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Resumo: Ao longo deste artigo iremos argumentar que o Banco Central do Brasil 

cometeu uma série de erros na condução da política monetária no último trimestre 

de 2008. Esses erros se originaram da desconsideração da natureza essencialmente 

financeira da crise que se abateu sobre a economia brasileira e da desconsideração 

do “canal do crédito” por parte dos modelos de previsão do Banco Central. Nesse 

contexto, a autoridade monetária foi levada a sub-estimar os impactos da crise 

econômica mundial sobre o nível de atividade produtiva e a super-estimar os riscos 

de aceleração da inflação devido ao repasse do câmbio para os preços. A 

manutenção da taxa básica de juros em 13.75 % a.a nas reuniões de outubro e 

dezembro do Copom tornou impossível a autoridade monetária compatibilizar o 

objetivo de garantir a estabilidade da taxa nominal de câmbio por intermédio das 

operações de venda de dólares no mercado à vista com o objetivo de restaurar a 

liquidez do sistema bancário como um todo. A solução encontrada para o dilema foi 

a liberação parcial dos depósitos compulsórios, a qual, contudo, não foi eficaz no 

sentido de restaurar as reservas do sistema bancário aos níveis prevalecentes antes 

da crise. Em janeiro de 2009, o Banco Central do Brasil finalmente se rendeu as 

evidências e iniciou um ciclo de redução gradual da taxa de juros. Mas essa medida 

veio tarde demais e foi tímida demais. O estrago já estava feito, tendo cabido a 

política fiscal, via redução temporária de impostos indiretos e redução da meta de 

superávit primário, a função de estabilizar o nível de atividade econômica. No final 

do primeiro semestre de 2009 a economia brasileira começa a apresentar os 

primeiros sinais de recuperação, apesar dos equívocos cometidos na gestão da 

política monetária 
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1. Introdução 

“(...) A regulação e a supervisão jamais 

poderão ignorar o fato de que modelos não 

passam de representações limitadas da 

realidade” (Gustavo Loyola, Valor 

Econômico, 14/09/2009).  

 

 Passado um ano da erupção da crise econômica mundial sobre o Brasil, 

começam a se observar os primeiros sinais consistentes de retomada do nível de 

atividade econômica. Após dois trimestres consecutivos de queda, no segundo 

trimestre de 2009, o PIB brasileiro apresentou uma variação positiva com respeito 

ao trimestre anterior, de tal forma que do ponto de vista técnico a economia 

brasileira não está mais em recessão. No entanto, o resultado positivo do PIB no 

segundo trimestre do ano corrente não será suficiente para impedir que a economia 

brasileira apresente uma taxa de crescimento nula ou levemente negativa ao longo 

do ano de 2009; resultado esse que contrasta fortemente com o crescimento superior 

a 5% no ano anterior. Considerando um PIB de R$ 2,8 trilhões no final de 2008, e 

supondo que o crescimento da economia pudesse ser mantido em torno de 5% ao 

longo do ano de 2009 caso a crise não tivesse ocorrido; podemos concluir que essa 

redução da taxa de crescimento custou ao Brasil cerca de R$ 140 bilhões em termos 

de produção não realizada.  Esses números mostram que o impacto da crise 

econômica mundial sobre o Brasil, ainda que pequeno em comparação com o 

ocorrido nos países desenvolvidos, não pode ser menosprezado. 

 O principal impacto da crise econômica mundial sobre o Brasil se deu sobre a 

produção industrial. Nos três últimos meses de 2008, a produção da indústria 

brasileira sofreu uma queda acumulada de quase 15%. A velocidade da queda da 

produção industrial no Brasil ultrapassou o observado nos Estados Unidos e na 

Alemanha durante a Crise de 1929 (Eichengreen e O´Rourke, 2009).   

 O saber convencional prevalecente entre os economistas brasileiros atribui essa 

queda da produção da indústria aos efeitos da crise econômica mundial sobre as 

exportações de produtos manufaturados. Nesse contexto, teria sido impossível 

impedir o colapso da produção industrial por intermédio de medidas de política 

econômica, mais especificamente por intermédio de uma redução forte da taxa de 

juros no final de 2008. Por outro lado, a forte desvalorização da taxa de câmbio 

ocorrida entre outubro e dezembro do ano passado justificaria uma atitude mais 
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prudente por parte da autoridade monetária com respeito ao início do ciclo de 

redução da taxa básica de juros. Com efeito, argumenta-se que o repasse do câmbio 

para os preços poderia por em risco a obtenção da meta de inflação para o ano de 

2010, de tal forma que o compromisso com a obtenção da meta inflacionária não só 

impediria a redução da taxa de juros, como ainda poderia levar o Banco Central do 

Brasil a ter que aumentar a taxa básica de juros para conter o “efeito pass-through”. 

 Esse raciocínio, no entanto, desconsidera dois elementos fundamentais no caso 

brasileiro. Em primeiro lugar, a crise econômica mundial chegou ao Brasil em 

função da “evaporação de crédito” induzida pelos grandes prejuízos que as empresas 

exportadoras brasileiras tiveram com as operações de derivativos cambiais. Com 

efeito, o Bank of International Settlements (BIS) estima que os prejuízos 

acumulados com essas operações alcançaram a cifra de US$ 25 bilhões, ou seja, 

quase 2% do PIB brasileiro (Valor Econômico, 08/06/2009). O aumento do risco de 

contra-parte decorrente dos prejuízos com os derivativos de câmbio levou os bancos 

brasileiros a reduzir as suas operações de crédito, o que atuou no sentido de 

aumentar de forma significativa o spread bancário.  Esse “choque de crédito” teve 

por efeito a redução da produção industrial em função, não tanto da queda da 

demanda por produtos manufaturados, mas da incapacidade das empresas de obter 

crédito no volume e nas condições necessárias para manter o nível de produção
1
.  

A queda das exportações de manufaturados certamente agravou esse quadro, 

mas não foi o grande fator responsável pela contração da produção industrial 

verificada no final de 2008. Com efeito, conforme podemos verificar no Gráfico 1 

abaixo, as exportações de manufaturados apresentaram uma queda de 20% entre 

setembro e dezembro de 2008 e uma outra queda de cerca de 37,5% entre dezembro 

de 2008 e fevereiro de 2009. Esses números mostram que a queda mais forte das 

exportações de manufaturados ocorreu depois da queda mais pronunciada da 

produção industrial. Dessa forma, as causas da forte queda da produção industrial no 

ultimo trimestre de 2008 são de natureza eminentemente financeira.  

Em segundo lugar, o saber convencional desconsidera o fato de que antes da 

erupção da crise internacional sobre a economia brasileira já estava em curso um 

processo de deflação dos preços das commodities no mercado internacional; o qual 

                                                           
1
 A argumentação aqui apresentada é bastante similar à análise feita por Bernanke (2000) a respeito dos 

efeitos não-monetários da crise financeira de 1929 na propagação da Grande Depressão.  
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atuaria no sentido de contra-restar a influência sobre os preços domésticos de uma 

desvalorização da taxa nominal de câmbio. Dessa forma, os temores de que uma 

redução da taxa de juros no final de 2008 poderia comprometer a obtenção da meta 

de inflação em 2009 são, no melhor dos casos, altamente exagerados.  

Nesse contexto, a desconsideração do caráter eminentemente financeiro (via 

crédito bancário) da crise que se abateu sobre a economia brasileira no final de 2008 

pode ter levado o Banco Central do Brasil a fazer um julgamento equivocado a 

respeito da necessidade de uma redução rápida e forte da taxa de juros. Com efeito, 

iremos argumentar ao longo do presente artigo que os modelos de previsão 

utilizados pela autoridade monetária brasileira, ao desconsiderarem o assim 

chamado “canal do crédito”, podem ter induzido a diretoria do Copom não só a 

avaliar de maneira equivocada o timing e a magnitude do efeito de uma redução 

forte da taxa de juros sobre a produção industrial; como ainda pode tê-los induzido a 

sobre-estimar o impacto da desvalorização do câmbio sobre os preços.  Daqui se 

segue que o uso de modelos inadequados pode ter retardado o ciclo de redução da 

taxa básica de juros e levado o BCB a optar por uma estratégia gradualista ao invés 

de um “tratamento de choque”.   
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                            Fonte: IPEADATA. Elaboração Própria.  
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O Banco Central do Brasil errou, e muito, na condução da política monetária nos 

primeiros meses da crise. A insistência em manter os juros inalterados nas reuniões 

de outubro e dezembro do Copom permitiu a ocorrência de uma queda bastante forte 

na liquidez do sistema bancário brasileiro, reforçando assim o fenômeno da 

evaporação do crédito, o qual teve um papel decisivo na queda da produção 

industrial.  A liberação parcial dos depósitos compulsórios em novembro e 

dezembro não foi eficaz em restaurar as reservas do sistema bancário face à 

contração da base monetária induzida pela venda não-esterelizada de reservas 

internacionais durante esse período. O Banco Central do Brasil tentou fazer o que 

era aritméticamente impossível: restaurar as reservas do setor bancário como um 

todo num contexto no qual os juros eram mantidos inalterados e a autoridade 

monetária vendia dólares no mercado à vista para conter a elevação da taxa nominal 

de câmbio. Os efeitos dessa “trindade impossível” se mostraram devastadores: a 

liquidez do setor bancário foi reduzida, o crédito desapareceu e a produção 

industrial despencou.  

Se o Banco Central do Brasil tivesse feito uma redução forte da taxa de juros na 

reunião de outubro de 2008 do Copom, então é possível que os efeitos da crise 

internacional sobre a economia brasileira fossem significativamente menores. Mais 

concretamente, iremos argumentar com base numa série de procedimentos 

econométricos que uma redução de 4 p.p da selic na reunião de outubro poderia ter 

reduzido de forma bastante significativa a queda da produção industrial nos dez 

meses seguintes. Dessa forma, a política gradualista adotada pelo Banco Central do 

Brasil a partir de janeiro de 2009 não só foi iniciada “muito tarde” como também 

não foi a resposta adequada a crise. A política mais adequada nesse contexto teria 

sido a realização de um “choque monetário” no qual o Banco Central realizasse, de 

uma vez só, parte relevante do ajuste necessário da taxa de juros.  

 

2. A Chegada da Crise no Brasil e os Equívocos do Banco Central
2
.       

 

No último trimestre de 2008 e nos primeiros meses de 2009, os efeitos da crise 

financeira internacional atingiram fortemente a economia brasileira. Se nos Estados 

                                                           
2
 Essa seção baseia-se largamente em Oreiro, Basilio e Souza (2009).  
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Unidos a crise financeira teve sua origem no estouro de uma bolha especulativa no 

mercado imobiliário, alimentada principalmente, mas não unicamente, pelas assim 

chamadas hipotecas sub-prime; no Brasil a crise financeira teve sua origem no estouro 

de uma bolha especulativa no mercado de câmbio após a falência do Lehman Brothers e 

nas sucessivas imperícias do Banco Central. Isso porque, a rápida e desordenada 

desvalorização do câmbio nominal após a falência do Lehman Brothers provocou 

efeitos desestabilizadores sobre a economia brasileira. Diversas empresas do setor 

produtivo, principalmente as empresas exportadoras, amargaram prejuízos bastante 

significativos com a desvalorização do real.  

 As empresas exportadoras realizaram excessivamente operações de target 

forward, realizando uma dupla aposta na apreciação cambial. Na primeira aposta, elas 

venderam dólar aos bancos por intermédio de um instrumento chamado forward. Em 

outras palavras, nesta operação as empresas realizam uma operação clássica de venda de 

dólar no mercado a termo, apostando na apreciação cambial com o objetivo de ganhar 

os juros da operação, recebendo, portanto, uma receita financeira. Outra possibilidade 

de ganho financeiro para as empresas advinha das operações de swap cambial reverso 

realizadas pelo Banco Central, operações essas que, na prática, conferiam às empresas 

cupom cambial no caso de queda do dólar. Essas duas operações, em si, não 

representam elevada exposição cambial se casadas com a receita em dólar que as 

empresas obtêm com as exportações. Já em uma operação de target forward, uma 

segunda operação sucede a venda a termo. As empresas vendem novamente dólar para 

os bancos no mercado futuro por intermédio da venda de opções de compra a 

descoberto, conferindo aos bancos o direito de comprar dólar no futuro a um preço pré-

estabelecido.  

