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1 Introdução 

 

De julho de 1994 até finais de 2002 o Brasil manteve a taxa de inflação sob 

controle apesar dos déficits fiscais persistentes e das diversas crises que passaram as 

economias emergentes, inclusive o próprio Brasil. Neste período o país passou por dois 

regimes cambiais, além de um pequeno período de câmbio com banda superior1, de 

julho de 1994 a maio de 1995. De maio de 1995 a janeiro de 1999 o câmbio foi 

administrado, permanecendo praticamente fixo por todo o período; e em um regime de 

câmbio flutuante, com intervenções pontuais do Banco Central a partir de então. Não é 

exagero afirmar que durante todo este período a taxa de juros foi o principal instrumento 

utilizado pelo Banco Central para manter a inflação sob controle, seja diretamente como 

no período de câmbio flexível, seja indiretamente como no período de câmbio fixo, 

quando foi utilizada para atrair capitais externos e impedir sua desvalorização.  

 

Gráfico 1.1: Evolução do IPCA 

 
 

A taxa de juros como instrumento de política macroeconômica atua de forma 

distinta sobre diferentes regimes de câmbio. No regime de câmbio fixo, no qual o Banco 

Central compra e vende divisas para definir a taxa de câmbio, a taxa de juros é utilizada, 

sobretudo, para promover ajustes na Balança Comercial e para defender o nível de 

reservas internacionais, essenciais para a manutenção do próprio regime. Em regime de 

                                                           
1 O Banco Central se comprometeu a manter um teto para a desvalorização da moeda doméstica, mas não 
um piso. 
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câmbio flutuante, no qual a taxa é definida livremente no mercado financeiro a taxa de 

juros é utilizada para ajustar o nível da demanda agregada. 

No Brasil, no início do Plano Real, a elevação da taxa de juros, com taxa de 

câmbio com banda superior, provocaram uma forte valorização da moeda doméstica 

acelerando o processo de redução da inflação, principalmente dos bens 

comercializáveis. Adicionalmente, a taxa de juros elevada ajudou a controlar o aumento 

dos preços dos bens não comercializáveis que ainda estavam sob pressão altista. A taxa 

de juros também foi utilizada na crise do México (ver gráfico abaixo), quando no início 

de 1995, os capitais que haviam entrado tão facilmente até então, começaram a 

escassear.  

 

Gráfico 1.2: Evolução da Taxa de Juros (Selic). 

 
 

Apesar de algumas intervenções no câmbio é só a partir de maio de 1995 que o 

Brasil entra em um regime de câmbio administrado, bastante próximo de um câmbio 

fixo. O regime de câmbio fixo garante a manutenção da taxa de inflação em patamares 

baixos, próximos ao da economia a que se atrela a moeda. Mas no caso brasileiro a taxa 

de câmbio, bastante valorizada em termos reais por herança do período anterior, é que 

estava ameaçada. Os déficits permanentes de conta corrente e as crises periódicas que 

abalaram as economias emergentes neste período colocavam bastante pressão para uma 

desvalorização da moeda. Novamente é a taxa de juros que garante sua estabilidade ao 

garantir uma remuneração atrativa para os capitais aplicados no país, além de controlar 

a atividade econômica melhorando os desequilíbrios comerciais.  Nas desvalorizações 
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sucessivas que ocorreram no Sudeste Asiático, a elevação da taxa de juros foi de 21 

pontos percentuais, chegando a 43% ao ano.  

Apesar do uso exaustivo da política de juros, o regime cambial brasileiro não 

resistiu à moratória russa e no início de 1999 o país passou para um regime de câmbio 

flutuante, com intervenções pontuais do Banco Central (ver gráfico abaixo). No novo 

regime cambial os juros passaram a ser o principal instrumento de manutenção da taxa 

de inflação, principalmente depois da adoção do regime de metas de inflação a partir de 

julho de 1999. Com o câmbio flexível, a taxa de juros atingiu patamares mais baixos do 

que no período de câmbio fixo.  

 

Gráfico 1.3: Evolução da Taxa de Câmbio (R$/U$). 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a política de juros do Banco Central durante 

este período, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve 

mudanças de regimes na condução da política monetária, principalmente com a 

mudança do regime cambial. Para tanto o modelo mais adequado para a análise é um 

switching regression model que determine endogenamente se há mudança de regimes. 

No próximo capítulo é apresentado o debate teórico e os resultados dos principais 

trabalhos empíricos para o Brasil sobre a política monetária do Banco Central. No 

capítulo três é apresentado um modelo econométrico linear para explicar o 

comportamento da taxa nominal de juros (Selic) determinada pelo Banco Central 

brasileiro. No quarto capítulo é estimado um switching regression model para explicar 

esse comportamento da taxa de juros. Finalmente, no capítulo cinco são colocadas as 
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principais conclusões obtidas ao longo da dissertação. Além disso, é apresentado um 

apêndice no final do texto. 
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2 O Debate sobre  Funções de Reação de Política Monetária 

 
 

2.1 Introdução 

 
Neste capítulo pretendemos fazer uma revisão da literatura sobre a função de 

reação da política monetária e dos principais problemas identificados em sua estimação. 

Será dada ênfase à discussão de modelos que captem mudanças estruturais relevantes 

como as sofridas pelo Brasil no período.  

 

2.2 Especificações para uma função de reação de um Banco Central: Modelos 

Lineares 

 

John Taylor em seu clássico artigo “Discretion versus policy rules in practice” 

em 1993 coloca em debate o tema acerca de regras para a política monetária adotada 

pelos Bancos Centrais. Taylor examina como a econometria pode avaliar uma evolução 

de política monetária sob regras. O trabalho mostra que em boas políticas as regras 

seguem tipicamente a seguinte relação: alterações nas taxas de juros ocorrem em 

resposta a mudanças no nível de preços ou na renda real. A discussão concentra-se em 

torno de uma hipotética, mas representativa regra. Esta regra aproxima-se muito bem da 

política seguida pelo Federal Reserve (FED) durante as últimas décadas. 

 

                                   )(~ ∗−++= ππ ttt hygai                                                    (1)  

 

onde i é a taxa de juros nominal de curto prazo, π é a taxa de inflação, π∗ é a 

meta de inflação,  y~  é o hiato de produto e, g e h são parâmetros. 

A partir deste trabalho os economistas procuraram sofisticar a modelagem na 

discussão sobre regras de política monetária, e a especificação para uma função de 

reação diversificou-se tanto em modelos que utilizam expectativas em relação ao futuro 

ou em modelos que adicionam variáveis explicativas à equação. 

Clarida, Galí e Gertler (2000) estimaram uma função de reação foward-looking 

para a política monetária na economia americana do pós-guerra. A função estimada é 

dividida em dois períodos: antes e depois de 1979, quando Paul Volcker assume a 

presidência do FED. Os autores demonstram que há uma significativa diferença entre a 
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forma de conduzir a política monetária nos dois períodos. No período Volcker-

Greenspan o FED adota um controle pró-ativo da inflação, no qual sistematicamente 

aumenta a taxa de juros em resposta ao aumento da expectativa de inflação. Enquanto 

no primeiro período a política do FED foi mais no sentido “acomodatício” e as taxas 

reais de juros declinavam em resposta ao aumento da inflação. Os autores argumentam 

que essa diferença é importante para explicar mudanças no comportamento da 

macroeconomia e sua análise vai além do que era habitualmente feito, pois utilizam o 

modelo de expectativas racionais com solução forward-looking. O modelo estimado 

considera que o Banco Central tem um alvo implícito para a taxa de juros; essa taxa é 

função dos hiatos entre a inflação esperada e produto sobre suas respectivas metas. Os 

autores estabelecem a seguinte equação linear: 

 

                         )/(])/([ ,, tkttktt xr ΩΕ+−ΩΕ+= ∗∗ γππβα                          (2) 

 

onde r* é a taxa nominal de juros determinado pelo Banco Central, kt ,π  é a taxa 

de inflação entre t e t + k, ktx , é a medida do produto potencial entre t e t + k, E( . ) é o 

operador esperança condicional e Ω é o conjunto de informações disponíveis em t. E α, 

β e γ são os parâmetros da equação. 

