o volume de dinheiro na economia. Sua função é baseada na estabilidade dos preços e no uso 

de instrumentos com o fim de evitar a inflação ou a recessão. Institucionalmente, suas 

atribuições  envolvem políticas cambiais, a supervisão dos meios de pagamento e a 

regulamentação do Sistema Financeiro Nacional. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017a) 

Logo no início de 1999, o Banco Central decidiu ceder as fortes pressões na taxa de 

câmbio e deixou o Real livre. No mês seguinte seu comando foi assumido por Armínio Fraga, 

que, antes mesmo da sua nomeação, defendeu a adoção de um complemento ao regime de 

câmbio livre, a criação de um sistema de metas de inflação. Já em março,  o Comitê de Política 

Monetária - COPOM começou a transferir as novas ideias de gestão à sociedade brasileira,  e 

ao final de junho o sistema de metas de inflação virou Lei, elegendo o IPCA, calculado pelo 

IBGE, como índice oficial. As metas de inflação seriam fixadas pelo Conselho Monetário 

Nacional - CMN para os próximos 03 anos, por sugestão de Pedro Malan, na época Ministro da 

Fazenda. (SENNA, 2010, p. 493). Armínio Fraga concedeu uma explicação pública acerca das 

mudanças do novo regime: 

 

No modelo anterior, administrava-se o câmbio de modo a se obterem os 

melhores resultados possíveis em termos do comportamento das expectativas 

e do crescimento dos preços, enquanto a política de juro destinava-se à defesa 

do balanço de pagamentos. A novidade acarreta uma inversão na escalação 

dos jogadores. Agora o câmbio cuidaria das contas externas, e o juro da 

inflação. (SENNA, 2010, p. 493) 

 

A transição para a nova metodologia se iniciou com elevado grau de transparência, 

credibilidade e apoio do público, o que justifica a rápida reestruturação do Banco Central para 

o sistema de metas em poucos meses. (SENNA, 2010, p. 494). Neste caso, definiu-se também 

que o Banco Central deve apresentar publicamente a avaliação dos resultados obtidos a cada 

trimestre, com uma análise dos valores esperados de inflação para os meses seguintes.  

Da mesma forma, uma vez estabelecidos os valores das metas, criou-se um 

procedimento para os casos de descumprimento. Constatado o fato, o presidente do Banco 

Central deverá divulgar uma carta pública justificando a falta, detalhadamente, apresentando as 

providências que serão tomadas para garantir o reestabelecimento da inflação abaixo dos limites 
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definidos, e o prazo nescessário para a realização do ajuste. Essas definições firmaram-se com 

a criação do Decreto Nº 3.088 de 21 de junho de 1999. (PALÁCIO DO PLANALTO, 2017).  

Um regime de Metas pode não ter somente a inflação como alvo, mas também uma meta 

para o produto, dependendo da política adotada de cada país. (DORNBUSCH, FISHER; 

STARTZ, 2009, p. 494). Evidentemente, não é tão difícil para que o Banco Central sofra 

pressões para estabelecer uma meta de produto. Essa experiência, similar entre os Bancos 

Centrais, é um reflexo de como as pessoas comuns encaram a forma de política monetária:  

 

Nos últimos 20 anos, as pesquisas de opinião sugeriram que o desemprego e, 

portanto, o produto, são vistos pela população como mais importantes do que 

as taxas de inflação, implicando que os formuladores de política econômica 

deveriam se concentrar em ter uma meta de produto em vez de uma meta de 

inflação. (DORNBUSCH, FISHER; STARTZ, 2009, p. 424) 

 

A escolha pela meta do produto é arriscada, podendo levar o Banco Central a subestimar 

o nível da taxa natural de desemprego, e estimular demais a atividade econômica, gerando 

inflação. Entretanto, olhar unicamente para as metas de inflação também pode trazer problemas 

para a economia, pois a ação do Banco Central fica limitada. Os autores alegam que “Erros na 

meta do produto podem levar a uma inflação explosiva. O uso da meta de inflação deixa uma 

recessão sem tratamento”. (DORNBUSCH, FISHER; STARTZ, 2009, p. 424). Embora o Brasil 

tenha adotado unicamente metas para a inflação, a condução da sua política nos primeiros anos 

foi cautelosa, com ajustes graduais, e “flexíveis” (SENNA, 2010, p. 496). Questionado sobre a 

possibilidade de ter metas de câmbio ou crescimento econômico, o Banco Central do Brasil 

afirmou que: 

 

No regime de metas para a inflação, a ação do Banco Central se baseia no 

controle de apenas um instrumento, a taxa de juros de curto-prazo. Portanto, 

não se pode atribuir à política monetária meta adicional para o câmbio ou o 

crescimento econômico. Entretanto, essas e outras variáveis econômicas são 

levadas em consideração na construção do cenário prospectivo para a inflação, 

como pode ser visto nas Atas do Comitê de Política Monetária (Copom). 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016a) 

 

   Isso foi visto na prática varias vezes. No ajuste das metas de 2003 para o ano seguinte, 

quando a inflação havia alcançado o nível de 9,3% no período, a reação do Banco Central 

deixou clara a precupação de evitar prejuizos graves à atividade econômica. Segundo Senna, 

“Um terço da inércia seria combatida e dois terços acomodados. O mesmo se aplicava aos 

efeitos de primeira ordem de determinados choques de oferta [...]”. Preocupações similares 
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ocorreram em vários momentos dos anos seguintes, no geral, fica claro que o objetivo de 

alcançar as metas de inflação não era realizado a qualquer custo. (SENNA, 2010, p. 497). 

Como pode ser visto no Gráfico 1, após o periodo de estabilização das taxas de juros, 

que perdurou pelo menos até o final de 2003, no primeiro ano do governo Lula, a inflação 

manteve-se controlada razoavelmente próxima da meta central. 

 

Gráfico 1 – IPCA Acumulado nos Últimos 12 Meses e Metas de Inflação - (2004-2016) 

 

Fonte: Autoria própria, construído com dados do (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017b)  

 

Com a entrada do governo Dilma em 2011 e a substituição de Henrique Meirelles por 

Alexandre Tombini no cargo de presidente do Banco Central, o IPCA passou a oscilar entre a 

meta central e o limite superior, sem nunca ter conseguido obter o valor central de 4,5%. Para 

Barbosa, Camêlo e João (2016) o aumento da inflação se deve principalmente ao fato da Selic 

real ter permanecido acima da taxa neutra de curto prazo entre 2011 e início de 2013. Os autores 

sustentam que: 

 

O aumento da inflação, no entanto, vinha sendo mascarado com o 

represamento de tarifas de energia e também de combustíveis e, apenas com 

uma certa dose de “realismo tarifário” imposto em 2015, ficou claro para a 

sociedade brasileira a gravidade da situação. Além disso, esse aumento da 

inflação mais do que anula os aumentos da taxa SELIC depois da eleição de 

2014, evidenciando o fato de que a política monetária teria de ser mais austera, 

agravando a recessão. (BARBOSA, CAMÊLO; JOÃO, 2016, p. 412) 
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Na Carta Aberta divulgada em 08 de janeiro de 2016, apresentada pelo Banco Central 

ao ministro da fazenda, conforme obrigatoriedade prevista no art. 4º do Decreto nº 3.088 de 21 

de junho de 1999, a decomposição da inflação mostra os preços administrados como 

responsável pela maior influência no descomprimento da meta (4,21%), a inércia, expectativas 

futuras, câmbio e choques de oferta ficaram em segundo lugar (3,49%) e a inflação livre ficou 

com (2,97%), totalizando o IPCA acumulado de 10,67% em 2015. (TOMBINI, 2016). 

 

2.1 MECANISMO DE TRANSMISSÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA 

 

Adotar uma estratégia de política monetária, com caráter preventivo, baseada na 

antecipação das pressões inflacionárias futuras, é algo que está presente no Banco Central desde 

a implementação do regime de metas de inflação em 1999. Essa estratégia exige o 

conhecimento de como políticas expansionistas ou restritivas repercutem na economia, e qual 

a magnitude dos seus efeitos. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2012, p. 96). 

As alterações na taxa de juros propagam-se por canais, que diferem conforme a 

especificação e estrutura de cada economia. A principal ferramenta usada pelo Banco Central 

para a manutenção da taxa de inflação é a taxa de juros de curtíssimo prazo, a Selic. Embora as 

taxas de curtíssimo prazo não tenham influência direta na demanda agregada, as mudanças em 

seus percentuais servem como base para a formação das taxas de médio e longo prazo, que 

contem relação direta no custo do financiamento das empresas e das famílias. Através dos 

mecanismos de transmissão da política monetária as mudanças na Selic repercutem na 

economia de tal forma que, em algum momento, acabam afetando o mercado de fatores de 

produção e a atividade econômica, chegando por final a pressionar mudanças no nível dos 

preços, no mesmo sentido em que a política monetária foi conduzida. (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2012, p. 96). 

O Banco Central não possui controle direto na taxa de inflação, portanto, utiliza diversos 

modelos econométricos para entender os canais dos mecanismos de transmissão, o tempo e a 

força que os efeitos originados nas alterações da Selic influem na atividade econômica. O 

último trabalho divulgado acerca do assunto pelo Banco Central deu-se no relatório de inflação 

de 2012, revelando que os efeitos da modificação da taxa de juros tem seu auge entre três a 

cinco trimestres, e sua influência perdura sobre a inflação por cerca de dois anos. (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2012, p. 97). 
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O principal modelo – embora não seja o único - utilizado pelo Banco Central é o 

Stochastic Analytical Model whit a Bayesian Approach – SAMBA, um modelo estocástico de 

equilíbrio geral - DSGE desenvolvido especificamente para a economia brasileira em 2011. 

(CASTRO et al., 2011). Sua estrutura analisa os efeitos da Selic através de três canais: i) Canal 

da taxa de juros; ii) Canal da taxa de câmbio; e iii) Canal das expectativas. O caminho inteiro 

dos mecanismos de transmissão a partir de um choque externo ou uma mudança na taxa de 

juros pode ser visto na Figura 1: 

 

Figura 1 – Principais Mecanismos de Transmissão da Política Monetária 

 

Fonte: Extraído de (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999, p. 91) 

 

Pela teoria da estrutura de prazo, as taxas de longo prazo são formadas pela média 

ponderada das taxas de curto prazo. Pode-se dizer que movimentos na Selic influem no crédito 

pressionando mudanças na estrutura a termo das taxas de juros de curto prazo. (MARINHO, 

2007, p. 100).  

A taxa de juros tem o poder de estimular ou contrair a propensão de consumir e investir 

das famílias e empresas. Para as famílias, uma maior taxa de juros se traduz em um maior custo 

de se adquirir financiamentos – crédito, o que pode resultar em uma maior preferência em 

poupar ou aplicar o dinheiro corrente, em detrimento do consumo futuro. Para as empresas, o 

mesmo efeito ocorre de forma mais forte, pois além de inviabilizar investimentos unicamente 

pelo custo do capital, a taxa de retorno existente em aplicações financeiras é um benchmark 

para o custo de oportunidade das firmas. Quanto maior é a taxa de juros, menos atrativo será o 

investimento no mercado de bens e serviços, e mais atrativo será aplicar valores no mercado 

financeiro, desestimulando o investimento privado. (MARINHO, 2007, p. 100-101). 

Outros efeitos também são vistos no preço dos ativos (câmbio e participação acionária), 

por meio de apreciação ou depreciação da moeda e aumento ou recuo da demanda especulativa 
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de moeda. Os efeitos de cada canal as vezes se mesclam, não havendo estrito consenso entre os 

economistas sobre a forma em que se dão no Brasil, mas até certo ponto, podem esses efeitos 

ser medidos e estimados. (MARINHO, 2007, p. 100-101). 

O Banco Central assume no seu modelo que a taxa de câmbio segue a paridade 

descoberta da taxa de juros (UIP), portanto, uma elevação ou redução da taxa de juros determina 

a apreciação ou depreciação da moeda nacional, que se transmite nos preços das operações com 

o exterior, aumentando ou reduzindo a inflação. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2012). 

No canal das expectativas, mudanças não esperadas na taxa de juros pelos agentes 

econômicos influem diretamente na formação dos preços. Analogamente, as expectativas 

formam uma tendência no comportamento dos preços que deve ser respeitada. Teoricamente, 

quanto maior a credibilidade e independência do Banco Central, mais previsível ele se torna, e 

mais fácil será conciliar o valor esperado de inflação pelos agentes e a meta de inflação 

estabelecida pelo Banco Central. (BLINDER, 1999, p. 80-83) 

Ao analisar os mecanismos de transmissão da política monetária por meio das 

defasagens, justifica-se a conduta do Banco Central em adotar políticas gradualistas. Para 

Blinder, é necessário observar a programação dinâmica, uma estratégia que consiste em fazer a 

política monetária de hoje pensando em como ela será feita amanhã. É uma forma do Banco 

Central pensar no caminho que é preciso percorrer para se atingir uma meta de política 

monetária, com as informações disponíveis no presente, sem deixar de considerar as possíveis 

informações ou surpresas que aparecerão no futuro, desta forma, mantendo uma certa margem 

de segurança perante o desconhecido. (BLINDER, 1999, p. 35-40) 

 

2.2 A REGRA DE TAYLOR 

 

O exemplo mais conhecido de uma regra ativista é a regra de Taylor, batizada com o 

nome do seu autor, a equação desenvolvida em seu artigo de 1993. (TAYLOR, 1993). Embora 

não tenha estimado a equação econometricamente, assumindo pesos para as medidas dos 

desvios da inflação e do produto,  apresentou um desempenho bastante satisfatório em 

representar uma regra de política monetária para os EUA no período entre 1987 e 1992. 

(ALTHAUS, NETO, 2003, p. 7-8). Concretamente, a regra de Taylor original é expressa por: 
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𝑖𝑡 = 𝜋𝑡 + 𝑖𝑡
∗ + 𝛼(𝜋𝑡 − 𝜋∗) + 𝛽 (

𝑦𝑡 − 𝑦𝑡
∗

𝑦𝑡
∗ ) 

(1) 

 

Onde 𝑖𝑡 é a taxa nominal de juros, 𝜋𝑡 é a taxa de inflação, 𝑖𝑡
∗ representa a taxa de juros 

de equilíbrio ou a taxa de juros real média de longo prazo, 𝜋∗ é a meta de inflação, 𝑦𝑡 é o 

produto nominal e 𝑦𝑡
∗ é o produto potencial. (DORNBUSCH, FISHER; STARTZ, 2009, p. 

180). Portanto, a taxa de juros aumenta quando: a) a inflação está acima da meta; e/ou b) o 

produto está acima do seu potencial. Taylor estabeleceu que os pesos dos desvios das metas de 

inflação (α) e de produto (β) para a economia americana seriam de 0,5. Por exemplo, se a 

inflação atingir 01 ponto percentual acima da meta definida, a reação do Banco Central seria 

aumentar a taxa nominal de juros em 0,5%. Ao mesmo tempo, se o produto nominal estiver 01 

ponto percentual abaixo do seu potencial, o Banco Central deveria diminuir a taxa nominal de 

juros em 0,5%. (ALTHAUS, NETO, 2003, p. 8). 

Analisando a equação pode-se perceber que quanto maior é o valor de α maior é a 

prioridade do Banco Central em relação a etabilização da inflação. Taylor defendeu que α 

deveria ser um número maior do que 1, alegando que um aumento na taxa de inflação deveria 

produzir um aumento proporcionalmente maior da taxa nominal de juros. Entretanto, quanto 

maior for o valor de β, maior será a prioridade do Banco Central em combater o desemprego – 

pela meta do produto - em detrimento de uma maior taxa de inflação. (BLANCHARD, 2011, 

p. 492).   

Ao criar essa regra de política econômica, Taylor enfantizou que sua finalidade serve 

mais para auxiliar o Banco Central a tomar suas decisões e atingir suas metas estabelecidas do 

que para servir como um mecanismo automático. Desde então, outros pesquisadores 

examinaram o comportamento dos Bancos Centrais pela regra de Taylor, explorando 

modificações na composição da equação para, por exemplo, reagir à taxas de câmbio ou a taxas 

de inflação esperadas. (BLANCHARD, 2011, p. 492). 

Algumas críticas à regra de Taylor mereçem ser destacadas. Para Martins (2000, p. 4), 

a equação de Taylor consiste em uma regra do tipo backward-looking, isto é, construída com 

base nos valores passados das taxas de inflação e de produto. A equação possibilita uma 

volatilidade elevada em torno das metas de inflação e produto, “existe a possibilidade de 

estabilizar o produto e a inflação mediante regras de política muito agressiva, mas que induzem 

flutuações significativas nas taxas de juros” (MARTINS, 2000, p. 4) 
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Na prática, os bancos centrais preferem adotar uma política monetária gradualista. 

Dentre os principais motivos que justificam essa preferência, destaca-se a incerteza relativa aos 

parâmetros estruturais da economia, erros de medição nos indicadores econômicos, e a incerteza 

na força de impacto que as variações da taxa de juros proporcionam sobre o produto e inflação. 

(MARTINS, 2000, p. 4) 

Para Modenesi (2011) uma conduta gradualista é baseada numa regra do tipo forward-

looking, onde a taxa de juros se eleva em resposta do aumento das expectativas de inflação, 

entretanto, “devido ao imperfeito conhecimento do mecanismo de transmissão da política 

monetária, os BC tomariam suas decisões com base em um processo sequencial de tentativa e 

erro”. (MODENESI, 2011, p. 4). Portanto, a equação deve ser ajustada de forma refletir a 

conduta dos bancos centrais em adotar uma política mais cautelosa, suave e contínua, 

procedendo a ajustamentos graduais nas taxas de juro. Segundo o autor, esse comportamento 

“[...] incorpora de forma mais explícita a concepção de que a existência de defasagens na 

condução da política monetária [...] exige um comportamento prospectivo do BC” 

(MODENESI, 2011, p. 5). 

Outra crítica importante diz respeito a erros de especificação no modelo, especialmente 

quanto à taxa de juros real neutra e o produto potencial, variáveis não-observadas que precisam 

ser estimadas, sem existir um consenso na escolha do método de estimação. Para Lopes, Mollo 

e Colbano (2012, p. 9) o uso bastante comum do filtro HP para a suavização da série do produto 

potencial descarta uma grande variedade de choques reais, como mudanças tecnológicas ou 

mudanças na oferta de trabalho.  

No caso do Brasil, os mesmos autores propõem uma solução ao erro de especificação 

do produto potencial estimando uma regra tipo Taylor com uma equação VAR, usando os 

índices de Produção Industrial – PIND Efetivo e do Nível de Utilização da Capacidade Instalada 

- NUCI como proxys para o PIB potencial, índices que também são usados pelo próprio Banco 

Central como indicadores da sua política monetária. Outro trabalho interessante é o de 

Modenesi (2011), que estima em separado a taxa de inflação livre da administrada, observando 

que apesar do Banco Central não influenciar diretamente a formação destes preços, é nítida a 

tendência de um aumento contínuo na relevância da inflação de preços administrados sobre a 

Selic entre os anos 2000 e 2007. 
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2.3 A TAXA NATURAL DE JUROS 

 

A ideia de uma taxa “neutra” ou “natural” foi primeiramente mencionada há mais de 

100 anos pelo economista sueco Knut Wicksell. Em suas palavras “There is a certain rate of 

interest on loans which is neutral in respect to commodity prices, and tends neither to raise nor 

to lower them”1. (WICKSELL, 1936, p. 102). Wicksell descreveu a taxa natural como sendo o 

equivalente a pelo menos três óticas: (1) A taxa de juros que equilibra a poupança com o 

investimento, (2) a produtividade marginal do capital e (3) a taxa de juros que é consistente 

com a estabilidade dos preços. (MUINHOS, NAKANE, 2006, p. 7). 