Essas operações altamente especulativas no mercado de câmbio tinham por 

objetivo compensar as perdas que as empresas exportadoras estavam tendo com a forte 

sobre-valorização da taxa de câmbio no período 2005-2007. Com efeito, como mostra o 

Gráfico 2 abaixo, no terceiro trimestre de 2007 a taxa real efetiva de câmbio 

apresentava uma sobre-valorização de cerca de 25% com respeito ao valor de 

“equilíbrio” da referida taxa.  
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Gráfico 2 – Taxas de Câmbio Efetiva Real e Taxa de Câmbio de Equilíbrio (índice 

- média de 2000=100) 
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            Fonte: Oreiro et alli (2008).  

 

Nesse contexto constata-se o primeiro erro do Banco Central. Ao invés de 

utilizar o expediente de controle de entrada de capitais para evitar a excessiva 

apreciação cambial e, dessa forma, exercer o seu papel de regulador de mercado, o BCB 

optou por utilizar um instrumento financeiro exótico (o swap cambial reverso) que só 

aumentou a fragilidade financeira do setor privado da economia, ao induzir as empresas 

a se envolverem em operações altamente especulativas no mercado de câmbio.   

A forte apreciação da taxa nominal de câmbio após a falência do Lehman 

Brothers não foi resultado de uma fuga de capitais do país ou da “secagem” das linhas 

de crédito internacionais; mas foi a conseqüência do aumento da demanda por 

residentes domésticos por moeda americana para fazer frente aos compromissos 

assumidos com os contratos de derivativos de câmbio. Com efeito, segundo dados do 

próprio Banco Central, de janeiro a agosto de 2008, o fluxo de dólares para o país foi 

positivo em US$ 14,38 bilhões. Somente nos nove primeiros dias de outubro de 2008, o 

saldo cambial foi positivo em US$ 1,604 bilhão de dólares, resultado de um saldo 

positivo nas operações comerciais de US$ 1,304 bilhão de dólares e de um saldo, 

também positivo, de US$ 299 milhões nas transações financeiras. Frente a estes dados, 

podemos afirmar que nos primeiros meses da crise (agosto a outubro de 2008) não 

ocorreu fuga de capitais do país. O que se evidenciou foi uma enorme demanda das 

empresas brasileiras por dólar com o objetivo de honrar as posições assumidas no 

mercado cambial. Conforme podemos visualizar no Gráfico 3 abaixo, entre setembro e 
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outubro de 2008, a taxa nominal de câmbio sofre uma forte depreciação apesar do saldo 

cambial positivo, superior a US$ 2 bilhões. Essa dinâmica da taxa de câmbio e do saldo 

cambial aponta claramente para a ocorrência de uma forte demanda de residentes 

domésticos pela moeda norte-americana no mercado à vista de câmbio.  

 

Gráfico 3 - Evolução da Taxa Nominal de Câmbio e do Saldo Cambial (Set/08-

Mar/09) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

O mecanismo por trás desta depreciação é extremamente perverso. Se 

imaginarmos que existe um continuum de opções de venda no mercado, à medida que o 

dólar se deprecia, novas empresas são obrigadas a comprar dólar no mercado à vista 

para cumprir os contratos de venda de opções a descoberto, exercendo forte pressão na 

demanda por dólares. Como o Banco Central não exerceu – a tempo – o papel de 

regulador do sistema monetário por intermédio de vendas de dólar no mercado com 

vistas a conter o processo de escalada das cotações, os bancos exerceram o direito de 

compra da moeda americana, pressionando ainda mais a alta do dólar. Este processo só 

arrefeceu com a volta dos leilões de moeda estrangeira. O Banco Central, portanto, se 

comportou como um banco privado, ao invés de exercer o seu papel de regulador do 

mercado de câmbio. Tanto é verdade que BCB evidenciou um ganho de US$ 6,507 

bilhões, somente em setembro de 2008, em operações com derivativos cambiais, 

enquanto que empresas como Aracruz e Sadia sofreram pesadas perdas como essas 
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operações. Isto significa uma transferência não-desprezível de riqueza financeira da 

sociedade, em particular das empresas, para o Governo.  

Como resultado desses prejuízos ocorreu um aumento significativo do risco de 

crédito das empresas do setor produtivo. Tal situação, agravada pelo clima de incerteza 

originado pela crise financeira internacional, fez com que os bancos brasileiros 

reduzissem de forma significativa o crédito, principalmente o crédito ao financiamento 

do capital de giro das empresas e ao financiamento de bens de consumo duráveis, como 

automóveis, por exemplo.  Essa contração do crédito resultou num aumento 

significativo do spread bancário, tal como podemos visualizar no Gráfico 4 abaixo.  

 

Gráfico 4 - Evolução do Spread Bancário - geral (% a.a.) 

                 
 Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Em setembro e outubro de 2008, verificamos o segundo erro do Banco Central 

decorrente da sua incapacidade de perceber a assim chamada “aritmética monetária 

impossível”, ou seja, a impossibilidade contábil de se obter simultaneamente a 

restauração da liquidez do setor bancário e a estabilização da taxa nominal de câmbio 

num contexto no qual a taxa básica de juros era mantida inalterada.  

Já foi visto que a forte depreciação do câmbio no final de setembro e início de 

outubro, e as grandes perdas com derivativos cambiais proporcionadas pela mesma, 

aumentaram o risco de crédito das empresas do setor produtivo. A reação natural dos 

bancos – como de qualquer agente econômico – a um aumento do risco é aumentar a 

preferência pela liquidez, ou seja, a posse de ativos facilmente conversíveis em meio de 

pagamento. No caso dos bancos, os ativos facilmente conversíveis em meio de 
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pagamento são as reservas bancárias. Dessa forma, se verificou um movimento 

simultâneo de contração do crédito e aumento das reservas voluntárias do sistema 

bancário, as quais passaram de R$ 39.323 mil em setembro para R$ 40.134 mil em 

outubro, ou seja, um aumento de 2% em apenas um mês!  

 O Banco Central decidiu lidar com o problema do aumento da preferência pela 

liquidez dos bancos por intermédio da liberação parcial dos depósitos compulsórios. Em 

setembro o valor das reservas compulsórias era de R$ 117.971 mil. Esse valor foi 

reduzido para R$ 96.923 mil em outubro. Ou seja, o Banco Central liberou mais de R$ 

20.000 mil para o sistema bancário como um todo. A intenção do Banco Central com 

essa política era incentivar os bancos comerciais a retomar os níveis de empréstimos 

prevalecentes anteriormente ao agravamento da crise financeira por intermédio de um 

aumento significativo da liquidez do sistema bancário brasileiro.  

 Essa política poderia ter sido bem sucedida em aumentar a liquidez do sistema 

bancário brasileiro desde que houvesse sido acompanhada por uma redução da taxa de 

juros. Isso porque do ponto de vista do sistema bancário como um todo, as reservas 

bancárias totais (voluntárias + compulsórias) só podem aumentar se o Banco Central 

aumentar o valor do seu ativo, basicamente constituído por reservas internacionais e 

títulos públicos
3
. Sendo assim, quando o Banco Central compra títulos públicos no 

mercado secundário (ou dólares no mercado à vista de câmbio), ele aumenta a base 

monetária, o que permite aos bancos aumentar o valor total de suas reservas livres para 

a concessão de crédito. Mas a contra-partida dessa operação é um aumento do dinheiro 

total em circulação, o que tem como conseqüência uma queda da taxa de juros.  Daqui 

se segue que para aumentar as reservas do sistema bancário como um todo não basta 

liberar os compulsórios, é preciso expandir a base monetária, o que só é possível por 

intermédio de uma redução da taxa básica de juros.  

 O esquecimento deste princípio elementar de economia monetária e financeira 

por parte do Banco Central não resultou apenas na incapacidade das medidas de 

liberação dos compulsórios em aumentar os níveis de liquidez do sistema bancário, 

como ainda, e mais grave, acabou por conduzir a um problema de destruição de 

liquidez. Com efeito, as reservas bancárias totais (voluntárias + compulsórias) 

totalizavam R$ 157.294 mil em setembro de 2008. No mês seguinte as reservas haviam 

caído para R$ 137.057 mil, ou seja, uma queda de 12,86% em apenas um mês!!! A 

                                                           
3
 Ver Carvalho et alli (2000) 
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liquidez do sistema bancário brasileiro se reduziu drasticamente num espaço curto de 

tempo. Essa queda da liquidez do sistema bancário foi decorrência da realização de 

operações não-esterelizadas de venda de reservas internacionais no mercado à vista de 

câmbio a partir de outubro de 2008 (Gráfico 5), as quais tinham por objetivo estabilizar 

a taxa nominal de câmbio. Toda a vez que o Banco Central vende reservas no mercado à 

vista de câmbio, ele produz uma contração da base monetária. Para evitar a contração da 

base, o Banco Central deve realizar, na sequência, uma operação de compra de títulos 

públicos no mercado secundário para recriar a liquidez destruída com a primeira 

operação. O problema é que o Banco Central não realizou essa segunda operação na 

magnitude necessária para evitar uma contração da base monetária, pois as reservas 

bancárias apresentaram uma nítida tendência de queda no período compreendido entre 

outubro de 2008 e janeiro de 2009 como mostra o Gráfico 6 abaixo.   

 

Gráfico 5 - Evolução das Reservas Internacionais - Critério de Caixa 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Gráfico 6 - Evolução dos Depósitos Compulsórios e das Reservas Bancárias no 

Brasil (2008.01 - 2009.01) 

 

Fonte: IPEADATA. Elaboração dos autores.  

 

Nesse contexto de queda abrupta da liquidez do sistema bancário, como se 

poderia esperar uma retomada do crédito por parte dos bancos comerciais?  A reação 

dos bancos a esse quadro foi exatamente o que se esperava deles com base nos 

princípios elementares de economia monetária, ou seja, a retração do crédito.  

 A contração do crédito bancário, juntamente com o efeito adverso que a política 

monetária restritiva provoca nas expectativas dos agentes, teve efeitos catastróficos 

sobre a trajetória de crescimento da produção industrial. Conforme podemos observar 

no Gráfico 7 abaixo, a produção industrial apresentou um recuo de cerca de 2% em 

outubro, 7% em novembro e mais de 12% em dezembro relativamente aos valores 

prevalecentes nos mesmos meses de 2007. 
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Gráfico 7 - Variação da Produção Industrial (geral - série dessasonalizada) 

 
    Fonte: IPEADATA. Elaboração dos autores.  

  

Embora esses dados só tenham sido revelados em janeiro de 2009, é licito supor 

que o Banco Central tivesse acesso a uma prévia dos mesmos no início de dezembro 

quando foi realizada a ultima reunião do COPOM de 2008. No entanto, ao invés de 

iniciar um movimento rápido de redução da taxa de juros, com o objetivo de minimizar 

os efeitos da crise financeira sobre o crescimento da economia brasileira em 2009, o 

COPOM decidiu manter os juros inalterados em 13,75% a.a, com base no argumento de 

que ainda existiam no horizonte chances de uma aceleração da inflação devido ao 

repasse do câmbio para os preços !!! Este foi o terceiro erro do Banco Central. Desde 

outubro de 2008, as expectativas de inflação, apuradas pelo próprio boletim Focus do 

Banco Central, vem sendo continuamente revistas para baixo. Os dados disponíveis no 

início de 2009 mostravam que a inflação podia ficar abaixo do centro da meta de 4,5%. 