Tal regra de política monetária possui fundamentos teóricos e empíricos. Do 

ponto de vista teórico, a especificação (2) é uma forma aproximada (e exata em alguns 

casos) de regra ótima para um Banco Central que possui uma função de perda 

quadrática dos desvios da inflação e produto de seus respectivos alvos, dado um modelo 

macroeconômico genérico com inércia nos preços nominais (Svensson (1996)). 

Empiricamente vários autores têm enfatizado que tais regras de política fornecem 

descrições razoavelmente boas do comportamento dos principais bancos centrais, ao 

menos nos anos recentes, (ver, por exemplo, Clarida, Galí e Gertler (2000)). 

O modelo acima assume que ocorre um ajuste imediato da taxa de juros atual 

para o nível da meta. Um outro modelo, desenvolvido no mesmo trabalho, considera 

que os bancos centrais tendem a promover mudanças nas taxas de juros de maneira 

suave.  Desse modo, a taxa de juros efetiva segue a seguinte formulação: 

                             ( ) tttt iri νρρ ++−= −
∗

11                                                         (3) 
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Onde ρ∈ [ 0,1] indica o grau de suavização da taxa de juros, vt é um choque e r* 

é determinado na especificação (2). Portanto, na modelagem de regras de política 

monetária a adição da taxa de juros do período passado como variável explicativa é um 

elemento importante. 

Uma economia na qual o regime cambial adotado apresenta alguma rigidez, ou 

seja, em que o Banco Central intervém no mercado de câmbio, a taxa de juros também é 

utilizada para ajustar o Balanço de Pagamentos, na medida que afeta o fluxo de 

entrada/saída de capitais. Desse modo, outro elemento importante é levar em 

consideração na modelagem econométrica a variação de reservas internacionais em uma 

função de reação para explicar o comportamento de um Banco Central. 

Esta consideração encontra-se presente em Clarida, Galí e Gertler (1997) num 

trabalho em que caracterizam empiricamente como os principais bancos centrais do 

mundo conduziram a política monetária desde 1979. Os autores estimam uma função de 

reação da política monetária para dois conjuntos de países: o primeiro compreende a 

Alemanha, Japão e Estados Unidos e o segundo inclui Grã-Bretanha, França e Itália. O 

modelo econométrico utilizado permite desenvolver uma especificação na qual o Banco 

Central responde a variáveis notadamente importantes, como à taxa de juros 

internacional, por exemplo, e não somente à inflação e ao produto. Essa metodologia é 

particularmente importante para o estudo do segundo conjunto de países, já que estes 

enfrentaram significativas restrições externas quando operavam sua política monetária. 

Para os autores, essas restrições são conseqüência da adoção de um regime cambial que 

necessita de um controle do Banco Central e, desse modo, limita a eficácia da política 

monetária no combate à inflação. Portanto, a taxa de juros deve ser utilizada também 

para controlar o fluxo de entrada e saída de capitais. 

A especificação adotada em Clarida, Galí e Gertler (1997) é uma extensão da 

equação (2) com uma variável explicativa para captar essa restrição causada pelo regime 

de câmbio. Considerando o grande controle pelo Banco Central brasileiro no período do 

Plano Real, principalmente antes da flutuação cambial e a necessidade de captar as 

pressões de choques externos sobre o Balanço de Pagamentos através de alguma 

variável Carneiro e Wu (2001) também utilizam essa extensão. Estes autores propõem 

uma comparação entre dois modelos para explicar o comportamento da taxa de juros: no 

primeiro modelo a taxa de juros reage ao seu valor passado (“suavização”), à taxa de 
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inflação2 e ao desvio do nível de atividade de seu potencial; e no segundo, reage 

também à variação de reservas internacionais. A especificação é de uma equação em 

forma linear como apresentada abaixo: 

 

                       ttttt Rkyii ∆++++= − θδπβα 1                                                   (4) 

 

na  qual a taxa de juros i é explicada pela taxa de juros no período passado 1−ti  , a taxa 

de inflação π , o hiato de produto y e a variação das reservas internacionais R∆ . Todas 

as variáveis utilizadas são significativas. Carneiro e Wu (2001) após estabelecer uma 

comparação entre os dois modelos concluem que o segundo modelo é mais adequado 

para explicar a evolução da taxa de juros no período de 1994 ao início de 2000. 

Outro estudo sobre a política monetária no Plano Real é o de Salgado, Garcia e 

Medeiros (2001), que estimam uma função de reação para o Banco Central brasileiro no 

período de agosto de 1994 a dezembro de 2000, utilizando um modelo linear através do 

método de mínimos quadrados. Neste trabalho os autores sustentam que a taxa nominal 

de juros é o instrumento utilizado pelo Banco Central para executar a política monetária, 

desde a implementação do Plano Real em julho de 1994. A taxa de juros nessa 

estimação possui como principais objetivos controlar a inflação, e o produto e também 

prevenir grandes alterações no volume de reservas internacionais. O trabalho adota a 

mesma idéia, presente em Carneiro e Wu (2001), na qual o Banco Central brasileiro 

segue uma “Regra de Taylor Modificada” descrita pela especificação (4). Todos os 

coeficientes da estimação são estatisticamente significantes. 

A análise dos resíduos da regressão, segundo os autores, mostra que o modelo 

pode não estar bem especificado, já que há presença de um efeito ARCH e a hipótese de 

resíduos normalmente distribuídos é fortemente rejeitada. Há uma forte presença de 

erros fora do intervalo de confiança de 5%, sugerindo períodos associados às crises 

cambiais. Portanto, a conclusão do estudo indica a necessidade de utilizar-se de modelos 

dotados com mais de um regime, ou seja, um modelo não-linear. 

 

 

 

                                                           
2 A medida de inflação esperada é construída com o fitted-value de uma projeção ortogonal da inflação 
em t, em um conjunto de informação disponível em t-1. 
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2.3 Especificações para uma função de reação de um Banco Central: Modelos 

Não-Lineares 

 

Salgado, Garcia e Medeiros (2001) propõem uma classe alternativa de modelo 

não-linear para especificar a função do Banco Central brasileiro durante o Plano Real. O 

modelo utilizado é o Threshold Autoregressive (TAR). A principal idéia dessa classe de 

modelos é descrever um modelo linear autoregressivo por partes, para o qual a 

determinação de qual modelo é ativo ou não depende do valor de uma variável, 

chamada de variável threshold. Este modelo permite utilizar diferentes médias para um 

determinado período, diferenciando-se do modelo linear que possui uma única média 

para toda a série. 

Os autores analisam a dinâmica da taxa de juros através de uma representação 

que considera um modelo com dois regimes: o primeiro consiste em períodos de crises 

cambiais e o segundo em períodos fora das crises (períodos tranqüilos). A alteração 

mensal de reservas internacionais foi um bom indicador para identificar crises cambiais. 

O modelo não-linear estimado apresentou os seguintes resultados principais: o 

tamanho do coeficiente de variação mensal de reservas internacionais é três vezes maior 

no primeiro regime quando comparado ao segundo, o que é consistente com a intuição 

econômica quando a variação de reservas internacionais é mais significativa num 

arranjo de câmbio fixo; o coeficiente do hiato de produto no primeiro regime é 

estatisticamente igual a zero; todos os coeficientes do segundo regime têm sinais 

desejados e magnitudes esperadas, exceto o de taxa de inflação; a análise dos resíduos 

do modelo não-linear mostra uma melhoria em relação ao modelo linear; os resíduos 

possuem uma forma normal a 6% de nível de significância e não há presença de efeito 

ARCH quando os resíduos são padronizados.  

A comparação entre o modelo linear e o não linear mostra que a classe de 

modelos TAR apresenta significativas vantagens sobre o modelo linear. Portanto, a 

conclusão desse estudo revela que o modelo não-linear utilizado para estimar a função 

de reação do Banco Central brasileiro entre o período de agosto de 1994 e dezembro de 

2000 é notadamente superior ao modelo linear estimado na medida em que este 

apresenta um critério de informação maior, comparando-se ao não-linear. 

