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Resumo 

Este estudo tem dois objetivos principais. O primeiro, discutir o propósito da popularização 

das políticas macroprudenciais no pós-crise – que surgiram como uma das soluções para a 

complexa relação entre estabilidade de preços e estabilidade financeira – suas vantagens em 

relação à abordagem anteriormente predominante – as políticas microprudenciais – e formas 

de interação com a tradicional política monetária. O segundo grande objetivo é reproduzir um 

modelo da geração novo-keynesiana que contempla um sistema bancário e características que 

permitem replicar a condução de uma política macroprudencial (colaterais, depósitos 

compulsórios, requerimentos mínimos de capital) a fim de analisar a resposta de variáveis 

macroeconômicas a mudanças nestes parâmetros.  

 

Palavras-Chave: políticas macroprudenciais, modelo DSGE, depósitos compulsórios. 
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ABSTRACT 

This study has two main goals. The first one is to discuss the popularization of 

macroprudential policies in the after crisis, as a solution for the complex linkage between 

financial stability and price stability, its benefits compared to the previous approach – the 

microprudential regulation – and the interaction between macroprudential and conventional 

monetary policies. The second main goal is to simulate a DSGE model with a banking system 

and subject to reserve requirements and collateral requirements that allow one to asses the 

effects of macroprudential tools utilization over macroeconomic variables. 

 

Keywords: macroprudential policy, DSGE model, reserve requirements. 
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1 INTRODUÇÃO     

A crise financeira, que teve início ainda em meados de 2007 e atingiu seu ápice na virada de 

2008 e 2009, estende seus efeitos até o presente – longa duração explicada primordialmente 

pelo excessivo grau de alavancagem que dificulta a recuperação de economias maduras, e em 

menor escala nas emergentes. As fontes da crise são muitas e amplamente discutíveis, mas 

parece claro que uma de suas principais origens esteve em alguma medida associada a 

políticas regulatórias “frouxas” que não foram capazes de detectar adequadamente o excesso 

de alavancagem e de risco. O diagnóstico predominante é de que faltou uma figura que 

estivesse monitorando de forma abrangente este “silencioso” e ameaçador crescimento de 

risco, que passou ao largo dos olhos dos reguladores até o ponto em que já parecia tarde 

demais para conter seus efeitos nefastos. 

Esta avaliação trouxe à tona a necessidade de se rediscutir as práticas adotadas até então e de 

se elaborar um novo regime para a regulamentação financeira, aliado a novas maneiras de 

interação com a política monetária tradicional conduzida por bancos centrais. Blanchard 

(2010) argumenta que as autoridades monetárias tinham até então um único e exclusivo 

objetivo, que era manter a inflação baixa e estável, segundo o princípio da “divina 

coincidência” (estabilizar a inflação equivaleria a estabilizar o produto da economia, 

automaticamente). Em sua análise, poucos dos Bancos Centrais reservavam a devida atenção 

ao surgimento de bolhas em preços de ativos (quando os preços desviam-se do que sugerem 

os fundamentos), à dimensão (exagerada) dos balanços dos bancos, ao super-endividamento 

dos agentes e a outras questões de saúde financeira. E quando o faziam, era sob fortes críticas. 

Predominava a negligência da intermediação financeira como uma responsabilidade dos 

planejadores macroeconômicos, explicando a ótica “individualista” abordada na supervisão 

do sistema. Ferramentas anticíclicas como requerimentos mínimos de capital (capital ratio), 

colaterais ou proporção máxima de empréstimos em relação ao valor total do bem adquirido 

(loan-to-value ratio, ou LTV) tinham quase nenhuma relevância, sendo mesmo vistas como 

indesejáveis dado o entusiasmo com a desregulamentação financeira em curso, graças a sua 

natureza restritiva sobre o funcionamento dos mercados de crédito. Estas, contudo, são 

impressões que vem se alterando radicalmente, à medida que fica evidente o grande potencial 

negativo que têm os desequilíbrios financeiros sobre preços e sobre o lado real da economia.  
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Às vésperas da eclosão da grande crise, graças à inaptidão das práticas vigentes em controlar 

de maneira generalizada os níveis de risco, houve grande aumento das incompatibilidades 

entre graus de alavancagem e liquidez no sistema financeiro global, tornando-o exposto a 

mudanças bruscas nos âmbitos macroeconômico e de mercado. Um dos principais desafios 

que se coloca na atualidade é a reorientação desta regulação prudencial de risco, sobretudo 

aquele denominado sistêmico, que assegure a estabilidade financeira. Nas últimas décadas, o 

foco destas políticas concentrou-se excessivamente sobre a regulamentação de instituições 

financeiras individualmente (microprudencial) e renegou a segundo plano a integração desta 

abordagem com o aspecto macro e mais amplo do sistema financeiro (macroprudencial).  É 

possível que, se a política macroprudencial já fosse elemento-chave das políticas de gestão de 

risco financeiro, elevando assim o grau de resiliência do sistema e restringindo o crescimento 

desenfreado e inadvertido da oferta de crédito, os efeitos da crise de 2008 sobre a economia 

global teriam sido mais amenos, e o estouro de bolhas em preços de ativos, menos oneroso. 

Desde o princípio da década de 70, a probabilidade de crises sistêmicas parece vir crescendo. 

Em paralelo, o custo destas crises sistêmicas também se mostra persistentemente mais alto. A 

incidência e a escala das crises emergiram a níveis nunca vistos antes na história financeira. É 

por isto que o aprimoramento dos mecanismos de gestão de risco deve ser visto, cada vez 

mais, como prioridade de autoridades econômicas nacionais e globais. Segundo Borio e Shim 

(2007), as mudanças nos regimes monetário, financeiro e da economia real podem ter alterado 

a dinâmica da economia e os desafios encarados pelos bancos centrais. Ou seja, mudanças no 

ambiente podem ter aumentando a “elasticidade” da economia, ou sua “prociclicalidade”.  

Eles argumentam que o efeito conjunto da liberalização financeira, do estabelecimento de 

políticas de credibilidade anti-inflacionárias e da globalização do aspecto real da economia 

podem ter tornado mais provável o surgimento de desequilíbrios financeiros tendo como pano 

de fundo este ambiente de inflação baixa a estável. Foi estabelecida uma dinâmica em que são 

justamente estes desequilíbrios que “semeiam” as origens da próxima crise financeira.  

O ponto de fundamentação da estabilidade financeira está em manter a solidez da provisão de 

serviços financeiros em uma economia: serviços de pagamento, oferta de crédito, e proteção 

contra o risco. Uma política macroprudencial deve ter como meta, adicionalmente, evitar  

ciclos de forte expansão seguida por forte contração da oferta de crédito, como o que foi 

presenciado na crise. Estes são os pontos de partida para qualquer política macroprudencial 
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que se estabeleça daqui para a frente. Ela deve ter ainda como objetivo mais audacioso conter 

o surgimento de bolhas em preços de ativos.  

O supracitado risco sistêmico tem duas principais fontes. A primeira delas é a forte tendência 

coletiva de que instituições financeiras, empresas e famílias se super-exponham ao risco e 

aumentem seus graus de alavancagem em momentos de ascensão no ciclo econômico (e de 

crédito), em que a economia está em fase de franca expansão, e que se tornem altamente 

avessas ao risco quando a economia está em momentos descendentes do ciclo, nas etapas de 

perda de dinamismo da atividade. Uma das principais consequências desta característica está 

no denominado “efeito manada” nos mercados. A segunda fonte de risco está na dificuldade 

dos bancos, individualmente, em avaliar os “efeitos colaterais” de suas decisões e estartégias 

sobre o risco geraç do sistema. Idealmente, a política macroprudencial deveria ser capaz de 

lidar com ambas as fontes de risco sistêmico. 

Qualquer que seja a nova estrutura final resultante do redesenho da regulamentação 

financeira, ela precisará dedicar mais atenção ao caráter global e abrangente do risco implícito 

no sistema financeiro, nacional e global. E avanços precisam ser feitos para permitir que 

instituições financeiras possam falir sem impor custos intoleráveis ao restante da sociedade, 

como é passível de argumentação que a grande crise recente possa ter imposto, reduzindo 

assim as chances e os custos de incidência de crises sistêmicas. Discussões intensas neste 

sentido têm ocupado o centro do palco no meio acadêmico e financeiro ao redor do mundo, e 

parece elevada a probabilidade de que este amplo questionamento culmine em mudança 

estrutural na forma como é feita regulamentação prudencial financeira, e sua forma de 

interagir com a formulação da política monetária convencional. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é discutir a importância da política macroprudencial no 

contexto atual, seu papel na redução do potencial de instabilidade no sistema financeiro global 

e, acima de tudo, a maneira como integrá-la à política monetária praticada pelos bancos 

centrais preservando seu papel original e sem prejuízo à estabilidade macroeconômica de um 

país. Ainda que a discussão das políticas macroprudenciais e sua importância na economia 

global esteja em estágio bastante embrionário e ainda seja necessário um período prolongado 

de debate de suas consequências e desdobramentos, este estudo se apoia nos artigos seminais 

e recentes sobre política macroprudencial, buscando organizar e resumir a literatura 
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disponível. Por fim, é replicado um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE) 

calibrado para uma economia emergente de renda média com o intuito de investigar os 

efeitos, em termos de impacto na atividade e na inflação, de políticas  macroprudenciais via 

alterações no requerimento de capital, no requerimento de depósitos compulsórios, na 

exigência de colaterais, entre outros exercícios. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Diversos observadores já atestaram que a principal fragilidade do sistema vigente (aquele 

mesmo que vigorava em 2008) adveio de sua característica microprudencial (Bank of England 

2009; Kashyap, Rajan e Stein 2008). Em primeiro lugar, se faz indispensável distinguir a 

abordagem “microprudencial” da “macroprudencial”.  

2.1 DISTINÇÃO ENTRE POLÍTICAS MICROPRUDENCIAL E MACROPRUDENCIAL 

A abordagem microprudencial, que predominou largamente no pré-crise, está fundamentada 

em um equilíbrio parcial, destinada a evitar o custo de falência de instituições financeiras 

individualmente. Há, entretanto, limites ao que a regulação pode fazer quando executada com 

foco específico às instituições em separado. Nesta abordagem, corre-se o risco de se 

subestimar as dimensões do risco agregado, bem como os descasamentos de prazos entre 

captação e concessão de recursos no sistema de maneira mais abrangente, graças à forma em 

que este modelo de supervisão esteve estruturado até hoje. Em contraposição, a abordagem 

macroprudencial reconhece a importância da concepção pautada em efeitos de equilíbrio 

geral, e busca preservar o sistema financeiro como um todo, como uma unidade.  