Isso mostra que o Banco Central errou sistematicamente nas suas avaliações acerca do 

impacto da crise financeira sobre o crescimento da economia brasileira.  

 Na reunião do Copom realizada em janeiro de 2009, o Banco Central do Brasil 

finalmente reduziu a taxa de juros em um ponto percentual. Ao decidir pela redução em 

um ponto percentual na taxa básica de juros, o Comitê de Política Monetária do Banco 

Central reconheceu, ainda que de maneira implícita, que errou em dezembro de 2008, 

quando manteve a taxa em 13,75% anuais.  É importante lembrar que poucos dias antes 

da falência do Lehamn Brothers, o Banco Central do Brasil havia aumentado a taxa 

básica de juros de 13% para 13.75% a.a. Já naquela época o desabamento dos preços 

das commodities (Gráfico 8), iniciado dois meses antes da falência do Lehman Brothers, 

indicava que o efeito da desvalorização cambial sobre a inflação seria pequeno ou nulo, 
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mas o Banco Central do Brasil insistiu na rota de aperto monetário. Como conseqüência 

do erro cometido em setembro, o Banco Central do Brasil ficou moralmente 

impossibilitado de reduzir a taxa nas reuniões de outubro e dezembro, embora os dados 

disponíveis indicassem claramente a necessidade de fazê-lo. A persistência no erro de 

avaliação fez com que a taxa básica de juros permanecesse num patamar 

injustificadamente elevado para um contexto de crise de liquidez, evaporação do crédito 

e desaceleração do crescimento da economia mundial.  

 

Gráfico 8 - Evolução dos Preços Internacionais de cinco commodities (2007/12-

2008/12 

 

Fonte: IPEADATA. Elaboração dos autores.  

  

Os erros de avaliação da crise e resposta a mesma por parte do Banco Central do 

Brasil são, no entanto, reflexo mais geral da excessiva rigidez do regime de metas de 

inflação do Brasil. Essa excessiva rigidez se demonstra de forma clara no fato do Banco 

Central do Brasil se comportar de forma assimétrica com respeito aos riscos de 

perda da meta e de queda do nível de atividade. Em dezembro, e mesmo em outubro 

de 2008, o balanceamento de riscos entre inflação e recessão já indicava claramente que 

o risco de desaceleração súbita do nível de atividade era muito maior do que o de perda 

da meta (central) de inflação. Assim o Banco Central poderia ter reduzido os juros já na 

reunião de outubro. Mas preferiu  “esperar para ver” novos índices de queda do nível de 

atividade. Acontece que “esperar para ver” não é nem uma boa política no que se refere 

ao controle da inflação e tão pouco no que se refere a estabilização do nível de 
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atividade, o qual faz parte da função objetivo de um policy maker, mesmo no regime de 

metas de inflação
4
. A autoridade monetária deve se antecipar aos movimentos da 

inflação e do nível de atividade de forma a minimizar a volatilidade da taxa de juros e 

assim aumentar o bem-estar para a sociedade
5
. No entanto, o Banco Central do Brasil 

sempre age de forma antecipada com respeito aos riscos de perda da meta, mas “prefere 

esperar para ver” se a economia vai entrar em recessão ou não. Isso mostra uma rigidez 

excessiva do Regime de Metas de Inflação (RMI) no Brasil, rigidez essa que se revela 

numa baixa preocupação com os efeitos da política monetária sobre o nível de atividade 

econômica.  

 Essa excessiva rigidez do RMI brasileiro contrasta fortemente com a atuação do 

FED, sob a presidência de Ben Bernanke, no sentido de lidar com a crise financeira. 

Com efeito, já em 2007 o FED iniciou um ciclo de forte redução da taxa básica de juros 

mesmo num contexto no qual ainda existiam temores quanto a aceleração inflacionária 

devido ao comportamento do preço do petróleo e das commodities. Esse relaxamento 

monetário se justificou com base na avaliação de que a crise financeira internacional 

havia mudado o balanceamento de riscos entre inflação e desaceleração do ritmo de 

crescimento da economia americana em prol deste último. Verificamos assim que o 

FED atuou de forma muito mais flexível do que o Banco Central do Brasil no que se 

refere a condução da política monetária num contexto de crise financeira internacional.  

3. O canal do crédito e os efeitos da política monetária 

Na seção anterior vimos que a forte depreciação do câmbio no final de setembro 

e início de outubro de 2008, e as grandes perdas com derivativos cambiais 

proporcionadas pela mesma, aumentaram o risco de crédito das empresas do setor 

produtivo. A reação dos bancos a esse aumento do risco foi uma maior preferência pela 

liquidez, ou seja, a posse de ativos facilmente conversíveis em meio de pagamento, o 

que implicou a contração do crédito e aumento das reservas voluntárias do sistema 

bancário. 

Portanto, o problema dos derivativos de câmbio gerou uma "evaporação do 

crédito" a qual produziu: (i) uma forte elevação dos spreads bancários e (ii) uma 

redução significativa do crédito para as pequenas e médias empresas. Esses efeitos se 

somaram ao efeito de contração sobre a base monetária das operações não-esterelizadas 

                                                           
4
 A esse respeito ver Blinder (1999).  

5
 Sobre o funcionamento da política monetária ótima ver Gali (2008) 
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de venda de câmbio no mercado a vista em outubro e novembro, o que produziu uma 

queda da base monetária, acentuando assim a restrição de liquidez do sistema. 

Essa contração do crédito bancário, juntamente com o feito adverso que a 

política monetária restritiva provocou nas expectativas dos agentes, teve efeitos bastante 

significativos sobre a trajetória da produção industrial. 

Frente a esse quadro, a pergunta que se coloca é porque o Banco Central do 

Brasil levou quase três meses desde a falência do Lehman Brothers para iniciar o ciclo 

de redução da taxa básica de juros? Mais ainda, por que razão o Copom decidiu por um 

aumento da taxa básica de juros na reunião de setembro de 2008 poucos dias antes do 

estouro da crise no Brasil? Com efeito, o Brasil foi possivelmente o único país do 

mundo que ao ser atingido pela crise econômica mundial estava iniciando um ciclo de 

elevação da taxa básica de juros.  No que se refere ao tempo de resposta do Banco 

Central a crise, deve-se observar que não faltaram vozes entre os economistas 

acadêmicos e no meio político conclamando o Copom a reduzir rapidamente a taxa de 

juros face ao cenário de crise de liquidez e de crédito que a economia brasileira 

vivenciou no último trimestre de 2008. Na verdade, no final de 2008 o Banco Central do 

Brasil parecia viver num mundo a parte do resto da sociedade brasileira, relutando em 

iniciar o ciclo de corte da Selic apesar das crescentes críticas a condução da política 

monetária por parte de diversos segmentos da sociedade brasileira. A esse respeito é 

particularmente ilustrativo o artigo que o governador de São Paulo, José Serra, publicou 

no jornal O Globo em 26 de janeiro de 2009. Nesse artigo, o Governador Serra afirma 

que:  

 

“Nada mais fora de lugar, no mundo de hoje, do que o ar de paisagem em relação à 

economia real. O choque de realidade veio em janeiro, com os dados sobre um colapso 

do emprego no Brasil: 655 mil postos de trabalho foram fechados no mês passado. O 

emprego já estava desabando quando a ata da reunião de dezembro do Copom, o 

Comitê de Política Monetária do Banco Central, concluiu que os juros deveriam cair. 

Seus integrantes, contudo, decidiram não fazer nada porque não havia acordo! Apenas 

em janeiro, depois do desastre, o Copom baixou em um ponto percentual a Selic, a taxa 

de juros básica da economia. Melhor do que nada, e cabe aplaudir a decisão. Mas é 

muito pouco, muito tarde” (Serra, 2009). 

 

No que se segue iremos argumentar que uma possível explicação para a demora 

do Banco Central do Brasil em iniciar o ciclo de redução da taxa básica de juros está 

relacionada com os modelos de previsão que a autoridade monetária brasileira utiliza 

para avaliar os efeitos da política monetária. Mais especificamente, iremos argumentar, 
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com base na análise dos modelos econométricos que foram construídos na fase de 

implementação do regime de metas de inflação no Brasil, que os referidos modelos não 

só tendem a sub-estimar a importância do canal do crédito na avaliação dos efeitos da 

política monetária como também tendem a super-estimar o impacto da depreciação do 

câmbio nominal sobre a taxa de inflação. Essas deficiências dos modelos de previsão do 

Banco Central do Brasil se explicam, por sua vez, pelo fato de que na literatura 

brasileira sobre os mecanismos de transmissão da política monetária se construiu, ao 

menos até 2002, um consenso (que hoje sabemos equivocado) de que o canal do crédito 

seria relativamente pouco importante na explicação dos efeitos de mudanças da taxa 

básica de juros sobre o produto real e sobre a taxa de inflação
6
. Dessa forma, a 

autoridade monetária brasileira passou a ter uma preocupação “excessiva” com questões 

como “credibilidade” e “efeito pass-through”, dando pouca importância aos eventos 

ocorridos na esfera financeira da economia.    

Sendo assim, a autoridade monetária pode ter sido induzida a um “excesso de 

conservadorismo” na política de fixação da taxa básica de juros uma vez que os seus 

modelos de previsão podem ter produzido entre os membros do Copom a avaliação 

equivocada de que uma redução “prematura” da taxa de juros não só não seria capaz de 

impedir ou reduzir significativamente a contração da produção industrial ocorrida no 

final de 2008; como ainda poderia gerar um efeito colateral indesejado na forma de uma 

elevação da taxa de inflação para além da meta definida pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

3.1 Uma avaliação do modelo estrutural do BCB 

A literatura sobre os canais de transmissão da política monetária aponta as 

seguintes formas pelas quais variações na taxa básica de juros afetam o nível geral de 

preços, quais sejam: taxa de juros (instrumento da política monetária); taxa de câmbio; 

demanda agregada; preços dos ativos; expectativas dos agentes econômicos; crédito e 

agregados monetários; salários e riqueza. 

Para construir seu modelo estrutural, as pesquisas do BCB, mais 

especificamente, o artigo referente à implantação do regime de metas de inflação no 

Brasil desenvolvido por Bogdanski, Tombini e Werlang (2000), considera algumas 

características a cerca do funcionamento da economia Brasileira, que serão sumariadas a 

                                                           
6
 Após 2002, no entanto, surgiram diversos trabalhos acadêmicos mostrando a importância do “canal do 

crédito” na transmissão da política monetária no Brasil. Esse ponto será adequadamente desenvolvido na 

sub-seção 3.2.  
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seguir. 

Uma primeira observação apontada pelos autores se reflete ao timing de resposta 

da taxa de juros sobre a inflação. Segundo o modelo do BCB, a taxa de juros afeta o 

consumo dos bens duráveis e o investimento com a defasagem de 3 a 6 meses, sendo 

que o gap do produto leva ainda mais três meses para afetar a inflação. Portanto, o 

mecanismo de transmissão da política monetária via demanda agregada leva de seis a 

nove meses para operar. 

Além disso, os autores consideram que a taxa de juros afeta 

contemporaneamente a taxa de câmbio e, em conseqüência, a taxa de inflação dos 

produtos importados. 

Por fim, os autores destacam que a importância do canal do crédito como 

mecanismo de transmissão da política monetária pode ser negligenciada. 

O modelo básico pode ser sintetizado pela Figura 1. 

Figura 1 – Diagrama do modelo estrutural do BCB 

 

                   Fonte: Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) 

 

Segundo o diagrama do modelo, o produto é determinado pela curva IS, que 

segue a seguinte especificação: 

0 1 1 2 2 3 1

h

t t t t th h h r                      (1) 

Sendo: 

 h – log do gap do produto; r – log da taxa de juros real;  
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 – um choque de demanda 

Além de excluir o canal do crédito, os autores ressaltam que também a taxa de 

câmbio não foi significativa em seu modelo, o que é conseqüência do reduzido peso 

relativo das exportações líquidas comparado aos demais componentes da demanda 

agregada.   