Diferentemente do modelo não-linear o modelo linear apresenta correlação serial dos 

resíduos.  
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Outro trabalho importante é o de Demers e Rodriguez (2001), que realizam um 

estudo da política monetária no Canadá através da análise da estabilidade de uma Regra 

de Taylor no período de 1963 a 1999. Eles ressaltam, contudo, que regras de política 

monetária notoriamente sofrem de instabilidade estrutural. Vale lembrar que a literatura 

recente utiliza uma abordagem utilizando modelos com quebras exógenas, como 

Clarida, Galí e Gertler (2000), por exemplo. Desse modo, esse estudo canadense leva 

em consideração a instabilidade de parâmetros e as mudanças estruturais em seus 

modelos. 

São estimados neste estudo 4 modelos, dos quais é importante citar três. Um 

primeiro modelo estabelece uma especificação linear para uma Regra de Taylor 

aproximada para evidenciar sua inadequação, dadas a presença de instabilidade de 

parâmetros e da heterocedasticidade condicional. Um segundo modelo segue uma 

representação em espaço-estado com parâmetros variantes no tempo (TVP) para 

justamente capturar a evolução desses últimos. Essa análise mostra que os parâmetros 

sofrem importantes mudanças, seguindo os choques do petróleo em 1973 e 1979 e 

também as alterações da política monetária no início dos anos 80 e 90. Um terceiro 

modelo segue uma metodologia que considera modelos de regressão com a existência 

de um número de quebras desconhecido, ou seja, são quebras determinadas 

endogenamente pelo modelo. 

Portanto, o trabalho de Demers e Rodriguez (2001) aponta para a necessidade de 

utilizar classes de modelos não-lineares para avaliar a política monetária canadense no 

período mencionado. Devem ser consideradas numa avaliação da prática de política 

monetária as alterações das preferências políticas de um Banco Central, já que os 

parâmetros das variáveis explicativas são instáveis. Desse modo, a prática de atuação do 

Banco Central na execução da política monetária varia ao longo do tempo, na medida 

em que a importância das variáveis explicativas se altera.  

Assim, não basta capturar os eventos únicos e explicitamente delimitados em 

datas definidas tais como as crises financeiras externas e alterações do regime cambial, 

como no caso brasileiro, criando variáveis dummies, para analisar o comportamento da 

taxa nominal de juros.  Neste trabalho, pretendemos avançar a análise utilizando um 

modelo de Mudança Markoviana (Markov Switching)3.  

                                                           
3 A estimação do modelo de Mudança Markoviana segue a estrutura de análise utilizada nos trabalhos de 
Hamilton (1989), Hamilton (1994) e Krolzig (1997). 
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O modelo de Mudança Markoviana permite identificar quebras estruturais 

através da informação existente na amostra. A idéia básica dessa abordagem 

econométrica é decompor uma série em uma seqüência finita de processos estocásticos, 

ou como ficou conhecido na literatura, dividir a série em regimes. Essa é uma classe de 

modelos conhecida como lineares por partes (piece-wise linear), já que o processo 

vigente em cada regime é linear, mas a combinação dos processos gera uma estrutura 

não-linear. 

O modelo de Mudança Markoviana descreve o processo que determina a 

mudança de um regime para outro através de uma cadeia de Markov. Essa cadeia 

permite a construção da matriz de transição Markoviana de primeira ordem, que por sua 

vez fornece a probabilidade de que um estado seja sucedido por outro. 

Uma vantagem dessa modelagem, abordada em Campbell, Lo e Mackinley 

(1997) é que ela não apresenta viéses tradicionais de alguns modelos de quebra 

estrutural como o modelo Threshold Autoregressive (TAR), como utilizado por Garcia 

et al, já que a probabilidade associada a cada regime é determinada por interações entre 

os dados e a cadeia de Markov, e não por mecanismos ad hoc realizadas em análises 

preliminares dos dados. Essa modelagem é principalmente superior a introdução de 

variáveis dummies no modelo para capturar quebras na medida em que não se sabe a 

priori quando um regime tem início e quando chega ao final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

3 Modelos Econométricos para a Função de Reação da Política Monetária Brasileira 

 
3.1 Introdução 

 
 

Como discutido anteriormente, quando o Banco Central utiliza a taxa de juros 

como instrumento de política monetária, sua função de reação é com respeito à 

expectativa de inflação, à atividade econômica e à taxa de câmbio, quando o regime é 

de câmbio flexível ou às reservas internacionais quando o regime é de câmbio fixo ou 

administrado. Como discutido anteriormente, especificações lineares para a função de 

reação brasileira foram estimadas por Carneiro e Wu (2001) e por Salgado, Garcia e 

Medeiros (2001), que também utilizaram uma modelagem não-linear, que é a mais 

apropriada dada a ocorrência de diversos choques econômicos na economia brasileira 

no período. Neste trabalho pretendemos avançar na estimação da função de reação do 

Banco Central, utilizando um modelo de Mudança Markoviana que estabelece 

endogenamente as mudanças de regime e permite testar se a mudança no regime 

cambial correspondeu a uma mudança na função de reação. Para efeitos de comparação, 

foi estimado também um modelo linear por mínimos quadrados ordinários.  

 Em termos gerais a função de reação do Banco Central pode ser expressa como: 

i= f(R, π, u, e) 

onde i, a taxa de juros, R as reservas internacionais, π é a taxa de inflação,  u a 

taxa de desemprego e e a taxa de câmbio.  Em termos de estimação, i, a taxa de juros 

(overnight/Selic) é a média dos juros que o Governo paga aos bancos que lhe 

emprestaram dinheiro e refere-se à média do mês. A taxa de câmbio, e, é a taxa 

comercial para compra na média, na unidade real (R$)/dólar americano (US$). As 

Reservas internacionais, R, são utilizadas na medida de liquidez internacional na 

unidade expressa em milhões de dólares. As três últimas variáveis utilizadas têm 

periodicidade mensal e a fonte é o Banco Central do Brasil. Para a taxa de desemprego, 

u, foram utilizados os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Seade/Dieese. 

Para a taxa de inflação, π, foram utilizadas duas medidas: o núcleo da inflação, core, 

construído pelo IPEA com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE e 

uma medida de tendência de inflação, Slope, que procura captar as expectativas 

inflacionárias futuras. Esta série foi construída utilizando um modelo estrutural de séries 

temporais que descrevemos abaixo: 
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Uma série de tempo pode ser baseada em uma decomposição de séries com 

diversos componentes4. A especificação mais simples dessa classe de modelos é 

expressa abaixo: 

ttty εµ +=  

Para a qual a série y é decomposta em uma tendência, a média ( µ ) e desvios da 

média representada por ε . Por outro lado, a estrutura dessa média pode ser formulada 

através de seu componente auto-regressivo de primeira ordem e de sua inclinação, β , 

resultando na seguinte especificação: 

tttt δβµµ ++= −− 11  

Da mesma forma essa inclinação também pode ser decomposta em uma 

tendência de aceleração, 1−tβ  e desvios em relação a esta, δ . Essa tendência de 

inclinação por sua vez varia em relação ao tempo (time-varying slope). Desse modo, a 

inclinação (slope) de uma variável pode se alterar no tempo de acordo com a seguinte 

especificação: 

ttt ξββ += −1  

Portanto, através do modelo estrutural brevemente descrito acima, a taxa de 

inflação (IPCA) foi decomposta em uma média e um componente para a inclinação 

(slope) da inflação. A inclinação variando em relação ao tempo fornece a tendência de 

aceleração da variável IPCA, inicialmente decomposta. 

Foram também incluídas 4 dummies para captar os efeitos dos choques que 

ocorreram no período: em março de 1995  (DU95:03) quando foi implementada a banda 

cambial, em novembro de 1997 (DU97:11) com o auge da  crise Asiática, em setembro 

de 1998 (DU98:09) com a crise Russa , e finalmente em abril de 1999  (DU99:04) 

quando o processo inflacionário resultante da desvalorização cambial mostra-se 

controlado. 

Para definir a especificação dos modelos utilizados foi verificada a ordem de 

integração das séries através de um teste ADF. O teste mostra que existe uma raiz 

unitária para a taxa de juros Selic para o período estudado. Também para as séries de 

câmbio, reservas internacionais, e de desemprego não podemos rejeitar a hipótese de 

uma raiz unitária. Mas o teste indica que não existe uma raiz unitária para as medidas de 

inclinação do IPCA, para o núcleo da inflação, para o IPCA contemporâneo e para o 

hiato de produto (Gap). O resultados dos testes são colocados na tabela abaixo: 

                                                           
4 A descrição dessa estrutura de modelos pode ser encontrada, por exemplo, em Harvey (1993).  
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Tabela 3.1: Teste para Raiz Unitária. 