Explicações mais recentes voltadas para a política monetária foram feitas por Alan 

Blinder, ex. vice chairman do Federal Reserve, o Banco Central americano. Segundo ele, a taxa 

de juros natural representa o equilíbrio da curva IS, conforme visualiza-se na Figura 2. 

 

Figura 2 – Representação da Taxa Natural de Juros pela Curva IS 

 

Fonte: Extraído de (BLINDER, 1999, p. 54) 

 

Para Blinder (1999) o juro real neutro r* é aquele que, em uma curva IS de estado 

estacionário – a curva que prevalece após os efeitos de defasagens e cujos choques aleatórios 

sejam zero -  iguala o produto observado y e o produto potencial y*. A taxa de juros neutra real 

representa uma taxa que não produz efeitos inflacionários ou deflacionários. 

                                                 
1 Tradução livre: Existe uma certa taxa de juros sobre empréstimos que é neutra em respeito aos preços das 

commodities, e tende nem a aumenta-los, nem a diminui-los. (WICKSELL, 1936, p. 102) 
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Em seu livro, Blinder alega utilizar seus próprios modelos para estimar a taxa natural 

americana e “... deixar de fora flutuações transitórias na demanda e concentrar-me em fatores 

de longo prazo. Mas choques de IS duráveis mudam a taxa real. ” (BLINDER, 1999, p. 55). 

Como complemento, Gottlieb (2013) faz uma observação importante sobre a ideia da 

convergência de longo prazo: 

 

A taxa neutra não é necessariamente aquela para a qual a economia vai 
convergir no longo prazo, mas sim uma taxa que varia com alta frequência de 

acordo com diversos fatores da economia e que é compatível com o equilíbrio 

de um modelo que conta com demanda agregada, oferta agregada 

(representada pela curva de Phillips) e uma regra de Taylor. Quando o produto 

for igual ao produto potencial e a taxa de inflação for igual à meta, a economia 

estará em equilíbrio e será possível determinar a taxa neutra. (GOTTLIEB, 

2013, p. 16) 

 

Com isso em vista, é coerente tentar estimar o valor da taxa neutra para que sirva como 

uma informação de auxílio na formulação da política monetária, já que erros na fixação da taxa 

de juros podem levar a um estímulo exagerado, ou insuficiente, da demanda agregada. 

(BLINDER, 1999, p. 53). O autor continua afirmando que “[...] a definição proposta de 

neutralidade é orientada inteiramente para o controle da inflação, como parece apropriado dado 

que a instabilidade de preços é a responsabilidade prioritária de qualquer banco central”. 

(BLINDER, 1999, p. 54). 

A taxa natural é sensível a choques permanentes curva IS. Sua estimação é difícil, pois 

varia de acordo com as circustâncias, sendo considerada mais como um conceito do que como 

uma regra de política econômica. (BLINDER, 1999, p. 55). O autor segue explicando como o 

conceito serve para auxiliá-lo nas suas decisões, “Uso a curva IS de estado estacionário para 

definir a taxa de juros neutra real precisamente para deixar de fora flutuações transitórias na 

demanda e concentrar-me em fatores de longo prazo” (BLINDER, 1999, p. 55).  

Dentre os autores que estimaram a taxa real neutra para o Brasil, há destaque no trabalho 

de Gottlieb (2013) que usou 03 diferentes metodologias para o período de 2005 a 2012, de 

forma a tentar comparar os fatores internacionais e conjunturais, dos efeitos estruturais e 

domésticos. Suas estimativas foram feitas usando um conjunto de diferentes variáveis para a 

Curva IS e a Curva de Phillips, incluindo, por exemplo, o hiato do produto doméstico e o hiato 

do produto mundial, obtendo resultados bem distintos de acordo com cada metodologia. Apesar 

disso, observou uma tendência de queda na taxa natural em todos os modelos, e concluiu o 

trabalho afirmando que o Banco Central estava ganhando espaço para uma política de juros 

mais baixos.   
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Para Senna (2010, p.498), é importante atentar para o Balanço de Pagamentos, caso se 

queria estimar a taxa neutra real do Brasil. Para o autor, se o Banco Central usar uma taxa de 

juros de referência pela curva IS que não esteja equilibrada com a curva de balanço de 

pagamentos, as pressões no câmbio, de uma forma ou de outra, tornarão a moeda instável. 

Senna continua afirmando que: 

 

[...] na definição do juro real neutro, faz-se nescessário encontrar a taxa de 

juro capaz de promover a igualdade entre produto observado e produto 

potencial e de equilibrar o balanço de pagamentos. É bem pouco provável, 

porém, que uma mesma taxa consiga atender a essas duas exigências ao 

mesmo tempo”. (SENNA, 2010, p. 498) 

 

Uma solução apresentada para estimar a taxa neutra real de juros do Brasil foi proposta 

por Barbosa, Camêlo e João (2016). Os autores criticaram vários trabalhos2, afirmando que 

apesar do Brasil apresentar um grau de abertura pequena para o comérico internacional, é 

injustificavel o uso de modelos de economia fechada na determinação da taxa real neutra de 

juros. Para os autores, nos modelos Mundell-Fleming e de Gerações Superpostas, a taxa natural 

de uma economia aberta pequena é igual a taxa de juros real internacional3. (BARBOSA, 

CAMÊLO; JOÃO, 2016, p. 400). Em vista das restrições de mobilidade de capitais a solução 

encontrada foi a inclusão de prêmios de risco. Para isso escolheram o cupom cambial, que é um 

prêmio pago ao investidor para assumir o risco de investir no Real, e o EMBI + Brazil, que é 

um índice de risco construido pelo banco JP Morgan. Obtendo a equação: 

 

�̅�𝑡 = 𝑟𝑡
∗ + 𝛾𝑡 + 𝜏𝑡 

(2) 

 

Onde 𝑟𝑡
∗ é a taxa de juros internacional, 𝛾𝑡 é o prêmio de risco soberano e 𝜏𝑡 é o prêmio 

de risco cambial, todos os componentes foram suavizados pelo filtro Hodrick-Prescott - HP, 

para se estimar uma curva de longo prazo. (BARBOSA, CAMÊLO; JOÃO, 2016, p. 407). 

Novamente, o resultado foi bem diferente do encontrado por Gottlieb (2013), tendo uma taxa 

                                                 
2 Os trabalhos citados são os de: (MUINHOS, NAKANE, 2006), (NETO, PORTUGAL, 2009), (RIBEIRO, 

TELES, 2013), (GOTTLIEB, 2013) e (PERRELLI, ROACHE, 2014), apesar dos autores usarem diferentes 

metodologias, prevaleceu a modelagem de economia fechada. 

 
3 Barbosa, F.D.H. tem um artigo especialmente criado para demonstrar que a taxa natural de uma economia 

pequena sem restrição na mobilidade de capitais é igual a taxa de juros internacional no modelo de gerações 

superpostas, podendo ser verificado em BARBOSA, F. D. H. The Natural Rate of Interest in a Small Open 

Economy. Fundação Getúlio Vargas. [S.l.], p. 22. 2011. 
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natural consideravelmente maior. Os resultados apresentaram a mesma tendência de queda dos 

juros, sofrendo uma reversão contínua após 2013. Os autores concluíram afirmando que, devido 

a taxa de juros real do Brasil ter passado vários anos abaixo da taxa natural real de juros, 

especificamente em todos anos após 2006, na análise de longo prazo, as pressões inflacionárias 

que se originaram nessa política expansionista contribuiram para o não comprimento das Metas 

de Inflação em 2015. (BARBOSA, CAMÊLO; JOÃO, 2016, p. 412). Ressalta-se que apesar 

dos autores afirmarem que as pressões inflacionárias foram originadas pela taxa Selic real ter 

ficado abaixo da taxa natural real, não foi feita uma avaliação econométrica para estimar a 

causalidade ou o impacto dos efeitos defasados. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para estimar uma regra de política monetária foram coletadas as variáveis descritas na 

Quadro 1. O período integral dos dados vai de (2003:01-2016:08) contemplando o governo 

Lula (2003:01-2011:12) até o final do governo Dilma (2011:01-2016:08), encerrando-se por 

ocasião do impeachment. 

No processo de coleta de dados, teve-se o cuidado de preferir fontes com o maior 

número possível de observações. Todos os dados foram coletados em frequência mensal ou 

diária, passando posteriormente por um tratamento a fim de torná-los mensais. Este zelo se 

refletiu também na escolha da unidade dos dados coletados, sendo que todos, após o tratamento 

ou construção, possuem unidade percentual. 

 

Quadro 1 - Descrição das Variáveis Coletadas 

Descrição Código ID¹ Unidade Frequência Fonte 

- Embi + Risco Brasil 
Embi + Risco 

Brasil 
Índice Diária IPEADATA 

- Effective Federal 

Funds Rate 

(FEDFUNDS) 

Effective Federal 

Funds Rate 
%a.a. Mensal 

Federal Reserve Bank of 

ST. Louis / FRED 

Economic Data. 

- Consumer Price Index: 

Al Urban Consumers 
CUUR0000SA0 

Índice 

1984=100 
Mensal 

Bureau of Labor 

Statistics: BLS Beta labs. 

- PIB acumulado dos 

últimos 12 meses - 

Valores Correntes 

4382 
R$ 

Milhões 
Mensal 

Sistema Gerenciador de 

Séries Temporais - SGS – 

Banco Central do Brasil  

- Taxa de inflação – 

IPCA – mensal. 
433 Var.% Mensal 

- Taxa de inflação – 

IPCA – Acumulado nos 

últimos 12 meses 

13522 Var.% Mensal 

- Taxa de inflação – 

IPCA - Preços Livres 
11428 Var.% Mensal 

-Taxa de Inflação – 

IPCA -  Itens 

administrados - Total. 

4449 Var.% Mensal 

-Taxa de Inflação – IPC 

–Itens In Natura 
7468 Var.% Mensal 

-Expectativa de inflação 

- IPCA para os próximos 

12 meses. 

- %a.a. Diário 

-Taxa de Câmbio Livre 

– Dólar (Compra) 
3697 R$/US$ Mensal 

-Taxa de juros - Meta 

Selic definida pelo 

Copom 

432 %a.a. Diária 

Fonte: Autoria própria. 

¹: O código ID é o código de referência no banco de dados onde a série está hospedada.  
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O IPCA foi escolhido por ser a taxa oficial do regime de metas de inflação desde 1999. 

Usou-se o seu valor decomposto a preços livres para melhor distinguir as pressões existentes 

no cumprimento das metas definidas pelo Banco Central. 

A Expectativa de Inflação é uma série construída e divulgada pelo Banco Central em 

diferentes metodologias, sendo escolhida a série consolidada de expectativas do IPCA para os 

próximos 12 meses para manter a padronização do modelo. A série é fornecida em frequência 

diária, e foi transformada em mensal pela média do período. Usou-se a expectativa de inflação 

pela sua atribuição no mecanismo de formação de preços, tanto na formação do mark-up dos 

agentes quanto por influenciar a tendência futura dos preços, consequentemente pressionando 

movimentos na taxa de juros. Evidencia também, a conduta prospectiva do Banco Central com 

uma regra do tipo foward looking. (MODENESI, 2011, p. 5). 

Adotou-se no modelo a taxa de inflação dos preços administrados por contrato e 

monitorados, que se referem aos preços contratados ou estabelecidos por órgão público4. A 

metodologia escolhida novamente foi o IPCA, decomposto nos itens administrados. Essa 

escolha deve-se ao aumento relevante e contínuo das tarifas de energia e combustíveis período, 

conforme observado nos trabalhos de Barbosa (2011) e Modenesi (2011), somado ao fato de 

ter sido considerada uma variável chave para o descumprimento da meta de inflação em 2015. 

(TOMBINI, 2016). Embora o Banco Central não possa exercer influência sobre os preços 

administrados, mudanças nesse índice podem levar a adequação da política econômica do 

Banco Central. 

Para poder visualizar os efeitos decorrentes dos choques de oferta escolheu-se o IPC –  

In Natura, índice decomposto que reflete apenas as variações nos preços dos alimentos de 

origem vegetal ou animal que são consumidos em seu estado natural. A escolha desse índice 

deve-se por ser um dos indicadores usados pelo Banco Central na análise do papel dos choques 

de oferta e a sua magnitude no índice de inflação cheio. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2016b). 

Todas as variáveis relacionadas ao índice de preços tiveram sua escolha pautada pela 

análise de decomposição de inflação, que é feita e divulgada pelo Banco Central nos boxes do 

Relatório de Inflação, publicados anualmente no mês de março. Como pode ser visto no Gráfico 

2, a inflação livre predomina como fator responsável no aumento de preços, correspondendo a 

36,69% do IPCA acumulado entre 2003 a 2016, seguida pelo aumento dos preços administrados 

                                                 
4 Para mais informações consultar: (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016c) 
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com 22,26%. Os outros fatores, embora tenham menor magnitude, produzem em conjunto um 

efeito inflacionário superior ao dos preços administrados, e não podem ser ignorados.  

A taxa de câmbio é a única variável que produziu efeitos deflacionários. Entretanto, 

como a taxa de câmbio também faz parte da formação de preço dos agentes, das decisões de 

investimentos e da atratividade do capital estrangeiro, suas variações são acompanhadas de 

perto pela política monetária, sem uma meta específica a ser alcançada pelo Banco Central, mas 

pelo seu componente inflacionário.  

 

Gráfico 2 – Decomposição da Inflação - IPCA – (2003-2016) 

 

Fonte: Autoria própria, (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017b) 

*Excluindo inércia 

** Excluindo inércia, choque de oferta, expectativas, preços administrados e repasse cambial. 

 

Essa análise é importante para evitar equívocos de interpretação dos resultados, como 

por exemplo, aceitar uma suposta preferência pela meta de produto, quando as pressões 

predominantes no aumento da inflação forem causadas por fatores imprevisíveis ou de nenhum 

controle por parte do Banco Central, como um aumento dos preços administrados ou um choque 

de oferta. 

Para mensurar o hiato do produto potencial, o procedimento baseou-se no trabalho de  

Cusinato, Minella e Portô (2010). Usou-se a série do PIB acumulado nos últimos 12 meses 

estimado pelo Banco Central por desempenhar um movimento mais suave em torno de sua 

tendência. Utilizou-se o filtro Hodrick-Prescott com o parâmetro de suavização λ = 1600, apesar 

-2,91%

5,85%

12,37%
13,68%

22,26%

36,69%

Repasse Cambial Expectativa Inércia Choque de Oferta Inflação
Administrados*

Inflação Livre**
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de outros trabalhos como o de Barbosa, Camêlo e João (2016) terem usado λ = 14400. Essa 

escolha baseou-se na sugestão feita por Hodrick e Prescott (1997) para extrair a linha de 

tendência da série, sendo essa considerada o produto potencial. O Hiato, portanto, é a diferença 

entre o PIB efetivo e o PIB potencial estimado, expresso em pontos percentuais. O 

deflacionamento da série foi realizado pelo IPCA acumulado, a preços de 2003, data inicial do 

estudo. 

Por último, utilizou-se a taxa Selic nominal definida pelo Copom, por ser o principal 

instrumento usado pelo Banco Central no regime de metas de inflação. A série é disponibilizada 

em frequência diária, onde realizou-se a transformação mensal usando os valores do fim do 

período. 

Dentre as diversas metodologias existentes para estimar a taxa natural de juros, a 

construção da série foi baseada nos trabalhos de Barbosa (2011), Barbosa, Camêlo e João 

(2016) e Garcia e Didier (2003) devido a simplicidade de cálculo, embora tenha um forte 

componente teórico. Para Barbosa a taxa de juros internacional corresponde a taxa real natural 

doméstica em uma economia pequena com livre mobilidade de capitais e ativos substitutos. 

Para adequar a taxa natural real à realidade do Brasil, soma-se à taxa de juros internacional 

prêmios de risco soberano e cambial.  

Para a taxa internacional de juros, a escolha adotada foi a Effetive Federal Funds, taxa 

de juros básica dos Federal Reserve, o Banco Central americano. Para deflacionar a série, usou-

se o índice CPI – All Consumers. Primeiro, extraiu-se do número índice o percentual mensal 

de inflação, e depois obteve-se a taxa acumulada mensal dos últimos 12 meses. 

Para o risco soberano utilizou-se o índice “Embi + Risco Brasil” construído pelo Banco 

JP Morgan e disponibilizado pelo IPEADATA. O índice expressa a diferença diária entre a taxa 

de retorno dos títulos brasileiros contra os títulos emitidos pelo tesouro americano, em pontos 

base. (IPEA, 2017). No tratamento dessa variável, primeiro multiplicou-se o índice por 0,01 

para transforma-lo em percentual, e depois, transformou-se a série em mensal pela média do 

período. 

Para o risco cambial, a escolha usual é calcular o cupom cambial, baseado na PTAX do 

dia anterior e no valor no dia da cotação do dólar futuro, como realizado por Barbosa, Camêlo 

e João (2016). Entretanto, devido à dificuldade em encontrar uma série temporal com a 

periodicidade desejada do dólar futuro, utilizou-se uma simplificação algébrica baseada no 

trabalho de Garcia e Didier (2003, p. 262) onde o cupom cambial pode ser decomposto pela 

soma da taxa de juros internacional real e do risco país.  
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Desta forma, pode-se representar a taxa natural real de juros como: 

 

�̅�𝑡 = 2(𝑟𝑡
∗ + 𝜏𝑡) 

(3) 

 

Onde 𝑟𝑡
∗ é a taxa de juros real externa e 𝜏𝑡 é o risco país.  

A Selic real foi obtida através do deflacionamento com o IPCA acumulado nos últimos 

12 meses, seguindo uma regra de Fisher. A taxa Selic real pode ser expressa por:  

 

𝑟𝑡 =
𝑖𝑡 − 𝜋𝑡

1 + 𝜋𝑡
 

(4) 

 

Onde 𝑖𝑡 é a taxa Selic nominal e 𝜋𝑡 o IPCA acumulado nos ultimos 12 meses. Esse 

deflacionamento é o mesmo descrito para a taxa de juros externa. Com isso, pode-se calcular o 

hiato da taxa natural real de juros, expressa pela diferença entre as equações (3) e (4). 

 

3.1 TESTE DE RAIZ UNITÁRIA – DICKEY-FULLER AUMENTADO 

 

O teste conhecido como Dickey-Fuller Aumentado é útil por ter uma manipulação 

algébrica que considera a ordem ideal de defasagens para um processo auto regressivo, e força 

a distribuição dos coeficientes procurados para zero. (BUENO, 2008, p. 101). 