De forma simplificada (Hanson, Kashyap e Stein 2010), a regulação microprudencial 

tradicional de bancos é embasada na lógica segundo a qual os bancos são financiados através 

de depósitos, em sua maioria garantidos pela entidade pública competente – uma forma 

reconhecida de se evitar “corridas bancárias”, mas que em contrapartida também propicia 

exposição dos contribuintes e surgimento do problema de risco moral (moral hazard). O 

princípio da regulação é precisamente levar os bancos a internalizarem eventuais perdas em 

seus ativos como forma de minimizar o risco moral e a exposição do garantidor dos depósitos, 

sob a hipótese implícita de que bancos estáveis traduzem-se automaticamente em um sistema 
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estável.  A regulação microprudencial é considerada apropriada se for capaz de diminuir ao 

máximo a probabilidade de que a instituição garantidora arque com eventuais perdas. Um 

exemplo bastante simples: suponha um banco que tem US$ 100 em ativos e cujo 

financiamento é feito via depósitos das famílias, garantidos pelo órgão responsável, e pequeno 

volume de capital adicional. Suponha que o regulador só seja capaz de verificar o balanço do 

banco em intervalos discretos, por exemplo, a cada trimestre. Suponha ainda que a 

volatilidade dos ativos deste banco é tal que, com probabilidade de 99,5% eles não se 

reduzirão em valor a mais do que 6% em um só trimestre. Sendo assim, se o papel do 

regulador é reduzir a chance de falência do banco – e a consequente perda da instituição 

garantidora dos depósitos – a 0,5%, basta à autoridade reguladora exigir que o banco detenha 

6% de seus ativos como uma “reserva” contra perdas potenciais. Uma forma importante de 

regulação, neste sentido, está na chamada “Ação Auto-Corretiva” (ou Prompt Corrective 

Action, PCA), ou em cláusulas similares em vigor em países como os EUA, que determinam 

que um banco deve adotar medidas imediatas para retornar ao percentual mínimo de capital 

requerido (no exemplo acima, 6%) da maneira mais breve possível, sempre que incorrer em 

perdas. Retomando o exemplo acima, considere o caso em que um dado banco começa com 

um capital de “reserva” de US$ 6 (compatível com seus ativos totais em US$ 100) e incorre 

em perdas que reduzem este montante a US$ 4. Supondo-se que a volatilidade dos ativos do 

banco permaneça a mesma, e mantida a probabilidade de 0,5% de que a instituição sofra 

perdas superiores a 6%, a instituição seria forçada a colocar novamente seu requerimento 

mínimo de capital de “reserva” em 6%, seja através da captação de US$ 2, seja através da 

contração da sua base de ativos para US$ 66,76, de forma que US$4/US$66,67=6%.  

Uma grande crítica ao modelo de microregulação prudencial advém exatamente de 

mecanismos como o PCA descrito acima. Quando a autoridade requer que o banco restaure 

seu requerimento de capital de volta aos mínimos exigidos, ela é indiferente quanto à maneira 

pela qual este movimento será feito: se via captação do banco ou via encolhimento de sua 

base de ativos. De qualquer uma destas duas formas, a probabilidade de falência deste banco, 

em particular, será trazida de volta para níveis adequados àqueles que a autoridade reguladora 

julga adequados. 

Faz sentido que a autoridade reguladora seja insensível à forma através da qual o nível 

mínimo de capital requerido será restaurado apenas no caso em que uma única instituição 
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financeira esteja enfrentando perdas, explicadas por fatores específicos, particulares a ela. 

Neste caso, se o banco optar por encolher sua base de ativos para restaurar o “colchão de 

liquidez” exigido através, por exemplo, de queda em seus empréstimos ao público, outras 

instituições saudáveis serão capazes de ocupar – parcial ou integralmente – o espaço deixado 

pelo banco com problemas. É possível afirmar que este é até mesmo um processo saudável e 

desejado para os sistemas financeiros, à medida que se assemelha a uma dinâmica Darwinista, 

na qual as instituições mais saudáveis e sólidas permanecem em funcionamento e aumentam 

sua participação no sistema, e  as instituições mais frágeis acabam por encerrar as atividades e 

deixar o mercado. 

O problema da abordagem microprudencial, entretanto, está nos casos em que grande número 

de instituições enfrenta perdas e dificuldades, sendo forçadas concomitantemente a 

encolherem o tamanho de seus ativos, de forma abrupta. É precisamente aqui que se sobressai 

a relevância das políticas macroprudenciais, com papel de regular o risco sistêmico e ao 

mesmo tempo controlar os custos sociais relacionados à retração excessiva dos balanços das 

instituições financeiras que sejam atingidas por um choque em comum. 

Os custos associados ao encolhimento abrupto dos ativos de uma instituição podem ser 

divididos em dois, de maneira geral, segundo Hanson, Kashyap e Stein (2010). O primeiro 

deles é o que a literatura denomina credit crunch (ou simplesmente crise de crédito), situação 

em que os bancos optam por reduzir seus ativos através de supressão de novos empréstimos, e 

as empresas em operação deparam-se subitamente com escassez e encarecimento do crédito, 

sendo forçadas a postergar ou cancelar seus projetos de investimento e contratação de mão-

de-obra, com efeitos contracionistas sobre a economia. O segundo tipo de custo é denominado 

fire-sale (ou “liquidação”), como descreve Shleifer e Vishny (1992, 1997) caso em que os 

bancos decidem encolher seus ativos via venda de ativos mais ilíquidos (ativos atrelados a 

hipotecas, por exemplo, como foi o caso na grande crise de 2008 e 2009), cujos preços entram 

em rápida retração graças ao descompasso entre oferta e demanda pelo ativo. Os efeitos do 

credit crunch e da “liquidação”, na realidade, estão ligados um ao outro, conforme destaca 

Diamond e Rajan (2009). Retomando o exemplo dos ativos atrelados a hipotecas (de forma 

simplificada), se seus preços recuam (no caso da “liquidação”) ao ponto em que o ativo 

ofereça um retorno ajusto pelo risco de 20%, isto tenderá a guiar a taxa de novos empréstimos 

também para próxima de 20%. Esta equalização ocorre porque o intermediário se depara com 
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a situação em que pode comprar um ativo ou conceder um empréstimo, de maneira que as 

duas taxas devem se aproximar. Enfim, a “liquidação” acabou por aprofundar ainda mais o 

efeito de credit crunch, ao encarecer mais o crédito. 

O que se observa, na prática, é que graças ao problema de endividamento descrito por Myers 

(1977), os bancos apresentam a tendência iminente a escolher o caminho da redução de sua 

base de ativos ao invés de captar mais recursos e elevar seu requerimento de capital de volta 

aos níveis exigidos pelo regulador.  Isto porque uma vez que o banco já está enfrentando 

problemas (insuficiência de capital ponderado pelo risco diante do que é exigido pelos 

reguladores) ele dificilmente conseguiria levantar o capital adicional necessário, e a simples 

busca por novos investidores poderia ser interpretada como um sinal de que a instituição 

enfrenta problemas mais graves, elevando o nível de preocupação com a saúde do banco por 

parte de seus investidores. Em paralelo, há ainda o problema da seleção adversa: ao optar por 

emitir novas ações, a administração da empresa pode emitir sinal ao mercado de que acredita 

que os preços correntes das ações estão sobrevalorizados, levando à queda dos preços. Por 

todos estes motivos, as empresas parecem preferir a redução do balanço em detrimento da 

captação de novos recursos. 

Diante desta situação descrita, cabe o seguinte questionamento: por que os bancos não se 

“capitalizam” em excesso, reservando capital além do requerido mínimo pelo regulador, 

durante os períodos de expansão econômica e situação mais favorável para se resguardar para 

os momentos mais difíceis? Stein (2010) mostra que caso endividar-se no curto prazo custe 

menos ao banco em relação à emissão de ações, os bancos tenderão a assumir mais dívida: 

assim eles são capazes de capturar os benefícios da dívida barata sem internalizar todos os 

seus custos. Quando um banco A emite mais dívida de curto prazo, o valor de quaisquer 

ativos colaterais que ele detenha em comum com um banco B se deteriorará, porque em uma 

situação de “liquidação” (fire-sale) em uma crise em que A tenha que se desfazer do ativo em 

questão, o valor que B receberá pelo mesmo ativo também será prejudicado. 

Em suma, fica claro que neste modelo de credit crunch e “liquidações”, as instituições 

financeiras têm fortes incentivos a reduzirem o tamanho de seu balanço ao invés de 

levantarem capital ex-post para restaurarem seus colchões de liquidez, e têm ainda incentivos 

a operarem com níveis de reserva de capital muito próximo aos requerimentos mínimos 
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exigidos pelos reguladores, elevando assim a probabilidade de uma contração de ativos 

generalizada e abrupta na liquidez dos sistemas. A política macroprudencial parece oferecer 

melhores instrumentos para contrabalancear estas duas tendências inerentes ao sistema 

bancário. Há inclusive razões, segundo Tucker (2010) para crer que a regulação 

macroprudencial deve ser utilizada mesmo nas instituições que não possuem depósitos 

garantidos, conforme o caso descrito anteriormente.   

2.2  OBJETIVOS E METAS DA POLÍTICA MACROPRUDENCIAL 

Conforme introduzido acima, o ponto de fundamentação da estabilidade financeira (Bank of 

England, 2009) está em manter a solidez da provisão de serviços financeiros em uma 

economia: serviços de pagamento, oferta de crédito, e proteção contra o risco. Uma política 

macroprudencial deve ter como meta, ainda, evitar crescimento excessivo do crédito e 

oscilações bruscas entre períodos de grande expansão da oferta de crédito e períodos de 

abrupto encolhimento da oferta de recursos, como foi típico da crise de 2008-2009. Deve 

buscar suavizar estes ciclos, limitando a acumulação de riscos financeiros de maneira a 

reduzir (ou mitigar) a probabilidade e o impacto de um colapso financeiro. Existem fortes 

evidências (Reinhart e Rogoff, 2008) de que o crescimento excessivo do crédito tende a levar 

a crises financeiras. 