Série Estatística ADF Especificação Ordem de Integração 
Selic -1,8193 0 lags I (1) 

Câmbio 2,1430 c, tend, 10 lags I (1) 
Reservas -2,2200 c, 1 lag I (1) 

Slope -3,6803 c, tend, 3 lags I (0) 
Desemprego -2,8344 c, tend, 0 lags I (1) 

Core -3,1219 c, 0 lags I (0) 
Gap -7,4008 0 lags I (0) 
IPCA -2,1141 4 lags I (0) 

 

Pode-se observar que tanto a variável dependente, taxa de juros Selic, quanto as 

variáveis independentes câmbio, reservas, e desemprego devem ser colocadas nas 

equações estimadas em primeira diferença. Já a medida de inclinação para a taxa de 

inflação, o IPCA contemporâneo, a medida de core inflation e a medida para o hiato de 

produto (Gap) devem ser colocados em nível. Desse modo, todas as séries pertencerão à 

mesma ordem de integração.  

Estimar as variáveis taxa de câmbio, taxa de desemprego e o volume de reservas 

internacionais em diferença também faz mais sentido do ponto de vista da intuição 

econômica na medida em que o Banco Central reage à alterações das variáveis e não a 

seu nível  contemporâneo. E trabalhar com o nível da inclinação da inflação também 

pois é a derivada de uma variável que já está em diferença, assim como o hiato de 

produto. 

A título de comparação é apresentado, o resultado da estimação linear e no 

próximo capítulo o modelo de Mudança Markoviana. 

 

3.2 O Modelo Linear 

 
Para encontrar a especificação correta do Modelo Linear aos dados será utilizado 

um procedimento partindo de um modelo geral para chegar em um modelo específico. 

Esse procedimento adotará para o processo de escolha dos modelos os critérios de 

informação de Akaike e o de Schwartz e o principio da econometria de parcimônia. O 

Modelo Linear geral estimado partiu de estrutura com 2 defasagens  para o componente 

auto-regressivo da taxa de juros, e 3 defasagens para as demais variáveis, já que o 

tamanho da amostra não permite uma estimação confiável com mais parâmetros. Os 

resultados da estimação são: 
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Tabela 3.2.1: Resultados da Estimação (OLS). 
Variável Coeficiente  Erro Padr.      Estat-t 

Constante -0.041296 0.012561 -3.287566 

2log −∆ ti  -0.108789 0.081162 -1.340400 

1log −∆ te  0.737457 0.334288 2.206055 

2log −∆ te  0.342830 0.391312 0.876104 

3log −∆ te  0.159408 0.308296 0.517063 

1log −∆ tR  -0.353090 0.122683 -2.878063 

2log −∆ tR  -0.209458 0.127662 -1.640720 

3log −∆ tR  -0.041649 0.117884 -0.353302 

1−tSlope  34.61894 41.46131 0.834970 

2−tSlope  -66.42019 81.99891 -0.810013 

3−tSlope  31.93092 40.81907 0.782255 

1−∆ tu  -0.056149 0.017909 -3.135154 

2−∆ tu  0.051528 0.018677 2.758848 

3−∆ tu  -0.016225 0.019092 -0.849815 

DU (95:03) 0.236524 0.088414 2.675185 
DU (97:11) 0.602710 0.084918 7.097510 
DU (99:04) -0.327640 0.128910 -2.541628 
DU (98:09) 0.497003 0.086180 5.767035 

 
 
 

Como pode ser observado acima as seguintes variáveis foram significativas; as 

quatro variáveis dummies; a primeira defasagem do câmbio e das reservas, a constante e 

a primeira e a segunda defasagem da  taxa de desemprego. A inclinação da inflação não 

foi significativa. O critério de informação de Schwarz foi de –1,4656. 

 Utilizando-se para o processo de seleção do modelo linear através dos critérios 

de informação e do princípio da parcimônia5, foi obtida a seguinte especificação: 

 
 

                                                           
5 Os demais modelos estimados encontram-se no apêndice. 
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Tabela 3.2.2: Resultados da Estimação (OLS). 
  

Variável Coeficiente  Erro Padr.      Estat-t 
C -0.034640 0.009086 -3.812448 

1log −∆ te  0.838276 0.205379 4.081601 

1log −∆ tR  -0.247757 0.103008 -2.405218 

1−∆ tu  -0.055511 0.016773 -3.309514 

2−∆ tu  0.061980 0.017066 3.631755 

DU (95:03) 0.243574 0.082974 2.935540 
DU (97:11) 0.615364 0.082756 7.435900 
DU (99:04) -0.294007 0.082136 -3.579532 
DU (98:09) 0.522380 0.081634 6.399045  

 

Os modelos foram estimados através dos pacotes econométricos E-Views e do 

pc-give para linguagem Ox. 

A partir da especificação representada acima as variáveis que melhor explicam a 

taxa de juros foram: as quatro dummies; a variação em log do câmbio e das reservas  

para  a primeira defasagem; a diferença da taxa de desemprego em sua  primeira e 

segunda defasagem e a constante. O critério de informação de Schwarz foi de –1,8539. 

Os sinais das variáveis também são os esperados com exceção da segunda 

defasagem do desemprego: coeficientes negativos para as variações de reservas 

internacionais e desemprego, na medida em que um aumento do desemprego ou um 

aumento do volume de reservas permitem uma redução da taxa de juros; e positivo para 

a variação da taxa de câmbio, quando o Banco Central responde a uma desvalorização 

do câmbio através de um aumento da taxa de juros. 

 É verdade que uma taxa de câmbio mais desvalorizada permite uma taxa de 

juros menor em termos de equilíbrio do Balanço de Pagamentos, expressando uma 

relação negativa entre estas variáveis. No entanto, ao pensar em termos de uma função 

de reação da política monetária, é razoável supor que o Banco Central reaja com uma 

elevação da taxa de juros quando há um aumento da taxa de câmbio (desvalorização), 

numa ação preventiva sobre os efeitos negativos da desvalorização sobre o preço dos 

bens comercializáveis e, portanto sobre os preços em geral.  

Outras variáveis também foram testadas e mostraram-se não significativas para a 

estrutura do modelo estimado. No lugar da taxa de desemprego foi testado o desvio do 

produto interno bruto mensal (Gap) da estatística do IPEA em relação ao produto 
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potencial (obtido através do filtro HP), no lugar da inclinação da inflação, uma medida 

de núcleo de inflação estimado pelo IPEA e uma medida de inflação corrente (IPCA)6.  

Foram analisadas algumas características dos resíduos da regressão: foi utilizada 

a estatística de Portmanteau para verificar se são correlacionados e foi feito um estudo 

de sua distribuição para verificar se são estatisticamente normais. A variância dos 

resíduos foi analisada através dos testes White sem termos cruzados e White com 

termos cruzados (X) para heterocedasticidade e a estrutura ARCH (Heterocedasticidade 

Condicional Auto Regressiva); e foi também verificada a especificação do modelo 

através do teste Reset. O resultados dos testes são apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 3.2.3: Testes para os Resíduos (OLS). 

Teste Distrib Valor p-valor 

AR 1-6 F(6,78) 2.0181 [0.0731]   
ARCH 1-6 F(6,72) 1.9058 [0.0915]   
Normalidade Chi^2(2) 2.1869 [0.3351]   
Heteroc F(12,71) 0.33584 [0.9798]   
Heteroc-X F(18,65) 0.76812 [0.7279]   
RESET F(1,83) 3.7799 [0.0553]   

 

 

A tabela acima evidencia os seguintes pontos: não  podemos rejeitar a hipótese 

de não correlação dos resíduos e a hipótese de ausência do efeito ARCH; não podemos 

rejeitar a hipótese de resíduos normalmente distribuídos; os testes White não rejeitam a 

homocedasticidade dos resíduos e o teste Reset não rejeita a hipótese de especificação 

errada do modelo. Todos os testes foram avaliados para o nível de significância de 5%. 