Seja 𝑦𝑡 um processo estocástico auto regressivo de ordem p, ele pode ser expresso como: 

 

𝑦𝑡 = 𝜙1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑝−1𝑦𝑡−𝑝+1 + 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + є𝑡  

(5) 

 

O primeiro passo é adicionar 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝+1 em ambos os lados da equação. Em seguida, 

repete-se o mesmo procedimento com (𝜙𝑝−1 + 𝜙𝑝)𝑦𝑡−𝑝+2 continuando o mesmo procedimento 

para todos os p termos da equação. Para saber quantos p de termos autoregressivos são 

necessários para aproximar os resíduos a um ruído branco, usualmente se estabelece um p 

máximo, estimando cada especificação de forma decrescente até que p = 1, e elegendo a melhor 

especificação por um critério, como o de Schwarz. (BUENO, 2008, p. 102) 
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 Como intrinsicamente espera-se que a série temporal não tenha uma distribuição 

normal, precisa-se construir três diferentes curvas de distribuição t por meio de sucessivos 

experimentos de Monte-Carlo, a partir de equações padronizadas, estacionárias, que 

representam o processo estocástico possível (BUENO, 2008, p. 98-101), sendo elas: 

 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛼𝑦𝑡−1 ∑ 𝜆𝑖
𝑝
𝑖=1 𝛥𝑦𝑡−𝑖 + є𝑡 Para o processo aleatório puro; 

 

𝛥𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛼𝑦𝑡−1 ∑ 𝜆𝑖
𝑝
𝑖=1 𝛥𝑦𝑡−𝑖 + є𝑡 Para o processo aleatório com constante; 

 

𝛥𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛿𝑡 + 𝛼𝑦𝑡−1 ∑ 𝜆𝑖
𝑝
𝑖=1 𝛥𝑦𝑡−𝑖 + є𝑡 Com constante e tendência. 

Onde: 

𝛼 = ∑ 𝜙𝑖

𝑝

𝑖=1

− 1      𝑒       𝜆𝑖 = − ∑ 𝜙𝑗+1

𝑝

𝑗=𝑖

               

 

As curvas de distribuição são construídas com o mesmo tamanho amostral da série que 

se quer estimar, para as três especificações. Testar a hipótese nula de que 𝜙𝑖 = 1, ou seja, tem 

raiz unitária, é a mesma coisa que testar a hipótese nula de que 𝛼 = 0. Se a estatística t do 

coeficiente estimado for menor em termos absolutos que o valor crítico da estatística t fornecido 

pelos experimentos de Monte-Carlo, rejeita-se a hipótese nula de raiz unitária, e aceita-se que 

a série é estacionária. A escolha da equação que melhor representa o modelo que se quer 

estudar, depende da rejeição da hipótese nula, da significância estatística dos parâmetros, do 

critério de informação estatística (Schwarz, Akaike, etc.) e do valor do Durbin-Watson, cuja 

recomendação restringe aceitar apenas valores entre 1,85 e 2,15 para que a estatística t não seja 

espúria. (BUENO, 2008, p. 97-102).   

 

3.2 O MODELO DE VETORES AUTO REGRESSIVOS - VAR 

 

O modelo de vetores auto regressivos – VAR foi primeiramente apresentado por Sims 

(1980), como uma crítica à metodologia de equações simultâneas e ao procedimento de 

identificação dos sistemas de equação. 

Sims afirma que na existência se simultaneidade entre um conjunto de variáveis, todas 

elas devem ser tratadas identicamente. Nessa concepção, todas as variáveis são tratadas como 

endógenas. (GUJARATI, PORTER, 2011, p. 778). Desde então, várias metodologias de 

estimação para o VAR foram desenvolvidas, com maior destaque para os modelos com 

restrições contemporâneas, modelo irrestrito, e o modelo bayesiano, todos tendo como 
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finalidade primeira entender a trajetória das séries quando perturbadas por um choque estrutural 

e como ela se comporta. (LUTKEPOHL, 2005, p. 5) 

 Conforme demonstrado por Enders (2004, p. 292), um modelo VAR restrito com 01 

defasagem e com n variáveis pode ser expresso por: 

 

[

1 𝑏12 𝑏13 … 𝑏1𝑛

𝑏21 1 𝑏23 … 𝑏2𝑛

. . . … .
𝑏𝑛1 𝑏𝑛2 𝑏𝑛3 … 1

] [

𝑥1𝑡

𝑥2𝑡

…
𝑥𝑛𝑡

] = [

𝑏10

𝑏20

…
𝑏𝑛0

] + [

𝛾11 𝛾12 𝛾13 … 𝛾1𝑛

𝛾21 𝛾22 𝛾23 … 𝛾2𝑛

. . . … .
𝛾𝑛1 𝛾𝑛2 𝛾𝑛3 … 𝛾𝑛𝑛

] [

𝑥1𝑡−1

𝑥2𝑡−1

…
𝑥𝑛𝑡−1

] + [

휀1𝑡

휀2𝑡

…
휀𝑛𝑡

] 

 

De forma compacta: 

𝐵𝑋𝑡 = Γ0 + Γ1𝑋𝑡−1 + 휀𝑡 

 

Pré-multiplicando ambos os lados por 𝐵−1 obtém-se: 

 

𝑋𝑡 = 𝐵−1Γ0 + 𝐵−1Γ1𝑋𝑡−1 + 𝐵−1휀𝑡 

 

Definindo 𝐴0 = 𝐵−1Γ0, 𝐴1 = 𝐵−1Γ1 e 𝑒𝑡 = 𝐵−1휀𝑡 obtém-se: 

 

𝑋𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑋𝑡−1 + 𝑒𝑡 

(6) 

 

Onde 𝑋𝑡 é um vetor de n variáveis endógenas, 𝐴0 é um vetor de constantes, 𝐴1 é a matriz 

de coeficientes angulares, e 𝑒𝑡 é o vetor de perturbações aleatórias chamados de impulsos ou 

choques. De acordo com Bueno (2008, p. 161) pode-se generalizar a equação (6) para um 

sistema multivariado com p defasagens, e ainda incluir um vetor para as variáveis 

determinísticas ou Dummy, da seguinte forma: 

 

𝑋𝑡 = 𝜙 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑡−𝑝−1 + 𝛽𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝛿𝑑𝑡 + 𝑒𝑡 

 

𝑋𝑡 = 𝜙 + ∑ 𝛽𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑋𝑡−𝑖 + 𝛿𝑑𝑡 + 𝑒𝑡 

(7) 
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Onde 𝜙 é um vetor de constantes, 𝛽 é a matriz de coeficientes angulares relativos a 

ordem p, 𝛿 é uma matriz de coeficientes (n x g) e 𝑑𝑡 é um vetor (g x 1) de variáveis Dummy ou 

determinísticas.  

Pode-se perceber pela operação matricial do VAR que cada valor de 𝑥1𝑡 depende tanto 

de seus próprios valores passados quanto dos valores de 𝑥𝑛𝑡 ou seja, todas as n variáveis do 

sistema dependem mutuamente e contemporaneamente de seus valores defasados.  Essa relação 

obriga a estimação de uma grande quantidade de coeficientes. Um VAR com n variáveis 

endógenas tem 𝑛 + 𝑛2𝑝 coeficientes, onde p é a ordem de defasagem do sistema que deve ser 

escolhida com base nos critérios estatísticos, entretanto, deve-se fundamentar uma dose de 

senso crítico, visto que a especificação de um p muito pequeno favorece a chance do termo de 

erro não ser um ruído branco, enquanto que um p muito elevado desqualifica os intervalos de 

confiança dos parâmetros. (BUENO, 2008, p. 167) 

Ressaltam-se algumas premissas assumidas para o modelo. i) todas as variáveis 

precisam ser estacionárias e integradas no mesmo nível; ii) 𝑒𝑡 é um ruído branco com 

distribuição normal, média zero e variância constante; iii) os termos de erro não são 

correlacionados entre si. (BUENO, 2008, p. 161-162). 

 

3.3 FUNÇÃO DE IMPULSO-RESPOSTA 

 

A utilização da Função de Impulso-Resposta – FIR permite visualizar a trajetória de 

uma determinada variável quando submetida a um choque - que também é chamado de 

perturbação, resíduo ou inovação -  de uma unidade de desvio-padrão5 da variável causadora 

do impulso. Esse método consiste em impor a zero alguns parâmetros do modelo, sendo a forma 

mais tradicional a decomposição de Choleski, que restringe o modelo a partir de uma matriz 

triangular.6 (BUENO, 2008, p. 182-183). Felizmente, essa representação é facilmente 

verificável através da maioria dos pacotes econométricos.  

Desta forma, pode-se representar em um gráfico os efeitos de um choque sobre a 

trajetória de ajustamento das variáveis, e o tempo necessário para seus efeitos se dissipem, 

enquanto que os resíduos das outras variáveis permanecem constantes. (BUENO, 2008, p. 183) 

                                                 
5 O choque pode calculado pelo aumento de uma unidade da variável ou de um desvio-padrão. Recomenda-se 

utilizar o desvio-padrão quando as variáveis possuem unidades diferentes. Por padrão, o Eviews utiliza o desvio-

padrão na construção da função de Impulso-Resposta dos modelos VAR / VECM. 
6 O leitor que estiver interessado em verificar a representação algébrica fica convidado a consultar as referências. 

Como sugestão, um modelo simples bivariado pode ser encontrado em (BUENO, 2008), e um modelo multivariado 

pode ser visto em (JUSELIUS, 2006). 
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3.4 DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA 

 

A decomposição da variância é uma forma de analisar os resultados do modelo VAR de 

uma forma similar à do Impulso-Resposta. Ao invés de tentar descrever a trajetória da variável, 

a decomposição da variância busca descrever o percentual de contribuição que cada variável 

influi no erro de previsão do modelo. (BUENO, 2008, p. 186) 

De forma simplificada, considere um modelo VAR(1) bivariado com as variáveis 

endógenas y e z no vetor 𝑋𝑡, o erro de previsão pode ser expresso como: 

 

𝑋𝑡+ℎ − E𝑡(𝑋𝑡+ℎ) = ∑ Ψ𝑖

ℎ−1

𝑖=0

Є𝑡+ℎ−𝑖 

(8) 

 

Onde h é o ponto à frente no tempo da previsão, E é o operador de esperança matemática 

e Ψ𝑖 é a matriz de parâmetros que relaciona o termo de erro no processo de médias móveis. 

(BUENO, 2008, p. 187). A decomposição do termo y pode ser feita a partir da equação (8), 

visto que: 

 

 𝑦𝑡+ℎ − E𝑡(𝑦𝑡+ℎ) = 𝛹0,11Є𝑦𝑡+ℎ + 𝛹1,11Є𝑦𝑡+ℎ−1 + ⋯ + 𝛹ℎ−1,11Є𝑦𝑡+1 + 𝛹0,12Є𝑧𝑡+ℎ +

𝛹1,12Є𝑧𝑡+ℎ−1 + ⋯ + 𝛹ℎ−1,12Є𝑧𝑡+1 

 

Então, a variância de y no ponto h pode ser escrita como: 

 

𝜎𝑦
2(ℎ) = 𝜎𝑦

2(𝛹0,11
2 + 𝛹1,11

2 + ⋯ + 𝛹ℎ−1,11
2 ) + 𝜎𝑧

2(𝛹0,12
2 + 𝛹1,12

2 + ⋯ + 𝛹ℎ−1,12
2 ) 

 

Pode-se então decompor a variância para cada período de tempo: 

 

1 =
𝜎𝑦

2(𝛹0,11
2 + 𝛹1,11

2 + ⋯ + 𝛹ℎ−1,11
2 )

𝜎𝑦
2(ℎ)

+
𝜎𝑧

2(𝛹0,12
2 + 𝛹1,12

2 + ⋯ + 𝛹ℎ−1,12
2 )

𝜎𝑧
2(ℎ)

 

(9) 

 

Pode-se agora decompor a variância de 𝑦𝑡+ℎ quando h = 1, 2 ... h. No caso do modelo 

bivariado, um ponto no tempo é decomposto em dois pedaços de variância, como representado 
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na equação (9). Logo, para o caso multivariado, teremos tantos pedaços quanto for o número 

de variáveis. (BUENO, 2008, p. 187) 

 

3.5 COINTEGRAÇÃO E O TESTE DE ENGLE-GRANGER 

 

O teste de Engle-Granger é uma introdução ao modelo VECM, demonstrando uma 

propriedade fundamental do modelo de correção de erros. A premissa do teste de Engle-Granger 

consiste no fato de que se as variáveis forem integradas de ordem 01, então os resíduos 

resultantes da equação de cointegração são estacionários. (BUENO, 2008, p. 208) 

A fundamentação deste teste descreve de forma simples a vantagem de se usar um 

modelo VECM ao invés de um VAR, quando este apresenta correlação serial nos resíduos. 

De acordo com Bueno (2008, p. 203-211), para descobrir se as variáveis hipotéticas 

𝑌𝑡 𝑒 𝑋𝑡 são cointegradas, estima-se por mínimos quadrados ordinários uma contra a outra: 

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 

(10) 

 

Onde 𝑌𝑡 𝑒 𝑋𝑡 estão em primeira diferença. Diz-se que essa equação estará em equilíbrio 

no longo prazo quando: 

 

𝑌𝑡 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡 = 0 

(11) 

 

Entretanto, essa relação não é exata, e ocorrem desvios em torno do equilíbrio, sendo 

representados por: 

 

휀𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡 

(12) 

 

Então, se existe o equilíbrio de longo prazo, 휀𝑡 será um ruído branco. Basicamente, o 

teste de Engle-Granger consiste em estimar a equação de cointegração, salvar os resíduos e 

verificar se eles são estacionários através do teste Dickey-Fuller Aumentado. Ressalta-se que o 

modelo de raiz unitária para o termo de erro não pode conter o intercepto ou tendência, pois 

busca-se saber se ele é um ruído branco. Da mesma forma, por 휀𝑡 ser uma variável estimada, a 
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tabela dos valores críticos também não é convencional, sendo esta calculada pelos próprios 

Engle e Granger. (BUENO, 2008, p. 208-209) 

Constatando-se que 휀𝑡 é um ruído branco, pode-se transformar a equação (10) em um 

modelo de correção de erros, incluindo o parâmetro do termo de erro estimado anteriormente, 

expresso por: 

 

Δ𝑌𝑡 = 𝜑0 + 𝜑1Δ𝑋𝑡−1 + 𝜑2휀𝑡−1 

 

Δ𝑌𝑡 = 𝜑0 + 𝜑1Δ𝑋𝑡−1 + 𝜑2(𝑌𝑡−1 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡−1) 

 (13) 

 

Onde 𝜑2(𝑌𝑡−1 − 𝛽0 − 𝑋𝑡−1) é a equação de cointegração. O vetor de cointegração pode 

ser expresso a partir da equação (12) por 𝛽 = (1 − 𝛽0 − 𝛽2). O vetor de variáveis que se 

relacionam com 𝛽 pode ser expresso por 𝛼 = (𝑦𝑡−1 + 1 + 𝑋𝑡−1).  Essa é a representação mais 

fácil e didática para perceber que o relacionamento de cointegração pode ser expresso por uma 

matriz 𝛼𝛽′.  

 Entretanto, quando o relacionamento de cointegração das variáveis possuir mais de um 

vetor de cointegração, ou mais de duas variáveis, o teste de Engle-Granger não será capaz de 

fornecer essa informação. Isso observado, conclui-se que o teste é indicado apenas para 

modelos bivariados, e não para modelos multivariados. (BUENO, 2008, p. 208). 

 

3.6 O MODELO DE VETORES COM CORREÇÃO DE ERROS - VECM 

  

O modelo VECM é um caso especial do VAR, cujo desenvolvimento ganhou 

notoriedade através do trabalho de Campbell e Perron (1991). A vantagem em utilizar essa 

abordagem é preservar várias características presentes nas séries não estacionárias, e ausentes 

nas séries integradas, como por exemplo, a constante, e maior facilidade de interpretação 

teórica. (BUENO, 2008, p. 203). Além disso, reduz significativamente problemas de 

multicolineariedade e de correlação serial, algo típico dos modelos de séries-temporais, e 

permite distinguir efeitos de curto e longo prazo, tornando a interpretação dos resultados do 

modelo VEC mais intuitivos e verdadeiros. (JUSELIUS, 2006, p. 60).  

Conforme apresentado por Bueno (2008, p. 214), a equação (7) pode ser modificada de 

forma a ter um componente de correção de erros. Esse componente, representado por ϕ𝑋𝑡−1, 
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descreve o relacionamento de cointegração das n variáveis do sistema. O modelo VECM pode 

ser representado da seguinte maneira7: 

 

𝛥𝑋𝑡 = ϕ𝑋𝑡−1 + ∑ ᴧ𝑖

𝑝−1

𝑖=1

𝛥𝑋𝑡−𝑖 + 𝛿𝑑𝑡 + 𝑒𝑡 

(14) 

 

Onde ϕ = 𝛼𝛽′ em que β é a matriz que tem r vetores de cointegração e 𝛼 é a matriz de 

ajustamento, com r vetores de ajustamento, por isso 𝜙𝑋𝑡 representa a relação de ajustamento 

de longo prazo, ou a relação de cointegração dada entre as variáveis endógenas. O segundo 

componente ∑ ᴧ𝑖
𝑃−1
𝑖=1 𝛥𝑋𝑡−𝑖 representa os fatores de curto prazo, obtido da mesma forma que o 

VAR da equação (7), entretanto, usando-se as variáveis em primeira diferença. (BUENO, 2008, 

p. 214). Como critério de estimação do VECM, todas as variáveis precisam ter a mesma ordem8 

de integração para que possam ser cointegradas, e devem ser estacionárias em suas diferenças. 

Além disso, espera-se que os termos de erro sejam um ruído branco. (BUENO, 2008, p. 207). 

 

3.7 TESTE DE COINTEGRAÇÃO DE JOHANSEN 

 

O teste proposto por Johansen pode ser usado em modelos multivariados, e possibilita 

a estimação simultânea do VECM. Na manipulação algébrica da equação (7), obtêm-se a matriz 

ϕ mas se desconhece o relacionamento de cointegração dado por ϕ = 𝛼𝛽′. Portanto, o teste 

busca descobrir os vetores 𝛼 e 𝛽′. (BUENO, 2008, p. 217)   

Considere um modelo com k variáveis. Se as variáveis forem cointegradas, o modelo 

será estacionário. Esta condição exige que a matriz (k x k) de ϕ deve ter r combinações lineares 

dependentes. (BUENO, 2008, p. 217)   

Conceitualmente, se o determinante de ϕ for igual a zero, as linhas de sua matriz serão 

linearmente dependentes. Se o posto da matriz for igual a zero, então não há cointegração; se o 

posto da matriz for igual a k, o modelo VAR é estacionário e pode ser estimado sem o 

componente de cointegração; se o posto da matriz for um valor r tal que 0 < r < k então existem 

                                                 
7 Novamente, a manipulação algébrica da equação pode ser verificada nas referências. Um livro especialmente 

dedicado ao assunto é o de (JUSELIUS, 2006) 
8 É possível também fazer a estimação quando pelo menos duas variáveis sejam integradas de mesma ordem e 

em ordem máxima, mas esse fato pode ser ignorado no nosso modelo.  
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r relações de cointegração, cuja existência torna o modelo VECM estacionário. (BUENO, 2008, 

p. 217)   

O procedimento de Johansen consiste em testar o número de raízes diferentes de zero 

na matriz ϕ = 𝛼𝛽′ que corresponde ao número de relações e vetores de cointegração entre as 

variáveis. Conforme é explicado por Bueno (2008, p. 218) “o primeiro teste é o do traço, que 

assume como hipótese nula a existência de r* vetores de cointegração contra a hipótese 

alternativa de r > r* vetores”.  