Os autores sugerem que é possível ainda incluir um componente fiscal e 

reescrever a equação (1) como: 

 

0 1 1 2 2 3 1 4 1

h

t t t t t th h h r pr                (2) 

Sendo pr o log superávit primário em percentual do PIB 

A estimativa do gap do produto é feita pela diferença do produto atual em 

relação ao produto potencial, sendo este último a tendência do PIB calculado segundo o 

filtro Hodrick-Prescott. A dificuldade envolvendo o uso do hiato do produto é que o 

produto potencial não é facilmente mensurável e tampouco há estatísticas oficiais 

disponíveis, sendo necessário calculá-lo. Além disso, como o “produto potencial” nada 

mais é do que uma extrapolação estatística a partir de uma série temporal de dados 

referentes ao “produto efetivo” segue-se que nos deparamos com o problema da 

endogenidade do produto potencial; ou seja, com o fato de que as estimativas a respeito 

do produto potencial se baseiam no histórico do produto efetivo, de forma que políticas 

de expansão de demanda agregada que aumentem o produto efetivo por um sequência 

de períodos irão produzir inexoravelmente um aumento do valor estimado do produto 

potencial.  

 

3.2 Estudos empíricos sobre o canal do crédito no Brasil pós-Plano Real
7
.  

 

O artigo de Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) apresenta que a 

implementação do regime de metas de inflação (inflation targeting) no Brasil, em julho 

de 1999, impulsionou a construção de um modelo macroeconômico estrutural para 

compreender os canais de transmissão da política monetária. 

Os canais estudados foram o da taxa de juros, taxa de câmbio, demanda 

agregada, preços de ativos, expectativas, crédito e agregados monetários, salários e 

                                                           
7
 Esta seção baseia-se largamente em Fonseca (2009).  
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riquezas. De acordo com as características macroeconômicas da economia brasileira, o 

estudo realizado por Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) chegou às seguintes 

conclusões: 

i) Modificações na taxa de juros afetam o consumo de bens duráveis e o 

investimento num período ente 3 e 6 meses, após ocorrida a mudança. A diferença entre 

o produto efetivo e o produto potencial (output gap) faz com que se adicione 3 meses 

para que a mudança atinja a inflação. Somando os efeitos, a transmissão da política 

monetária através da demanda agregada leva entre 6 e 9 meses para operar por 

completo. De acordo com a definição dos canais de transmissão, a simulação do modelo 

demonstra a transmissão via canal da taxa de juros; 

ii) Através do canal direto, mudanças na taxa de juros nominais no período 

afetam a taxa de câmbio nominal no mesmo período e, por conseqüência, a taxa de 

inflação, pelo efeito de aumento nos bens importados. Mais uma vez, de acordo com as 

definições anteriores, o canal operante não é o canal direto, mas sim o canal da taxa de 

câmbio; 

iii) Dadas as restrições de crédito e de política monetária implementadas com o 

Plano Real, o mecanismo do crédito não tem operado, e sua importância em termos dos 

impactos adicionais do canal da taxa de juros sobre a inflação tem sido negligenciado. 

Portanto, o canal do crédito não é efetivo na transmissão, o que leva a pensar que os 

bancos fornecem crédito para financiamento do consumo de duráveis e para o 

investimento sem considerar os problemas de informação assimétrica, ou que estes 

gastos ocorrem sem a intermediação do crédito bancário. 

O modelo para avaliação do mecanismo de transmissão da política monetária 

desenvolvido por Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) passou a fazer parte dos 

relatórios de inflação publicados a partir de junho de 1999. Ao analisar o relatório de 

inflação de março de 2000, Carneiro (2000) realiza uma crítica do modelo e de suas 

conclusões para permear a tomada de decisões do Banco Central. 

O primeiro ponto que Carneiro (2000) chama a atenção é quanto ao modelo não 

permitir “uma visão mais concreta do papel da oferta de crédito na recomposição da 

demanda e, também, da capacidade de resposta da oferta de bens e serviços. Isso porque 

é da oferta de crédito que depende, em grande medida, o diagnóstico em torno das 

possibilidades de crescimento não-inflacionário nos próximos anos” (Carneiro, 2000, p. 

8). Para o autor, o relatório deixa uma incerteza quanto ao papel do crescimento veloz 
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do consumo e do investimento na recuperação da economia, pois acredita que o crédito 

pode ter efeito relevante sobre a durabilidade da recuperação e também sobre os 

impactos para a inflação e o déficit externo. Enfim, o crédito desempenha um papel 

importante para a transmissão da política monetária e, por isso, não considerar este 

mecanismo de transmissão faz com que a análise dos impactos da política monetária 

sobre a economia brasileira seja frágil. 

Um trabalho que teve como foco os mecanismos de transmissão da política 

monetária no Brasil foi o de Mendonça (2001). Segundo o autor, o Banco Central 

orienta parte das decisões pelos resultados obtidos da aplicação dos modelos estruturais 

desenvolvidos pelos técnicos, conforme destacado anteriormente. Para o autor, estes 

modelos consideram relevantes cinco mecanismos de transmissão: taxa de juros, taxa de 

câmbio, preço dos ativos, crédito e expectativas. 

Mendonça (2001) apenas apresenta o funcionamento do canal da taxa de juros, 

sem realizar observação quanto a sua atuação na economia brasileira. Quanto ao canal 

da taxa de câmbio, além de defini-lo, ainda destacou que este canal assumiu relevância 

para o Brasil a partir de 1999, com a flexibilização da taxa de câmbio. O autor salienta 

que este canal tem influência sobre o nível de preços por três caminhos: a) de forma 

direta, ao influenciar o preço dos bens tradeables; b) de forma indireta ao influenciar o 

preço das matérias-primas importadas utilizadas no processamento industrial; e c) na 

substituição de bens domésticos por similares importados ou vice-versa. 

Quanto ao canal de preços de ativos, Mendonça (2001) observa sua relevância 

para países como Estados Unidos e Inglaterra. Porém, para o Brasil, este mecanismo 

teria pouca relevância prática, devido à desprezível participação de consumidores no 

mercado acionário. 

Após definir o canal do crédito, o autor faz a seguinte observação: 

“Apesar de a literatura internacional dar atenção especial ao canal de crédito no estudo dos 

mecanismos de transmissão da política monetária, no caso brasileiro o canal de crédito 

desempenha papel secundário. A justificativa para sua menor expressão no cenário doméstico é 

resultado de três características básicas: i) elevado grau de incerteza; ii) a incidência de impostos 

sobre a intermediação financeira; e iii) elevadas alíquotas dos empréstimos compulsórios” 

(Mendonça, 2001, p. 71). 

 

Seguindo a mesma linha, Fernandes e Toro (2002) realizam uma estimação pelo 

modelo VAR Integrado para analisar os mecanismos monetários de transmissão na 

economia brasileira Pós-Plano Real. Os autores tratam os canais da taxa de juros e da 

taxa de câmbio como fundamentais para a compreensão da realidade brasileira ao longo 
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do processo de estabilização. Afirmam, ainda, que o processo de estabilização está 

recuperando paulatinamente os demais mecanismos de transmissão, como o canal do 

crédito e da riqueza. 

O modelo VAR utilizou as seguintes variáveis: oferta monetária, renda 

agregada, preços, reservas internacionais e taxas de juros de curto e longo prazo. O 

objetivo foi o de identificar como o mecanismo de transmissão monetária descreve as 

mudanças nos instrumentos de política monetária (excesso de moeda e taxa de juros de 

curto prazo) e afeta a dinâmica da economia via a taxa de juros de longo prazo, hiato do 

produto e a taxa de inflação. 

Os resultados empíricos de Fernandes e Toro (2002) sugerem que o modelo 

explica a maior parte da variação dos dados, uma vez que os coeficientes de 

determinação são elevados. A taxa Selic é a principal determinante das taxas do 

mercado e reage não somente ao choque de oferta monetário, mas também ao hiato do 

produto e a variações nas reservas internacionais. A conclusão do trabalho é que ao 

mesmo tempo em que as variações da taxa Selic influenciam as variáveis mencionadas 

anteriormente, mudanças nestas variáveis também direcionam os rumos da taxa Selic 

pela reação do Banco Central. Enfim, mudança na taxa Selic cria impactos na produção 

e nas reservas internacionais, mas o Banco Central, ao verificar aceleração no produto 

que possa gerar inflação, reage aumentando a taxa Selic, seguindo o mesmo rumo diante 

de uma queda das reservas internacionais. 

Os trabalhos apresentados até então, na maioria, destacam o canal da taxa de 

juros como o responsável pela transmissão da política monetária no Brasil, admitindo, 

desta forma, um papel secundário para o canal da taxa de câmbio e um papel quase que 

desprezível para o canal do crédito. Porém, conforme destaca Carneiro (2000), o 

crédito é importante para sustentar o nível de demanda de investimentos e de consumo 

de bens duráveis na economia.  

Em Carneiro, Salles & Wu (2003), o canal do crédito é analisado como 

mecanismo de transmissão da política monetária. Existem dificuldades em comprovar 

empiricamente a abordagem teórica destes mecanismos de transmissão. No Brasil, 

existem fatores adicionais que trazem certo pessimismo quanto à eficácia do mecanismo 

de transmissão via mercado de crédito: a alta inflação pré-real, que provocava uma 

volatilidade na taxa real de juros; a elevada variância da taxa real de juros pós-real e; a 

proporção crédito/PIB mantendo-se constante durante o período recente. 



23 

 

Para estruturar o argumento, o artigo parte para uma versão estilizada do canal 

do crédito, estimando uma equação de demanda por crédito. O crédito é necessário para 

o financiamento das empresas e tem seu custo relacionado ao nível da taxa básica de 

juros. A oferta de crédito depende da taxa básica de juros e da riqueza, sendo que o 

mercado financeiro ao desempenhar o papel de intermediário financeiro, trabalha 

também com avaliador do risco de crédito dos demandantes de empréstimos. A oferta 

de crédito depende do risco de inadimplência. As firmas demandam crédito para 

financiar estoque de capital. Por fim, os atores deste modelo são os consumidores, as 

firmas e os bancos. 

O artigo faz um tratamento da endogeneidade existente na relação do crédito 

com a taxa de juros, pois ao realizar a estimação não se tem claro se há obtenção da 

demanda ou oferta de crédito. Assim, partiu-se para a utilização de variáveis 

instrumentais para estimar a curva de demanda de crédito. Escolheu-se a renda agregada 

e a inadimplência por deslocarem a oferta de crédito. Estimou-se por Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), chegando a conclusão de que a taxa de juros real não 

afetaria o total de crédito observado, sendo os coeficientes estimados não significantes. 

A estimação pelo método dos Mínimos Quadrados Generalizados utilizando 

variáveis instrumentais: taxa de crescimento do PIB e inadimplência (nos registros no 

SPC) apresentou os seguintes resultados: 

- Taxa de juros real possui um efeito negativo sobre o crédito demandado pelas 

firmas, com 1% de significância; 

- Aumento de 1% na taxa de juros real reduz a demanda por crédito em R$10,3 

bilhões. 

As informações trimestrais do período amostral foram de 1995.1 a 2002.3, sendo 

a média total de crédito do sistema financeiro privado R$500 bilhões, o que demonstra 

que haveria uma queda de 2% na procura por financiamento. 

Souza Sobrinho (2002) tem por objetivo encontrar evidências empíricas para o 

banking lending channel, a partir da análise de dados agregados do mercado de crédito, 

para o período Pós-Plano Real. A hipótese central é que, além do impacto através do 

canal monetário ou do canal da taxa de juros, a política monetária também afeta a 

economia real via mercado de crédito. 

Assim, o autor busca comprovar a relevância do banking lending channel para o 

Brasil, por meio de testes econométricos. Ao apresentar a evidência, o autor coloca que 
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a política monetária deveria realizar melhor uso dos indicadores de crédito nas decisões 

de política (questão de eficácia), ainda deveria realizar uma avaliação criteriosa dos 

efeitos assimétricos da política sobre a economia real (questão de eficiência). 