Por outro lado, a 10% de significância rejeitamos tanto a hipótese de não autocorrelação 

dos resíduos como indica a presença de estrutura ARCH e pelo teste Reset rejeitamos 

que o modelo está corretamente especificado, o que tira confiabilidade nos resultados do 

modelo, indicando que a estimação por mínimos quadrados ordinários pode não ser a 

mais adequada. Como este é um período de grandes crises financeiras e de conseqüentes 

alterações da política econômica é possível que os problemas estejam na hipótese de 

linearidade da relação estimada, o que nos leva a análise de possíveis quebras estruturais 

no modelo linear e a busca de modelos alternativos para um melhor ajuste 

econométrico.   

 

                                                           
6 Ver os modelos estimados utilizando estas variáveis no Apêndice. 
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3.3 Quebras Estruturais no Modelo Linear Estimado 

 
 

Um estudo de quebras estruturais normalmente é realizado quando no período 

em análise ocorreram eventos tais como choque do petróleo, mudança no regime da 

política econômica (Maddala e Kim, 1998). O período estudado nesta dissertação 

envolve eventos como a mudança de regime cambial no início de 1999 e crises 

financeiras. Desse modo, torna-se importante realizar um estudo sobre mudanças 

estruturais.  

O instrumental tradicional utilizado em econometria para avaliar a presença de 

quebra estrutural é o teste Chow. Esse teste verifica se há quebra estrutural em um 

modelo linear estimado a partir de uma data conhecida. A data fevereiro de 1999 será 

avaliada, checando se a mudança do regime cambial brasileiro é um ponto de mudança 

estrutural na função de juros do Banco Central. O resultado do teste é apresentado 

abaixo: 

                              

                             Tabela 3.3.1: Teste Chow (1999:02). 

Teste Chow: 1999:02 Estat p-valor 
 0,9704 0,4946 
   

 

Portanto, o teste Chow mostra que não há indícios de quebra estrutural para a 

data definida. Contudo, a presença de variáveis dummies no modelo linear estimado 

reduz significativamente a capacidade dos testes estatísticos indicarem a presença de 

quebra estrutural. Por isso, serão utilizados dois procedimentos alternativos para testar a 

presença de mudança estrutural. O primeiro baseia-se em uma seqüência de estatísticas 

F e o segundo aplica-se o processo conhecido como CUSUM para resíduos obtidos de 

uma estimação pelo método de mínimos quadrados (OLS)7 e para os resíduos ao 

quadrado (CUSUM Q).  

O primeiro procedimento baseia-se em uma série de testes que investigam a 

hipótese nula para parâmetros constantes no modelo, para a qual não há mudança 

estrutural, adotando a estatística de teste F. A significância dos testes é observada 

através de uma seqüência de estatísticas F que testam, sob a hipótese nula, a existência 

de quebras na função de reação da política monetária estimada anteriormente por 

                                                           
7 Para a metodologia computacional dos testes ver (Zeleis et al, 2002). 
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Mínimos Quadrados Ordinários (OLS). Esses testes seguem uma estrutura análoga ao 

teste Chow na medida em que utilizam o padrão de testes F para verificar se há quebras 

estruturais. No entanto, são vários testes F, o que aumenta a possibilidade de captar 

quebras em relação ao teste Chow tradicional.  

Esses testes foram propostos por Andrews (1993) e Andrews e Ploberger (1994) 

para verificar quebra estrutural quando o ponto de quebra é desconhecido. Os testes 

SupF, AveF e ExpF utilizados são definidos como: 
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Esses testes são calculados estimando-se uma série de estatísticas iF   de quebra 

estrutural para toda uma seqüência de pontos possíveis de quebra estrutural para os 

pontos k < i ii ≤≤ < n-k, no intervalo [ ]ii,  onde k e n-k marcam respectivamente o 

início e o final da amostra testada. Os testes SupF, AveF e ExpF permitem desta forma 

testar se há quebra estrutural sem determinar a priori o ponto de quebra a ser testado. 

Conforme Andrews e Ploberger (1994) os testes AveF e ExpF tem características ótimas 

assintóticas. 

Os resultados desses testes estão na tabela abaixo: 

 

Tabela 3.3.2: Teste Estatísticas F. 

Teste Estatística p-valor 
SupF 28.9952 0.01563 
AveF 10.653 0.2421 
ExpF 11.1271 0.01377 

 

Os dois testes, SupF e ExpF, mostram que devemos rejeitar a hipótese nula de 

constância de parâmetros em favor da hipótese alternativa de que os parâmetros não são 

constantes, mostrando que há indícios de quebra estrutural em um ou mais pontos na 

amostra estimada. Este resultado mostra que o modelo linear não é capaz de controlar 
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toda a dinâmica existente na série de juros medida pela taxa Selic para o período em 

análise. 

Aplicando as estatísticas F a uma análise gráfica para visualizar os resultados: 

 

Gráfico 3.3.1: Estatísticas F. 

 
Como pode ser observado através dos testes e do gráfico há um indício de 

mudança significativa no gráfico a partir do início de 1999.  

Outra metodologia para avaliar a presença de quebra estrutural é o processo 

CUSUM. Este avalia a chamada função de flutuação empírica (efp), utilizando uma 

soma cumulativa dos resíduos padronizados. Neste trabalho esses resíduos foram 

obtidos através do modelo linear estimado, adotando o método de Mínimos Quadrados 

Ordinários (OLS). 

 O processo OLS-CUSUM segundo o proposto em Ploberger e Krämer (1992) 

fornece um intervalo de confiança para o processo de flutuação empírica, no qual se 

rejeita a hipótese nula que estabelece a existência de mudança estrutural. Ou seja, se o 

processo de flutuação empírico não “ultrapassa” o intervalo de confiança, não há quebra 

estrutural no modelo linear estimado para o conjunto de dados correspondentes. 
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O gráfico resultado do processo CUSUM é colocado a seguir: 

 

Gráfico 3.3.2: CUSUM. 
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O mesmo processo utilizado acima pode ser realizado através da soma dos 

resíduos ao quadrado (CUSUM Q). O gráfico apresentado abaixo é o resultado deste 

processo: 

Gráfico 3.3.3: CUSUM-Q. 
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Os resultados demonstrados nos dois últimos gráficos indicam ausência de 

mudança estrutural para o período estudado, entre as linhas tracejadas, já que o processo 

de flutuação empírico não “ultrapassa” o intervalo de confiança. Portanto, pela 

metodologia do processo CUSUM não há evidência de quebra estrutural no modelo 

linear estimado anteriormente. 

A conclusão geral é contraditória sobre se há presença de quebra estrutural na 

função de reação de política monetária estimada para explicar o comportamento da taxa 

de juros brasileira no período estudado. As estatísticas F, SupF e ExpF, apontam para a 

existência de quebra no período estudado. No entanto, a estatística AveF e os testes 

através dos processos CUSUM e CUSUM Q indicam ausência de mudança estrutural na 

função de reação. 

No entanto, como já foi mencionada, a presença de variáveis dummies em um 

modelo reduz significativamente a capacidade dos testes estatísticos indicarem a 

presença de quebra estrutural. Por outro lado, retirar as variáveis dummies da análise 

não seria um procedimento correto, pois elas são informação conhecida a priori e como 

colocam Maddala e Kim (1998), não se deve desprezar informações disponíveis em 

uma análise econométrica. 

Modelos que envolvem quebra estrutural são normalmente utilizados quando 

testes usuais tais como testes F e CUSUM captam a presença de quebra. No nosso caso, 

os resultados dos testes são contraditórios, justificando, portanto um aprofundamento da 

análise nesta direção. A simples observação de uma base de dados através de uma 

análise gráfica, por exemplo, e o conhecimento a priori de fatores conjunturais como 

situações de pânicos financeiros e de significativa alteração da política executada pelas 

autoridades governamentais, podem indicar a presença de mudança estrutural.  

No entanto, os testes de quebra citados acima podem não captar a presença de 

tais alterações, indicando ausência de quebra estrutural. Sargent (2002) desenvolve esse 

debate envolvendo a capacidade do poder dos testes de quebra e a utilização de modelos 

com mudança estrutural. Para este autor, em uma série temporal há um elevado grau de 

dificuldade em encontrar eventos que determinem quebras e mudanças. A justificativa 

para esse ponto concentra-se em um problema estatístico. Mudanças e quebras são 

estatisticamente difíceis de detectar-se em uma série ao longo do tempo. Outro 

problema é distinguir eventos que caracterizam uma quebra de movimentos de alta 
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freqüência, por exemplo. Tais dificuldades estão diretamente associadas ao baixo poder 

da maioria dos testes estatísticos8 disponíveis para esses temas de estudo.  