A estatística do teste de traço é dada por: 

 

𝜆𝑡𝑟(𝑟) = −𝑇 ∑ ln (1 − �̂�𝑖)

𝑛

𝑖=𝑟+1

 

(15) 

 

Onde 𝑇 é o número de observações e �̂�𝑖 são as raízes características da matriz ϕ. Para 

(BUENO, 2008, p. 218) “O posto da matriz ϕ é igual ao número de suas raízes características 

diferentes de zero. Se não existe cointegração, então os autovalores obtidos serão próximos a 

zero, denotando não estacionariedade ou instabilidade da matriz ϕ, e ln → 0”. Deste modo, a 

estatística do teste será pequena e não se pode rejeitar a hipótese nula. O teste se inicia com r = 

0 e prossegue de forma crescente até que se rejeite a hipótese nula.9 

Deve-se também determinar qual o modelo de cointegração mais adequado, pois há 

cinco possibilidades. 1) sem intercepto e tendência no vetor de cointegração e em 𝑋𝑡; 2) com 

intercepto apenas no vetor de cointegração; 3) com intercepto no vetor de cointegração e 

tendência linear em 𝑋𝑡; 4) com intercepto no vetor de cointegração e tendência linear no vetor 

de cointegração e no nível; 5) com intercepto e tendência linear no vetor de cointegração e 

tendência quadrática no nível. Em termos práticos, os softwares econométricos estimam todas 

as cinco possibilidades, possibilitando a escolha daquela que apresentar o melhor critério 

estatístico, como o critério de Akaike ou de Schwarz. (BUENO, 2008, p. 220)   

Além do teste do traço, também é realizado o teste pela razão de verossimilhança, que 

verifica qual o máximo autovalor significativo que produz um vetor de cointegração.  

A estatística do teste de autovalor máximo é dada por: 

 

                                                 
9 A distribuição do teste de Johansen não é convencional, no entanto, a maioria dos pacotes econométricos já tem 

a tabela embutida, para a verificação dos valores críticos.  
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𝐿𝑅(𝑟) = −𝑇 ln(1 − �̂�𝑟+1) 

(16) 

 

Para determinar a ordem de defasagem do modelo, novamente a preocupação consiste 

em verificar se os resíduos são um ruído branco. Para isso, recomenda-se estipular um valor 

máximo de defasagem, e estimar sucessiva e decrescentemente os modelos, escolher aquele que 

apresentar menor valor de critério de informação, e verificar a existência de correlação serial. 

(BUENO, 2008, p. 219)   
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4 ANÁLISE DA CONDUÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA DOS GOVERNOS 

LULA E DILMA 

 

Uma das questões que se aborda neste trabalho consiste em compreender se houve 

mudanças na condução da política monetária, alternando entre uma meta de inflação para uma 

meta de produto, em consonância com a sucessão do governo Lula ao governo Dilma. 

Tradicionalmente, essa análise é feita à la Taylor, comparando os pesos dos parâmetros 

entre as variáveis relacionadas ao produto e à inflação. Para isso, deve-se separar o período da 

amostra relativo ao tempo de cada governo, e comparar os pesos dos parâmetros obtidos.  

Um aumento da taxa Selic restringe a evolução dos preços, e um aumento no hiato da 

taxa natural de juros, a priori, aumenta o índice de preços, refletindo-se nas expectativas de 

inflação, em vista de que um hiato positivo ocorre quando a taxa Selic real encontra-se abaixo 

da taxa natural de juros.  

Entre as vantagens de se utilizar a metodologia de VAR / VECM, destaca-se a 

disponibilidade da análise do impulso-resposta, que reflete a trajetória que cada variável assume 

dada uma alteração brusca – um choque – a partir das outras variáveis do sistema. O mesmo 

destaque é dado na decomposição da variância, que fornece o peso de cada variável no erro de 

previsão, dado um certo horizonte de tempo. Dessa forma, pode-se mensurar quais variáveis 

tem maior relevância para o Banco Central no período de tempo que compõe cada mandato 

presidencial, e verificar se o seu comportamento coincide com a teoria. 

Outra possibilidade incide em verificar a existência de quebra estrutural ao longo do 

período de 2003 a 2016, visando descobrir se houve mudanças significativas na forma de 

condução da política monetária. Visando a praticidade nos procedimentos econométricos, 

optou-se por estimar primeiro o modelo VAR no período integral e verificar a quebra estrutural, 

para seguir nas outras estimações, pelo modelo VECM, conforme o desempenho obtido. 

 

4.1 RESULTADOS DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA  

 

Para realizar as estimações e procedimentos econométricos, em todas as seções deste 

trabalho, utilizou-se o software econométrico EViews® – Enterprise Edition v.10 podendo ser 

adquirido através do endereço < http://www.eviews.com>. 

A Tabela 1 apresenta os resultados para os testes de estacionariedade de Dickey-Fuller 

Aumentado, evidenciando o melhor desempenho de cada especificação:  

 

http://www.eviews.com/
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Tabela 1 – Teste de Raiz Unitária das Variáveis – Dickey-Fuller Aumentado 

Variável Tipo¹ Valor Crítico Estatística t 
Durbin-

Watson 

Critério 

Schwarz 

Testes em nível           

IPCA C -7,345082 -3,470679*** 1,834493 -0,254945 

Preços Livres R - - - - 

Preços Administrados C -8,537945 -3,470679*** 2,086634 1,45065 

Preços in natura C -8,253240 -3,471719*** 2,053365 4,898314 

Expectativa de inflação C,T -5,027402 -4,016064*** 1,901235 -0,731181 

Variação Cambial N -8,205130 -2,579315*** 1,878114 5,376113 

Hiato da Taxa Natural N -4,009033 -2,579315*** 1,905659 3,085853 

Hiato do Produto (Real) N -5,088228 -2,579315*** 2,163990 -0,001557 

Hiato do Produto (Nominal) N -5,444800 -2,579495*** 1,921730 -0,640870 

Taxa Selic R - - - - 

Testes em primeira 

diferença 
     

IPCA N -8,981888 -2,580065*** 2,102156 -0,230967 

Preços Livres N -9,26231 -2,579967*** 2,041493 -0,036959 

Preços Administrados N -11,781 -2,579495*** 1,978355 1,594299 

Preços in natura N -8,60612 -2,580470*** 2,055255 5,172074 

Expectativa de inflação N -6,62944 -2,579404*** 1,953814 -0,662561 

Variação Cambial N -10,43586 -2,579680*** 2,057166 5,552967 

Hiato da Taxa Natural N -8,151456 -2,579315*** 1,878173 3,150169 

Hiato do Produto (Real) N -7,380865 -2,579315*** 1,986166 0,117020 

Hiato do Produto (Nominal) N -7,38087 -2,579315*** 1,986166 0,117020 

Taxa Selic N -5,50385 -2,579774*** 1,992268 0,688601 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

¹Tipo do teste com melhor resultado, sendo (C) com constante; (C,T) com constante e com 

tendência; (N) ausência de constante e tendência; (R) com raiz unitária. 

***Significativo a 1%. 

 

As variáveis Preços Livres e Taxa Selic foram as únicas não-estacionárias em nível. As 

variáveis diferenciadas em 01 período foram unânimes em apresentar estacionariedade, com 

ausência de constante e de tendência temporal, e significância estatística a 1%.  

Ao mesmo tempo, as variáveis diferenciadas apresentaram valores de Durbin-Watson 

entre 1,85 e 2,15 reforçando o grau de confiabilidade da estatística t do teste.  

Dessa forma, evidencia-se que o modelo VAR deve ser estimado com as variáveis 

diferenciadas, e o modelo VECM pode ser estimado normalmente.   

 

4.2 ESTIMAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MODELO VAR 

 

Inicialmente, ressalta-se que a estimação do modelo VAR gera uma grande quantidade 

de parâmetros e de informações. Ao longo do trabalho, destacam-se apenas os relativos às 
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hipóteses e problemas de pesquisa. Os resultados completos das estimações e dos testes de 

inferência podem ser verificados nos apêndices. 

Para estimar um sistema VAR, escolheu-se as variáveis do Quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2 - Variáveis Escolhidas para o modelo VAR - (2003:01-2016:08) 

Nome Descrição 

Taxa Selic Taxa Nominal de Juros – Selic, em primeira diferença. 

Preços Livres IPCA – Preços Livres, em primeira diferença. 

Preços 

Administrados 

IPCA – Preços Administrados, em primeira diferença. 

Preços In Natura IPC – Preços In Natura, em primeira diferença. 

Expectativa de 

Inflação 

IPCA – Expectativa de Inflação, em primeira diferença. 

Variação Cambial Variação Cambial, em primeira diferença. 

Hiato do Produto Hiato do Produto, nominal, em primeira diferença. 

HTNR Hiato da Taxa Natural Real, em primeira diferença. 

C Constante do modelo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para a definição da quantidade de defasagens do modelo, a escolha tradicional é feita 

pelo que apresentar o menor critério de informação (Schwarz, Akaike, etc.). Constatou-se que 

os valores dos critérios de seleção aumentam em conjunto com a especificação de defasagem, 

sinalizando a escolha para o modelo com p = 1. 

Entretanto, na tentativa de minimizar problemas relacionados à correlação dos resíduos, 

levou-se em conta que, pelo teste de Dickey-Fuller, a maior parcela das variáveis necessitou de 

ao menos 03 defasagens para a normalização do resíduo. A exceção deu-se nas variáveis Preços 

Livres com p = 7, Preços In Natura com p = 12 e a própria taxa Selic com p = 5. Desta forma, 

utilizando-se de um critério de parcimônia, estabeleceu-se a especificação de 03 defasagens no 

modelo VAR. 

As raízes unitárias dos parâmetros, apesar do aumento nas defasagens, não 

desestabilizaram o modelo, conforme demonstrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Visualização das Raízes Unitárias do VAR. 
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Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

 

 Nota-se a partir dos resultados do VAR para a equação da taxa Selic, apresentados na 

Tabela 2, que os sinais dos coeficientes da inflação passada (preços livres, administrados e in 

natura) não estão de acordo com a teoria quando analisados pelo somatório. Devido ao uso de 

variáveis defasadas, é natural que os dados tenham mais propriedades estatísticas do que 

embasamento na teoria econômica. O mesmo não ocorreu com o hiato do produto, que 

apresentou um coeficiente positivo, dado que um aumento no hiato (PIB>Potencial) causa um 

aumento na taxa Selic.  

Percebe-se, numa análise do tipo foward-looking, que soma dos parâmetros 

relacionados à expectativa de inflação tem um peso maior do que os parâmetros do hiato do 

produto (1,036593 > 0,166694). Da mesma forma, a expectativa de inflação se mostrou 

estatisticamente significativa, sinalizando a conduta do Banco Central em atingir uma meta de 

inflação 

Poucos coeficientes se mostraram significativos, embora o modelo tenha um valor 

razoavelmente alto no grau de ajustamento no R² ajustado com 59,24% e um baixo valor no 

critério Schwarz.10  

 

                                                 
10 Foram estimados 32 modelos VAR com diferentes defasagens e variáveis, sendo escolhido o que apresentou 

melhores resultados. Essa escolha se refletiu, por exemplo, na escolha de usar o hiato do produto em termos 

nominais. Embora todos tenham apresentado um Schwarz menor com p = 1, este foi o que teve melhor R² aliado 

a um critério Schwarz baixo. 
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Tabela 2 – Resultados da Equação Selic no Modelo VAR - (2003:03 – 2016:08) 

Variável Constante /Lag(-1) Lag(-2) Lag(-3) 
Soma dos 

Parâmetros 

Constante -0.005979     -0.005979 

 [-0.23563]   
 

Preços Livres -0.10656 0.01082 0.056315 -0.039425 

 [-0.82060] [ 0.07997] [ 0.44935]  
Preços Administrados -0.02493 0.055613 -0.035002 -0.004319 

 [-0.46938] [ 1.00353] [-0.66234]  
Preços In Natura -0.006988 -0.006187 0.008023 -0.005152 

 [-0.79487] [-0.62091] [ 0.87830]  
Expectativa de Inflação 0.667226 -0.268039 0.637406 1.036593 

 [ 3.54182]*** [-1.23036] [ 3.95517]***  
Hiato do Produto Nominal 0.027412 0.112839 0.026443 0.166694 

 [ 0.18056] [ 0.71541] [ 0.17352]  
Hiato da Taxa Natural de Juros -0.054654 0.005065 -0.022012 -0.071601 

 [-2.10911]** [ 0.17484] [-0.86426]  
Variação Cambial -0.010916 0.009455 -0.010064 -0.011525 

 [-1.43816] [ 1.22879] [-1.42575]  
Taxa Selic 0.24437 0.123452 0.225633 0.593455 

  [ 3.01455]*** [ 1.48062] [ 2.93874]***   

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

Nota: Valores da estatística t em [ ]. 

*Significativo a 10%. 

**Significativo a 5%. 

***Significativo a 1%. 

 

Para saber quais variáveis tem maior peso na formação da taxa Selic, colaborando com 

a análise dos coeficientes, realizou-se a decomposição da variância, apresentada na Tabela 3.  

Primeiramente, verifica-se que a Selic tem um comportamento decrescente com relação 

a si mesma, evidenciando a existência do gradualismo e o zelo em manter uma condução com 

variações suaves na política monetária.  

Nota-se que a expectativa de inflação tem um peso superior em relação a todas as outras 

variáveis de inflação, refletindo a preocupação do Banco Central com o mecanismo de 

transmissão da política monetária em inverter ou estabilizar a expectativa dos agentes 

econômicos, chegando a corresponder a 39,80% da Selic no período de 16 meses.  

A importância dos preços administrados também predomina sobre os preços livres ao 

longo de todo o período, refletindo a importância dada no aumento gradual das tarifas impostas 

pelo governo Lula e Dilma.  

A variação cambial mostrou resultados fracos, chegando apenas a 2,57% da Selic em 

um horizonte de 03 meses. O resultado evidencia a redução sistêmica e contínua do repasse das 

variações cambiais nos preços, chamado de pass-through. 
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Tabela 3 – Decomposição da Variância da Taxa Selic - VAR - (2003:03 – 2016:08) 

Período 
Preços 

Livres 

Preços 

ADM. 

Preços     

In 

Natura 

Expectativa 

de Inflação 

Hiato 

do 

Produto 

HTNR V.Cambial 
Taxa 

Selic 

1 0.65 2.34 1.13 3.81 0.00 3.61 0.00 88.45 

2 0.51 2.16 1.82 13.04 0.09 9.12 1.09 72.16 

3 0.50 2.41 2.11 15.06 0.80 9.10 2.57 67.45 

4 1.04 2.32 2.02 22.04 0.68 10.83 2.14 58.92 

5 1.60 2.04 1.79 29.52 0.66 10.23 1.88 52.28 

6 1.55 1.90 1.67 32.79 0.63 10.03 2.46 48.97 

7 1.54 1.95 1.73 35.14 0.60 9.89 2.47 46.67 

8 1.52 1.92 1.67 37.07 0.60 9.69 2.41 45.12 

9 1.52 1.88 1.64 38.23 0.60 9.63 2.42 44.09 

10 1.52 1.87 1.62 38.95 0.61 9.55 2.44 43.46 

11 1.51 1.86 1.61 39.37 0.65 9.48 2.43 43.09 

12 1.50 1.86 1.60 39.60 0.68 9.43 2.43 42.89 

13 1.50 1.86 1.60 39.72 0.71 9.41 2.43 42.77 

14 1.50 1.86 1.59 39.78 0.73 9.40 2.43 42.71 

15 1.50 1.86 1.59 39.80 0.75 9.39 2.43 42.68 

16 1.50 1.86 1.59 39.80 0.76 9.39 2.43 42.67 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

 

O hiato da taxa natural de juros mostrou força rapidamente, chegando a 10,82% da Selic 

no quarto mês. O curto período de resposta e o percentual relativamente alto evidenciam a 

preocupação do Banco Central em manter a taxa de juros o mais perto possível da taxa neutra, 

mantendo o equilíbrio com o mercado interno e externo. 

O hiato do produto aparece irrelevante, chegando no máximo de 0,80% da Selic no 

período de 03 meses. 

De uma forma geral, os resultados do modelo VAR apontam que a inflação é tomada 

com grande prioridade na condução do Banco Central.   

Para testar a hipótese de que a estratégia baseada em privilegiar o hiato do produto em 

detrimento da inflação, visando um maior aumento da atividade econômica, analisou-se a 

decomposição da variância do hiato do produto, na tabela 4. Para verificar se o hiato da taxa 

natural de juros exerceu pressões inflacionárias nos preços livres, também se verificou a 

decomposição da variância do IPCA – preços livres, na Tabela 5. 

É possível perceber que todas as variáveis do modelo têm mais importância no 

comportamento do hiato do produto do que a taxa Selic. Portanto, a estratégia produziu efeitos 

praticamente nulos sobre o hiato do produto, e, ao mesmo tempo, criou condições para que a 

própria inflação, aliada a taxa natural de juros, ganhassem mais peso na influência da atividade 

econômica.    
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Tabela 4 – Decomposição da Variância do Hiato do Produto - VAR - (2003:03 – 2016:08) 

Período 
Expectativa 

de Inflação 
Inflação* HTNR V.Cambial Taxa Selic 

Hiato do 

Produto 

1 0.10 0.84 0.00 0.00 0.00 99.07 

2 3.01 3.51 2.25 2.87 0.14 88.21 

3 3.12 3.87 4.80 3.32 0.20 84.70 

4 3.33 4.09 7.18 4.09 0.33 80.98 

5 4.25 4.07 10.36 3.86 0.32 77.15 

6 4.66 4.10 11.45 3.78 0.32 75.69 

7 5.07 4.04 12.08 3.81 0.33 74.66 

8 5.44 4.10 12.22 3.80 0.33 74.12 

9 5.65 4.10 12.22 3.80 0.32 73.90 

10 5.82 4.10 12.22 3.80 0.32 73.74 

11 5.91 4.10 12.22 3.80 0.32 73.65 

12 5.94 4.10 12.21 3.80 0.33 73.62 

13 5.96 4.10 12.21 3.80 0.33 73.60 

14 5.97 4.10 12.21 3.80 0.33 73.59 

15 5.97 4.10 12.21 3.80 0.33 73.59 

16 5.97 4.10 12.21 3.80 0.33 73.59 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

*Inflação= Preços livres + Preços Adm. + Preços In Natura. 