As evidências empíricas realizadas por Souza Sobrinho (2002) para o Brasil 

podem ser assim resumidas. Os testes realizados com séries de tempo apresentam o 

problema da identificação, dificultando a separação entre os choques de demanda e de 

oferta por crédito. Os dados de cross-sections estão menos sujeitos ao problema anterior 

e são úteis para mostrar os efeitos diferenciados da política monetária. A pesquisa não 

conseguiu diferenciar claramente o banking lending do broad channel, afetando os 

encaminhamentos de política monetária. A queda do produto real provocada pela 

contração monetária é ineficiente, pois a maior parte do custo é suportada pelas firmas 

que supostamente possuem as oportunidades de investimentos mais lucrativas (firmas 

pequenas, jovens e com alta taxa de crescimento). 

As evidências empíricas para o Brasil são apresentadas em duas etapas: a 

primeira consiste em análise descritiva do mercado de crédito; a segunda apresenta 

diversos testes econométricos baseados na metodologia encontrada na literatura 

corrente, como Bernanke e Blinder (1992), Ramey (1993) e Hallsten (1999). 

O indicador de política monetária tomado por Souza Sobrinho (2002) é a taxa de 

juros overnight – Selic, equivalente a Federal Funds Rate dos Estados Unidos. O 

indicador do mercado de crédito consiste em duas séries quantitativas: 1) o credito total 

do sistema financeiro, que engloba o crédito com recursos livres, o crédito direcionado, 

os financiamentos de leasing e os empréstimos ao setor público; 2) crédito com recursos 

livres e a taxas pré-fixadas (crédito-pré), inclui apenas os empréstimos determinados 

pelas condições de mercado e, portanto, mais sensíveis aos choques de política 

monetária. Ainda como indicador do mercado de crédito são tomadas duas séries de 

preço: 1) a taxa média de juros sobre crédito com recursos livres; 2) o spread bancário 

médio, medido pela diferença entre a taxa média sobre empréstimos e a taxa Selic. 

Os indicadores do mercado monetário são: M1, títulos públicos federais 

(indexados a Selic) em poder do público e taxa swaps de seis a doze meses, que 

supostamente contêm informação sobre a estrutura a termo da taxa de juros. Os 

indicadores de atividade econômica são: o índice de produção industrial (geral) e 

índices desagregados tanto por categoria de uso, como por setores de atividade. 
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Todas as variáveis estão expressas em termos reais (IGP-DI) e no período 

mensal de outubro de 1996 a dezembro de 2001. As séries de quantidade foram 

ajustadas sazonalmente pelo método multiplicativo X-11 e expressas em logaritmo. 

Na análise descritiva o autor avaliou cinco fatos estilizados, verificando se as 

informações corroboram ou não a intensidade de ocorrência dos mesmos. 

O primeiro é quanto à razão crédito/PIB ser baixa, se comparada a outras 

economias. Souza Sobrinho (2002) afirma que as empresas brasileiras são pouco 

alavancadas em relação ao capital total, mas que, ao analisar a estrutura de dívida das 

empresas, percebeu-se que 45% do endividamento total é de divida bancária, percentual 

este bastante superior aos demais países. Desta forma, apesar da baixa relação 

crédito/PIB, as empresas são dependentes dos bancos no Brasil, sendo esta uma das 

condições necessárias para a operação do canal do crédito. 

O segundo fato estilizado é quanto a proporção crédito/PIB ter sido declinante 

nos últimos anos. De 35% do PIB em 1995, passou para 27% no final de 2001. O 

aumento da dívida público por emissão de títulos e as regras mais rígidas adotadas com 

base no acordo da Basiléia podem ter criado esta queda na relação crédito/PIB. Isto 

reduziria a importância do canal do crédito, porém, os testes econométricos indicam que 

mesmo neste ambiente o crédito desempenha um papel importante na transmissão da 

política monetária. 

O terceiro fato estilizado é sobre o spread bancário ser excessivamente elevado 

no Brasil, mesmo levando em conta a tendência de queda que se tem observado. No mês 

de pico durante o período de análise, os indivíduos chegaram a pagar 5,2% a.m., ou 

84% a.a., em termos reais. O autor coloca que um spread estruturalmente elevado tem 

implicações importantes para o mecanismo de transmissão monetária. 

O quanto fato estilizado é sobre a maturidade das operações de crédito ser curta. 

Souza Sobrinho (2002) expõe que 80% do volume de crédito-pré possuem prazo médio 

inferior a um ano, tendo média ponderada de 7,2 meses. Isto torna a reação do mercado 

de crédito e da economia real mais rápida a ocorrência de choques monetários. 

O quinto fato estilizado é que a relação entre política monetária, mercado de 

crédito e produto real parece se comportar no Brasil, de acordo com o previsto pela 

visão d crédito. Há uma relação inversa entre spread bancário médio e o crédito-pré e, 

ainda, uma relação positiva entre a taxa Selic e taxa média sobre empréstimos. O spread 

bancário demonstra uma relação negativa com o produto e positiva com o crédito. 
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O trabalho econométrico teve início com os testes de raiz unitária, sendo que o 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e de Phillips-Perron (PP) para a primeira diferença 

revelaram que todas as séries tornam-se estacionárias após uma diferenciação. 

Os testes de causalidade de Granger apresentaram as seguintes conclusões: 

i) A Selic provou ser um bom previsor do produto, de acordo com a 

literatura; 

ii) O agregado monetário praticamente não afeta o comportamento da 

atividade econômica; 

iii) O mercado de crédito carrega alguma informação sobre movimentos 

futuros do produto e, dependendo do modelo, ambos, o agregado e o 

custo do crédito (quando não-considerado conjuntamente com a Selic), 

ajudam a prever a atividade econômica; 

iv) O agregado monetário é a variável mais afetada pelo problema da 

endogeneidade, enquanto a evidência para os indicadores de crédito não 

é conclusiva; e 

v) Em geral, as taxas de juros e o crédito Granger causam o produto nos 

modelos mais parcimoniosos, confirmando o evidência de que a 

economia brasileira reage rapidamente aos choques macroeconômicos. 

Através do modelo VAR, Souza Sobrinho (2002) estimou as funções de resposta 

a impulso (FRIs) das variáveis de interesse. Foram especificados dois VARs diferentes, 

sendo o primeiro contendo o agregado de crédito e o spread bancário e o segundo 

contendo a produção industrial, taxa de inflação, M1, títulos públicos federais e a taxa 

Selic. A estimativa foi realizada em nível e em primeira diferença, com três e duas 

defasagens, respectivamente. 

As conclusões que podem ser tiradas das funções de resposta a impulso são: 

i) O produto real e o mercado de crédito reagem muito rapidamente aos 

choques monetários. A velocidade de reação está associada a uma 

importante característica do sistema bancário brasileiro, que é a curta 

maturidade dos contratos de empréstimos; 

ii) O comportamento dos títulos e dos indicadores de crédito mostra que 

os bancos brasileiros respondem às incertezas em suas fontes de 

recursos, adotando uma estratégia de alocação de portfólio mais 

conservadora: eles aumentam sua carteira de ativos líquidos (títulos) e 
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reduzem sua exposição a ativos ilíquidos (crédito). Tal comportamento 

sugere que a contração monetária induz a realocação do portfólio dos 

bancos em favor de títulos públicos, com conseqüente queda da oferta 

de crédito, elevação do spread bancário e contração do produto real. 

Esse resultado está em linha com algumas das previsões teóricas dos 

modelos de Bernanke e Blinder (1992), Hallsten (1999) e Chu e 

Nakane (2001). 

iii) O impacto da contração monetária sobre a economia real, por via do 

canal do crédito, é assimétrico, pois afeta com maior intensidade os 

setores intensivos em capital de giro, cuja dependência dos 

empréstimos bancários de curto prazo é relativamente maior. 

 

Para concluir, Souza Sobrinho (2002) sugeriu algumas implicações de política 

monetária que decorrem dos resultados apresentados no trabalho. O primeiro é sobre as 

políticas monetárias excessivamente contracionistas, pois se o spread responde às 

mudanças na taxa básica, uma política menos severa teria um impacto menor sobre o 

spread, reduzindo-o e mantendo sua eficácia. Outro ponto é que a política monetária, 

por existir o canal do crédito, consegue ser eficaz mesmo sem alterar significativamente 

as taxas de juros. 

O segundo ponto é que a contração monetária provoca efeitos assimétricos e 

ineficientes. Os setores intensivos em capital de giro (material de transporte, material 

elétrico e de comunicação, mecânica) em geral os mais dinâmicos, seriam os mais 

afetados por contrações monetárias. Portanto, a queda do produto agregado em boa 

parte se deve à contração da atividade econômica que eles experimentam. O contrário 

deve ocorrer com os setores tradicionais, pouco intensivos em capital e que produzem 

bens de consumo não-duráveis, como alimentos, bebidas e têxtil. Souza Sobrinho 

(2002) destaca, porém, que a análise empírica baseada em setores é insuficiente par 

acessar o grau de ineficiência da política monetária. Para tanto, seria preciso descer a 

um nível ainda maior de desagregação, até as empresas, e descobrir o impacto da 

política monetária sobre as firmas com as melhores oportunidades de lucro e de 

crescimento. Ainda assim, Souza Sobrinho (2002) coloca que a autoridade monetária 

precisa avaliar criteriosamente os efeitos assimétricos de suas ações de política. 
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Em suma, a literatura brasileira mais recente a respeito do mecanismo de 

transmissão da política monetária aponta para a importância do canal do crédito para a 

análise dos impactos de mudanças na taxa básica de juros sobre o nível de atividade 

econômica. Contudo, o modelo utilizado pelo BCB para a elaboração do regime de 

metas de inflação, bem como a literatura brasileira até 2001, simplesmente desconsidera 

a existência desse mecanismo. Provavelmente, essa desconsideração se originou do fato 

de que, até recentemente, a relação crédito/PIB no Brasil era bastante baixa para 

padrões internacionais.   

3.3 Um modelo VEC com o canal do crédito 

Nesta sub-seção iremos apresentar um modelo econométrico para a avaliação do 

canal do crédito no Brasil. O ponto de partida é o modelo do BCB ao qual acrescenta-se 

à curva IS do modelo a relação crédito/PIB, a taxa de crescimento do comércio mundial 

(como uma proxy para a renda externa) e a taxa de câmbio real. O objetivo é destacar o 

timing da resposta do PIB a taxa de juros e a magnitude do seu efeito. O que se pretende 

mostrar é que, se for levado em conta o canal do crédito, mudanças na taxa básica de 

juros tem impacto mais rápido sobre o PIB do que as defasagem de 3 a 6 meses 

destacadas na literatura brasileira sobre os mecanismos de transmissão. Além de o efeito 

ocorrer mais rapidamente, acredita-se que este será ainda mais profundo quando o canal 

do crédito for considerado. 

Serão estimados, portanto, dois modelos: o primeiro no qual se calcula o 

impacto de um aumento na Selic sobre o produto (versão 1)  e o segundo considerando 

o impacto de um aumento do spread bancário sobre o produto, em ambos os modelos 

duas especificações são estimadas, diferindo apenas pela inclusão da variável crédito. 

As variáveis usadas são listadas a seguir, a saber: y é o índice de produção física 

(quantum) da indústria geral (com ajuste sazonal)
8
; câmbio é taxa de câmbio real; Sp é o 

superávit primário como proporção do PIB; Spread é o spread bancário em pontos 

percentuais; X_M é a soma das exportações e importações mundiais exceto as do Brasil; 

credito é o crédito como proporção do PIB e, por fim, a taxa real de juros, que está 

decomposta em dois termos: a taxa nominal, que é taxa Selic efetiva (selic) e as 

expectativas de inflação (exp_inf). A fonte das exportações e importações mundiais foi 

o World Economic Outlook database do FMI (2009), as expectativas de inflação foram 

                                                           
8
 Optamos pelo uso da produção física da indústria ao invés da variável tradicional de “hiato do produto” 

em função dos problemas já mencionados de endogenidade do produto potencial ao produto efetivo.  
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extraídas da pesquisa Focus do BCB (2009) e as demais variáveis tiveram como fonte o 

IPEADATA (2009). 