Em suma, a partir dessa discussão realizada em relação ao tema de quebras 

estruturais não podemos concluir exatamente como se caracteriza a estrutura de quebra 

neste estudo sobre a taxa de juros. Ou seja, a priori não sabemos quantas quebras 

existem, se os parâmetros são constantes ao longo do tempo, se é necessário estabelecer 

uma estrutura com alteração na variância etc. Uma classe de modelos que pode ser 

utilizada para avaliar estes pontos é a de modelos com Mudança Markoviana. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
8 Sargent (2002:06). 
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4 Modelo de Mudança Markoviana 

 

4.1 Introdução 

 

O modelo básico de Mudança Markoviana, como desenvolvido no trabalho 

pioneiro de Hamilton (1989) considera que todas as variáveis são determinadas pelo 

sistema e que o modelo descreve o processo de geração de todas as variáveis de 

interesse para a variável dependente. Nesse caso, todas as variáveis são componentes 

auto-regressivas da variável dependente. Esse modelo pode ser expresso da seguinte 

forma9: 

 

tpttptttt ysyssy µυ +Α++Α+= −− )()()( 11 Λ  

 

Na equação acima a variável dependente, ty , é influenciada pelos componentes 

auto-regressivos, y, com parâmetros A e pelo intercepto υ  que são dependentes do 

regime, s, vigente. O termo tµ segue uma NID (0,1). 

No entanto, como discutido em Krolzig (1997) o processo gerador da variável 

dependente, ty , pode também ser afetado por variáveis observáveis tx , que podem ser 

estocástica ou variáveis dummies10. Desse modo, estas variáveis podem ser introduzidas 

no modelo de acordo com a formulação abaixo: 

 

trttrttttpttptttt xsxsxsysyssy µυ +Β++Β+Β+Α++Α+= −−−− )()()()()()( 11011 ΛΛ  

 

As variáveis explicativas, x, possuem parâmetros B que também são 

dependentes do regime vigente. Os demais termos seguem a mesma notação utilizada 

acima. Como em qualquer modelo econométrico, no modelo de Mudança Markoviana é 

necessário determinar sua forma funcional. No caso a especificação desses modelos, 

mostrará se há mudanças de regime nos parâmetros auto-regressivos, no intercepto e na 

variância.  

Para selecionar a forma funcional mais apropriada serão comparados vários 

modelos da classe de Markov Switching (MS) como o MSIAH, o MSH, o MSI, o MSA, 

                                                           
9 Todas as equações do Modelo de Mudança Markoviana que serão apresentadas abaixo seguem as 
notações utilizadas em Krolzig (1997). 
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o MSIH, o MSIA e o MSAH, nos quais a mudança de regime refere-se ao intercepto (I), 

aos parâmetros (A) e a variância (heterocedasticidade) (H), segundo a notação utilizada 

em Krolzig (1997). 

 

4.2 Determinação da Forma Funcional 

 

Em uma primeira etapa será selecionado o modelo (Model Selection), partindo 

de uma formulação geral para chegar em uma especificação particular a qual será o 

modelo escolhido; em uma segunda etapa será determinado o número de regimes e em 

uma terceira etapa o modelo selecionado será checado (Model Checking), determinando 

a especificação correta em termos da notação da classe de modelos Markov Switching. 

A seleção do modelo utilizará, para efeitos de escolha, os critérios de informação 

e o princípio da econometria da parcimônia. Serão testadas as variáveis consideradas 

importantes discutidas anteriormente para seus lags de defasagem. A primeira estimação 

proposta apresentará como estrutura geral para o modelo de Mudança Markoviana dois 

componentes auto-regressivos e mudanças no intercepto, nos parâmetros e na variância 

para três regimes. Esta é a estrutura mais geral permitida pela disponibilidade de dados 

para obter convergência na estimação do modelo. 

As variáveis consideradas importantes para explicar a diferença da taxa de juros 

Selic são as mesmas dos modelos anteriores e podem ser expressas em um modelo geral 

de Mudança Markoviana com a seguinte especificação: 

 
Tabela 4.2.1: Estimação MSIAH(3)-ARX(2)  1995 (1) - 2002 (9) Regime1. 

 
   Coef  StdError     t-val 

 
Const(Reg.1)    -0.0705    0.0035  -20.1825 

1log −∆ ti         -0.0829    0.0128   -6.5019 

2log −∆ ti         -0.0036    0.0257   -0.1406 

1log −∆ te         0.5524    0.0591    9.3487 

2log −∆ te         0.6212    0.0729    8.5174 

3log −∆ te         0.4745    0.0424   11.2024 

1log −∆ tR        -0.6705    0.0186  -35.9806 

2log −∆ tR        -0.0793    0.0266   -2.9854 

3log −∆ tR         0.2316    0.0189   12.2607 

1−tslope         -12.4050    8.2795   -1.4983 

                                                                                                                                                                          
10 Krolzig (1997). 
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2−tslope          27.1315   16.4632    1.6480 

3−tslope         -15.3895    8.2751   -1.8597 

1−∆ tu            -0.0635    0.0034  -18.9420 

2−∆ tu             0.0635    0.0036   17.7713 

3−∆ tu            -0.0324    0.0035   -9.2310 

DU(95:03)         0.2252    0.0128   17.5454 
DU(97:11)         0.5559    0.0118   47.2207 
DU(99:04)        -0.4024    0.0225  -17.8494 
DU(98:09)         0.5171    3.0809    0.1679 
 

   Erro Padron (Reg.1)    0.0087190 
 
 

Tabela 4.2.2: Estimação MSIAH(3)-ARX(2)  1995 (1) - 2002 (9) Regime2. 
 

 
Coef  StdError     t-val 

 
Const(Reg.2)     0.0213    0.0072    2.9481 

1log −∆ ti         -0.4911    0.0769   -6.3884 

2log −∆ ti         -0.2956    0.0344   -8.5867 

1log −∆ te         -1.8026    0.2421   -7.4449 

2log −∆ te          1.7758    0.2892    6.1405 

3log −∆ te         -1.0309    0.3037   -3.3939 

1log −∆ tR          0.2515    0.0655    3.8372 

2log −∆ tR         -0.0906    0.0498   -1.8189 

3log −∆ tR         -0.0243    0.0713   -0.3408 

1−tslope         -23.3468   22.7617   -1.0257 

2−tslope          62.8106   43.5200    1.4433 

3−tslope         -37.4153   20.8602   -1.7936 

1−∆ tu            -0.0194    0.0068   -2.8615 

2−∆ tu            -0.0156    0.0073   -2.1401 

3−∆ tu             0.0175    0.0082    2.1242 

DU(95:03)          0.3369    0.0338    9.9656 
DU(97:11)          0.6400    0.0309   20.6806 
DU(99:04)         -0.4507    0.0953   -4.7272 
DU(98:09)          0.3887    0.0239   16.2538 

 
  Erro Padron (Reg.2)     0.017431 
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Tabela 4.2.3: Estimação MSIAH(3)-ARX(2)  1995 (1) - 2002 (9) Regime3. 
 