 

Tabela 5 – Decomposição da Variância dos Preços Livres – VAR - (2003:03 – 2016:08) 

Período 
Preços 

Livres 

Preços 

ADM. 

Preços     

In 

Natura 

Expectativa 

de Inflação 

Hiato 

do 

Produto 

HTNR V.Cambial 
Taxa 

Selic 

1 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 87.71 3.88 6.56 1.28 0.01 0.00 0.17 0.39 

3 85.34 4.55 6.96 1.34 0.28 0.33 0.75 0.45 

4 84.50 4.97 6.97 1.34 0.56 0.33 0.74 0.59 

5 83.73 4.92 7.48 1.34 0.63 0.48 0.78 0.64 

6 83.38 5.10 7.49 1.36 0.64 0.53 0.85 0.64 

7 83.30 5.09 7.50 1.38 0.65 0.54 0.87 0.67 

8 83.22 5.10 7.49 1.42 0.66 0.55 0.88 0.68 

9 83.18 5.11 7.49 1.44 0.66 0.57 0.88 0.68 

10 83.14 5.12 7.49 1.45 0.66 0.58 0.88 0.68 

11 83.11 5.13 7.48 1.47 0.66 0.58 0.88 0.68 

12 83.10 5.13 7.48 1.48 0.66 0.58 0.88 0.68 

13 83.10 5.13 7.48 1.49 0.66 0.58 0.88 0.68 

14 83.09 5.13 7.48 1.49 0.66 0.58 0.88 0.68 

15 83.09 5.13 7.48 1.50 0.66 0.58 0.88 0.68 

16 83.09 5.13 7.48 1.50 0.66 0.58 0.88 0.68 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

 

Apenas as variáveis obtidas pelos índices de inflação e pela expectativa de inflação 

obtiveram pesos expressivos em relação ao IPCA.  
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O hiato da taxa natural de juros alcançou no máximo 0,58%, de forma que não é 

relevante como motivadora no aumento dos preços. 

Neste primeiro momento, buscou-se colocar em evidência a distinção de pesos entre as 

variáveis, especialmente no IPCA decomposto. A modelagem, no entanto, se tornou pesada, e 

embora os resultados obtidos sejam razoáveis, podem ser melhorados a partir da estimação do 

modelo VECM. Ao mesmo tempo, os testes de inferência constataram a existência de 

correlação serial nos resíduos do VAR, reforçando sua substituição por um modelo VECM. 

Buscou-se então, identificar a existência dos vetores de cointegração. 

 

4.3 ESTIMAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO VECM  

 

Para melhorar a qualidade da estimação, decidiu-se reduzir o número de variáveis no 

modelo. Essa escolha baseou-se nos resultados relativamente fracos apresentados ao decompor 

o IPCA e pela variação cambial. O Quadro 3 apresenta as variáveis escolhidas para o modelo 

VECM.  

 

                  Quadro 3 – Variáveis Escolhidas Para os Modelos VECM. 

Nome Descrição 

Taxa Selic Taxa de Juros – SELIC. 

IPCA Taxa de inflação – IPCA. 

EXPC Expectativa de inflação. 

HIATO Hiato do produto, real, a preços de 2003. 

HTNR Hiato da taxa natural real de juros. 

                 Fonte: Autoria própria. 

 

As variáveis podem ser usadas em nível, pois todas são estacionárias em suas diferenças. 

Convém ressaltar que o software econométrico Eviews pode alterar o nome das variáveis no 

intuito de representar a ordem de integração e a defasagem dos parâmetros, por exemplo, a 

representação D(hiato(-3)) indica que se trata da variável hiato na terceira defasagem, o sufixo 

D indica que a variável está em primeira diferença.  

 

4.3.1 RESULTADOS DOS TESTES DE COINTEGRAÇÃO DE ENGLE-GRANGER 

 

Os resultados do teste de Engle-Granger são apresentados na Tabela 6. O teste foi 

realizado com a especificação de ausência de constante e tendência, de acordo com a verificação 
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de raiz unitária realizada anteriormente na Tabela 1, já que o teste é feito para a primeira 

diferença das variáveis. Pode-se verificar que as variáveis hiato do produto e IPCA possuem 

significância estatística inferior a 0,05 pela estatística tau rejeitando a hipótese nula de que as 

séries não são cointegradas, enquanto que o hiato da taxa natural é cointegrado ao nível de 

significância de 10%. Na estatística Z, apenas o IPCA e o hiato do produto rejeitam a hipótese 

nula, as demais variáveis aceitam a hipótese nula de não cointegração em ambas estatísticas. 

 

Tabela 6 – Teste de Cointegração de Engle-Granger 

Variável Estatística tau Prob.* Estatística Z Prob.* 

IPCA -7.195671  0.0000 -72.47803  0.0000 

EXPECTATIVA -3.665121  0.1450 -24.53366  0.1680 

HTNR -4.036736  0.0658 -23.66392  0.1910 

SELIC -1.386504  0.9716 -3.838012  0.9860 

HIATO -5.329034  0.0015 -58.52184  0.0001 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 
 

Entretanto, como foi visto na seção 3.5, é necessária uma análise mais abrangente do 

relacionamento de cointegração das variáveis, recorrendo-se ao teste de Johansen. 

 

4.3.2 RESULTADOS DOS TESTES DE COINTEGRAÇÃO DE JOHANSEN 

 

Realizou-se o teste para todos os modelos VECM estimados, sendo eles: i) período 

integral; ii) Governo Lula, e; iii) Governo Dilma. 

Inicialmente, escolheu-se o modelo de cointegração mais adequado. Para descobrir a 

melhor especificação possível do modelo, foi rodado o teste para todas as cinco possibilidades. 

O processo de escolha da ordem de defasagens ocorre simultaneamente à análise da 

qualidade do modelo VECM, neste caso, escolheu-se a menor defasagem que elimina o 

problema de correlação serial. O modelo para o período integral necessitou de 04 defasagens, 

o modelo para o governo Lula precisou de 03 defasagens, e o modelo para o governo Dilma 

precisou de 04 defasagens. 

Os resultados dos modelos possíveis do teste Johansen são apresentados na Tabela 7. 

Em todos os modelos, pode-se adotar a especificação com uso do intercepto e sem 

tendência, ou sem intercepto e sem tendência, pois ambas especificações apresentaram 

igualmente os menores valores pelo critério de Schwarz. 
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Tabela 7 – Teste de Cointegração de Johansen para o Período Integral (2003:03 – 2016:08) 

Descrição Modelos Possíveis 

Especificações           

Tendência no Sistema Ausente Ausente Linear Linear Quadrática 

Tendência na Equação de 

Cointegração Ausente Presente Presente Presente Presente 

Intercepto na Equação de 

Cointegração Ausente Ausente Ausente Presente Presente 

Período Integral (2003:03 - 

2016:08) 
     

Número de equações cointegrantes 

pelo teste do Traço com 5% de 

Significância  
1 1 1 1 1 

Número de equações cointegrantes 

pelo teste do autovalor máximo 

com 5% de Significância  
1 1 1 1 1 

Critério de Schwarz 3.95073 3.95073 4.107854 4.107854 4.254507 

Governo Lula (2003:03 - 

2010:12) 
     

Número de equações cointegrantes 

pelo teste do Traço com 5% de 

Significância  
2 2 2 2 3 

Número de equações cointegrantes 

pelo teste do autovalor máximo 

com 5% de Significância  
2 2 2 2 2 

Critério de Schwarz  4.82851  4.82851  5.062783  5.062783  5.247358 

Governo Dilma (2010:12 - 

2016:08) 
     

Número de equações cointegrantes 

pelo teste do Traço com 5% de 

Significância  
1 1 1 2 3 

Número de equações cointegrantes 

pelo teste do autovalor máximo 

com 5% de Significância  
1 1 2 1 1 

Critério de Schwarz 4.64533 4.64533 4.923816 4.923816 5.151197 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 
 

Os resultados apontam para 01 equação de cointegração para o período integral, 02 

equações para o governo Lula, e 01 para o governo Dilma. Em todos os modelos, optou-se pela 

especificação de ausência de intercepto na equação de cointegração e no modelo, de acordo 

com o critério Schwarz. 
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4.3.3 RESULTADOS DO MODELO NO PERÍODO DE 2003 A 2016 

 

O modelo demonstrou ter estabilidade e ser estruturalmente estacionário, com todas as 

raízes polinomiais dentro do círculo unitário, conforme demonstrado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Visualização das Raízes Unitárias do VECM 
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Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

 

Ao mesmo tempo, resolveu-se o problema de correlação serial anteriormente encontrado 

no VAR, como pode ser visto nos testes apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Teste de Correlação Serial de Portmanteau – VECM - (2003:01-2016:08) 

Lags Estatística Q Prob. Estatística Q 

Ajustada 

Prob. 

1  3.621478 ---  3.644399 --- 

2  14.75850 ---  14.92330 --- 

3  26.10799 ---  26.49104 --- 

4  34.09810 ---  34.68735 --- 

5  50.96600  0.2506  52.10290  0.2171 

6  76.13856  0.2876  78.26262  0.2332 

7  112.3796  0.1077  116.1727  0.0691 

8  128.7066  0.2770  133.3647  0.1907 

9  143.1233  0.5285  148.6463  0.4007 

10  163.6518  0.6226  170.5526  0.4737 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

Nota: O teste só é válido para lags superiores ao modelo. 
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O teste foi realizado com 10 defasagens, os níveis de significância estatística foram 

superiores a 5% em todas as defasagens, aceitando a hipótese nula de inexistência de correlação 

serial em cada unidade. 

As Tabelas 9 e 10 apresentam os resultados de longo e curto prazo, respectivamente, 

entre as variáveis. Pode-se perceber que o IPCA é cointegrado com a expectativa de inflação e 

com o hiato da taxa natural de juros, o que é bastante razoável. As variáveis hiato do produto e 

taxa Selic não foram estatisticamente significativas.  

 

Tabela 9 – Equações de Cointegração – VECM – (2003:01-2016:08) 

  
IPCA(-1) EXPECTATIVA(-1) HIATO(-1) HTNR(-1) SELIC(-1) 

Parâmetro de 

Cointegração 
1.000000 -0.092531 -0.036485 -0.014753 -0.003005 

Erro Padrão  (0.01096) (0.03142) (0.00519) (0.00473) 

Estatística t  [-8.44590]*** [-1.16129] [-2.84449]*** [-0.63503] 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

***Significativo a 1%. 

 

Tabela 10 – Resultados da Equação Selic – VECM – (2003:01-2016:08) 

Variável Coint./ Lag(-1) Lag(-2) Lag(-3) Lag(-4) Soma dos 

Parâmetros 

Cointegração 0.528094       0.528094 

 -0.23706     

 [ 2.22770]**     
D(IPCA) -0.453169 -0.034107 -0.025665 0.059908 -0.453033 

 -0.24351 -0.23303 -0.20708 -0.14421  

 [-1.86097]* [-0.14636] [-0.12394] [ 0.41543]  
D(EXPECTATIVA) 0.569023 -0.144188 0.207271 0.266935 0.899041 

 -0.18408 -0.21519 -0.21374 -0.16775  

 [ 3.09121]*** [-0.67004] [ 0.96974] [ 1.59128]  
D(HIATO) 0.092375 0.153139 0.026117 -0.021309 0.250322 

 -0.14265 -0.15001 -0.15572 -0.14902  

 [ 0.64757] [ 1.02089] [ 0.16772] [-0.14299]  
D(HTNR) -0.048843 0.02916 -0.031963 0.025834 -0.025812 

 -0.02363 -0.02613 -0.02551 -0.02264  

 [-2.06729]** [ 1.11597] [-1.25300] [ 1.14084]  
D(SELIC) 0.211064 0.157858 0.299028 -0.176256 0.491694 

 -0.08549 -0.08095 -0.07953 -0.07563  
  [ 2.46888]** [ 1.94997]* [ 3.75999]*** [-2.33059]**   

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

Nota: Valores da estatística t em [ ]. 

*Significativo a 10%. 

**Significativo a 5%. 

***Significativo a 1%. 
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A maioria das variáveis também se apresentou não significativa, com destaque no IPCA 

e hiato do produto, que não obtiveram nenhum coeficiente significativo. O IPCA apresentou 

um sinal negativo contra a taxa Selic, o que pode ser considerado uma consequência da baixa 

significância.  

Os resultados apontam pela preferência à meta de inflação, com uma política do tipo 

foward-looking. A soma dos coeficientes da expectativa de inflação chega a 0,899041 superior 

ao encontrado no hiato do produto, com 0,25812. 

Para aprofundar os resultados, realizou-se o teste de causalidade para a taxa Selic, com 

os resultados na Tabela 11. O teste de causalidade aponta que somente a influência das 04 

defasagens em conjunto da expectativa de inflação possuem causalidade no sentido de Granger 

na taxa Selic. As variáveis hiato do produto, hiato da taxa natural de juros e IPCA não foram 

estatisticamente significativas (P < 0,05) para indicar causalidade. Entretanto, o efeito conjunto 

de todas as 16 defasagens das variáveis do modelo indicam causalidade no sentido de Granger 

na Selic. 

 

Tabela 11 – Teste de Causalidade – Bloco Exogeneidade – Taxa Selic -  Modelo VECM 

Variável  Qui-quadrado Graus de Liberdade Prob. 

D(IPCA)  5.488658 4  0.2407 

D(EXPECTATIVA)  20.37197 4  0.0004 

D(HIATOR)  2.939031 4  0.5681 

D(HTNR)  6.369860 4  0.1732 

Todas  41.83171 16  0.0004 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

 

Para visualizar a trajetória da taxa Selic quando submetida a um choque de desvio 

padrão obtido pelas outras variáveis do sistema, realizou-se o impulso-resposta demonstrado 

no Gráfico 5. 

Ao lado direito pode-se ver as respostas da taxa Selic, que responde positivamente a um 

choque de desvio padrão da expectativa de inflação. Essa trajetória também é positiva quando 

o impulso é dado pelo IPCA, porém em menor magnitude, seguido pelo hiato do produto. A 

trajetória torna-se negativa na existência de um choque do hiato da taxa natural de juros, cuja 

interpretação é fornecida na seção 4.3.6. 

Nota-se, portanto, que apesar do sinal inesperado do IPCA no relacionamento de curto 

prazo, a trajetória da Selic assume um comportamento condizente com a teoria econômica, em 
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consonância de um sistema de metas de inflação, cuja prioridade demonstra se firmar nas 

expectativas dos preços nos agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lado esquerdo pode-se ver a trajetória da expectativa de inflação, que responde com 

tendência de queda dado um choque na taxa Selic. A trajetória é de alta quando impulsionada 

por um choque no IPCA. Nota-se também, que um choque positivo no hiato do produto e no 

hiato da taxa natural de juros fazem aumentar a expectativa de inflação, reforçando a hipótese 

de que um hiato positivo persistente da HTNR é transmitido no mecanismo de formação dos 

preços, gerando inflação. Pode-se ver o peso que cada variável incide sobre o erro de previsão 

da taxa Selic na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Decomposição da Variância da taxa Selic – VECM – (2003:01-2016:08) 

Período IPCA 
Expectativa de 

Inflação 

Hiato do 

Produto 
HTNR Taxa Selic 

1 1.20405 2.2096 0.14463 5.17258 91.2692 

2 0.50324 7.84989 0.05463 10.1684 81.4238 

3 0.83352 11.281 0.36929 11.8826 75.6336 

4 1.21657 14.3857 0.73304 13.7867 69.878 

5 2.44842 19.4942 1.29017 14.6437 62.1235 

6 3.88598 24.2242 1.7556 14.6308 55.5034 

7 4.5236 28.4393 2.16938 14.528 50.3398 

8 4.82083 32.5914 2.50683 14.2786 45.8024 

9 4.89775 36.3561 2.7056 13.8833 42.1573 

10 4.80741 39.7559 2.84398 13.4108 39.1819 

11 4.71143 42.8715 2.92124 12.8972 36.5986 

12 4.63802 45.5815 2.9447 12.3891 34.4466 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 
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Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

Gráfico 5 - Impulso-Resposta da Taxa Selic e Expectativa de Inflação – VECM – (2003:01-2016:08) 
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Fica evidente que a expectativa de inflação possuiu o maior grau de representatividade 

percentual no erro de previsão para 12 meses à frente, com 45,58%. O hiato da taxa natural de 

juros também tem uma representatividade expressiva, chegando a 14,64%. O IPCA e o hiato 

do produto possuem percentuais relevantes, embora bem inferiores às demais variáveis. 

Em um contexto geral, o modelo VECM apresenta indícios fortes voltados a priorização 

de uma meta de inflação, aliado a uma preocupação significativa de ajustamento da Selic com 

o hiato da taxa natural de juros, e uma política de ajustamento gradualista. 

Por fim, para verificar se o Banco Central alterou a sua condução na política monetária 

em algum momento no período de 2003 a 2016, realizou-se o teste Cusum-quadrado para a 

existência de quebra estrutural. O teste foi obtido a partir da equação da taxa Selic fornecida 

pelo modelo VECM, representado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Teste CUSUM quadrado – Equação LogSelic – VEC – Modelo 01 
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Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

 

O teste aponta para a ocorrência de uma quebra estrutural leve, mas persistente, ocorrida 

entre março de 2009 a novembro de 2012. Este indício comprova que, de algum modo, houve 

mudanças na forma de condução da política monetária.  

Como o modelo demonstrou ter suficiente estabilidade e validade empírica, pode-se dar 

sequência na estimação dos modelos em separado para os governos Lula e Dilma, e testar as 

hipóteses assumidas.  
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4.3.4 ALTERNÂNCIA DE METAS NOS GOVERNOS LULA E DILMA 

 

Para verificar se o governo Dilma deveria ter adotado uma conduta mais austera na 

política monetária e testar a hipótese de que o Banco Central foi leniente ou permissivo no 

combate à inflação visando uma meta de produto, realizou-se um comparativo de resultados 

dos modelos VECM estimados para o governo Lula (2003:01-2010:12) e para o governo Dilma 

(2011:01-2016:09). Os resultados completos podem ser visualizados no apêndice. 

Inicialmente, compara-se as funções de Impulso-Resposta, em níveis correntes e 

acumulados, para a equação da Selic, apresentadas no Gráfico 7.  
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Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

Gráfico 7 - Função de Impulso-Resposta da Selic nos governos Lula e Dilma 
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Nota-se que o modelo do governo Lula é bastante similar ao modelo VECM para o 

período integral, com maior magnitude de resposta da Selic para a expectativa de inflação, 

seguida pelo próprio IPCA. O hiato do produto segue inerte, e o hiato da taxa natural de juros 

segue com uma leve tendência de queda. No gráfico inferior esquerdo, ressaltam-se as 

distinções dos efeitos dados por um choque dessas variáveis em termos acumulados. 

Exatamente o oposto é verificado no governo Dilma. Ao invés da expectativa de 

inflação, ou do próprio IPCA, o hiato do produto desempenha maior magnitude e influência na 

trajetória da taxa Selic, evidenciando houve preferência à uma meta de produto, e 

consequentemente, leniência por parte do Banco Central no controle dos níveis de inflação. 