Durante períodos de aceleração da atividade real, o objetivo de enfraquecer o ciclo de 

expansão do crédito está geralmente em acordo com a garantia de robustez e resiliência do 

sistema financeiro. O aperto de requerimentos mínimos de capital ou liquidez faz com que os 

bancos tenham que rever e moderar o crescimento de seus balanços, aumentando a resiliência 

futura do sistema bancário. Esta resiliência reforça o objetivo macroeconômico de estabilizar 

a oferta de crédito e seus custos. Já em períodos de colapso do crédito e dos preços dos ativos, 

como foi na crise, o objetivo de manter um fluxo mínimo de concessões pode parecer 

contrastar com propósitos prudenciais no curto prazo. A autoridade prudencial, preocupado 

única e exclusivamente com a saúde e a solidez das instituições financeiras individualmente 

tenderá a incentivar políticas conservadoras de concessão. Por outro lado, a perspectiva 

macroprudencial daria maior peso à percepção de que, para o sistema como um todo, políticas 

excessivamente conservadoras mostrar-se-iam contraproducentes ao aprofundar o 

enfraquecimento da atividade econômica, elevar a inadimplência e prejudicar o capital dos 
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bancos. Nestas circunstâncias, o papel óbvio da política macroprudencial seria manter um 

fluxo contínuo de empréstimos ao permitir o acesso a reservas de liquidez acumuladas na fase 

ascendente do ciclo de crédito. Ao fazer isto, a política macroprudencial estaria colaborando 

com a suavização do ciclo de crédito.  

É inegável, contudo, que há limitações ao que a política macroprudencial pode fazer em 

termos de moderar os ciclos de crédito. Com mobilidade de capital e empréstimos entre 

países, por exemplo, está claro que não é possível controlar rigorosamente o volume de 

crédito à disposição em âmbito doméstico. É por isso que, em alguns momentos, o 

requerimento regulatório pode não ser um instrumento muito eficaz no  controle do ritmo do 

crédito. Estas limitações são ainda mais pronunciadas quando o objetivo é conter o 

surgimento de bolhas em preços de ativos ou desequilíbrios financeiros de uma maneira mais 

ampla. Se as flutuações da oferta de crédito contribuírem – ou, ainda, determinarem via seu 

financiamento – as bolhas e os desequilíbrios, as políticas macroprudenciais podem contribuir 

na sua supressão. Mas, em muitos casos, o surgimento destes desequilíbrios não é explicado 

pelo crescimento do crédito – tendo a política macroprudencial baixa eficácia nestas 

situações. 

Um exemplo desta dinâmica está na bolha da Internet, ou das empresas “ponto com”, do final 

da década de 1990 e que teve seu estouro no ano de 2000. Seu surgimento deveu-se 

principalmente a um excesso de entusiasmo entre investidores do mercado de ações e 

empresários. Neste tocante, ela não foi financiada primordialmente por crédito bancário.  É 

esta a explicação para o fato de não ter havido grandes consequências diretas para o sistema 

bancário ou à estabilidade financeira na etapa posterior ao estouro da bolha, ainda que tenha 

sido observado impacto importante na riqueza das famílias e empresas, e na demanda 

agregada. Como consequência, a onda de falências de empresas que se sucedeu não chegou a 

prejudicar fortemente a situação bancária à época, porque o ciclo ascendente não havia sido 

fundamentado na tomada de crédito. 

Vale notar que, apesar da importância da contenção das “exuberâncias” pela política 

macroprudencial, há situações particulares nas quais não é desejável que o ciclo de expansão 

do crédito seja contido. Por exemplo, o crédito tende a aumentar com uma queda global nas 

taxas de juros reais. Se tal queda tiver origem em fenômenos reais da economia – como foi o 
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acúmulo de reservas internacionais pela Ásia nos anos 2000 – é justificável que a política 

macroprudencial não vá contra esta expansão na base de empréstimos. O mesmo princípio se 

aplica a aumentos na demanda, como aqueles relacionados à expansão da produtividade.  

2.3 INTERAÇÃO ENTRE POLÍTICA MACROPRUDENCIAL E MONETÁRIA 

Até o presente, a política monetária tinha o propósito quase exclusivo de equilibrar a demanda 

nominal à capacidade da oferta de uma economia, de forma a buscar a estabilidade dos preços 

de bens e serviços, enquanto a política (micro)prudencial era focada no estado e condução de 

instituições financeiras isoladamente. Por muito tempo, este arranjo parece ter funcionado 

bem. Demanda e inflação estavam sob controle no período caracterizado como “A Grande 

Moderação”, e raras falências de bancos eram detectadas. E foi justamente neste período que 

o risco macroeconômico de maneira geral passou a ser subestimado (principalmente os 

chamados “riscos de cauda”, relacionados a eventos extremos), época em que o tamanho do 

balanço dos bancos no mundo dobrou, e as vulnerabilidades latentes surgiram. A 

alavancagem e a conectividade no sistema financeiro cresceram rapidamente, e alguns setores 

exageraram na tomada de empréstimos. A crise de crédito dos últimos quase cinco anos expôs 

de forma transparente a insustentabilidade deste arranjo anterior. Mas, por outro lado, a crise 

relembrou os formuladores de política que há muitos outros instrumentos, além da taxa de 

juro básica, que podem ser empregados nesta empreitada de gerenciar o risco sistêmico.  

De acordo com Blanchard (2010), a taxa de juros de referência é um instrumento fraco para 

lidar com o excesso de alavancagem, excesso de tomada de risco ou desvios dos preços da 

trajetória que os fundamentos sugerem (bolhas). Mesmo que uma taxa básica de juros 

contenha parte do crescimento excessivo dos preços de ativos, ela o fará em sacrifício de 

maior ociosidade na economia. Existem outros instrumentos à disposição das autoridades 

monetárias que podem e devem ser utilizados, o que Blanchard chama de “ferramentas 

regulatórias cíclicas”. Se a alavancagem parece elevada exageradamente, requerimentos de 

capital regulatórios podem ser elevadas; se a liquidez financeira se mostra baixa demais, o 

banco bentral pode introduzir razões regulatórias de liquidez; para limitar crescimento 

desproporcional dos preços de ações, requerimentos de margem podem ser empregados. 

Nenhum deles provavelmente será integralmente eficaz, mas certamente serão mais 

apropriados do que o uso da taxa de juros básica para endereçar as mesmas questões.  
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Fica claro assim como as políticas regulatórias tradicionais precisam ganhar uma nova 

roupagem, macroeconômica. Medidas que reflitam as condições cíclicas do sistema financeiro 

precisarão se integrar aos termômetros utilizados pelos bancos centrais. O maior desafio, 

neste sentido, é encontrar a maneira ótima de combinação das políticas macroregulatórias e 

políticas monetárias, e avaliar se os dois papéis deveriam ser exercidos por instituições 

separadas, ou concentradas pelo banco central, contrapondo perdas e ganhos da centralização. 

O estudo da interação entre as políticas macroprudencial e monetária, através de modelos 

macroeconométricos, está em seu estágio inicial mas vem ganhando grandes contribuições 

nos últimos anos. O conceito antigo, de acordo com o qual cada uma das políticas (regulatória 

e monetária) deveria tratar de seus próprios interesses, em separado, é cada vez mais 

contestado. Diversos trabalhos tem analisado o tema da estabilidade financeira sendo 

incorporada em modelos macroeconômicos. Woodford (2010) e Woodford e Cúrdia (2010) 

usam como proxy da instabilidade financeira um processo exógeno para o spread entre as 

taxas de empréstimos e depósitos, e mostram que uma regra de Taylor expandida que inclua 

um indicador forward looking de situação financeira baseado neste spread  (e que não 

abandone a política de taxa de juros como foco central das deliberações de política monetária) 

tem o potencial de aumentar o bem-estar da economia. A variável financeira, contudo, não 

deve se transformar no objetivo central da autoridade monetária em um regime de metas de 

inflação, mas em um objetivo complementar. Gertler e Karadi (2010) também abordam a 

questão através de um modelo DSGE, mas incluindo a intermediação financeira através dos 

bancos, que detém restrições endógenas de balanço, e concluem que há aumento no bem-estar 

com a atuação do banco central no combate a uma crise financeira (em contraposição a um 

agente privado) na medida em que ele é capaz de emitir (ou negociar) dívida soberana livre de 

risco e amenizar as fragilidades dos bancos comerciais. A política macroprudencial, neste 

caso, é feita via “punição” (ou subsídio) aos bancos que afetam diretamente seu capital. Em 

Angeloni e Faia (2009) conclui-se que um aperto monetário tem a capacidade de diminuir a 

alavancagem e o risco, e que exigências de capitais pró-cíclicas são altamente 

desestabilizadoras. A combinação ótima, em sua avaliação, é uma regra de política monetária 

– que leve em consideração não apenas inflação e produto, mas alavancagem bancária e 

preços de ativos – junto a requerimentos mínimos de capitais anticíclicos.  
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Angelini, Neri e Panetta (2011) também desenvolveram um modelo DSGE que inclui fricções 

de crédito, limitações de empréstimos e um setor financeiro, em complemento aos modelos 

tradicionais desta classe. Eles consideram, no entanto, diferentemente dos anteriormente 

citados, uma interação estratégica entre política macroprudencial e monetária. Como 

instrumentos macroprudenciais são considerados requerimento mínimo de capital dos bancos 

e a proporção máxima entre o empréstimo e o valor do bem (loan-to-value ratio, ou LTV). A 

interação é estudada em dois casos: no caso cooperativo, em que as políticas são formuladas e 

otimizadas por uma única instituição (ou alternativamente por dois formuladores distintos que 

decidem conjuntamente) como é o caso do Reino Unido com o Bank of England e que é a 

situação que está se delineando para o caso brasileiro  com dois instrumentos (a taxa de juros 

e o requerimento mínimo de capital – ou a proporção de empréstimos em relação ao valor do 

bem) com o objetivo de minimizar a variância da inflação, do produto, da relação crédito/PIB 

e das mudanças dos instrumentos em si.  O segundo caso estudado é aquele em que as 

autoridades monetária e macroprudencial não cooperam entre si, como é a situação nos EUA, 

onde a regulação prudencial fica a cargo do Financial Stability Oversight Council (FSOC), 

em que o Federal Reserve ocupa apenas um dos nove assentos existentes, e não detém 

nenhum privilégio em relação aos demais no processo decisório. Esta, na prática, é a situação 

de regulação microprudencial predominante no pré-crise. Neste caso, a política monetária 

maximiza sua regra de Taylor clássica tomando como dada a política macroprudencial, e a 

macroprudencial minimiza sua função objetivo (que tem como parâmetros a variância da 

relação crédito/PIB, do requerimento mínimo de capital e das mudanças dos instrumentos em 

si) tomando como dada a política monetária.  