Os modelos seguem as especificações seguintes: 

 

exp_ infy XM SP selic crédito câmbio          (3) 

y XM SP spread crédito câmbio          (4) 

 

No primeiro modelo a taxa de juros real está decomposta em taxa de juros 

nominal selic e as expectativas de inflação, já no segundo modelo essas duas variáveis 

são substituídas pelo spread bancário. Todas as séries estão em log para que a 

interpretação seja feita em termos de elasticidades.  

Antes de partir para as duas versões do modelo serão aplicados testes de raiz 

unitária a fim de avaliar se as variáveis usadas seguem ou não um processo estocástico 

estacionário. A Tabela 1 mostra os resultados do teste Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

para as séries em nível e em primeira diferença. A hipótese nula (H0), de que a série 

testada possui raiz unitária (é não estacionária), é rejeitada apenas para a variável Selic 

aos níveis de significância de 5% e 10%.  

 

Tabela 1 – Augmented Dickey-Fuller (ADF): Nível e diferença
 

Variável Estatística t Valor Crítico: 1% 5% 10% 

Selic -2.9987 -3.5270 -2.9035 -2.5892 

Exp_infl -2.1376 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Câmbio -0.9062 -2.5890 -3.4743 -3.1644 

Sp  -2.6834 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

X_M -0.1729 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Credito -0.0219 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Ind  1.0604 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Spread -0.6062 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

DSelic -2.3812 -3.5270 -2.9035 -2.5892 

DExp_infl -6.3005 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

DCâmbio -7.7337 -2.5890 -1.9442 -1.6146 

DSp  -7.9308 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

DX_M -6.5143 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Dcrédito -7.0027 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Dind -3.8801 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Dspread -7.0160 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Fonte: elaboração própria. 

 

Também realizou-se o teste de Phillips-Perron (PP), proposto por Phillips e 

Perron (1988), cuja hipótese nula é a mesma do teste ADF.  Os resultados estão 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Teste de Phillip-Perron (PP): Nível e diferença
 

Variável Estatística t Valor Crítico: 1% 5% 10% 

Selic -1.7600 -3.5270 -2.9035 -2.5892 

Exp_infl -2.4425 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Câmbio -1.1128 -2.5890 -3.4743 -3.1644 

Sp  -2.7684 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

X_M -4.6931 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Credito -0.2567 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Ind  0.2525 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Spread -0.6062 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

DSelic -2.7004 -3.5270 -2.9035 -2.5892 

DExp_infl -5.6535 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

DCâmbio -7.7728 -2.5890 -1.9442 -1.6146 

DSp  -7.9125 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

DX_M -10.781 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Dcrédito -7.0027 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Dind -3.9418 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Dspread -6.9335 -4.0925 -3.4743 -3.1644 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em nível, não é possível rejeitar a hipótese nula de que as séries possuem uma 

raiz unitária, com exceção de X_M. 

Para complementar e sanar as dúvidas com relação a ordem de integração da 

selic e X_M foi realizado o teste de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin (1992) 

(KPSS), cuja hipótese nula é a de que a série é estacionária. O intuito de se empregar 

testes com hipóteses nulas opostas é mitigar o fato de que os testes de raiz unitária têm 

baixo poder (Maddala e Kim, 1998). O resultado sugere a rejeição da hipótese nula de 

que as séries selic e X_M são estacionárias. 

Considerando-se que as séries são não estacionárias, os testes foram realizados 

em primeira diferença, a fim de determinar a ordem de integração das mesmas. As 

Tabela 1 e 2 apresentam evidência de que as variáveis são estacionárias em 1
a
 diferença: 

ao nível de 5%, H0 é rejeitada para todas as variáveis, no teste ADF e PP. A única 

exceção é o resultado do teste ADF para a selic. 

A evidência a favor da estacionariedade das séries selic e X_M em primeira 

diferença, apontada em pelo menos um dos dois testes, soma-se o resultado do teste 

KPSS: ao nível de 1%, H0 não é rejeitada para as variáveis selic e X_M. Assim, pode-se 

considerar que as series são integradas de ordem 1, isto é possuem uma raiz unitária, o 

que é um pré-requisito para a estimativa do teste de cointegração. 

O objetivo do teste de cointegração é determinar se um conjunto de séries não 

estacionárias são cointegradas ou não. O método utilizado para identificar os possíveis 
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vetores de cointegração entre as variáveis foi o procedimento de Johansen
9
 que permite 

determinar o número de vetores de cointegração compartilhados pelas variáveis. 

As Tabelas 3 (modelo com taxa de juros real) e 4 (modelo com spread) mostram 

os resultados obtidos para dois testes de razão de verossimilhança, o teste Traço e o 

teste Máximo Valor. Se os valores calculados pelas estatísticas forem superiores aos 

valores críticos rejeita-se a hipótese nula de que não há cointegração e aceita-se a 

hipótese de que há um ou mais vetor de cointegração.
10

  

 

Tabela 3 - Teste de Cointegração para o modelo com taxa de juros 

  Autovalor Máximo Estatística Traço 

  Valor Observado Valor Crítico 5% Valor Observado Valor Crítico 5% 

r = 0  50.18886  46.23142  153.3544  125.6154 

r ≤ 1  36.20589  40.07757  103.1655  95.75366 

r ≤ 2  31.67392  33.87687  66.95962  69.81889 

r ≤ 3  20.93633  27.58434  35.28570  47.85613 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados. 

 Nota: utilizous-e 1 defasagem e ao modelo estimado incluiu-se constante e tendência. 

 

Ao nível de 5% de significância, verifica-se, na Tabela 3, que, tanto pela 

estatística do teste Traço quanto pela estatística do teste de Máximo Valor, rejeita-se a 

hipótese nula de não-cointegração e aceita-se a hipótese alternativa de que existe um 

vetor de cointegração. Pelo teste Traço, a indicação é a existência de dois vetores de 

cointegração, já o teste de Máximo Valor indica a existência de um vetor de 

cointegração. Não é incomum os resultados desses dois testes divergirem, não indicando 

o mesmo número de vetores de cointegração, o que pode ser uma conseqüência de 

amostras pequenas. Assim, quando esses testes divergirem, Enders (1995) sugere 

utilizar o teste de Máximo Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Johansen (1991, 1995) 

10
 Johansen e Juselius (1990) 
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Tabela 4 - Teste de Cointegração para o modelo com spread 

  Autovalor Máximo Estatística Traço 

  Valor Observado Valor Crítico 5% Valor Observado Valor Crítico 5% 

r = 0  42.61490  40.95680  112.5545  103.8473 

r ≤ 1  27.91881  34.80587  69.93955  76.97277 

r ≤ 2  15.96231  28.58808  42.02074  54.07904 

r ≤ 3  12.87353  22.29962  26.05843  35.19275 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados. 

 Nota: utilizou-se 1 defasagem e ao modelo estimado incluiu-se a constante. 

  

Na Tabela 4, no modelo com a variável spread, a hipótese nula (não há relação 

de cointegração) é rejeitada ao nível de 1% de significância, tanto pela estatística do 

traço, quanto pela estatística do máximo valor. Ou seja, há forte evidência favorável à 

existência de um vetor de cointegração, que representa a relação de longo prazo entre as 

variáveis em questão. 

Os testes indicam que as variáveis não-estacionárias do modelo estão 

apresentando trajetórias comuns ou em bloco, de forma que, a longo prazo, há uma 

relação estável entre as variáveis.
11

 

A vantagem da existência de cointegração é que, segundo o Teorema e 

Reapresentação de Granger
12

, a relação entre elas pode ser expressa como um 

mecanismo de correção de erros no qual se pode inferir o seu comportamento de longo 

prazo. Portanto, a existência de vetor de cointegração é fundamental para a estimação de 

um Modelo de Correção de Erros (VEC). 

 

Versão I: juros (com crédito e sem crédito) 

Um modelo VEC consiste num VAR restrito designado a estimar o 

comportamento de séries não-estacionárias, que seguem uma relação de cointegração. 

Em linhas gerais, o modelo VEC corrige quanto ao desequilíbrio, ou seja, é um meio de 

reconciliar o comportamento a curto prazo de uma variável econômica com seu 

comportamento a longo prazo. 

Seguindo esta metodologia a equação 3 é estimada, primeiramente para um 

modelo que não inclui a variável crédito.
13

 A Figura 2 reproduz a resposta da variável 

                                                           
11

 Mesmo quando a variável crédito é excluída dos dois modelos, a relação de cointegração continua 

existindo. 
12

  Engle e Granger (1987) 
13

 Todos os sistemas VEC foram estimados com uma defasagem, conforme indicou o teste do critério de 

seleção de defasagens. 
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PIB a um choque de um desvio padrão e segundo a decomposição de Cholesky nas 

variáveis expectativa de inflação e taxa de juros selic. 

 

Figura 2 – Resposta do produto a um choque na taxa de juros real (decomposições) 

Modelo sem o canal do crédito 
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A Figura 3  mostra que o efeito negativo de um choque positivo na taxa de juros 

real sobre o produto só começa a ser sentido a partir do sexto mês, no caso de um 

choque nas expectativas de inflação, e posteriormente ao sétimo mês, considerando a 

taxa de juros nominal. O vale da série do produto ocorre no nono mês e, a partir de 

então, se mantém neste patamar, que é inferior ao inicial. 

Para analisar o efeito de uma elevação da Selic sobre o produto da indústria, 

levando em consideração o canal do crédito da política monetária, a equação 3 é 

novamente estimada, diferenciando-se quanto ao modelo anterior pela inclusão da 

variável crédito, os resultados estão apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 – Resposta do produto a um choque na taxa de juros real (decomposições) 
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A resposta do produto da indústria a uma elevação das expectativas de inflação 

caracteriza-se inicialmente por uma redução inicial, seguida de breve recuperação a 

partir do segundo mês e alcançando um pico em quatro meses. Após o sexto mês o 

efeito de uma maior expectativa de inflação sobre o produto é negativo.  

O efeito de um aumento da taxa de juros nominal (selic) sobre a produção 

industrial é, claramente, negativo. Em resposta a um choque nos juros, o produto se 

desacelera alcançando um vale em sete meses. A partir daí, a produção industrial 

estabiliza-se em patamar inferior ao verificado antes do choque. 

Comparando-se o modelo sem crédito com o modelo que considera o canal do 

crédito da política monetária, duas conclusões importantes podem ser extraídas: a 

primeira é que, quando o crédito é incluído no modelo, o efeito negativo de uma 

elevação da taxa de juros sobre o produto da indústria tende a ocorrer mais 

rapidamente, podendo ser sentido a partir do quarto mês, enquanto no modelo sem 

crédito os efeitos de uma elevação da taxa de juros só são sentidos a partir do sétimo 

mês. A segunda conclusão se refere à magnitude do efeito sobre o produto de uma 

elevação na taxa de juros, este efeito é bem mais intenso quando o canal do crédito da 

política monetária é incluído no modelo. 

Versão II: spread (com crédito e sem crédito) 

O modelo que simula um choque na taxa de juros real, estimado anteriormente, 

possui algumas restrições. Em primeiro lugar, ele simplifica o canal do crédito ao 

desconsiderar o impacto do spread sobre o PIB, e em segundo, deixa de lado um dos 
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mecanismos mais importantes de contágio da crise internacional no Brasil, ou seja, o 

mecanismo relacionados aos derivativos de câmbio.  

 Sendo assim, ao invés de simular um choque na selic as próximas estimativas 

simularão os efeitos de um choque no spread bancário sobre o PIB. A Figura 4 reproduz 

os efeitos de um choque no spread sobre a variável y, sem considerar o canal do crédito. 