A seguir, verificou-se a proporção relativa de cada variável no erro de previsão para um 

horizonte de 12 meses. A decomposição da variância da taxa Selic para o governo Lula pode 

ser vista na Tabela 13, e a do governo Dilma na Tabela 14.   

 

Tabela 13 – Decomposição da Variância da taxa Selic – VECM – (2003:01-2010:12) 

 Período IPCA 
Expectativa 

de Inflação 

Hiato do 

Produto 
HTNR Taxa Selic 

 1  0.199877  4.841358  0.881227  3.310732  90.76681 

 2  1.683636  13.33290  2.433182  7.508440  75.04184 

 3  7.630617  18.84879  1.482684  8.247463  63.79044 

 4  12.23608  25.75994  0.857484  8.155915  52.99057 

 5  18.35043  31.98060  0.511619  7.877565  41.27978 

 6  22.06952  36.98630  0.349659  7.742365  32.85215 

 7  23.45161  41.46228  0.269045  7.832529  26.98453 

 8  23.99065  45.42785  0.210052  7.859669  22.51177 

 9  24.08459  48.79627  0.171250  7.791772  19.15612 

 10  23.93897  51.58921  0.147303  7.704745  16.61978 

 11  23.70615  53.89520  0.130957  7.633940  14.63376 

 12  23.41329  55.79771  0.119862  7.610306  13.05883 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 
 

Novamente os resultados para o governo Lula são muito mais voltados para um sistema 

que visa unicamente uma meta de inflação. O IPCA e a expectativa de inflação despontam como 

os principais responsáveis no erro de previsão, destacando a sua influência no modelo.  

Em um horizonte de 12 meses, a Selic tem apenas 13% de seus valores passados no erro 

de previsão, enquanto que o IPCA e a expectativa de inflação somam juntas praticamente 80% 

de participação no erro de previsão.   
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Tabela 14 - Decomposição da Variância da taxa Selic – VECM – (2011:01-2016:08) 

 Período IPCA 
Expectativa 

de Inflação 

Hiato do 

Produto 
HTNR Taxa Selic 

 1  0.314364  1.867716  1.149284  5.695485  90.97315 

 2  0.420173  1.053332  11.19098  5.721113  81.61440 

 3  0.269978  0.948863  13.34730  4.183753  81.25011 

 4  0.142081  0.782718  14.30501  4.613806  80.15639 

 5  0.115097  0.481824  16.77404  4.424237  78.20480 

 6  0.129108  0.333344  16.64945  4.025200  78.86290 

 7  0.106413  0.274249  17.08090  3.590223  78.94822 

 8  0.130787  0.209409  17.82590  3.369007  78.46490 

 9  0.168202  0.163396  18.13885  3.101555  78.42800 

 10  0.299696  0.130823  18.55073  2.818855  78.19989 

 11  0.447043  0.106754  18.90511  2.654409  77.88669 

 12  0.561339  0.092669  19.12574  2.515485  77.70477 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

 

Outro cenário é visto no governo Dilma. O IPCA é praticamente irrelevante no termo 

de erro da previsão. A expectativa de inflação chega apenas a 1,87% com seu máximo no 

primeiro mês projetado, sendo decrescente em todo o período seguinte. Desta forma, a Selic é 

praticamente explicada por ela mesma, e pelos valores do hiato do produto, chegando a 19,12% 

no 12º mês.  

Esses dados satisfazem a hipótese inicial de que, de fato, o Banco Central alterou a sua 

condução de política monetária no governo Dilma, priorizando uma meta de produto. 

 

4.3.5 RESPOSTA DO HIATO DO PRODUTO NO GOVERNO DILMA 

 

As outras hipóteses do trabalho são relacionadas às consequências da preferência por 

uma meta de produto. A seguir, buscou-se verificar se a priorização por uma meta de produto 

surtiu o efeito esperado, com um maior crescimento do produto em detrimento de maiores 

níveis de inflação.  

A partir do modelo VECM estimado para o governo Dilma, plotou-se os gráficos de 

Impulso-Resposta do hiato do produto com sua trajetória corrente e em níveis acumulados, 

representado no Gráfico 8. 

Notoriamente, um choque impulsionado pelo aumento do IPCA obteve mais força em 

reduzir o hiato do produto do um choque dado pelo aumento na taxa Selic, portanto, a partir 

deste modelo, não parece coerente manter propositalmente os níveis da Selic estáveis na 

tentativa de evitar o desaquecimento da atividade econômica pelo aumento dos juros, pois os 

danos causados pelo aumento da inflação são proporcionalmente mais graves. 
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Na tabela 15 apresenta-se a decomposição da variância do hiato do produto real no 

governo Dilma, em um horizonte de 12 meses de previsão. 

 

Tabela 15 – Decomposição da Variância – Hiato do Produto – VECM – (2011:01-2016:08) 

Período IPCA 
Expectativa 

de Inflação 

Hiato do 

Produto 
HTNR Taxa Selic 

 1  70.46046  0.010021  29.52952  0.000000  0.000000 

 2  71.89152  0.751513  26.73715  0.567631  0.052179 

 3  72.27482  2.149849  23.65779  1.195901  0.721641 

 4  71.54766  3.378408  21.34472  2.175186  1.554027 

 5  70.77309  4.357139  17.96911  4.817974  2.082683 

 6  68.51012  5.023347  16.17478  7.183881  3.107873 

 7  66.01668  5.330017  14.95554  9.785561  3.912202 

 8  64.22238  5.293004  14.15937  12.07789  4.247353 

 9  62.92306  5.111719  13.88154  13.73953  4.344144 

 10  61.98863  4.928692  13.90150  14.88562  4.295560 

 11  61.52676  4.710478  14.14832  15.49585  4.118591 

 12  61.30293  4.471086  14.63798  15.69541  3.892587 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

 

A taxa Selic atinge apenas 4,34% do erro de previsão, evidenciando que a força dos seus 

efeitos em torno do hiato do produto é fraca, e praticamente nula nos dois primeiros meses. O 

mesmo não acontece com o IPCA, cujos efeitos são bem altos logo nos primeiros meses, 

atingindo o teto no 3º mês com 72,27% de proporção no erro de previsão do modelo.  
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Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

Gráfico 8 – Impulso-Resposta do Hiato do Produto – VECM – (2011:01-2016:08) 
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A decomposição da variância reforça os resultados do Impulso-Resposta, no sentido de 

que os efeitos gerados pelo aumento da taxa Selic são menores do que os danos causados por 

um IPCA alto. Desta forma, entende-se que priorizar uma meta de inflação poderia ter 

amenizado a crise dos anos seguintes, não de forma a evitar a queda do produto, mas tendo 

níveis de inflação controlados.   

Em julho de 2009 o IPCA acumulado nos 12 meses estava igual a meta central, aliado 

a uma taxa Selic históricamente baixa de 8,75%a.a. Aproveitando estes dados, plotou-se o 

Gráfico 9.  

Pode-se visualizar que a resposta do Banco Central na manutenção da taxa Selic foi 

cautelosa, sem adotar um combate agressivo contra a inflação. As variações nominais da taxa 

Selic não foram proporcionalmente maiores que as variações do IPCA.  

 

Gráfico 9 - Variação do IPCA, Taxa Selic e PIB Real - Base: 2009:06 - (2009:06-2016:08) 

 

Fonte: Autoria própria, dados obtidos em (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017b).  

 

A partir de outubro de 2010, os movimentos da taxa Selic oscilam entre a meta central 

de inflação (linha 100%) e a meta superior de inflação (144,44%)11. 

O PIB manteve uma tendência de alta até seu ponto máximo de 132,80% em novembro 

de 2014. A partir de então, inverte para uma tendência de baixa até chegar no último ponto da 

amostra, com 121,34% em agosto de 2016. 

                                                 
11 A meta superior da inflação para o período do gráfico é de 6,5%a.a. e o centro da meta é de 4,5%a.a. Como o 

ponto base do gráfico é igual ao centro da meta de inflação, pode-se expressar o limite superior da meta em 

4,5%/6,5% = 144,44%. 
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Não obstante, pode-se verificar o desempenho do crescimento médio real do PIB, no 

Gráfico 10, com um claro sinal de que, desde 2009, o crescimento econômico desacelerou. A 

média do crescimento real do PIB obtido no governo Lula foi de 0,55%, em comparação com 

a média do governo Dilma de 0,10%. 

Evidentemente, os dados apresentados não são suficientes para explicar os motivos do 

desaquecimento econômico, podendo este ter origem em fatores externos ou estruturais da 

economia doméstica. 

Os resultados confirmam a hipótese de que a mudança da condução do Banco Central 

em priorizar uma meta de produto não surtiu os efeitos desejados, e respondem aos problemas 

de pesquisa de que o governo Dilma deveria ter adotado uma condução mais austera na política 

monetária. Consequentemente, responde-se também o segundo problema de pesquisa, dado que 

a sua estratégia em priorizar uma meta de produto não atingiu o objetivo pretendido.  

 

Gráfico 10 – Crescimento Médio Anual do PIB a preços de 2003 – (2003:01-2016:08) 

 

Fonte: Autoria própria, dados do (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017b) 

 

Conforme visto na seção 2.1, o Banco Central atribuiu a culpa pelo aumento expressivo 

do IPCA acumulado de 2015 à inflação de preços administrados e a choques de oferta. 

Entretanto a existência de quebra estrutural em março de 2009 observada no modelo VECM do 

período integral, somado aos dados do modelo no período do governo Dilma, demonstram que 

esse tipo de conduta tem, no mínimo, vários anos de exercício. 
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O fato de o Banco Central ter aceitado manter o IPCA demasiado próximo da meta 

superior, de forma persistente, acabou por limitar as ações que dispõe no combate à inflação, e 

esses reflexos foram transmitidos à economia real. 

 

4.3.6 EFEITOS CAUSADOS PELO HIATO DA TAXA NATURAL DE JUROS 

 

Para responder o problema de pesquisa e a hipótese de que os governos Lula-Dilma 

fixaram a taxa Selic abaixo da taxa de juros natural, possibilitando a origem de efeitos 

inflacionários na economia, novamente avaliou-se os resultados obtidos pelos modelos VECM 

em conjunto de uma análise gráfica.  

Através das equações (3) e (4), construiu-se o Gráfico 11, que deixa em evidência hiato 

percentual entre estas variáveis: 

  

Gráfico 11 – Hiato Percentual entre a Taxa Natural de Juros e a Selic Real - (2003-2016). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os períodos em vermelho marcam os momentos e a proporção em que a taxa natural de 

juros encontra-se acima da taxa Selic real. Pode-se ver que a Selic real tem uma tendência de 

se situar predominantemente acima da taxa natural de juros. Essa análise ajuda a explicar os 

resultados vistos nos gráficos de Impulso-Resposta vistos nos Gráficos 5 e 7.  
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Como a taxa Selic real encontra-se predominantemente acima da taxa neutra de juros, 

um choque positivo na taxa natural, em média, não é suficiente para se sobrepor à taxa Selic, 

direcionando a trajetória da Selic para baixo, buscando zerar o hiato.  

Para testar a hipótese de que o hiato da taxa natural de juros exerceu pressões 

inflacionárias na atividade econômica, verificou-se a trajetória do IPCA quando submetido a 

um choque de uma unidade de desvio padrão do hiato da taxa natural de juros para os governos 

Lula e Dilma, demonstrados no Gráfico 12.  

Os gráficos do lado esquerdo mostram o Impulso-Resposta em unidades correntes, os 

do lado direito estão em termos acumulados.  

Evidencia-se que, durante o governo Lula, choques impulsionados pelo aumento do 

hiato da taxa natural de juros desempenharam um efeito negativo no IPCA nos primeiros 03 

meses, com tendência a convergir para zero nos períodos seguintes. Em termo acumulados, o 

choque foi negativo sobre o índice de preços.  
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Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

Gráfico 12 – Impulso-Resposta do IPCA e Expectativa de Inflação – VECM. 
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No governo Dilma, o IPCA assume uma trajetória nítida de alta com um pico entre 5 e 

6 meses, e perdura por cerca de 10 meses. Os efeitos acumulados do HTNR sobre o IPCA são 

expressivos e se estabilizam pelo 9º mês. Através do Gráfico 11, nota-se que essa influência 

inicia-se a partir de janeiro de 2015 até o final do governo Dilma.   

Para medir o grau de importância relativa que o hiato da taxa natural influi no IPCA, 

realizou-se a decomposição da variância para os governos Lula e Dilma, nas Tabelas 16 e 17.  

 

Tabela 16 – Decomposição da Variância do IPCA – VECM – Governo Lula 

Período IPCA 
Expectativa 

de Inflação 

Hiato do 

Produto 
HTNR Taxa Selic 

 1  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  92.89381  2.788603  0.889673  1.548289  1.879630 

 3  83.12126  4.599528  4.344370  5.869622  2.065222 

 4  75.96935  11.13054  3.915392  7.012877  1.971845 

 5  70.20725  17.90918  3.606201  6.442555  1.834809 

 6  65.27464  22.57114  4.121844  6.282595  1.749779 

 7  61.73193  24.89826  5.039561  6.544863  1.785381 

 8  59.16796  25.99956  6.154562  6.517899  2.160019 

 9  57.04999  26.83891  7.171844  6.296903  2.642357 

 10  55.04758  27.41758  7.873002  6.328535  3.333305 

 11  53.23287  28.03294  8.397933  6.458009  3.878242 

 12  51.50984  28.92119  8.915553  6.493368  4.160045 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 
 

Tabela 17 - Decomposição da Variância do IPCA – VECM – Governo Dilma 

Período IPCA 
Expectativa 

de Inflação 

Hiato do 

Produto 
HTNR Taxa Selic 

 1  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  89.50530  4.156384  2.780698  0.015354  3.542260 

 3  81.08084  4.947366  2.781246  1.902914  9.287631 

 4  76.57170  4.776092  4.290869  2.848652  11.51269 

 5  71.79596  4.592712  6.053906  6.146732  11.41069 

 6  70.65195  4.396732  6.151571  7.188655  11.61109 

 7  70.04856  4.063265  7.357565  7.801883  10.72873 

 8  70.42433  4.004377  7.427045  7.858931  10.28532 

 9  71.30308  3.882033  7.225492  7.638939  9.950453 

 10  71.51728  3.846434  7.201731  7.573311  9.861240 

 11  71.50493  3.852309  7.210910  7.559116  9.872731 

 12  71.31491  4.040528  7.220835  7.520946  9.902786 

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 
 

O hiato da taxa natural de juros demonstra ter uma representatividade similar nos 

governos Lula e Dilma, com sua magnitude máxima oscilando entre 7% e 7,85% do IPCA em 

um horizonte de 4 e 8 meses, respectivamente.  
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Embora esse percentual possa parecer pequeno, seu nível é relativamente superior aos 

valores de expectativa de inflação decompostos do IPCA, conforme foi visto no Gráfico 212. 

Essa analogia entre os valores realizados do IPCA e a proporção que o hiato da taxa natural 

influi no erro de previsão dos valores futuros evidencia que os efeitos causados estão longe de 

ser desprezíveis. 

Analisados esses fatores, aceita-se a hipótese de pesquisa de que os governos Lula-

Dilma fixaram a taxa de juros em níveis inferiores à taxa natural de juros, embora situando-se 

em períodos bastante específicos. 

Responde-se também ao problema de pesquisa que busca descobrir por quanto tempo 

os efeitos do hiato de juros podem repercutir na economia, podendo chegar a 10 meses, e a 

hipótese de que o hiato de juros gerou inflação no governo Dilma, podendo chegar a cerca de 

7,85% do IPCA no período pós 2015.  

  

                                                 
12 A decomposição de inflação no gráfico 02 segue uma capitalização proporcional. Nessa abordagem, o IPCA 

acumulou 87,94%. A expectativa de inflação representa 5,85% / 87,94% = 6,65% do total.  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Na análise do período entre janeiro de 2003 a agosto de  2016 constatou-se que o Banco 

Central exerceu uma política monetária com prioridade ao combate da inflação, baseando-se 

numa abordagem foward-looking. Entretanto, a existência de quebra estrutural indicou que 

houve alterações na condução da política monetária a partir de 2009. 

Na estimação dos modelos VECM em separado para os governos Lula e Dilma, as 

diferenças na condução da política monetária mostraram-se expressivas. Enquanto o governo 

Lula demonstrou priorizar o combate à inflação, o governo Dilma optou por uma meta de 

produto. O período foi marcado principalmente por mudanças demasiadamente sutis na taxa 

Selic. 

Além disso, os resultados apontam que a adoção de uma meta de produto pelo governo 

Dilma com o intuito de proteger a atividade econômica foi equivocada. Dentre os motivos, 

destaca-se que o hiato do produto responde mais fortemente ao IPCA do que à taxa Selic, um 

indício de que se mantida a meta prioritária à inflação, o índice de preços não teria estourado o 

limite superior em 2015, sem causar um dano à atividade econômica superior ao realizado. Do 

mesmo modo, o desaquecimento econômico pareçe ter sido inevitável, mesmo diante da 

persistência do Banco Central em segurar o aumento do juros. 

A estimação da taxa natural de juros deixa em evidência que mesmo se situando abaixo 

da taxa Selic real em momentos específicos do governo Lula, não foi capaz de causar efeitos 

inflácionários. Já no governo Dilma, há indicios de que pressões inflacionárias se originaram a 

partir de  janeiro de 2015. O modelo VECM aponta que o IPCA responde positivamente a um 

choque do hiato da taxa natural de juros por até 10 meses, chegando a representar cerca de 

7,85% do IPCA, um valor superior à própria expectativa de inflação. 

A sequência desse estudo requer a utilização de uma metodologia mais robusta para 

estimar a taxa natural de juros, podendo levar a resultados bem diferentes. Do mesmo modo, a 

análise do hiato do produto pode ser realizada a partir de uma função de produção, capaz de 

produzir resultados melhores, em vista das diversas críticas existentes contra o uso do filtro 

Hodrick-Prescott. 

Da mesma forma, uma maior ênfase pode ser dada às origens do desaquecimento 

econômico pós 2009, em conjunto com problemas estruturais da econômia brasileira. 
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APÊNDICE A – Resultados Completos dos modelos VAR e VECM 

 

A seguir apresentam-se as tabelas dos resultados completos das estimações dos modelos VAR e VECM e seus testes de correlação serial.  