 
Coef  StdError     t-val 

 
Const(Reg.3)     0.0070    0.0086    0.8168 

1log −∆ ti         -0.8170    0.1225   -6.6680 

2log −∆ ti         -0.0690    0.0735   -0.9392 

1log −∆ te         0.6713    0.2750    2.4407 

2log −∆ te        -1.7110    0.3452   -4.9569 

3log −∆ te         0.1735    0.2636    0.6581 

1log −∆ tR         0.1565    0.1369    1.1432 

2log −∆ tR         0.9470    0.1735    5.4570 

3log −∆ tR         0.9313    0.1834    5.0778 

1−tslope        -324.5911   56.0843   -5.7876 

2−tslope         677.1424  115.1595    5.8800 

3−tslope         -352.9554   59.2042   -5.9617 

1−∆ tu            -0.0831    0.0166   -4.9927 

2−∆ tu             0.0842    0.0194    4.3408 

3−∆ tu             0.1321    0.0209    6.3102 

DU(95:03)         0.2282    1.1472    0.1990 
DU(97:11)         0.5733  110.4405    0.0052 
DU(99:04)         0.2788  197.8261    0.0014 
DU(98:09)         0.2893   17.3265    0.0167 
 

   Erro Padron (Reg.3)     0.029807 
 

 

 

Como pode ser observado as seguintes variáveis mostraram-se significativas: no 

primeiro regime o primeiro componente auto-regressivo, a primeira , segunda e terceira 

defasagem do câmbio, as três primeiras defasagens para as reservas e para o 

desemprego, as dummies (exceto a DU (98:09)) e a constante; no segundo regime as 

duas primeiras defasagens para a taxa de juros e para o câmbio, a primeira defasagem 

para as reservas, as três primeiras defasagens para o desemprego, as dummies e a 

constante; no terceiro regime a primeira defasagen para a taxa de juros, as duas 

primeiras defasagens para a taxa de câmbio, a segunda e a terceira defasagem para as 

reservas, as três primeiras defasagens para o desemprego e para o slope. O critério de 

informação de Schwarz foi de –1,0624. Deve-se ressaltar que 66 parâmetros foram 

estimados utilizando 93 observações. 
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Utilizando-se para o processo de seleção do modelo linear através dos critérios 

de informação e do princípio da parcimônia a especificação escolhida para o modelo de 

Mudança Markoviana é descrita abaixo11: 

 
Tabela 4.2.4: Estimação MSIH(3)-ARX(0)  1995 (1) - 2002 (9). 

 

  
Coef 

 
ErroPadr 

 
t-val 

Const(Reg.1) -0,0186 0,0051 -3,6286 
Const(Reg.2) -0,0329 0,0183 -1,7941 
Const(Reg.3) -0,1171 0,0018 -64,0831 

1log −∆ te  0,6747 0,0117 57,733 

2log −∆ te  0,925 0,0536 17,2569 

1log −∆ tR  -0,1092 0,013 -8,3806 

2−tslope  0,4476 0,0177 25,3592 

2−∆ tu  -0,0242 0,0043 -5,6562 

DU (95:03) 0,3444 0,0305 11,2746 
DU (97:11) 0,5936 0,0303 19,6066 
DU (99:04) -0,5628 0,0326 -17,2813 
DU (98:09) 0,5344 0,1229 4,3471 

 

Erro Padron (Reg.1) 0,029824 
Erro Padron (Reg.2) 0,12156 
Erro Padron (Reg.3) 0,001389 
  

As variáveis nesse modelo selecionado foram: as duas primeiras defasagens da 

taxa de câmbio; a primeira defasagem das reservas; a segunda defasagem para a 

inclinação da inflação; a segunda defasagem para a taxa de desemprego e as quatro 

variáveis dummies. Todas variáveis foram significativas. O critério de informação de 

Schwarz foi de –1,8276. 

Portanto, o modelo selecionado é um MSIH: Modelo de Mudança Markoviana 

com mudanças de regime no intercepto e na variância para três regimes. 

 

4.3 Determinação do número de regimes 

 

O passo seguinte à escolha da forma funcional é a determinação do número de 

regimes envolvido nesse modelo. Para essa determinação serão comparados o número 

de regimes a partir de uma forma funcional previamente selecionada. Serão utilizados o 

critério de informação de Schwartz (SC) e o Teste Aproximado de Ang e Bekaert. 

                                                           
11 As demais especificações gerais estimadas do modelo de Mudança Markoviana podem ser encontradas 
no apêndice. 
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A estatística para o critério de informação de Schwartz (SC) é a seguinte: SC = -

2*log(L)+ q*log (n), para o qual log (L) é a log-verossimilhança, q é o número de 

parâmetros estimados e n é o número de observações. A partir disso pode-se colocar na 

tabela abaixo o resultado dessa estatística: 

 
 

Tabela 4.3.1: Determinação do Número de Regimes (SC). 
 

Modelo Regimes Log-Veros Parâmetros SC 
MSIH 4 136,0138 29 -1,2966 
MSIH 3 132,5750 21 -1,8276 
MSIH 2 112,8196 15 -1,6952 
Linear - 102,7899 11 -1,6744 

 

Pelo critério de informação SC o modelo escolhido deve apresentar uma 

estrutura com três regimes, já que apresenta o menor valor da estatística. O critério de 

informação de Schwartz pode ser utilizado na medida em que é demonstrado que esse 

critério nunca subestima o número mínimo de regimes (Rydén, 1995). Para a 

determinação do número de regimes o teste de razão de verossimilhança não segue uma 

distribuição padrão (Krolzig, 1997:134). Desse modo, deve-se utilizar uma estrutura de 

teste que corrija essa característica da distribuição e seja compatível com esse objetivo. 

Para isso, será adotada uma aproximação desenvolvida por Ang e Bekaert (1998) para 

determinar o número de regimes.  

Estes autores mostram que a distribuição assintótica do teste de razão de 

verossimilhança entre n-1 e n regimes pode ser aproximada por uma distribuição Qui-

Quadrada, para a qual o número de graus de liberdade é dado pelo número de 

parâmetros de incômodo (nuisance) do modelo com n regimes mais o número de 

restrições impostas do regime n para o regime n-1. A estatística de teste é calculada da 

forma usual em testes de razão de verossimilhança, LR= 2x [log-Verossimilhança (n) - 

log-Verossimilhança (n-1)], para os modelos com n e n-1 regimes respectivamente. 

Os valores do teste com aproximação de Ang e Bekaert são apresentados a 

seguir: 
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Tabela 4.3.2: Determinação do Número de Regimes (Ang e Bekaert). 

 

Teste parâmetros nuisance Distribuição Estatística p valor 
4 Regimes x 3 Regimes 12 8 Chi^2(20) 6,8776 0,9971 
3 Regimes x 2 Regimes 6 6 Chi^2(12) 39,5110 0,0001 ** 

2 regimes x linear 2 4 Chi^2(6) 20,0590 0,0027 ** 
 

Pelos resultados apresentados acima o modelo de Mudança Markoviana deve 

conter uma estrutura com três regimes, adotando o nível de significância de 5%.  

A terceira etapa para a determinação da forma funcional é checar a especificação 

escolhida acima entre as varias possibilidades para a estrutura do modelo. Para 

selecionar a forma funcional mais apropriada serão comparados vários modelos da 

classe de Markov Switching (MS) como o MSIAH, o MSH, o MSI, o MSA, o MSIH, o 

MSIA e o MSAH, nos quais a mudança de regime refere-se ao intercepto (I), aos 

parâmetros (A) e a variância (heterocedasticidade) (H), segundo a notação utilizada em 

Krolzig (1997). 

Para isso, a etapa de Model Checking adotará dois critérios para a seleção da 

forma funcional: o critério de informação de Schwartz (SC) e o teste de razão de 

verossimilhança. O critério de informação de Schwartz (SC) é um parâmetro eficiente 

para esse objetivo, desde que seja utilizado para comparar diferentes modelos para os 

quais todas as variáveis dependentes possuam a mesma especificação, como é o caso 

neste trabalho. 

A estatística para o critério de informação de Schwartz (SC) é a seguinte: 

 

            Tabela 4.3.3: Determinação da Forma Funcional (SC). 

 

Modelo Log-Verossimilhança Parâmetros Restrições SC 
MSIAH 137,3884 39 22 -1,0538 
MSH 114,5592 19 2 -1,5376 
MSI 102,7897 19 2 -1,2845 
MSA 116,5412 35 18 -0,8004 
MSIH 132,575 21 4 -1,8276 
MSIA 130,9709 37 20 -1,0133 
MSAH 132,6979 37 20 -1,0504 

LINEAR 102,7899 11 - -1,6744 
 

Através da observação do critério de informação SC o modelo selecionado é o 

MSIH cujo valor do critério é o menor (-1,8276) quando se compara aos modelos 

alternativos. 
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 O teste de razão de verossimilhança também pode ser utilizado como critério de 

seleção, desde que a distribuição desse teste seja padrão. Em relação aos parâmetros 

sujeitos a Mudança Markoviana o teste tem distribuição padrão quando o número de 

regimes é mantido constante (Krolzig, 1997:134). 