  

Figura 4 – Resposta do produto a um choque no spread 
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Com base na Figura 4, o efeito de um choque no spread sobre o produto industrial é 

claramente negativo e é sentido já no primeiro período após o choque. 

A Figura 5 realiza esse mesmo exercício, porém inclui no modelo a variável crédito 

sobre o PIB. 

 

Figura 5 – Resposta do produto a um choque no spread 
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A Figura 5 mostra que o efeito de um choque no spread sobre o PIB, quando se leva em 

consideração o canal do crédito da política monetária, é ainda mais forte que aquele verificado 

no modelo anterior. 

 Comparando os modelos que utilizam a taxa de juros real e o spread bancário, constata-

se que a resposta do produto a um choque no spread é mais rápida e começa a ser sentida 

imediatamente após o choque; além disso, implica impactos mais profundos sobre o produto 

industrial. Outra observação é que, nas duas diferentes especificações (com juros real e com 

spread), o modelo que introduz a variável crédito apresenta uma maior sensibilidade do produto 

em relação a um choque nos juros e spread. 

 Em suma, os resultados apresentados acima mostram que a desconsideração do canal do 

crédito nos modelos macroeconométricos tem por efeito não só aumentar o timing de resposta 

do produto a um choque da taxa de juros, bem como reduzir a magnitude da resposta do mesmo 

a uma mudança da Selic. Dessa forma, o Banco Central do Brasil pode ter sido levado a sub-

estimar os efeitos que uma redução “precoce” da taxa de juros teria sobre a trajetória do produto 

industrial no final de 2008.  No entanto, isso é apenas uma parte da resposta a pergunta colocada 

no início desta seção a respeito das razões que levaram o BCB a manter a política de juros 

inalterada nas reuniões de outubro e dezembro de 2008. O próprio BCB justifica a sua atitude 

“prudente” com base nos risco de perda da meta de inflação que a desvalorização da taxa de 

câmbio colocava para a condução da política monetária. A seguir iremos avaliar em que medida 

os temores do BCB eram ou não justificados.  

3.4 A Visão do Banco Central do Brasil  

Segundo a ata 138 do Copom a justificativa para manter inalterada a taxa de 

juros em outubro foi a seguinte: 

“O Copom reafirma que se mantém elevada a probabilidade de que pressões inflacionárias 

inicialmente localizadas venham a apresentar riscos para a trajetória da inflação. O 

aquecimento da demanda doméstica e do mercado de fatores, ainda que sujeito a maior 

incerteza, bem como a possibilidade do surgimento de restrições de oferta setoriais podem 

ensejar o aumento no repasse de pressões sobre preços no atacado para os preços ao 

consumidor. O Comitê avalia que a materialização desse repasse, bem como a generalização 

de pressões inicialmente localizadas sobre preços ao consumidor, depende de forma crítica 

das expectativas dos agentes econômicos para a inflação, que permanecem em patamares 

incompatíveis com a trajetória de metas e que continuam sendo monitoradas com particular 

atenção. Adicionalmente, cabe notar que, embora o setor externo viesse exercendo alguma 

disciplina sobre a inflação no setor de transacionáveis, o aquecimento da demanda 

doméstica tem pressionado os preços dos itens não transacionáveis, como por exemplo, os 

serviços.” (ATA, 138). 
 

O primeiro ponto a ser observado é que a ata menciona um risco de pressão 

inflacionária pelo lado da demanda, quando o país já estava entrando em recessão. Esse 

ponto deixa bastante claro que os modelos de previsão do BCB não levavam em conta o 
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canal do crédito. Com efeito, no mês de outubro já havia se instalado uma “crise de 

crédito” no Brasil, a qual fora responsável pela elevação do spread  bancário médio em 

2 p.p com respeito ao patamar prevalecente em setembro de 2008. Conforme foi visto a 

partir das funções resposta de impulso do modelo VEC apresentado na seção anterior, 

um choque sobre o spread bancário tem um efeito imediato e significativo sobre o 

produto industrial no caso em que o canal do crédito é incluído no modelo. Além disso, 

podemos constatar que o efeito do choque tende a se ampliar, de forma significativa, 

vários meses após a ocorrência do choque. Nesse contexto, se o BCB estivesse 

utilizando um modelo que considerasse adequadamente o canal do crédito seria muito 

difícil, pra não dizer impossível, sustentar a decisão de manutenção da taxa básica de 

juros com base em pressões inflacionárias vindas do lado da demanda agregada.    

A segunda parte da citação feita acima menciona repasses aos preços em função 

de pressões advindas do setor externo da economia. Com efeito, em setembro de 2008, 

os efeitos da crise haviam se mostrado mais evidentes no mercado de câmbio brasileiro. 

A cotação do dólar saltou de um nível próximo a R$ 1,60 para R$ 2,30, patamar em 

torno do qual oscilava em dezembro de 2008, tendo sido registrados valores próximos a 

R$ 2,50, configurando uma depreciação superior a 40%. Diante da depreciação cambial, 

o Banco Central do Brasil alega que manteve o patamar mais alto de juros em função 

dos riscos de uma aceleração da inflação em função do repasse do câmbio para os 

preços. 

Para avaliar o risco de uma aceleração da inflação em função do repasse do 

câmbio para os preços iremos calcular o coeficiente de repasse cambial na economia 

brasileira no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2008, controlando para os 

efeitos da evolução do índice de preços de commodities e do índice de produção 

industrial, sendo o último uma proxy para o nível de atividade econômica. As variáveis 

utilizadas são as seguintes: taxa de câmbio nominal média mensal; índice de preços de 

commodities; índice de produção industrial; índice de preços ao consumidor amplo 

(IPCA). A fonte dos dados foi o IPEADATA (2009).  

Como todas as séries são integradas de ordem 1 e não apresentaram uma relação 

de cointegração,  estimou-se um VAR com as séries em primeira diferença. Para 

identificar os efeitos de choques exógenos independentes nas variáveis, o VAR 

estrutural (SVAR) foi resgatado a partir do VAR restrito, considerando as seguintes 

relações contemporâneas entre as variáveis: do índice de preço das commodities e do 
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índice de produção industrial para o câmbio, via expectativas; do câmbio para o IPCA, 

tendo em vista a elevação dos bens comercializáveis. 

Estimado o modelo VAR restrito e resgatado o SVAR, o coeficiente de repasse é 

derivado da função impulso-resposta acumulada, que simula os efeitos de um choque 

exógeno acumulado em uma variável sobre outras variáveis, dividindo-se a variação 

acumulada nos preços pela variação acumulada no câmbio.
14

 Para contrapor esse efeito, 

além de um choque no câmbio serão produzidos choques nos índices de preço de 

commodities e de produção industrial. Os resultados são apresentados na Tabela 5. 

 

                  Tabela 5 – Resposta do IPCA a choques 

 Taxa de câmbio 

Preço de 

commodities 

Produção 

industrial 

1 1.07% 0.54% 2.11% 

3 3.42% 1.27% 3.88% 

6 4.59% 1.65% 4.50% 

9 4.88% 1.74% 4.64% 

12 4.96% 1.77% 4.68% 

15 4.98% 1.78% 4.69% 
                Fonte: elaboração própria.  

                Nota: o choque dado em cada série foi de um desvio padrão  

 

O choque positivo de um desvio padrão na taxa de câmbio levaria ao final de 12 

meses a um aumento de 4,96% na inflação. Tendo em vista que os choques são 

simétricos, choques negativos de um desvio padrão no índice de preço das commodities 

e no índice de produção industrial levariam, respectivamente, a uma redução de 1,78% e 

4,68% na inflação.  

Nesse contexto, os temores do BCB a respeito do repasse da desvalorização do 

câmbio para os preços parecem ser, na melhor das hipóteses, bastante exagerados. Nos 

meses anteriores a falência do Lehman Brothers os preços internacionais das 

commodities estavam apresentando uma forte queda. Com efeito, o preço do petróleo 

tipo Brent havia caído quase 33% nos dois meses anteriores. A deflação dos preços das 

commodities já impunha uma tendência de queda ao IPCA no Brasil conforme podemos 

constatar na tabela 1 acima. Entre outubro e dezembro de 2008, a produção industrial 

também apresentou uma queda de quase 30%, o que também exerceria uma forte 

                                                           
14

 Esta metodologia para cálculo do repasse cambial é sugerida pelos working papers do FMI. Ver, por 

exemplo, Belaisch (2003). 
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pressão desinflacionaria sobre o IPCA. Dessa forma, existiam poucas razões para 

acreditar que o efeito da desvalorização do câmbio sobre os preços domésticos seria 

forte o suficiente não só para sobrepujar os efeitos desinflacionários da queda dos 

preços das commodities e da queda da produção industrial, como ainda produzir uma 

aceleração da taxa de inflação.  

 

4. E se o Banco Central do Brasil tivesse reduzido os juros em outubro?  

 

Infelizmente a história é uni-direcional. Como certa vez afirmou Joan Robinson, 

o futuro é incerto e o passado é irrecuperável. No entanto, a partir da análise feita nas 

seções anteriores somos tentados a perguntar o que teria acontecido com a economia 

brasileira se o BCB tivesse respondido prontamente a erupção da crise no Brasil com 

uma redução forte da taxa de juros? Teria sido possível reduzir de forma significativa a 

queda da produção industrial de forma a manter o nível de utilização da capacidade 

produtiva num patamar que não desestimulasse as decisões privadas de investimento?  

Para responder a essa pergunta iremos utilizar o modelo VEC estimado na sub-

seção 3.3 para rodar um experimento contra-factual, que projete a evolução do produto 

industrial entre outubro de 2008 e julho de 2009, caso o BCB tivesse feito um 

relaxamento significativo da política monetária na reunião de outubro do Copom.
15

 No 

experimento a ser realizado iremos considerar o efeito de uma redução de quatro pontos 

percentuais na taxa Selic no mês de outubro. Isso significa que o BCB no cenário que 

estamos analisando faria de uma vez cerca de 80% da redução observada da taxa de 

juros entre janeiro e julho de 2009.  Isso significa que, no cenário que estamos 

considerando, o BCB teria optado por uma “estratégia de choque” ao invés da 

“estratégia gradualista” efetivamente adotada ao longo do primeiro semestre de 2009.  

Os resultados do experimento estão sintetizados na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Os cálculos apresentados nesta seção se referem ao modelo VEC que considera o canal do crédito da 

política monetária, que julgamos ser o mais adequado para esta análise. 
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Tabela 6 – Resposta Acumulada do Produto Industrial a um Choque de 4 p.p na 

Taxa Selic. 

Meses Selic PIB Indústria 

1 -30% 0% 

2 

 

2.4% 

3 

 

2.5% 

4 

 

2.8% 

5 

 

3.3% 

6 

 

4.0% 

7 

 

4.7% 

8 

 

5.4% 

9 

 

5.9% 

10 

 

6.4% 

 Fonte: dados da pesquisa 

Como a taxa de juros no mês de outubro era de 13,75% a.a, a sua redução em 

30% representava uma queda de 4 pontos percentuais na selic.  Considera-se também 

que os efeitos desse choque sejam acumulados ao final de 10 períodos. Assim, 10 meses 

após a redução da selic em 30% o efeito seria um aumento no produto industrial de 

6,4%. Portanto, se essa redução tivesse ocorrido no mês de outubro de 2008, o efeito 

cumulativo sobre o produto em julho de 2009 teria sido de 6,4%.  

O experimento contra-factual também mostra que, ao contrário do senso-comum 

no debate sobre o timing dos efeitos da política monetária no Brasil, o produto industrial 

começaria a reagir ao “choque monetário” logo no primeiro mês após a redução da taxa 

selic. Com efeito, cerca de 37.5% da variação acumulada do produto industrial nos dez 

meses que sucedem ao choque monetário ocorreria no primeiro mês após o mesmo.   