 

Tabela 18 – Resultados do Modelo VAR - (2003:01-2016:08) 

  LIVRES1 ADM1 NATURA1 EXPECTATIVA1 HIATO1 HTNR1 VCAMBIAL1 SELIC1 

LIVRES1(-1) -0.261965 -0.054696 1.539.312  0.052622 -0.047186  0.399721 -0.316229 -0.106560 

  (0.09918)  (0.21461) -137.476  (0.06542)  (0.07297)  (0.47809) -155.684  (0.12986) 

 [-2.64121] [-0.25487] [ 1.11969] [ 0.80443] [-0.64662] [ 0.83608] [-0.20312] [-0.82060] 

         
LIVRES1(-2) -0.218003  0.038456 1.243.116 -0.160173 -0.061134 -0.133772 -1.238.950  0.010820 

  (0.10334)  (0.22361) -143.241  (0.06816)  (0.07603)  (0.49814) -162.213  (0.13530) 

 [-2.10951] [ 0.17198] [ 0.86785] [-2.35001] [-0.80406] [-0.26855] [-0.76378] [ 0.07997] 

         
LIVRES1(-3) -0.065020 -0.206376  0.813449 -0.072636  0.021796 -0.334023 -0.992335  0.056315 

  (0.09572)  (0.20712) -132.681  (0.06313)  (0.07043)  (0.46141) -150.254  (0.12533) 

 [-0.67924] [-0.99639] [ 0.61308] [-1.15051] [ 0.30949] [-0.72391] [-0.66044] [ 0.44935] 

         
ADM1(-1)  0.057994 -0.464524  0.217099 -0.010971  0.034153  0.226009 -0.032240 -0.024930 

  (0.04057)  (0.08778)  (0.56229)  (0.02676)  (0.02985)  (0.19554)  (0.63677)  (0.05311) 

 [ 1.42957] [-5.29210] [ 0.38610] [-0.41005] [ 1.14428] [ 1.15580] [-0.05063] [-0.46938] 

         
ADM1(-2) -0.010448 -0.408178 -0.494140 -0.071987  0.012875 -0.259890 -0.213344  0.055613 

  (0.04233)  (0.09159)  (0.58669)  (0.02792)  (0.03114)  (0.20403)  (0.66439)  (0.05542) 

 [-0.24683] [-4.45680] [-0.84225] [-2.57867] [ 0.41344] [-1.27380] [-0.32111] [ 1.00353] 

         
ADM1(-3) -0.001021 -0.348605 -0.460105 -0.059135 -0.006903 -0.021981 -0.392988 -0.035002 

  (0.04036)  (0.08734)  (0.55948)  (0.02662)  (0.02970)  (0.19456)  (0.63358)  (0.05285) 

 [-0.02529] [-3.99148] [-0.82239] [-2.22132] [-0.23246] [-0.11297] [-0.62027] [-0.66234] 
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  LIVRES1 ADM1 NATURA1 EXPECTATIVA1 HIATO1 HTNR1 VCAMBIAL1 SELIC1 

NATURA1(-1)  0.021122 -0.003850 -0.426467  0.004202  0.004404  0.003845  0.118537 -0.006988 

  (0.00672)  (0.01453)  (0.09308)  (0.00443)  (0.00494)  (0.03237)  (0.10541)  (0.00879) 

 [ 3.14538] [-0.26498] [-4.58181] [ 0.94879] [ 0.89139] [ 0.11879] [ 1.12457] [-0.79487] 

         
NATURA1(-2)  0.021185  0.019699 -0.112971  0.007465  0.003565  0.026313  0.045924 -0.006187 

  (0.00761)  (0.01647)  (0.10550)  (0.00502)  (0.00560)  (0.03669)  (0.11947)  (0.00997) 

 [ 2.78337] [ 1.19613] [-1.07082] [ 1.48701] [ 0.63665] [ 0.71720] [ 0.38439] [-0.62091] 

         
NATURA1(-3)  0.007043  0.006365 -0.123784  0.003096  0.000875 -0.023865 -0.108658  0.008023 

  (0.00698)  (0.01510)  (0.09671)  (0.00460)  (0.00513)  (0.03363)  (0.10952)  (0.00914) 

 [ 1.00936] [ 0.42159] [-1.27992] [ 0.67285] [ 0.17045] [-0.70958] [-0.99211] [ 0.87830] 

         
EXPECTATIVA1(-1)  0.229012  0.304913 -0.085251  0.649669  0.203061 -0.367103 -3.340.048  0.667226 

  (0.14389)  (0.31134) -199.439  (0.09490)  (0.10586)  (0.69357) -225.854  (0.18838) 

 [ 1.59160] [ 0.97937] [-0.04275] [ 6.84588] [ 1.91816] [-0.52929] [-1.47885] [ 3.54182] 

         
EXPECTATIVA1(-2) -0.171097  0.132924 1.608.542 -0.149849 -0.100366  0.316370 2.641.854 -0.268039 

  (0.16640)  (0.36004) -230.637  (0.10974)  (0.12242)  (0.80207) -261.184  (0.21785) 

 [-1.02825] [ 0.36920] [ 0.69743] [-1.36544] [-0.81983] [ 0.39444] [ 1.01149] [-1.23036] 
         

EXPECTATIVA1(-3)  0.060465  0.247562 -1.261.034  0.206781  0.035951 -0.524208  0.814626  0.637406 

  (0.12309)  (0.26634) -170.614  (0.08118)  (0.09056)  (0.59333) -193.211  (0.16116) 

 [ 0.49122] [ 0.92951] [-0.73911] [ 2.54709] [ 0.39697] [-0.88350] [ 0.42162] [ 3.95517] 
         

HIATO1(-1)  0.016529 -0.269188 -1.756.262 -0.003759  0.310656  0.270453 -0.786381  0.027412 

  (0.11596)  (0.25091) -160.729  (0.07648)  (0.08531)  (0.55895) -182.017  (0.15182) 

 [ 0.14254] [-1.07286] [-1.09269] [-0.04915] [ 3.64129] [ 0.48386] [-0.43204] [ 0.18056] 
         

HIATO1(-2)  0.108416  0.168159  0.440116  0.044264  0.115090 1.061.706 2.754.014  0.112839 

  (0.12047)  (0.26067) -166.983  (0.07946)  (0.08863)  (0.58070) -189.099  (0.15773) 

 [ 0.89993] [ 0.64511] [ 0.26357] [ 0.55709] [ 1.29848] [ 1.82832] [ 1.45639]  [ 0.71541] 

Continua... 
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  LIVRES1 ADM1 NATURA1 EXPECTATIVA1 HIATO1 HTNR1 VCAMBIAL1 SELIC1 

HIATO1(-3) -0.076376 -0.149374 -0.191052 -0.099101  0.133293 -0.592596 -0.694162  0.026443 

  (0.11639)  (0.25185) -161.331  (0.07677)  (0.08563)  (0.56105) -182.699  (0.15239) 

 [-0.65618] [-0.59311] [-0.11842] [-1.29094] [ 1.55653] [-1.05623] [-0.37995] [ 0.17352] 

         
HTNR1(-1)  0.000795 -0.068643  0.474953 -0.011336 -0.038855  0.436779 -0.559901 -0.054654 

  (0.01979)  (0.04283)  (0.27434)  (0.01305)  (0.01456)  (0.09540)  (0.31068)  (0.02591) 

 [ 0.04017] [-1.60284] [ 1.73126] [-0.86842] [-2.66828] [ 4.57817] [-1.80221] [-2.10911] 

         
HTNR1(-2) -0.026323  0.048409 -0.629224  0.013368 -0.000921 -0.044602  0.043345  0.005065 

  (0.02213)  (0.04788)  (0.30670)  (0.01459)  (0.01628)  (0.10666)  (0.34732)  (0.02897) 

 [-1.18962] [ 1.01108] [-2.05158] [ 0.91602] [-0.05658] [-0.41817] [ 0.12480] [ 0.17484] 

         
HTNR1(-3)  0.007194  0.015933  0.232745 -0.006188 -0.019373 -0.009523 -0.582682 -0.022012 

  (0.01945)  (0.04209)  (0.26963)  (0.01283)  (0.01431)  (0.09377)  (0.30535)  (0.02547) 

 [ 0.36983] [ 0.37854] [ 0.86319] [-0.48227] [-1.35358] [-0.10156] [-1.90826] [-0.86426] 

         
VCAMBIAL1(-1) -0.003089  0.016663 -0.002292  0.006300  0.009770  0.023766 -0.334616 -0.010916 

  (0.00580)  (0.01254)  (0.08035)  (0.00382)  (0.00427)  (0.02794)  (0.09100)  (0.00759) 

 [-0.53283] [ 1.32837] [-0.02852] [ 1.64775] [ 2.29074] [ 0.85050] [-3.67726] [-1.43816] 

         
VCAMBIAL1(-2)  0.000846  0.005182  0.106750  0.005067  0.003760 -0.010481 -0.348000  0.009455 

  (0.00588)  (0.01272)  (0.08146)  (0.00388)  (0.00432)  (0.02833)  (0.09225)  (0.00769) 

 [ 0.14389] [ 0.40747] [ 1.31041] [ 1.30708] [ 0.86959] [-0.36998] [-3.77224] [ 1.22879] 
         

VCAMBIAL1(-3) -0.001163 -0.000685  0.071186  0.003798  0.006981  0.010149 -0.152488 -0.010064 

  (0.00539)  (0.01167)  (0.07473)  (0.00356)  (0.00397)  (0.02599)  (0.08463)  (0.00706) 

 [-0.21579] [-0.05873] [ 0.95256] [ 1.06802] [ 1.75996] [ 0.39052] [-1.80185] [-1.42575] 
         

SELIC1(-1) -0.054278 -0.181597  0.654934 -0.037891 -0.025314  0.407220  0.791848  0.244370 

  (0.06192)  (0.13397)  (0.85820)  (0.04084)  (0.04555)  (0.29845)  (0.97187)  (0.08106) 

 [-0.87663] [-1.35551] [ 0.76315] [-0.92788] [-0.55569] [ 1.36445] [ 0.81477]  [ 3.01455] 

Continuação... 
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  LIVRES1 ADM1 NATURA1 EXPECTATIVA1 HIATO1 HTNR1 VCAMBIAL1 SELIC1 

SELIC1(-2)  0.031900  0.093959 -1.381.744  0.041196  0.012810 -0.124808 -1.295.625  0.123452 

  (0.06368)  (0.13780)  (0.88271)  (0.04200)  (0.04685)  (0.30697)  (0.99962)  (0.08338) 

 [ 0.50091] [ 0.68187] [-1.56534] [ 0.98081] [ 0.27340] [-0.40658] [-1.29611] [ 1.48062] 
         

SELIC1(-3) -0.032382  0.058958  0.598648 -0.023281  0.046809  0.021745  0.433289  0.225633 

  (0.05864)  (0.12689)  (0.81284)  (0.03868)  (0.04315)  (0.28268)  (0.92050)  (0.07678) 

 [-0.55218] [ 0.46464] [ 0.73649] [-0.60193] [ 1.08490] [ 0.07692] [ 0.47071] [ 2.93874] 
         

C -0.002124  0.004201  0.009762 -0.005043  0.004800 -0.017714 -0.034487 -0.005979 

  (0.01938)  (0.04193)  (0.26863)  (0.01278)  (0.01426)  (0.09342)  (0.30421)  (0.02537) 

  [-0.10961] [ 0.10018] [ 0.03634] [-0.39455] [ 0.33663] [-0.18961] [-0.11337] [-0.23563] 

R-squared  0.188024  0.308723  0.240410  0.500670  0.401366  0.264279  0.304868  0.654322 

Adj. R-squared  0.042596  0.184912  0.104364  0.411238  0.294148  0.132508  0.180366  0.592410 

Sum sq. resids 7.611.537 3.563.534 1.462.327 3.310.927 4.120.102 1.768.506 1.875.340 1.304.716 

S.E. equation  0.238333  0.515689 3.303.466  0.157189  0.175348 1.148.817 3.740.999  0.312037 

F-statistic 1.292.899 2.493.504 1.767.121 5.598.328 3.743.457 2.005.596 2.448.712 1.056.851 

Log likelihood 1.600.828 -1.067.137 -4.020.122 8.218.700 6.480.437 -2.340.701 -4.217.887 -2.683.470 

Akaike AIC  0.113103 1.656.776 5.371.222 -0.719333 -0.500684 3.258.744 5.619.984  0.652009 

Schwarz SC  0.595635 2.139.308 5.853.754 -0.236801 -0.018152 3.741.276 6.102.516 1.134.541 

Mean dependent -0.000189 -0.003459  0.030943 -0.019028  0.000689 -0.039155  0.020224 -0.077044 

S.D. dependent  0.243577  0.571197 3.490.631  0.204858  0.208711 1.233.441 4.132.166  0.488758 

Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000109       
Determinant resid covariance  2.76E-05       
Log likelihood  -9.704.171       
Akaike information criterion 1.472.223       
Schwarz criterion  1.858.248       
Number of coefficients  200       

Fonte: Autoria própria, plotagem dos resultados do Eviews. 

Nota: Erro padrão em ( ) e estatística t em [ ]. 
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Tabela 19 – Resultados de Curto Prazo do Modelo VECM - (2003:01-2016:08) 

Error Correction: D(IPCA) D(EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

CointEq1 -0.825008 -0.091547  0.340990  0.718934  0.528094 

  (0.15069)  (0.12057)  (0.18907)  (0.87014)  (0.23706) 

 [-5.47479] [-0.75931] [ 1.80354] [ 0.82623] [ 2.22770] 
      

D(IPCA(-1))  0.307205  0.155652 -0.395004 -0.323612 -0.453169 

  (0.15480)  (0.12385)  (0.19422)  (0.89383)  (0.24351) 

 [ 1.98459] [ 1.25680] [-2.03384] [-0.36205] [-1.86097] 
      

D(IPCA(-2))  0.318666 -0.035380 -0.339580 -0.570264 -0.034107 

  (0.14813)  (0.11852)  (0.18586)  (0.85537)  (0.23303) 

 [ 2.15120] [-0.29852] [-1.82709] [-0.66669] [-0.14636] 

      
D(IPCA(-3))  0.234108 -0.026384 -0.023961 -0.946048 -0.025665 

  (0.13163)  (0.10532)  (0.16516)  (0.76009)  (0.20708) 

 [ 1.77847] [-0.25052] [-0.14508] [-1.24465] [-0.12394] 

      
D(IPCA(-4))  0.259119 -0.040044 -0.208826 -0.695525  0.059908 

  (0.09167)  (0.07334)  (0.11501)  (0.52932)  (0.14421) 

 [ 2.82669] [-0.54599] [-1.81567] [-1.31399] [ 0.41543] 

      
D(EXPECTATIVA(-1))  0.272487  0.625881 -0.061713 -0.224232  0.569023 

  (0.11701)  (0.09362)  (0.14681)  (0.67567)  (0.18408) 

 [ 2.32868] [ 6.68533] [-0.42035] [-0.33187] [ 3.09121] 

      
D(EXPECTATIVA(-2)) -0.203293 -0.181818  0.129192  0.125719 -0.144188 

  (0.13679)  (0.10945)  (0.17163)  (0.78988)  (0.21519) 

 [-1.48614] [-1.66127] [ 0.75274] [ 0.15916] [-0.67004] 
      

D(EXPECTATIVA(-3))  0.036850  0.137203 -0.066890  0.007327  0.207271 

  (0.13587)  (0.10871)  (0.17047)  (0.78454)  (0.21374) 

 [ 0.27122] [ 1.26215] [-0.39239] [ 0.00934] [ 0.96974] 
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Continua... 

Error Correction: D(IPCA) D (EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

D(EXPECTATIVA(-4))  0.089230  0.174115  0.026039  0.348301  0.266935 

  (0.10663)  (0.08532)  (0.13379)  (0.61574)  (0.16775) 

 [ 0.83679] [ 2.04083] [ 0.19463] [ 0.56567] [ 1.59128] 

      
D(HIATOR(-1))  0.001998  0.074502  0.402006 -0.004749  0.092375 

  (0.09068)  (0.07255)  (0.11377)  (0.52360)  (0.14265) 

 [ 0.02204] [ 1.02691] [ 3.53347] [-0.00907] [ 0.64757] 

      
D(HIATOR(-2))  0.073450  0.073121  0.064143  0.975485  0.153139 

  (0.09536)  (0.07629)  (0.11964)  (0.55061)  (0.15001) 

 [ 0.77028] [ 0.95844] [ 0.53614] [ 1.77166] [ 1.02089] 

      
D(HIATOR(-3)) -0.108444 -0.054573  0.314186 -0.723058  0.026117 

  (0.09899)  (0.07920)  (0.12419)  (0.57157)  (0.15572) 

 [-1.09556] [-0.68909] [ 2.52982] [-1.26504] [ 0.16772] 
      

D(HIATOR(-4))  0.067274 -0.034735 -0.324822  0.906760 -0.021309 

  (0.09473)  (0.07579)  (0.11885)  (0.54699)  (0.14902) 

 [ 0.71018] [-0.45830] [-2.73298] [ 1.65772] [-0.14299] 
      

D(HTNR(-1)) -0.022581 -0.005626 -0.010963  0.445138 -0.048843 

  (0.01502)  (0.01202)  (0.01884)  (0.08672)  (0.02363) 

 [-1.50348] [-0.46819] [-0.58180] [ 5.13284] [-2.06729] 
      

D(HTNR(-2)) -0.015193  0.012565  0.010805 -0.121780  0.029160 

  (0.01661)  (0.01329)  (0.02084)  (0.09591)  (0.02613) 

 [-0.91470] [ 0.94549] [ 0.51846] [-1.26971] [ 1.11597] 
      

D(HTNR(-3)) -0.008013 -0.010696  0.002167 -0.025716 -0.031963 

  (0.01622)  (0.01297)  (0.02035)  (0.09363)  (0.02551) 

 [-0.49413] [-0.82447] [ 0.10653] [-0.27464]  
[-1.25300] 
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Continua... 

Error Correction: D(IPCA) D (EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

D(HTNR(-4))  0.003450  0.002337 -0.034407  0.006516  0.025834 

  (0.01439)  (0.01152)  (0.01806)  (0.08312)  (0.02264) 

 [ 0.23968] [ 0.20292] [-1.90510] [ 0.07840] [ 1.14084] 

      
D(SELIC(-1)) -0.055134 -0.053314  0.027351  0.204332  0.211064 

  (0.05434)  (0.04348)  (0.06818)  (0.31380)  (0.08549) 

 [-1.01453] [-1.22620] [ 0.40114] [ 0.65116] [ 2.46888] 

      
D(SELIC(-2))  0.101139  0.044814 -0.063018 -0.315599  0.157858 

  (0.05146)  (0.04117)  (0.06457)  (0.29715)  (0.08095) 

 [ 1.96536] [ 1.08843] [-0.97603] [-1.06209] [ 1.94997] 

      
D(SELIC(-3))  0.029105 -0.022237  0.032164 -0.219710  0.299028 

  (0.05055)  (0.04045)  (0.06343)  (0.29192)  (0.07953) 

 [ 0.57571] [-0.54976] [ 0.50708] [-0.75264] [ 3.75999] 

      
D(SELIC(-4))  0.003029 -0.015060 -0.028676  0.486784 -0.176256 

  (0.04807)  (0.03846)  (0.06032)  (0.27760)  (0.07563) 

  [ 0.06300] [-0.39153] [-0.47541] [ 1.75357] [-2.33059] 

R-squared  0.393760  0.501318  0.407666  0.283488  0.661308 

Adj. R-squared  0.305899  0.429045  0.321820  0.179645  0.612222 

Sum sq. resids 5.165.604 3.306.634 8.131.578 1.722.333 1.278.350 

S.E. equation  0.193473  0.154794  0.242744 1.117.169  0.304358 

F-statistic 4.481.623 6.936.471 4.748.826 2.729.982 1.347.248 

Log likelihood 4.682.591 8.229.015 1.075.413 -2.319.669 -2.521.170 

Akaike AIC -0.324854 -0.770945  0.128879 3.181.974  0.581279 

Schwarz SC  0.080473 -0.365618  0.534206 3.587.301  0.986606 

Mean dependent -0.001069 -0.019028  0.011437 -0.039155 -0.077044 

S.D. dependent  0.232225  0.204858  0.294765 1.233.441 
 0.488758 
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Error Correction: D(IPCA) D (EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

Determinant resid covariance (dof adj.)  2.22E-06         

Determinant resid covariance  1.09E-06     
Log likelihood -3.679.772     
Akaike information criterion 1.846.512     
Schwarz criterion 3.969.653     
Number of coefficients 110         

Fonte: Autoria própria, resultados do Eviews. 