A comparação dos resultados mostra que em tempos “normais” – quando a dinâmica da 

economia é ditada principalmente por choques de oferta como, por exemplo, por um choque 

negativo na tecnologia – o uso intensivo de instrumentos macroprudenciais no caso 

cooperativo tem pouco efeito sobre a estabilidade macroeconômica e traz praticamente 

nenhum benefício ante a utilização da política monetária “sozinha”. No caso não cooperativo, 

o resultado acaba sendo sub-ótimo, porque o que decorre do choque negativo de oferta são 

efeitos contrários nas variáveis de interesse de cada política. No caso da política prudencial, é 

verificado um aumento na proporção de crédito/PIB (pela contração do produto) em relação a 

seu valor de equilíbrio e a reposta do regulador é apertar o requerimento mínimo de capital 

dos bancos para conter o pretenso “superaquecimento” do crédito. Por outro lado, a 

autoridade monetária reage à queda do produto abaixo de seu potencial com afrouxamento das 
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condições, o que por sua vez faz com que o regulador restrinja ainda mais o capital, e assim 

por diante. As políticas adotadas, sem coordenação, acabam por ser conflitantes. Já em um 

ambiente em que os choques financeiros são um causador importante da dinâmica 

macroeconômica (por exemplo, uma destruição exógena e inesperada de capital dos bancos, 

que faz com que a economia real seja afetada através do impacto na oferta de crédito e nas 

taxas de empréstimos) o quadro muda bastante. O benefício propiciado pela política 

regulatória em termos de estabilidade financeira, por si só, torna-se relevante. A cooperação 

gera ainda maiores benefícios. E a política monetária isoladamente não é capaz de lidar com a 

ruptura financeira. A política monetária reage agressivamente às flutuações da inflação e do 

produto, e a política macroprudencial tende à reação contracíclica ao produto. Sem 

coordenação, há também resposta de ambas (sendo que a reação do banco central é bastante 

mais modesta), mas a perda medida em relação ambiente de coordenação é significativa em 

termos de produto. São duas as principais diferenças em relação ao caso do choque negativo 

de tecnologia. Primeiro, as políticas não são conflitantes, já que o choque financeiro leva tanto 

produto quando a proporção crédito/PIB na mesma direção: para baixo. Segundo, com a 

cooperação, o banco central perde um pouco e a autoridade prudencial ganha ainda mais. 

Uma possível interpretação é de que a autoridade monetária pode se desviar da aderência 

estrita aos seus próprios objetivos para “dar uma mão” à autoridade prudencial no controle da 

estabilidade financeira. O benefício da cooperação é explicado pela menor volatilidade na 

relação crédito/PIB e nos requerimentos mínimos de capital que são “pagos” por uma 

volatilidade algo maior na inflação (pela maior volatilidade da taxa de juros no caso de 

coordenação, em relação à não coordenação). Foi estudado também o caso em que a política 

macroprudencial é estendida para o emprego mais de um instrumento em paralelo, e 

encontrou-se que isto pode trazer benefícios no caso em que um dos instrumentos esteja 

direcionado ao uso para apenas um setor específico (por exemplo, para controlar 

desequilíbrios no mercado imobiliário).  

Angelini, Neri e Panetta (2010) acreditam que este é o grande motivo pelo qual as políticas 

macroprudenciais só se popularizaram recentemente. Até então, havia predomínio dos 

choques reais, de oferta, explicando as flutuações da economia – cenário em que a estrutura 

mais eficaz era a utilização de políticas puramente monetárias. Mas a crise global deixou claro 

que novos instrumentos são demandados para lidar com um ambiente que inclua também 

crises de natureza financeira. Ou seja, as políticas macroprudenciais não haviam sido 

introduzidas simplesmente porque não eram extremamente necessárias. Esta abordagem vai 
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de encontro àquelas que apontam que, houvesse a política macroprudencial sido adotada 

antes, parte grande da debacle que se viu desde 2008 poderia ter sido adotada (Bank of 

England, Hanson et al.). Por fim, eles sugerem que a política macroprudencial não deve ser 

tratada como substituta da política monetária, nem como ferramenta de estabilização para 

qualquer situação, mas como um complemento útil à política monetária estabelecida no trato 

de choques financeiros ou de setores específicos. Se utilizada isoladamente em ocasiões de 

choque de oferta, a política macroprudencial pode acabar comprometendo a estabilidade 

macroeconômica (por atuar na direção incorreta).  

Conclusão um pouco distinta é atingida por Cecchetti e Kohler (2012) através da utilização de 

um modelo linear estático simplificado, no qual o papel de instrumento macroprudencial é 

assumido pelo requerimento mínimo de capital sobre os bancos. Para eles, uma vez atingida a 

coordenação total entre as autoridades monetária e prudencial, a substituição entre os 

instrumentos (taxa de juros e requerimento de capital) é total. Não importa qual das duas 

autoridades (no caso em que há duas autoridades plenamente coordenadas) utiliza seu 

instrumento, desde que um deles seja acionado para lidar com os choques que incidam sobre a 

economia. 

3 O MODELO 

O modelo aqui apresentado baseia-se em Agénor, Alper e Pereira da Silva (2012). Trata-se 

um modelo da geração de modelos novo-keynesianos, dinâmico estocástico de equilíbrio 

geral (DSGE) com rigidez nominal de preços e salários, em uma economia aberta pequena e 

com a particularidade de incorporar o setor bancário e sua importante interação com o setor 

real da economia, característica ausente de grande parte dos modelos desta classe. Também se 

destaca a presença de requerimento de reservas compulsórias dos bancos comerciais junto ao 

banco central, detalhe também ausente da maior parte dos trabalhos disponíveis relacionados 

ao assunto. Vale notar que o requerimento de reservas compulsórias é uma ferramenta 

utilizada tipicamente por países emergentes, e que caiu em desuso em diversas economias 

maduras a partir da década de 90, quando a taxa de juros passou a substituir o controle da base 

monetária ou a gestão de reservas compulsórias como instrumento-base de política monetária. 

Esta é uma provável explicação para a disponibilidade bastante restrita de modelos que 

incluam esta característica. Recentemente, contudo, esta ferramenta voltou a ganhar espaço no 



15 
 

ambiente acadêmico como uma ferramenta tanto de estabilidade financeira – em particular, 

com o propósito de lidar com fluxos voláteis de capitais, tal como ocorrido no Brasil e na 

Turquia em tempos recentes – como ferramenta de política monetária não convencional para 

estabilidade de preços, em particular quando a taxa de juros de referência já está restringida 

pela proximidade da marca de zero (zero lower bound). Mas vale ressaltar que o objetivo 

principal do uso dos depósitos compulsórios pode variar substancialmente de acordo com os 

países, e com o passar do tempo.  

O modelo incorpora, também, o conceito de “fricções financeiras” (Bernanke et al. 1999), 

através da introdução de ativos colaterais na contratação de empréstimos. As fricções 

financeiras são responsáveis pelo que Bernanke denomina de acelerador financeiro, que torna 

endógeno o spread do crédito e gera movimentos pró-cíclicos do volume de crédito em uma 

economia. Neste caso, uma eventual elevação da taxa de juros básica tem como consequência 

um menor valor presente do ativo tido como colateral, restringindo a concessão de crédito 

pelas instituições financeiras (ou, analogamente, encarecendo o crédito às empresas). É desta 

maneira que fricções financeiras amplificam o ciclo de crédito (Iacovello, 2005). 

A economia em questão (caracterizada por apenas um período) é composta por sete tipos de 

agentes: uma família representativa, um produtor de bens intermediários, um produtor 

homogêneo de bens finais, um produtor de bens de capital, um banco (intermediário 

financeiro), uma autoridade monetária, o banco central, que também tem o papel de regular os 

bancos comerciais (assume-se, portanto, a função de regulador financeiro concomitante ao 

papel de formulador da política monetária, conforme discutido em seção anterior) e o 

governo. O país produz bens intermediários, que são substitutos imperfeitos para os bens 

intermediários importados. As importações não são tratadas como bens finais, mas apenas 

como insumos na geração dos bens finais, que são produzidos utilizando-se bens 

intermediários domésticos e importados. Os bens finais são consumidos pela família ou pelo 

governo, ou utilizados para investimento pelo produtor de bens de capital, ou exportados. A 

família oferta mão de obra, consome bens finais, realiza depósitos nos bancos, adquire títulos 

soberanos locais, títulos soberanos estrangeiros e dívida dos bancos. O banco realiza 

empréstimos para o produtor de bens intermediários (a fim de financiar o pagamento dos 

salários) e ao produtor de bens de capital (a fim de financiar a compra de bens finais que se 

transformam em investimento), detém depósitos, toma empréstimos no exterior para se 
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financiar e toma ainda empréstimos no banco central. O banco central detém as reservas 

compulsórias, reservas internacionais (via intervenção no mercado cambial), emite moeda, e 

determina a taxa de referência da economia através de uma regra de Taylor. O governo, por 

fim, compra bens finais, emite dívida e arrecada impostos para financiar-se. O desenho do 

modelo e a calibração dos parâmetros são realizados de forma a aproximarem-se do 

funcionamento e dos mecanismos de uma economia emergente, de renda per capita média. 

Para efeitos de auxílio na descrição do modelo, recomenda-se a leitura da Tabela 2, que lista e 

nomeia as variáveis endógenas que compõem esta estrutura. 