No último trimestre de 2008, a produção industrial apresentou uma queda 

acumulada de 14,57%. Se o experimento contra-factual estiver correto, então uma 

redução de 4 p.p da selic na reunião de outubro do Copom faria com que a redução da 

produção industrial entre outubro e dezembro de 2008 fosse 0,82% menor do que a 

efetivamente ocorrida. No entanto, nos dez meses seguintes a hipotética redução da 

selic, a queda acumulada da produção industrial seria equivalente a 56,07% da queda 

efetivamente observada. Isso significa que os efeitos da crise econômica mundial sobre 

a economia brasileira poderiam ter sido significativamente menores caso o BCB tivesse 

optado por uma “estratégia de choque”, no momento certo, ao invés de uma estratégia 

gradualista, iniciada “tarde demais”. O “excesso de conservadorismo” da autoridade 

monetária pode ter imposto ao país um custo muito alto em termos de queda da 
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produção industrial, sem com isso ter contribuído de forma decisiva para a manutenção 

da inflação dentro dos limites estabelecidos pelo sistema de metas de inflação.    

Uma possível crítica ao experimento aqui realizado baseia-se num “fato 

estilizado” a respeito do comportamento dos bancos centrais que é conhecido na 

literatura como “suavização da taxa de juros” (Barbosa, 2004). Trata-se da 

regulariedade empírica observada na fixação da taxa de juros pelos bancos centrais 

segundo a qual as autoridades monetárias preferem realizar mudanças graduais na taxa 

básica de juros, ao invés de mudanças abruptas da mesma.  Nesse contexto, uma queda 

de 4 p.p da selic estaria violando a política de “suavização da taxa de juros”, de tal 

forma que o experimento aqui conduzido não estaria em conformidade com o 

comportamento observado das autoridades monetárias.  

A fundamentação teórica para o fenômeno da “suavização da taxa de juros” é 

feita por intermédio dos assim chamados modelos de equilíbrio geral dinâmico 

estocástico (Dynamic Stochastic General Equilibrium). Nessa classe de modelos, a 

política monetária é conduzida de tal forma a otimizar uma função perda social inter-

temporal sujeita às restrições impostas pela equação do hiato do produto e pela curva de 

Philips (Carlin e Soskice, 2006).  A solução desse problema de otimização envolve, em 

geral, a obtenção de uma “regra de taxa de juros” na qual a Autoridade Monetária ajusta 

de forma gradual o instrumento de política monetária em função do estado da economia 

e dos choques ocorridos sobre a mesma.  

Os modelos DSGE, no entanto, possuem uma limitação séria, a saber: a hipótese 

de existência de mercados contingentes completos do tipo Arrow-Debreu. Dessa forma, 

esse tipo de modelo não é adequado para a normatização da política monetária num 

contexto de crise financeira, haja vista que tais modelos supõem que esse tipo de 

problema simplesmente não pode ocorrer. Sendo assim, a utilização dessa classe de 

modelos como fundamento para uma política gradualista de ajuste da taxa de juros é 

inadequada, ainda mais para um momento como o que a economia brasileira vivenciou 

no último trimestre de 2008.    

Em suma, o exercício contra-factual aqui apresentado indica que uma política 

agressiva de redução da taxa de juros na reunião de outubro do Copom poderia ter 

atuado no sentido de reduzir o impacto da crise econômica mundial sobre a produção 

industrial brasileira. O gradualismo adotado pelo BCB foi, portanto, uma política 

inadequada para um contexto de crise financeira, além do que foi uma política iniciada 
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“tarde demais”, após a crise ter produzido um “estrago considerável” na dinâmica da 

produção industrial. 

 

5 – Considerações Finais.  

 

Ao longo deste artigo argumentamos que o Banco Central do Brasil cometeu 

uma série de erros na condução da política monetária no último trimestre de 2008. Esses 

erros se originaram da desconsideração da natureza essencialmente financeira da crise 

que se abateu sobre a economia brasileira e da desconsideração do “canal do crédito” 

por parte dos modelos de previsão do Banco Central. Nesse contexto, a autoridade 

monetária foi levada a sub-estimar os impactos da crise econômica mundial sobre o 

nível de atividade produtiva e a super-estimar os riscos de aceleração da inflação devido 

ao repasse do câmbio para os preços. A manutenção da taxa básica de juros em 13.75 % 

a.a nas reuniões de outubro e dezembro do Copom tornou impossível a autoridade 

monetária compatibilizar o objetivo de garantir a estabilidade da taxa nominal de 

câmbio por intermédio das operações de venda de dólares no mercado à vista com o 

objetivo de restaurar a liquidez do sistema bancário como um todo. A solução 

encontrada para o dilema foi a liberação parcial dos depósitos compulsórios, a qual, 

contudo, não foi eficaz no sentido de restaurar as reservas do sistema bancário aos 

níveis prevalecentes antes da crise. Em janeiro de 2009, o Banco Central do Brasil 

finalmente se rendeu as evidências e iniciou um ciclo de redução gradual da taxa de 

juros. Mas essa medida veio tarde demais e foi tímida demais. O estrago já estava feito, 

tendo cabido a política fiscal, via redução temporária de impostos indiretos e redução da 

meta de superávit primário, a função de estabilizar o nível de atividade econômica. No 

final do primeiro semestre de 2009 a economia brasileira começa a apresentar os 

primeiros sinais de recuperação, apesar dos equívocos cometidos na gestão da política 

monetária.   

 

 

 

 

 

  



43 

 

Referências  

BARBOSA, F. H. (2004). “A Inércia da Taxa de Juros na Política Monetária”. Revista 

de Economia, v.30, n. 2, p. 105-119. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). Focus. < www.bcb.gov.br/?FOCUS> . 2009 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). Economia e finanças: séries temporais, 2009. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). Ata do Copom 138. Disponível em: < 

http://www.bcb.gov.br/?COPOM138>. 2008. 

BELAISCH, A (2003). “Exchange Rate Pass-Through in Brazil”. IMF Working Paper, 

WP/03/141. 

BERNANKE, B. (2000). “Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the 

Propagation of the Great Depression” In: Essays on the Great Depression. 

Princeton University Press: Princeton.  

BERNANKE, B.; BLINDER, A (1992). The Federal Funds Rate and the Channels of   

Monetary Transmission. American Economic Review, 82,  pp 901-921. 

BLINDER, A. (2009). Bancos Centrais: Teoria e Prática. Editora 34: São Paulo. 

BOGDANSKI, J., TOMBINI, A. A.; WERLANG, S. R. C. (2000). “Implementing 

Inflation Target in Brazil”. Working Paper Series n. 1, Banco Central do Brasil, 

Brasília, julho de 2000. 

CARLIN, W, SOSKICE, D. (2006). Macroeconomic: Imperfections, Institutions, and 

Policies. Oxford University Press: Oxford. 

CARNEIRO, D. D. (2000). “O Relatório da Inflação e as Incertezas Macroeconômicas 

dos Próximos Trimestres”. Carta Econômica Galanto nº06/00, p. 7-15, Rio de 

Janeiro, Abril. 

CARNEIRO, D. D., SALLES, F. M. e WU, T. (2003). “Juros, Câmbio e as Imperfeições 

do Canal do Crédito”. Texto para Discussão n. 480, Departamento de Economia – 

PUC RIO, Dezembro.  

CARVALHO, F.C et alli. (2000). Economia Monetária e Financeira. Campus: Rio de 

Janeiro. 

CHU, V. Y. T. e NAKANE, M. I. (2001). “Credit Channel without the LM Curve”. 

Economia Aplicada,vol. 5, n 1, Janeiro/Março,  pp.  213-227. 

EICHENGREEN, B; O´ROURKE, K.H. (2009). “A Tale of Two Depressions”. 

Disponível em http://wallstreetpit.com/3689-the-world-economy-is-tracking-or-

doing-worse-than-during-the-great-depression. 

http://www.bcb.gov.br/?FOCUS%3e
http://www.bcb.gov.br/?COPOM138
http://wallstreetpit.com/3689-the-world-economy-is-tracking-or-doing-worse-than-during-the-great-depression
http://wallstreetpit.com/3689-the-world-economy-is-tracking-or-doing-worse-than-during-the-great-depression


44 

 

ENDERS, W. (1995). Applied econometric time series. Jonh Wiley & Sons Inc. 

ENGEL, R.F. e GRANGER, C.W.J. (1987). “Co-integration and error correction: 

representation, estimation, and testing,” Econometrica, 55, pp. 251–276.  

FERNANDES, M. e TORO, J. O. (2002). “Mecanismo Monetário de Transmissão na 

Economia Brasileira pós-Plano Real”. Série Ensaios Econômicos da EPGE nº 443, 

FGV, Rio de Janeiro. 

FMI – Fundo Monetário Internacional. International Financial Statistics, maio, 2008. 

FMI – Fundo Monetário Internacional. World Economic Outlook Database. Disponível 

em <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/index.aspx>. 

Acesso em: julho, 2008. 

FONSECA, M.W. (2009). “Política Monetária e o Canal do Crédito no Brasil: uma 

revisão da literatura” In: OREIRO, J.L; PAULA, L.F; SOBREIRA, R.S. (orgs.). 

Política Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação: teoria e experiência 

brasileira. FGV Editora: Rio de Janeiro.  

HALLSTEN, K. (1999). “Bank Loans and the Transmission Mechanism of Monetary 

Policy”. Sveriges Riksbank Working Paper n. 73, outubro. 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: 

<http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: set. 2009. 

JOHANSEN, S (1991). “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in 

Gaussian Vector Autoregressive Models,” Econometrica, 59, pp.1551–1580. 

----------------- (1995). Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector 

Autoregressive Models.  Oxford: Oxford University Press. 

JOHANSEN, S.; JUSELIUS, K. (1990). “Maximum likelihood estimation and inference 

on cointegration with application to the demand for money”. Oxford Bulletin of 

Economics and Statistics, v. 52, p. 169-209.  

KWIATKOWSKI, D., PHILLIPS, P.C.B., SCHMIDT, P. e SHIN, Y. (1992), “Testing 

the null hypothesis of stationary against the alternative of a unit root”. Journal of 

Econometrics, 54, pp. 159-178. 

MENDONÇA, H. F. (2001). “Mecanismos de Transmissão Monetária e a Determinação 

da Taxa de Juros: Uma Aplicação da Regra de Taylor ao Caso Brasileiro”. 

Economia e Socidade, Campinas, (16): 65-81, Junho. 

OREIRO, J.L; PUNZO, L; ARAÚJO, E; SQUEFF, G. (2008). “A Sustentabilidade do 

Ciclo Recente de Crescimento da Economia Brasileira (2005-2008): Análise e 



45 

 

algumas proposições de política”. Anais do V Fórum de Economia de São Paulo: 

Fundação Getúlio Vargas.  

OREIRO, J.L; BASILIO, F; SOUZA, G. (2009). “A Crise Econômica Mundial e a 

Retomada do Desenvolvimento da Economia Brasileira”. Mimeo.  Universidade de 

Brasília.  

PHILLIPS, P.; PERRON, P. (1988). “Testing for a unit root in time series regression”.  

Biometrika, 75, 335-46. 

RAMEY, V (1993). “How Important is the Credit Channel in the Transmission of 

Monetary Policy?”. Carnegie-Rochester Series on Public Policy.  

SERRA, J. (2009). “Só com palavras não se criam empregos”. O Globo, Rio de Janeiro, 

26 de janeiro.  

SOUZA SOBRINHO, N. F. (2002). Avaliação do Canal de Crédito no Brasil. 

Dissertação de Mestrado. IPE – USP.  

VALOR ECONÔMICO. “Brasil perde US$ 25 bi com derivativos”. São Paulo, 

08/06/2009. Disponível em 

http://ef.amazonia.org.br/index.cfm?fuseaction=imprimirNoticia&id=314437.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ef.amazonia.org.br/index.cfm?fuseaction=imprimirNoticia&id=314437


46 

 

 

 

 

 

 