Nota: Erro padrão em ( ) e estatística t em [ ]. 

 

 

 

 

Tabela 20 – Equações de Cointegração do Modelo VECM – (2003:01-2010:12) 

Cointegrating Eq:  IPCA(-1) EXPECTATIVA(-1) HIATOR(-1) HTNR(-1) SELIC(-1) 

CointEq1 1.000.000  0.000000  0.069189 -0.073961 -0.044437 

    (0.06593)  (0.01590)  (0.00362) 

   [ 1.04950] [-4.65303] [-12.2707] 

CointEq2  0.000000 1.000.000 1.457.152 -0.894885 -0.503066 

    (0.60187)  (0.14512)  (0.03306) 

      [ 2.42103] [-6.16664] [-15.2161] 

Fonte: Autoria própria, plotagem dos resultados do Eviews. 

Nota: Erro padrão em ( ) e estatística t em [ ]. 
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Continua... 

Tabela 21 – Resultados de Curto Prazo do Modelo VECM – (2003:01-2010:12)  

Error Correction: D(IPCA) D(EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

CointEq1 -0.886847 -0.045294  0.496057 -1.173.144 1.002.489 

  (0.17504)  (0.14047)  (0.23212) -106.123  (0.32658) 

 [-5.06661] [-0.32246] [ 2.13707] [-1.10545] [ 3.06961] 

      
CointEq2  0.085457  0.018767 -0.058209  0.397700 -0.086052 

  (0.01866)  (0.01498)  (0.02475)  (0.11315)  (0.03482) 

 [ 4.57907] [ 1.25310] [-2.35199] [ 3.51483] [-2.47130] 

      
D(IPCA(-1))  0.377666  0.334714 -0.594033 2.115.835 -1.006.332 

  (0.17445)  (0.14000)  (0.23135) -105.770  (0.32550) 

 [ 2.16484] [ 2.39086] [-2.56771] [ 2.00042] [-3.09168] 

      
D(IPCA(-2))  0.354494 -0.099004 -0.624285 1.283.246 -0.409404 

  (0.16896)  (0.13559)  (0.22406) -102.438  (0.31524) 

 [ 2.09812] [-0.73019] [-2.78626] [ 1.25271] [-1.29870] 

      
D(IPCA(-3))  0.078233 -0.102382 -0.179717  0.349168 -0.377280 

  (0.12325)  (0.09891)  (0.16345)  (0.74727)  (0.22997) 

 [ 0.63473] [-1.03510] [-1.09953] [ 0.46726] [-1.64059] 

      
D(EXPECTATIVA(-1))  0.136585  0.638956  0.268584 -1.566.023  0.781948 

  (0.15675)  (0.12579)  (0.20787)  (0.95034)  (0.29246) 

 [ 0.87137] [ 5.07965] [ 1.29210] [-1.64785] [ 2.67370] 

      
D(EXPECTATIVA(-2)) -0.224674 -0.273885  0.255635 -1.100.219 -0.037710 

  (0.17795)  (0.14280)  (0.23598) -107.887  (0.33201) 

 [-1.26260] [-1.91797] [ 1.08330] [-1.01979] [-0.11358] 
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Error Correction: D(IPCA) D(EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

D(EXPECTATIVA(-3))  0.221987  0.270936 -0.159128 -1.841.460  0.596898 

  (0.13198)  (0.10591)  (0.17502)  (0.80016)  (0.24624) 

 [ 1.68201] [ 2.55819] [-0.90921] [-2.30136] [ 2.42403] 

      
D(HIATOR(-1))  0.011412  0.136801  0.470951  0.231618 -0.218487 

  (0.11064)  (0.08879)  (0.14672)  (0.67080)  (0.20643) 

 [ 0.10315] [ 1.54077] [ 3.20981] [ 0.34529] [-1.05839] 

      
D(HIATOR(-2))  0.023718 -0.103868  0.000164  0.514631  0.380420 

  (0.12379)  (0.09934)  (0.16416)  (0.75050)  (0.23096) 

 [ 0.19160] [-1.04562] [ 0.00100] [ 0.68571] [ 1.64712] 

      
D(HIATOR(-3)) -0.150394 -0.094278  0.309992 -1.623.188  0.020187 

  (0.11874)  (0.09528)  (0.15746)  (0.71989)  (0.22154) 

 [-1.26662] [-0.98943] [ 1.96871] [-2.25477] [ 0.09112] 

      
D(HTNR(-1)) -0.019912  0.001692 -0.006167  0.597579 -0.070699 

  (0.01760)  (0.01413)  (0.02334)  (0.10673)  (0.03284) 

 [-1.13113] [ 0.11975] [-0.26418] [ 5.59909] [-2.15253] 

      
D(HTNR(-2)) -0.017121  0.017179  0.009909 -0.045612  0.021594 

  (0.02018)  (0.01620)  (0.02676)  (0.12236)  (0.03766) 

 [-0.84830] [ 1.06069] [ 0.37022] [-0.37276] [ 0.57345] 
      

D(HTNR(-3))  0.002665 -0.006023 -0.034848  0.036778 -0.012539 

  (0.01584)  (0.01271)  (0.02100)  (0.09602)  (0.02955) 

 [ 0.16829] [-0.47388] [-1.65916] [ 0.38300] [-0.42432] 
      

D(SELIC(-1)) -0.086869 -0.070676  0.004182  0.653791  0.090068 

  (0.05900)  (0.04735)  (0.07824)  (0.35771)  (0.11008) 

 [-1.47237] [-1.49275] [ 0.05345] [ 1.82773] [ 0.81820] 

Continua... 

Continuação... 



80 

    

Error Correction: D(IPCA) D(EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

D(SELIC(-2))  0.042748  0.044197 -0.036801 -0.381142  0.150422 

  (0.05791)  (0.04648)  (0.07680)  (0.35113)  (0.10806) 

 [ 0.73812] [ 0.95097] [-0.47917] [-1.08547] [ 1.39205] 

      
D(SELIC(-3))  0.007428 -0.081073  0.056785 -0.426432  0.213833 

  (0.05347)  (0.04291)  (0.07090)  (0.32416)  (0.09976) 

 [ 0.13893] [-1.88958] [ 0.80089] [-1.31551] [ 2.14356] 

R-squared  0.466664  0.672473  0.399415  0.493856  0.693437 

Adj. R-squared  0.352886  0.602600  0.271290  0.385878  0.628037 

Sum sq. resids 2.564.034 1.651.195 4.509.082 9.425.040 8.925.928 

S.E. equation  0.184898  0.148378  0.245196 1.121.014  0.344982 

F-statistic 4.101.526 9.624.285 3.117.392 4.573.693 1.060.302 

Log likelihood 3.414.717 5.439.096 8.179.623 -1.316.540 -2.323.224 

Akaike AIC -0.372765 -0.812847  0.191747 3.231.609  0.874614 

Schwarz SC  0.093218 -0.346864  0.657730 3.697.591 1.340.597 

Mean dependent -0.003696 -0.043127  0.017397 -0.124032 -0.171196 

S.D. dependent  0.229848  0.235372  0.287234 1.430.486  0.565648 

Determinant resid covariance (dof 

adj.)    2.85E-06       

Determinant resid covariance   1.03E-06    
Log likelihood  -1.835.279    
Akaike information criterion  2.464.191    
Schwarz criterion  5.068.212    
Number of coefficients   95       

Fonte: Autoria própria, plotagem dos resultados do Eviews. 

Nota: Erro padrão em ( ) e estatística t em [ ]. 
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Tabela 22 – Equações de Cointegração do Modelo VECM – (2011:01-2016:08) 

Cointegrating Eq:  IPCA(-1) EXPECTATIVA(-1) HIATOR(-1) HTNR(-1) SELIC(-1) 

CointEq1 1.000.000 -0.059433 -0.029613 -0.016064 -0.023052 

   (0.01179)  (0.02818)  (0.00388)  (0.00601) 

    [-5.04182] [-1.05091] [-4.13696] [-3.83568] 

Fonte: Autoria própria, plotagem dos resultados do Eviews. 

Nota: Erro padrão em ( ) e estatística t em [ ]. 

 

 

Tabela 23 - Resultados de Curto Prazo do Modelo VECM – (2011:01-2016:08) 

Error Correction: D(IPCA) D(EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

CointEq1 -1.228.310 -0.322941 -0.298947 -2.715.423  0.925402 

  (0.51650)  (0.40442)  (0.68797) -233.490  (0.57413) 

 [-2.37815] [-0.79853] [-0.43453] [-1.16297] [ 1.61184] 

      
D(IPCA(-1))  0.258497 -0.115187  0.316690  0.296466 -0.231469 

  (0.43097)  (0.33745)  (0.57406) -194.827  (0.47906) 

 [ 0.59980] [-0.34134] [ 0.55167] [ 0.15217] [-0.48317] 

      
D(IPCA(-2))  0.208827 -0.127774  0.110477 -0.428011 -0.251512 

  (0.34197)  (0.26777)  (0.45551) -154.594  (0.38013) 

 [ 0.61065] [-0.47719] [ 0.24254] [-0.27686] [-0.66165] 

      
D(IPCA(-3))  0.482517  0.021158  0.039559 -0.111144  0.165283 

  (0.26523)  (0.20768)  (0.35329) -119.902  (0.29483) 

 [ 1.81923] [ 0.10188] [ 0.11197] [-0.09270] [ 0.56061] 

      
D(IPCA(-4))  0.383188  0.012637 -0.294811  0.778086 -0.022247 

  (0.15887)  (0.12439)  (0.21161)  (0.71818)  (0.17659) 

 [ 2.41200] [ 0.10159] [-1.39318] [ 1.08341] [-0. 12598] 
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Error Correction: D(IPCA) D(EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

D(EXPECTATIVA(-1))  0.318435  0.540914 -0.305357 -0.063606  0.150185 

  (0.21179)  (0.16583)  (0.28211)  (0.95743)  (0.23542) 

 [ 1.50353] [ 3.26180] [-1.08242] [-0.06643] [ 0.63794] 

      
D(EXPECTATIVA(-2)) -0.182808 -0.172301 -0.113677  0.511160 -0.140773 

  (0.22807)  (0.17858)  (0.30379) -103.103  (0.25352) 

 [-0.80154] [-0.96484] [-0.37419] [ 0.49578] [-0.55528] 
      

D(EXPECTATIVA(-3)) -0.227736  0.025191  0.036788  0.104235  0.310896 

  (0.23882)  (0.18700)  (0.31811) -107.963  (0.26547) 

 [-0.95358] [ 0.13471] [ 0.11564] [ 0.09655] [ 1.17112] 

      
D(EXPECTATIVA(-4)) -0.104298 -0.031477  0.051777 -2.034.693  0.182790 

  (0.20937)  (0.16393)  (0.27888)  (0.94647)  (0.23273) 

 [-0.49816] [-0.19201] [ 0.18566] [-2.14976] [ 0.78542] 

      
D(HIATOR(-1)) -0.348687 -0.220401  0.277967 -1.865.346  0.697411 

  (0.20435)  (0.16001)  (0.27220)  (0.92380)  (0.22715) 

 [-1.70629] [-1.37744] [ 1.02119] [-2.01920] [ 3.07021] 
      

D(HIATOR(-2)) -0.125754  0.110304 -0.035719 -0.471780 -0.103806 

  (0.21232)  (0.16624)  (0.28281)  (0.95981)  (0.23601) 

 [-0.59229] [ 0.66350] [-0.12630] [-0.49154] [-0.43984] 
      

D(HIATOR(-3))  0.099627  0.123593  0.003929  0.249771  0.431682 

  (0.21272)  (0.16656)  (0.28334)  (0.96162)  (0.23645) 

 [ 0.46835] [ 0.74204] [ 0.01387] [ 0.25974] [ 1.82565] 

      
D(HIATOR(-4))  0.037009 -0.030453 -0.360311  0.330712 -0.152573 

  (0.20802)  (0.16288)  (0.27708)  (0.94039)  (0.23123) 

 [ 0.17791] [-0.18697] [-1.30036] [ 0.35167] [-0.65982] 

Continua... 
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Error Correction: D(IPCA) D(EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

D(HTNR(-1)) -0.003577  0.032978 -0.046594  0.234248  0.007662 

  (0.03323)  (0.02602)  (0.04426)  (0.15020)  (0.03693) 

 [-0.10764] [ 1.26765] [-1.05284] [ 1.55958] [ 0.20747] 

      
D(HTNR(-2))  0.006471  0.025994 -0.012792  0.084056  0.068886 

  (0.03591)  (0.02812)  (0.04783)  (0.16233)  (0.03992) 

 [ 0.18019] [ 0.92447] [-0.26743] [ 0.51780] [ 1.72575] 
      

D(HTNR(-3)) -0.033163 -0.018222 -0.004967 -0.166073 -0.057477 

  (0.03772)  (0.02953)  (0.05024)  (0.17051)  (0.04193) 

 [-0.87922] [-0.61700] [-0.09886] [-0.97396] [-1.37088] 
      

D(HTNR(-4))  0.033078  0.014032 -0.051681  0.050460  0.058408 

  (0.03527)  (0.02761)  (0.04698)  (0.15943)  (0.03920) 

 [ 0.93790] [ 0.50813] [-1.10014] [ 0.31649] [ 1.48989] 
      

D(SELIC(-1))  0.183485  0.103896 -0.055693  0.835316  0.352855 

  (0.12782)  (0.10008)  (0.17025)  (0.57781)  (0.14208) 

 [ 1.43554] [ 1.03812] [-0.32712] [ 1.44566] [ 2.48354] 
      

D(SELIC(-2))  0.118774  0.037563 -0.111343 -0.191600 -0.028553 

  (0.10556)  (0.08265)  (0.14060)  (0.47718)  (0.11733) 

 [ 1.12522] [ 0.45448] [-0.79191] [-0.40153] [-0.24335] 
      

D(SELIC(-3)) -0.023873  0.071238  0.030569 -0.000769  0.511004 

  (0.10248)  (0.08024)  (0.13650)  (0.46328)  (0.11391) 

 [-0.23295] [ 0.88779] [ 0.22394] [-0.00166] [ 4.48584] 

      
D(SELIC(-4)) -0.186637 -0.138712  0.127119 -0.696868 -0.070684 

  (0.11813)  (0.09249)  (0.15735)  (0.53402)  (0.13131) 

 [-1.57994] [-1.49967] [ 0.80789] [-1.30495] [-0.53830]  

Continua... 
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Error Correction: D(IPCA) D(EXPECTATIVA) D(HIATOR) D(HTNR) D(SELIC) 

R-squared  0.510609  0.518940  0.466980  0.303384  0.653058 

Adj. R-squared  0.302357  0.314234  0.240163  0.006952  0.505423 

Sum sq. resids 1.879.835 1.152.503 3.335.223 3.841.646 2.322.724 

S.E. equation  0.199991  0.156593  0.266387  0.904086  0.222305 

F-statistic 2.451.883 2.535.045 2.058.842 1.023.453 4.423.470 

Log likelihood 2.551.518 4.214.961 6.021.101 -7.707.308 1.832.225 

Akaike AIC -0.132800 -0.622047  0.440556 2.884.502  0.078757 

Schwarz SC  0.552637  0.063389 1.125.992 3.569.939  0.764193 

Mean dependent -0.002794 -0.000249  0.000118  0.053711  0.051471 

S.D. dependent  0.239439  0.189097  0.305600  0.907245  0.316106 

Determinant resid covariance (dof 

adj.)    5.59E-07       

Determinant resid covariance   8.82E-08    
Log likelihood  6.982.652    
Akaike information criterion  1.181.573    
Schwarz criterion  4.771.953    
Number of coefficients   110       

Fonte: Autoria própria, plotagem dos resultados do Eviews. 

Nota: Erro padrão em ( ) e estatística t em [ ]. 
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Tabela 24 – Teste de Correlação Serial de Portmanteau – VAR - (2003:01-2016:08) 

Lags Estatística Q Prob. 
Estatística Q 

Ajustada 
Prob. 

1 1.049.231 --- 1.055.872 --- 

2 2.691.027 --- 2.718.582 --- 

3 7.782.867 --- 7.908.342 --- 

4 1.531.328  0.0000 1.563.309  0.0000 

5 2.267.527  0.0000 2.323.410  0.0000 

6 2.902.115  0.0000 2.982.885  0.0000 

7 3.585.114  0.0000 3.697.337  0.0000 

8 4.325.704  0.0000 4.477.164  0.0000 

9 5.014.251  0.0000 5.207.023  0.0000 

10 5.597.820  0.0002 5.829.758  0.0000 

Fonte: Autoria própria, plotagem dos resultados do Eviews. 

 

 

Tabela 25 - Teste de Correlação Serial de Portmanteau – VECM - (2003:01-2010:12) 

Lags Estatística Q Prob. 
Estatística Q 

Ajustada 
Prob. 

1 3.665.672 --- 3.705.954 --- 

2 8.840.643 --- 8.995.925 --- 

3 2.253.741 --- 2.315.438 --- 

4 4.566.259  0.2485 4.733.071  0.1983 

5 6.746.200  0.3930 7.038.295  0.3023 

6 8.849.300  0.5252 9.288.123  0.3966 

7 1.149.975  0.4825 1.215.684  0.3196 

8 1.365.129  0.5676 1.451.330  0.3659 

9 1.583.266  0.6314 1.693.120  0.3928 

10 1.756.642  0.7643 1.887.639  0.5117 

Fonte: Autoria própria, plotagem dos resultados do Eviews. 

 

 

Tabela 26 - Teste de Correlação Serial de Portmanteau – VECM - (2011:01-2016:08) 

Lags Estatística Q Prob. 
Estatística Q 

Ajustada 
Prob. 

1 3.665.222 --- 3.719.926 --- 

2 1.042.909 --- 1.068.876 --- 

3 1.935.178 --- 2.002.327 --- 

4 3.109.830 --- 3.250.395 --- 

5 5.718.571  0.1051 6.066.178  0.0595 

6 6.733.305  0.5682 7.179.112  0.4183 

7 8.688.583  0.7114 9.358.766  0.5217 

8 1.081.140  0.7736 1.176.462  0.5437 

9 1.301.748  0.8058 1.430.723  0.5297 

10 1.504.340  0.8573 1.668.244  0.5545 

Fonte: Autoria própria, plotagem dos resultados do Eviews. 