3.1 A FAMÍLIA 

O objetivo da família representativa é maximizar sua função utilidade: 

  =  ∑ 
 

Ϛ 

Ϛ + 1 −  +  +

 , 

 

(1) 

onde é o consumo,  =  


  é a parcela da dotação de tempo (normalizada para a 

unidade) gasta com trabalho, com 
sendo o número de horas de trabalho provida à firma j, 

 um índice composto dos ativos monetários reais,  o estoque de imóveis residenciais, 

 ∈ 0,1 o fator subjetivo de desconto do consumo (taxa marginal de substituição 

intertemporal de consumo), Ϛ > 0 a elasticidade intertemporal de substituição do consumo, 

 o operador de expectativa condicional à informação disponível no instante t, e 

,     > 0.  

O índice composto dos ativos monetários é gerado por uma média do papel moeda real em 

posse das famílias , e os depósitos bancários reais  , ambos no início do período t: 

  = ,   (2) 

onde ν ∈  0,1. 

A riqueza de fim de período, denominada  é definida por: 
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  =  +  +  +  + 
, +  ,  (3) 

onde   =  é o papel moeda nominal em posse das famílias (sendo que  é o nível de 

preço dos bens finais vendidos no mercado doméstico),  =   são os depósitos 

bancários nominais das famílias,  o nível de preço dos imóveis residênciais, 
, o 

valor nominal de títulos públicos domésticos (estrangeiros) de um período em posse das 

famílias,  a taxa de câmbio nominal (expressa como o preço em moeda doméstica de uma 

moeda estrangeira), e  o valor nominal da dívida de bancos em posse das famílias. Não há 

dívida pública doméstica em posse de estrangeiros. 

A família começa o período t com 
  de papel moeda, com o principal e os juros sobre seus 

depósitos bancários do período anterior t-1, 
 , o principal e os juros sobre a dívida vencida 

soberana doméstica e estrangeira, 
  e 

,  respectivamente, e o principal e os juros sobre as 

dívidas dos bancos, 
 . A família então escolhe o nível desejado de papel moeda, depósitos 

bancários, dívida bancária, dívida soberana doméstica e estrangeira, trabalho ofertado aos 

produtores de bens intermediários pelo qual recebem  o pagamento  sendo que  =
 / é o valor real do salário na economia ( é o valor nominal do salário) medido em 

termos do nível de preços dos bens finais vendidos em âmbito doméstico. No final do período 

(como todas as atividades são encerradas), a família recebe o lucro auferido pelo produtor de 

capital () e pelo produtor de bens intermediários () e pelos bancos (). A família também 

paga um imposto do tipo lump-sum ao governo, com valor real . Desta forma, a restrição 

orçamentária da família ao fim do período é dada por: 
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(4) 
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com o último termo representando os custos de transação de mudanças nos depósitos 

bancários, e  > 0 sendo o parâmetro de ajuste de custo1. Para a simplicidade do modelo 

assume-se que o estoque de imóveis residenciais não sofre depreciação. 

A taxa de retorno sobre os títulos estrangeiros é definida por 

 1 + 
, = 1 + 1 − 

,,   (5) 

onde  é a taxa internacional de juros livre de risco, e 
, é um spread endógeno, definido 

por 

 


, = 
,

2 
, , 

 (6) 

com 
,  > 0. 

, reflete um “risco de default individual”, e só depende da quantidade que 

a família detém de dívida estrangeira. (6) em conjunto com (5) mostram que quanto mais 

dívida estrangeira a família detém, menor a remuneração destes títulos.  

A taxa de juros internacional livre de risco é definida por 

 ln  =  ln 
 +  ,  (7) 

onde   ∈ 0,1 e  ~ 0, . 

A família maximiza sua utilidade em relação a , , 
 , , , 

,,  e , tomando 

como dadas as vairiáveis do período anterior  e .  é o “shadow price” associado à 

restrição orçamentária (4), ou o valor marginal da riqueza. Adicionalmente:  

 1 + 
 = 

 ⁄ .  (8) 

Maximizando (1) sujeita a (2) a (6) resulta nas seguintes condições de primeira ordem:  

 
 Ϛ⁄ = ,   (9) 

 
 = 1 − η

 Ϛ⁄


, 

 (10) 

                                                                 
1 Como em Markovic(2006), o custo de ajuste representa um peso morto para a sociedade, uma perda não 
recuperável. 
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 = 

 Ϛ⁄ 1 + 


 ,  
 (11) 

 
 = 1 − 

 Ϛ⁄ 1 + 


 − 
 , 

 (12) 

 


=  


  −   




 ,   (13) 

 − +    1 + 


1 + 
  − 




 = 0,  (14) 

 − +    1 + 

1 + 
  = 0,   (15) 

 1 +  = 1 − 
,

,1 +  


.   (16) 

A equação (13) combinada a (9) e (15) resulta em:  

 


 = 1 −  1 + 



1 − 
 


 
 Ϛ⁄ ,  

 (17) 

onde  

 1 + 
 = 

 ⁄ .   (18) 

Combinando (14) e (16) chega-se a 

 


 = 

  − 

1 − 
 ,   (19) 

que mostra que a demanda por dívida dos bancos depende positivamente da sua taxa de 

retorno  e negativamente da taxa de retorno da dívida pública doméstica, . 

A equação (16) é uma condição de arbitragem que iguala as taxas de retorno dos títulos 

públicos domésticos à taxa de juros internacional livre de risco (ativos estrangeiros) sob a 

hipótese de mercado de capitais global imperfeito. (16) pode ser rearranjada da seguinte 

forma 

 
, = 1 +  ⁄  − 1 + 


,1 + 

 ⁄  ,   (20) 
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que retratam o volume ótimo de títulos estrangeiros públicos detido pela família é função da 

diferença entre a taxa de juros internacional ajustada pela expectativa de depreciação da taxa 

nominal de câmbio e a taxa dos títulos públicos domésticos. Se 
, → 0 há mobilidade 

perfeita de capitais, caso em que 1 +  = 1 +  ⁄ , equivalente à paridade de 

juros descoberta padrão. 

 

3.2 PRODUTOR DE BENS FINAIS 

O produtor de bens finais importa do resto do mundo um contínuo de bens intermediários e 

combina-os com bens intermediários domésticos similares para produzir o bem final, que é 

vendido tanto em âmbito local quanto no exterior. O bem é produzido na quantidade  

utilizando uma tecnologia CES2: 

  =  ⁄ + 1 −  ⁄  ⁄ ,   (21) 

onde   ∈ 0,1,  é a quantidade de bens intermediários domésticos usados na produção, e 

a quantidade de bens intermediários importados. Finalmente,  é a elasticidade de 

substituição entre cestas de bens domésticos e importados. Estas cestas são definidas segundo 

 
 =  

  ⁄ 





 ⁄
,  = , . 

 (22) 

 > 1 é a elasticidade de substituição entre diferentes bens intermediários domésticos quando 

i = D ou entre os diferentes bens importados quando i = F, e 
  é a quatidade de um tipo j de 

bem intermediário da categoria i (doméstico ou importado).  

O produtor de bens finais vende toda a sua produção a um preço perfeitamente competitivo. 


é o preço do bem intermediário doméstico j definido pela empresa j, e 

 é o preço do bem 

intermediário importado j, em moeda local. A minimização do custo da empresa resulta na 

função de demanda por cada variedade de bens intermediários:  

                                                                 
2 Constant Elasticity of Substitution, ou Elasticidade de Substituição Constante. 
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 = 

 ⁄ ,  = , .  (23) 

 e  referem-se, respectivamente, aos preços em moeda local da cesta de bens 

intermediários domésticos e importados:  

 
 =  

 





 ⁄
,  = , . 

 (24) 

 Agregando todas as empresas temos a alocação total de demanda por bens intermediários 

domésticos e importados: 

  = 
  ⁄   (25) 

  = 1 −  ⁄ ,  (26) 

onde  é o deflator implícito do produto final (ou preço final do produtor) dado por 

  = 
  + 1 −  ⁄ .   (27) 

Para permitir a presença de repasse imperfeito das variações cambiais, assume-se que há 

rigidez nos preços locais (característica determinante dos modelos novo-keynesianos). O 

preço em moeda local do bem intermediário importado j é determinado segundo o mecanismo 

de ajuste parcial  

 
 = 




 ,   (28) 

onde 
é o preço em moeda estrangeira do bem j, e   ∈ 0,1 determina a velocidade dos 

ajustes do preço das importações de bens intermediários em moeda local à variação cambial. 

Só há completo pass-through quando   = 1. Mas, em geral, o preço em moeda local dos 

importados só refletirá parcialmente as flutuações do câmbio nominal.  

Para modelar a alocação da produção de bens finais entre vendas domésticas  e 

exportação , assume-se que o volume vendido no exterior depende apenas da relação 

entre os preços em moeda local das exportações e dos produtos vendidos domesticamente: 

  = 
 ⁄ ,   (29) 
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onde  > 1 é a elasticidade de transformação.  

O preço em moeda local das exportações é dado por 

  = ,   (30) 

onde  é o preço mundial. Desta forma, as exportações são precificadas na moeda do 

importador, em linha com as práticas de diversos países emergentes. O volume de bens finais 

vendidos no mercado local é representado segundo  

  =  − .   (31) 

É importante notar que, neste modelo, as exportações são produzidas utilizando-se, em adição 

aos bens produzidos internamente, bens importados. Esta definição está em acordo com 

evidências observadas em países emergentes, como por exemplo o Brasil, em que a 

importação de matérias-primas e bens intermediários representou 45% das importações total 

do país em 2011. 

3.3 PRODUTOR DE BENS INTERMEDIÁRIOS 

O contínuo de produtores intermediários é definido por  ∈ 0,1. Cada firma combina 

trabalho (ofertado pela família representativa,  ) e capital (alugado dos produtores de bens 

de capital)  para produzir um bens intermediário distinto e perecível que é vendido em um 

mercado monopolista:  

 
 = 


,   (32) 

onde  ∈ 0,1 representa a proporção de capital utilizada na produção.  

No início do período, cada produtor intermediário aluga capital do produtor de bens de capital 

à taxa  medida em termos do preço dos bens intermediários. O aluguel é pago ao fim do 

período. No entanto, a remuneração da mão-de-obra, os salários, devem ser pagos 
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antecipadamente. Para isto, a empresa j toma um empréstimo no banco no montante dos 

salários, 
3: 

 
 ≥ .   (33) 

Considera-se que os empréstimos contratados com o propósito de pagamento de salários, que 

são de curto prazo, não carregam nenhum risco e por isso são feitos à taxa que reflete apenas 

o custo de empréstimos do banco central, ou seja, à taxa de referência da economia . O 

repagamento dos empréstimos ocorre no final do período.  

Com (33) valendo sob igualdade, os custos totais da empresa j no período t, , são:  

  =  +  + .   (34) 

Os produtores de bens de capital são competitivos no mercado de fatores. Seguindo a forma 

padrão, a minimização dos custos do produtor intermediário resulta em uma razão capital-

trabalho ótima:  

 


=  
1 −   + 


  , ∀.   (35) 

O custo marginal real unitário é então 

  =  + 

1 −   .   (36) 

Conforme Rotemberg (1982), o produtor doméstico de bens intermediários incorre em um 

custo de ajuste dos preços, da forma  2⁄ 
 ,

, onde  ≥ 0 é o parâmetro de 

custo de ajustamento, ou o grau de rigidez dos preços, e , = 1 +   é a taxa bruta de 

inflação de estado estacionário dos preços domésticos. Cada empresa j escolhe seus preços de 

forma a maximizar o valor real de todos os seu lucros correntes e futuros:4 

                                                                 
3 As empresas não têm acesso direto ao mercado de capitais externo, apenas ao crédito oferecido pelos bancos 
locais. Este mecanismo é compatível com as observações empíricas em países emergentes, em que apenas 
poucas empresas de grande porte acessam o mercado externo para financiamento. 
4 Vale recordar que as famílias são donas das empresas, e por isso a estimativa dos lucros futuros é feita de 
acordo com a taxa marginal intertemporal de substituição de consumo das famílias, . 
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 = arg max   

 ⁄ 



 ,  

 (37) 

onde 
  representa o lucro nominal em t, definido por 

 


 = 
 − 

 − 
2  



,
 


 .  

 (38) 

Tomando ,  ,  
  como dados, a condição de primeira ordem que resulta da 

maximização do problema do produtor intermediário, que determina o nível de 
, fica:  

 1 −  





 


+  






 


−

  


,
 − 1 

,
  +    



,
 −

1 
  



,


 = 0 .  

 

(39) 

3.4 PRODUTOR DE BENS DE CAPITAL 

No início do período, o produtor de bens de capital compra, do produtor de bens finais, um 

volume  de bens finais (que pode ser também denominado como o investimento) e combina 

com o seu estoque de capital já existente do período anterior a fim de produzir novos bens de 

capital,  , que serão usados no período seguinte. O estoque de capital existente é então 

alugado ao produtor de bens intermediários, à taxa . O capital agregado é acumulado 

segundo a regra 

  =  + 1 −  − 
2

 − 


 ,  (40) 

onde  =   ,  ∈ 0,1
  é a taxa de depreciação do estoque de capital, e  > 0 é o 

parâmetro que mede a magnitude dos custos de ajustamento do estoque de capital. 
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Os bens de investimento, adquiridos do produtor de bens finais, devem ser pagos 

antecipadamente, por isso o produtor de bens de capital precisa tomar empréstimos (  junto 

ao banco para financiar este custo: 

  =  .  (41) 

No final do período, os empréstimos são pagos ao banco, com juros. Desta forma, o custo 

total, para o produtor de bens finais, da compra de bens finais com propósito de investimento 

é dado por 1 +  , sendo que  é a taxa de juros que o produtor paga ao banco pelo 

empréstimo. 

O produtor de bens de capital escolhe o nível de investimento (tomando como dados a taxa de 

aluguel, a taxa de empréstimo, o preço do bem final e o estoque existente de capital) de forma 

a maximizar o valor do fluxo descontado de pagamentos de dividendos à família 

representativa:5  

 


 = arg max    ⁄ 



 ,  

 (42) 

onde 
  representa o lucro nominal no final do período t+s definido como  

  =    − 1 +  
 

 ,   (43) 

sujeito a (40). 

Utilizando-se (15), a condição de primeira ordem resultante da maximização se dá por 

 
 = 


   1 +  


− 1 −   

   1 −  +

2  +2+12−1 .   

 

(44) 

3.5 BANCO COMERCIAL 

                                                                 
5 É importante notar que as famílias também são donas da empresa produtora de bens de capital. 
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No começo do período t, o banco recebe os depósitos  da família. Os fundos são utilizados 

para empréstimos ao produtor de capital e ao produtor intermediário. Os empréstimos totais, 

assim, são dados por  

  =  





 +  =   +  

 , 
 (45) 

onde  =  
  é o agregado da demanda por trabalho pelos produtores de bens 

intermediários. 

O período de vencimento dos empréstimos coincide com o período de resgate dos depósitos 

(não há descasamento de prazos em seu balanço). O banco toma empréstimos junto ao banco 

central, 
,, e empréstimos no exterior, 

,, para cobrir eventuais necessidades que 

decorram do fluxo de empréstimos totais, , e seu requerimento de capital (que determina o 

volume de dívida emitida pelo banco, ).No final do período, ele repaga os empréstimos 

junto ao banco central à taxa  e os empréstimos externos à taxa 
,. O banco também 

detém reservas compulsórias no banco central, . Desta forma, o balanço do banco 

comercial é definido como 

 +  =  + 
, +  + 

,,  (46) 

sendo que o lado esquerdo da equação representa os ativos do banco, e o lado direito, seus 

passivos. Adicionalmente 

 =  +  ,  (47) 

 =  ,  (48) 

onde  representa os requerimentos de capital,  é o excesso de capital e  ∈ 0,1 é a 

taxa de requerimentos compulsórios definida pelo banco central. 

O custo dos empréstimos do banco no exterior é:  

1 + 
, = 1 + 1 + 

, ⁄  ,  (49) 

onde 
, é um prêmio de risco definido por  
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, = 

,

2 
, , 

 (50) 

onde 
, > 0. Desta forma, o prêmio de risco aumenta conforme aumenta o endividamento 

no exterior do banco, e a elevação deste prêmio de risco encarece o empréstimo ao elevar 
,. 

Os requerimentos de capital são impostos apenas com base nos empréstimos arriscados – 

feitos ao produtor de bens de capital:  

 =   ,  (51) 

onde   ∈ 0,1 é o requerimento de capital “geral” e  é a ponderação de risco. Em linha 

com a abordagem padrão de Basileia II (que permanece essencialmente a mesmo em Basileia 

III), a ponderação de risco é função da probabilidade de repagamento (  ∈ 0,1) do 

tomador de crédito, o produtor de bens de capital:  

 = 
 


,  (52) 

 onde   > 0. No estado estacionário, a ponderação de risco é normalizada para a unidade. 

O banco determina as taxas de empréstimos e depósitos, emite capital na forma de dívida de 

um período para satisfazer os requerimentos prudenciais, e determina o montante de 

empréstimos no exterior e o excesso de capital de forma a maximizar o valor presente de seus 

lucros (com  representando o lucro nominal do banco), ao mesmo tempo internalizando o 

efeito de suas decisões de empréstimo externo no prêmio de risco com o qual se depara no 

mercado global. Como o modelo trata de apenas um período e o banco é liquidado ao final 

deste período, as dívidas são pagas e o problema do banco se resume a:  

, , 
,


 , 


 = arg max   




  , 

 (53) 

de forma que os lucros reais previstos no final do período t (ou, de maneira equivalente, o 

início do período t+1) são definidos como 

  


   = 1 +  


  + 1 +  


 + 1 −  


   +  
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 − 1 +  −  1 +  
,


  −  1 +   


 −

 1 + 
, 

,


  −   


 + 








 ,   

(54) 

onde  ∈ 0,1 é o requerimento efetivo de colateral do empréstimo,  > 0 é o custo 

indireto da emissão de dívida e ,  ≥ 0 é o benefício que o banco obtém por manter excesso 

de capital, , em adição ao requerimento mínimo, .   ∈ 0,1 é um parâmetro que capta 

os custos de se manter um “colchão de liquidez” e  é o estoque exógeno de imóveis 

residenciais. Em (54), o segundo termo do lado direito da equação representa o que o banco 

espera receber do produtor de bens de capital como repagamento do empréstimo. O terceiro 

termo à direita, 1 −  ⁄ , representa o que o banco recebe em caso de default, ou 

não repagamento, que é uma fração  do estoque de imóveis residenciais ajustado a preço de 

mercado. O quarto termo do lado direito representa os depósitos compulsórios mantidos no 

banco central, o quinto indica a remuneração e a devolução dos depósitos da família 

representativa, o sexto termo define o pagamento da dívida junto ao banco central 

(juros+principal), o sétimo define o pagamento da dívida emitia e mantida pela família, e o 

oitavo termo define o repagamento da dívida tomada no mercado externo. Por fim, o nono 

termo  ⁄  representa os custos que o banco arca ao emitir dívida, e o último termo 

 ⁄  ⁄   representa os benefícios totais que o banco recebe em manter capital 

acima do  mínimo exigido pela autoridade regulatória, ideia desenvolvida em Agénor, Alper e 

Pereira da Silva (2009, 2011) de que manter um “colchão de liquidez” traz benefícios, na 

medida em que sinaliza que a posição financeira do banco é sólida, e reduz o rigor de  

supervisão pela autoridade regulatória. 

Resolvendo, então, (53) sujeita a (41), (45), (51) e (54), obtém-se: 

  = 1 + 1


 1 − ,  (55) 

 1 +  = 1 − 1 +  + 1 +  + 
1 + 


 ,  (56) 

 
, = 1 +  − 1 +  ⁄


,1 + 

 ⁄  ,  (57) 

 


 =  


 +  − 


 ⁄

 , 
 (58) 



29 
 

onde  é a elasticidade da oferta de depósitos à taxa paga pelo banco () e  é a 

elasticidade da demanda por empréstimos do produtor de bens de capital à taxa cobrada pelo 

banco (). 

Em (55) é possível observar que a taxa que remunera os depósitos, estipulada pelo banco, é 

um mark-up sobre a taxa de referência da economia () ajustada para menor pela taxa de 

requerimentos de reservas compulsórias. Ou seja, quando há elevação no requerimento de 

reservas, a taxa que remunera os depósitos diminui. (56) mostra que a taxa de empréstimo aos 

produtores de bens de capital depende negativamente da probabilidade de repagamento, e 

positivamente de uma média ponderada do custo marginal de tomar empréstimos no banco 

central e o custo total de emitir dívida. (57) indica que o volume de empréstimos no exterior 

decrescem com aumentos da taxa de juros internacional livre de risco, e aumenta com o 

aumento do custo de empréstimos domésticos (). E, finalmente, (58) indica que aumentos 

no custo direto ou indireto (ou ) de emissão de dívida diminuem o excesso de capital, 

enquanto aumentos em  elevam o excesso de capital. 

Neste modelo, a probabilidade de repagamento está condicionada positivamente ao colateral 

efetivo concedido pelo produtor de bens de capital (o que pretensamente diminui o risco 

moral envolvido na transação por parte dos tomadores de recursos) e à posição da economia 

no ciclo:  

 
 = 


 


, 

 (59) 

onde ,  > 0 representam as elasticidades da probabilidade de repagamento ao colateral e 

à posição cíclica da economia, e  =  ⁄  representa o hiato do produto, com   igual ao 

nível agregado do produto sem fricção (ou seja, com  = 0). 

A restrição do balanço dos bancos (46) junto a (48) resulta no empréstimo residual tomado 

junto ao banco central: 

 
, =  −  

, − 1 −  −  .  (60) 
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No final do período, o banco paga os juros sobre os depósitos, e repaga com juros os 

empréstimos recebidos do banco central e dos investidores estrangeiros, e a dívida que emitiu. 

Como o banco encerra suas atividades, seus lucros são repassados à família. 

3.6 BANCO CENTRAL 

Os ativos do banco central consistem nas reservas internacionais, , os títulos do governo 

que este detém, , e os empréstimos aos bancos comerciais, 
,. Seu passivo é composto 

pelo volume de papel moeda à disposição do público, , e as reservas compulsórias dos 

bancos, . O balanço do banco central, desta forma, é dado por  

  +  + 
, =   +  .  (61) 

O regime de câmbio que predomina no modelo é aquele de câmbio flutuante. Ainda assim, 

assume-se que o banco central – a fim de proteger-se de fluxos excessivamente voláteis de 

capitais ou buscando amenizar flutuações bruscas da cotação – intervém no mercado cambial 

e ajusta suas reservas internacionais com o objetivo de atingir um valor “desejado” de 

reservas 
,. Este volume é definido como uma média ponderada da parcela de importação 

de bens intermediários e do passivo externo do setor privado, 
, − 

,:  

 
, = 




, − 
,

 ,  (62) 

onde  ∈ 0,1 e 
, 

 > 0. No caso particular em que  = 0 e 
 = 1, o objetivo do 

banco central é manter um estoque igual a zero de ativos externos líquidos. 

As reservas efetivas do banco central, então, são definidas segundo a regra  

  = 
,


  ,  (63) 

sendo que  ∈ 0,1 representa a velocidade de ajuste das reservas efetivas às reservas 

“desejadas”, ou à meta de reservas internacionais. 

Utilizando as equações (48) e (61) chega-se ao estoque de moeda da economia: 

  = 
, +  + 

, −  .  (64) 
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Toda a renda auferida pelo banco central em seus empréstimos aos bancos comerciais ou 

sobre as reservas internacionais é repassada ao governo no final do período.  

O banco central define a taxa de juros de referência da economia, , de acordo com uma 

regra de Taylor aumentada:  

  = 
 + 1 − ̃ +  +  − ,

+  ln  +  ln  +  , 
 (65) 

em que ̃ é a taxa de juros real neutra (aquela que não gera pressões de aceleração da 

atividade para além de seu ritmo potencial), , > 0 é a meta de inflação do banco central, 

 ∈ 0,1 representa o coeficiente que mede o grau de “suavização” no processo de 

determinação da taxa de juros de referência, e ,  ,   > 0  são os coeficientes de resposta 

da taxa de juros de referência a desvios na inflação, no hiato do produto ou à depreciação 

nominal. O modelo é definido por Agénor, Alper e Pereira da Silva com o intuito de 

introduzir na regra de Taylor clássica um termo que faça o banco central responder também às 

oscilações da taxa de câmbio nominal. Mas, dado o propósito deste trabalho de analisar 

apenas os efeitos de mudanças nas variáveis que compõem a “caixa de ferramentas” 

macroprudencial sobre as principais variáveis macroeconômicas, optou-se por manter  =
0 em todas as simulações apresentadas à frente. Portanto, para efeitos deste trabalho, é como 

se o termo  ln  não estivesse presente na regra de Taylor, retornando-se ao caso da regra 

padrão. 

O requerimento de capital geral, , estabelecido pelo banco central que também assume o 

papel de regulador financeiro é decomposto em:  

  =  +  ,  (66) 

onde é o componente determinístico do requerimento e    é o componente cíclico do 

requerimento de capital, definido segundo 

  =  

   − 1 ,  (67) 
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sendo que  =  ⁄  é crédito real para investimento (ao produtor de bens de capital) e    é 

o nível de estado estacionário do crédito real para investimento, e  > 0. Aqui é estabelecida 

uma forma de regra macroprudencial que define que quando o crédito ultrapassar seu nível de 

estado estacionário, o requerimento mínimo de capital deve ser apertado, ou aumentado. Esta 

especificação se alinha ao conceito de “reserva” de capital contracíclica, presente nas regras 

de Basileia III, segundo Agénor, Alper e Pereira da Silva. 

3.7 GOVERNO  

O governo compra bens finais e emite títulos de um período de dívida livres de risco a fim de 

financiar seu déficit orçamentário (não há neste modelo captação externa pelo governo). A 

sua restrição orçamentária é dada por 

  = 1 + 
 

 + 
 +  −  − 

  
,

− 
  

 , 
 (68) 

em que   =  +  é o total de dívida emitida pelo governo, formada pela dívida em 

posse do banco comercial e em posse da família.  é o gasto real do governo e  pe a 

arrecadação lump-sum real de impostos das famílias. 

As compras do governo representam uma fração   ∈ 0,1 das vendas domésticas de bens 

finais:  

  =   .  (69) 

3.8 EQUILÍBRIO 

Em um equilíbrio simétrico, as empresas produtoras de bens intermediários são idênticas. 

Desta forma,  = ,  = ,  = , 
 =  para todo  ∈ 0,1. Todas as empresas 

produzem os mesmos bens, e os preços são os mesmos em todas as empresas. No estado 

estacionário, a inflação ao produtor é constante em  .  

O equilíbrio no mercado de bens requer que as vendas em âmbito doméstico sejam iguais à 

demanda agregada da economia, incluindo os custos de ajuste dos preços, de tal forma que  
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  =   +  +  + 
2   − 


,  (70) 

com o preço das vendas no mercado doméstico determinado pela reorganização da identidade 

(31):  

  =  −  ⁄ .  (71) 

Supõe-se que os empréstimos ao produtor de bens intermediários e ao produtor de bens de 

capital são feitos apenas via papel moeda, sendo que  =   denota o total de papel moeda 

em posse destes agentes. A condição de equilíbrio no mercado de moeda, então, é dada por 

  =  + .  (72) 

Utilizando (64) é possível reescrever (72) como  

  +  =  +   − 
, −  .  (73) 

Assume-se que o governo ajusta seu orçamento alterando o imposto lump-sum que é cobrado 

da família, mantém um estoque de títulos constante em   e que o banco central também 

mantém seu estoque constante em . O estoque de dívida do governo junto ao setor privado 

(família) é assim  =   − . 

Por fim, a restrição externa da economia (ou, de maneira equivalente, a condição de equilíbrio 

no mercado de dívida externa) medida em moeda estrangeira é dada por  

  −  + 
  + 

, 
, − 

,
,

−  = 0, 
 (74) 

onde  é a posição líquida de ativos estrangeiros da economia, definida como 

  =  + 
, − 

,.  (75) 

3.9 IMPLEMENTAÇÃO 

O sistema final de equações que se utilizou para reproduzir o modelo de Agénor, Alper e 

Pereira da Silva é composto por 49 variáveis endógenas e 49 equações. As variáveis 
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endógenas são , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
  , , , , , ,  ,  ,  ,  , ,  ,  ,  

,, , 
,, 

,, ,  
,, ,  , , ,     


,,  , , , 

,. As variáveis exógenas são ,  ,   e .  As equações que 

compõem o sistema final, por sua vez, são as formas log-linearizadas de (7), (8), (10), (11), 

(12), (15), (17), (18), (19), (21), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (35), (36), 

(39), (40), (41), (44), (45), (47), (49), (50), (51), (52), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (62), 

(63), (65), (67), (70), (71), (73), (74), (75) e, adicionalmente:  

  = ,  (76) 

  = 0,  (77) 

 1 + 
 = 

 ⁄ .  (78) 

Para a calibração dos parâmetros do modelo, foram utilizados Agénor, Alper e Pereira da 

Silva (2012, 2011 e 2009) e Agénor e Alper (2009), segundo a Tabela 1. A listagem de 

variáveis, para auxílio no acompanhamento do trabalho, está presente na Tabela 2. Para 

simulação do modelo acima descrito utilizou-se o sistema detalhado, em forma log-

linearizada, com o auxílio do Dynare. Os parâmetros de estado estacionário, incluídos nas 

equações na forma log-linearizada, foram igualmente calculados segundo a solução de estado 

estacionário apresentada por Agénor, Alper e Pereira da silva (2012). 

4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: RESULTADOS 

Como experimento base, foi considerado um choque positivo na variável preços mundiais em 

moeda estrangeira ( ). Nos quatro exercícios propostos (sempre pautados no experimento 

base de choque positivo nos preços globais, e consequentemente nos preços das exportações – 

em moeda estrangeira – da economia em questão), sofreram alterações (para maior) os 

parâmetros  (componente determinístico do requerimento mínimo de capital),  (taxa de 

requerimento de reservas compulsórias),  (parâmetro de sensibilidade da regra de Taylor a 

desvios no hiato do produto) e  (requerimento de capital contracíclico). A seleção destes 

parâmetros teve o intuito de verificar a sensibilidade das funções de impulso resposta às 

alterações em parâmetros selecionados que buscam simular ações de política 

macroprudencial.  Os gráficos de função impulso resposta (Figuras 1 a 5) apresentam os 

resultados obtidos a partir do choque e das mudanças de valores dos parâmetros para nove 

variáveis macroeconômica selecionadas, quais sejam: consumo das famílias (), inflação 
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(doméstica) ao consumidor (), taxa de câmbio nominal (), exportação de bens finais 

(), demanda doméstica agregada (), investimento ( ), componente cíclico do 

requerimento de capital ( ), taxa de juros de referência ( ) e os próprios preços mundias 

( ) que sofrem o choque positivo em todos os exercícios. 

A análise dos gráficos de função impulso resposta (Figuras 1 a 5) não apresentou os 

resultados esperados. Fica claro pela sua observação que este modelo replicado é não 

estacionário, e extremamente instável. O modelo apresenta padrão oscilatório, diferentemente 

do que se previa e do que era desejado. Adicionalmente, a resposta de diversas variáveis aos 

choques e à alteração de parâmetros é oposta ao que seria previsto de acordo com a 

especificação das equações acima elencadas. Tome-se, por exemplo, a variável   na 

Figura 1, na qual foi dado um choque positivo. Seu gráfico, por outro lado, apresenta queda 

da variável nos primeiros trimestres. De forma análoga, a variável   continua mostrando 

retração nos trimestres imediatamente seguintes ao choque nas Figuras 3, 4 e 5, 

comportamento que não deveria ocorrer. 

Para este trabalho, buscou-se reproduzir o modelo novo-keynesiano com inserção de um 

sistema bancário e requerimentos compulsório de Agénor, Alper e Pereira da Silva (2012) 

com base nas informações apresentadas no trabalho. A partir das equações descritas no 

Apêndice B do referido trabalho, que descrevem o sistema final log-linearizado, 

complementadas por outras nove equações que não apareciam explicitamente no apêndice (e 

que deveriam ser incluídas no sistema, segundo interpretação da autora, já que o número de 

variáveis endógenas do modelo reproduzido no Apêndice B era superior ao número de 

equações ali apresentadas), tentou-se replicar o modelo.  Buscou-se então calcular os 

parâmetros de estado estacionário, que apareciam nas equações na forma log-linearizada, a 

partir das informações do Apêndice A. Não foi, entretanto, possível solucionar o sistema de 

estado estacionário na forma linear, graças à insuficiência de informações. Optou-se, então, 

por imputar valores para alguns dos parâmetros de estado estacionário (9 foram imputados, 

em um conjunto de 45 parâmetros de estado estacionário) para que fosse possível encontrar 

valores para os demais parâmetros. Os demais parâmetros (parâmetros que não eram de 

estado estacionário) foram calibrados de acordo com as informações apresentadas pelos 

autores. De posse destas informações, foi escrito um “mod file”, utilizado para a simulação do 

mesmo modelo de Agénor, Alper e Pereira da Silva. Não foi possível, entretanto, encontrar 
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resultados similares àqueles apresentados no trabalho (precisamente, os gráficos de função 

impulso resposta), a despeito da tentativa de reproduzir de forma fiel o modelo. É possível 

que esta inconsistência seja explicada por alguma falha de especificação dos sistemas de 

estado estacionário e/ou log-linearizado elencados nos apêndices. Fica então esta questão 

pendente para investigação futura, a fim de que se chegue a resultados conclusivos e que 

sejam passíveis de interpretação e de contribuição à literatura de políticas macroprudenciais. 

5 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve dois objetivos principais. O primeiro, discutir o propósito da 

popularização das políticas macroprudenciais no pós-crise – que surgiram como uma das 

soluções para a complexa relação entre estabilidade de preços e estabilidade financeira – suas 

vantagens em relação à abordagem anteriormente predominante – as políticas 

microprudenciais – e formas de interação com a política monetária tradicional (são inegáveis 

suas interconexões, mesmo que as políticas sejam conduzidas com focos distintos), 

preservando as conquistas estruturais das últimas décadas, notadamente um ambiente de 

inflação baixa e estável. Isto porque a crise financeira jogou por terra a versão de que a 

estabilidade de preços garantia quase que automaticamente a estabilidade financeira (ou 

macroeconômica), e percebeu-se que a estabilidade de preços é condição necessária para a 

estabilidade financeira, mas não é condição suficiente. Um dos papéis centrais da política 

macroprudencial, assim, passa a ser evitar aumento desenfreado do risco sistêmico e o 

encolhimento brusco e simultâneo de bancos durante episódios de crise, bem como seus 

efeitos nefastos sobre a economia real. 

O segundo grande objetivo deste estudo foi reproduzir um modelo da geração novo-

keynesiana, que contemplasse um sistema bancário e características que pudessem replicar a 

condução de uma política macroprudencial (colaterais, depósitos compulsórios, requerimentos 

mínimos de capital) a fim de analisar a resposta de variáveis macroeconômicas a mudanças 

nestes parâmetros. O modelo foi apresentado e replicado, mas os resultados inconclusivos e 

oscilatórios não permitiram que se pudesse realizar a análise pretendida. Fica, então, para 

extensão futura do trabalho a tarefa de investigar os motivos para a não estacionariedade do 

modelo replicado, de Agénor, Alper e Pereira da Silva (2012), e de solucionar os problemas 

que tornaram o modelo instável. 
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Tabela 1 – Valor dos Parâmetros  do Modelo 

Parâmetro Valor Descrição 
Família   

 0.985 Fator de desconto do consumo 
 0.6 Elasticidade intertemporal de substituição 

 4.5 Parâmetro de preferência por lazer 
 0.02 Parâmetro de preferência por papel moeda 
 0.02 Parâmetro de preferência por imóveis residenciais 
 0.35 Parâmetro de participação do papel moeda 

 1.0 Parâmetro de ajuste de custo, posse de dívida emitida por bancos 
Produção   

 0.7 Parâmetro de distribuição, bem final 
 0.8 Elasticidade de substituição, cesta de bens intermediários 

  0.3 Velocidade de ajuste, bens intermediários importados 
 0.7 Elasticidade preços das exportações 

,   10.0 Elasticidade da demanda, bens intermediários  
 0.35 Participação do capital da produção, bem doméstico intermediário 
 74.5 Custo de ajuste do preço de bens intermediários domésticos 
 0.03 Taxa de depreciação do capital 

 14 Custo de ajuste dos investimentos 
Banco Comercial   

 0.2 Proporção efetiva de colateral 
 0.03 Elasticidade da prob. de repagamento ao colateral 
 1.5 Elasticidade da pro. de repagamento ao produto cíclico 
 1.25 Elasticidade da ponderação de risco à prob. de repagamento 
 0.18 Custo de emissão de capital (dívida) 

 0.0001 Benefício de deter capital em excesso ao requerimento 
 0.08 Requerimento de capital (componente determinístico) 
 10 Elasticidade da oferta de depósitos à taxa de remuneração 
 -100 Elasticidade da demanda de empréstimos ao custo 
 0.5 Parâmetro de custo de manutenção de excesso de capital 


, 0.16 Constante do parâmetro de prêmio de risco 

Banco Central   
 0.1 Taxa de requerimento de depósitos compulsórios 
 0.0 Grau de “suavização” da taxa de juros 

 0.2 Velocidade de ajustamento das reservas internacionais 
 2.5 Sensibilidade da taxa de juros a desvios da inflação  
 0.2 Sensibilidade da taxa de juros a desvios do produto 
 1.0 Participação na reserva da importação de intermediários  

Governo   
 0.2 Fração das vendas domésticas do governo 
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Tabela 2 – Variáveis Endógenas do Modelo 

Variável Descrição 
  Consumo da família 
 Taxa de juros de remuneração dos títulos públicos domésticos 


 Inflação dos bens finais comercializados domesticamente, inflação consumidor 


 Preço dos bens finais comercializados domesticamente 
   Estoque real de papel moeda em posse da família 
 Depósitos reais da família no banco comercial 
  Taxa de juros de remuneração dos depósitos 


  Demanda da família por dívida do banco comercial 


 Taxa de remuneração da dívida emitida por banco comercial 


  Demanda da família por imóveis residenciais 
  Preço de imóveis residenciais 
  Inflação dos imóveis residenciais 
  Número de horas de trabalho ofertadas pela família  
  Salário real recebido pela família 
  Produção total de bens finais 
  Bens intermediários produzidos domesticamente 
  Importação de bens intermediários 
 Preço dos bens finais 

  Preço dos bens intermediários domésticos 
  Preço dos bens intermediários importados 
 Taxa de câmbio nominal 

       Exportação de bens finais 


 Bens finais comercializados domesticamente, demanda agregada doméstica 
 Preço das exportações em moeda local 
 Estoque de capital 
  Taxa de aluguel do capital, paga pelo produtor de bens intermediários 
 Inflação dos bens intermediários domésticos 

  Custo marginal real unitário do produtor de bens intermediários 
  Bens finais adquiridos para aumentar o estoque de capital, investimento 
   Taxa de juros dos empréstimos tomados pelo produtor de bens de capital 
 

  Componente cíclico do requerimento de capital mínimo de bancos 
 Ponderação de risco do capital 
   Probabilidade de repagamento dos empréstimos ao produtor de bens de capital 
   Empréstimos ao produtor de bens de capital 

 
, Taxa de juros dos empréstimos dos bancos no exterior 

   Taxa internacional de juros, livre de risco  


, Empréstimos contratados pelo banco comercial no exterior 


,  Reservas internacionais “objetivo”, meta 

   Reservas internacionais efetivas 
 

,    Títulos do governo local em posse da família 
 Empréstimos ao produtor de bens intermediários 
  Dívida emitida pelos bancos para capital em excesso ao requerimento 
 Dívida emitida para cumprir requerimento mínimo de capital 
 Dívida total emitida pelos bancos 


, Empréstimos tomados pelo banco comercial junto ao banco central 
  Taxa de juros de referência da economia, determinada pelo banco central 
   Empréstimos totais concedidos pelo banco comercial 

   Ativos externos líquidos da economia 


, Prêmio de risco que bancos enfrentam no mercado internacional 
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Figura 1 – Experimento Base: Choque Positivo nos Preços Mundiais 
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Figura 2 – Exercício 1: Elevação Requerimento (Determinístico) Capital 
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Figura 3 – Exercício 2: Elevação da Sensibilidade da Regra de Taylor a 
Desvios do Produto  
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Figura 4 – Exercício 3: Elevação do Requerimento Anti-Cíclico de Capital 
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Figura 5 – Exercício 4: Elevação do Requerimento de Depósitos 
Compulsórios 

 

 

 

 

 

 