Dado que a distribuição é padrão, utilizando o princípio de Razão de 

Verossimilhança (LR) para o qual a estatística do teste é calculada a partir da seguinte 

expressão: 2x [log-Verossimilhança (modelo irrestrito) - log-Verossimilhança (modelo 

restrito)]. A distribuição é uma Qui-quadrada com números de graus de liberdade 

correspondente ao número de restrições impostas. A partir disso devem ser testados a 

especificação do modelo selecionado e as demais especificações possíveis dos modelos 

mencionados da classe de Mudança Markoviana um contra o outro. 

Os resultados obtidos desse teste são: 

 

          Tabela 4.3.4: Determinação da Forma Funcional (LR). 

 

Teste Estatística Distribuição p valor Restrições 
msiah contra msih 9,6248 Chi^2(22) 0,9894 22 

msih contra msi 59,573 Chi^2(2) 0,0000 ** 2 
msih contra msh 36,034 Chi^2(2) 0,0000 ** 2 

 

Através da utilização do princípio de Razão de Verossimilhança (LR) nota-se 

que a forma funcional selecionada é o MSIH, ou seja, um modelo de Mudança 

Markoviana com mudanças de regime no intercepto e na variância. Portanto tanto pelo 

critério de informação SC quanto pelo princípio LR o modelo escolhido é um MSIH.  

Dos resultados dos testes obtidos acima, através da comparação entre as formas 

funcionais para um modelo de Mudança Markoviana  podemos destacar que: rejeitamos 

a superioridade de um MSIAH sobre um MSIH, evidenciando que a melhor 

especificação não deve apresentar mudança de regimes para os parâmetros (A); 

aceitamos a superioridade de um MSIH sobre um MSI, evidenciando que a melhor 

especificação deve apresentar mudança de regime para a variância (H); e aceitamos a 

superioridade de um MSIH sobre um MSH, evidenciando que a melhor especificação 

deve apresentar mudança de regime para o intercepto (I). 

Esta avaliação reforça a necessidade da utilização de um modelo que envolva a 

presença de heterocedasticidade, considerando mudanças de regime na variância. Outro 

ponto que pode ser destacado no processo de seleção da melhor forma funcional para 
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um modelo de Mudança Markoviana é a característica fixa dos parâmetros, denotando 

uma estabilidade da função de reação estimada. 

É importante estabelecer uma análise dos resíduos para o modelo de Mudança 

Markoviana estimado acima que é expressa nas tabelas, envolvendo testes de 

especificação: 

 

 

Tabela 4.3.5: Testes para os Resíduos (Resíduos Padronizados e Erros de Predição). 

 

Resíduos Padronizados  Distrib Estat p-valor 
Portmanteau (12)   Chi (12) 11,7552 [0.4655] 

Normalidade  Chi (2) 0.8633  [0.6494] 
Heterocedasticidade  Chi (14) 18,2098 [0.1974] 

Heteroc-X   Chi (24) 25,6251 [0.3725] 
     
 
     

Erros de Predição   Distrib Estat p-valor 
Portmanteau (12)  Chi (12) 38,2093[0.0001] ** 

Normalidade  Chi (2) 2,2993[0.3167] 
Heterocedasticidade  Chi (14) 18,1237[0.2012] 

Heteroc-X   Chi (24) 24,0105[0.4610] 
 

 

A seguir são apresentados correlogramas para a função de autocorrelação e 

autocorrelação parcial para checar a correlação dos resíduos, as funções de densidade e 

gráficos Q-Q Plot para avaliar a distribuição dos resíduos em relação a uma normal: 
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Figura 4.3.1: Correlogramas, Funções de Densidade e Gráfico QQ-Plot (Res. Padron. E 

Prev. de Erros). 
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A análise dos resíduos presente nas tabelas, nos gráficos e nos correlogramas 

acima mostra que os erros de predição não sofrem problemas de heterocedasticidade e 

de normalidade, mas têm problemas de autocorrelação. No entanto, os resíduos 

padronizados, ou seja, os resíduos divididos pela variância correspondente ao regime 

que tem maior probabilidade de pertencerem, são não-correlacionados, homocedásticos 

e são normalmente distribuídos. Desse modo, a estimação realizada com o modelo de 

Mudança Markoviana controlou o problema da heterocedasticidade já que utilizou três 

regimes distintos para a variância. 

O modelo da classe Markov Switching a partir dos testes de verificação da forma 

funcional e da determinação do número de regimes selecionado foi: Modelo de 

Mudança Markoviana com mudanças no intercepto e na variância com três regimes, 

parâmetros fixos e componentes auto-regressivos ausentes. Para efeitos da notação 

utilizada o modelo é um MSIH(3)-ARX(0) (Markov Switching Intercept 

Heteroskedasticity).  

O modelo estimado MSIH(3)-ARX(0) corresponde a seguinte especificação: 
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Tabela 4.3.6: Modelo Selecionado MSIH(3)-ARX(0)  1995 (1) - 2002 (9). 
 

  
Coef 

 
ErroPadr 

 
t-val 

Const(Reg.1) -0,0186 0,0051 -3,6286 
Const(Reg.2) -0,0329 0,0183 -1,7941 
Const(Reg.3) -0,1171 0,0018 -64,0831 
DU (95:03) 0,3444 0,0305 11,2746 
DU (97:11) 0,5936 0,0303 19,6066 
DU (99:04) -0,5628 0,0326 -17,2813 
DU (98:09) 0,5344 0,1229 4,3471 

1log −∆ te  0,6747 0,0117 57,733 

2log −∆ te  0,925 0,0536 17,2569 

1log −∆ tR  -0,1092 0,013 -8,3806 

2−tslope  0,4476 0,0177 25,3592 

2−∆ tu  -0,0242 0,0043 -5,6562 

 

Erro Padron (Reg.1) 0,029824 
Erro Padron (Reg.2) 0,12156 
Erro Padron (Reg.3) 0,001389 
  

O modelo foi estimado através do pacote MSVAR de Hans-Martin Krolzig para 

linguagem Ox. A estimação desse modelo foi realizada, utilizando o método de máxima 

verossimilhança com o algorítimo EM (Expectation-Maximization). 

As variáveis explicativas dummies foram justamente utilizadas para captar 

eventos definidos em uma data específica e de característica única. Ou seja, estes não se 

repetem ao longo da série, são únicos. A presença dessas variáveis mostra-se 

fundamental para evitar que os modelos de Mudança Markoviana eventualmente captem 

um evento único como uma variável de mudança de regime. Esta variável, 

contrariamente a dummy, possui uma probabilidade diferente de zero de retornar ao 

longo da série. 

As constantes do primeiro e do terceiro regime são significativas para o nível de 

5% e a constante do terceiro regime é significativa para o nível de 10%. 

A forma funcional compreende as dummies já comentadas acima e ainda: 

variação de câmbio com defasagens 1 e 212, variação de reservas internacionais com 

                                                           
12 Deve-se destacar que o modelo ao captar a variável para os lags 1 e 2 indica uma reação do Banco 
Central aos efeitos relativamente permanentes decorrentes da variação cambial. 
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uma defasagem, inclinação13 do IPCA com duas defasagens e a variação do desemprego 

com duas defasagens. O critério de informação de Schwarz foi de –1,8276. 

A matriz de transição é expressa abaixo: 

 

Tabela 4.3.7: Matriz de Transição. 
 

 Regime 1 Regime 2 Regime 3 
Regime 1 0.9216  2,156E-05 0.07842 
Regime 2 1,36E-03 0.9765 0.02353 
Regime 3 0.3165   0.2141 0.4693 

 

 

A matriz acima, na qual a linha i e a coluna j indicam a probabilidade de que o 

regime i seja sucedido pelo regime j. Por exemplo, 0,07842 é a probabilidade do regime 

1 ser sucedido pelo regime 3 e assim sucessivamente. Destacam-se, probabilidades 

muito pequenas do regime 2 suceder o regime 1 e o regime 1 suceder o 2. Também a 

probabilidade do regime 1 suceder o regime 3 é relativamente alto, de 31%. 

Outra informação importante que pode ser obtida através da matriz de transição 

é a probabilidade do regime ser sucedido por ele mesmo. Ou seja, a matriz fornece a 

probabilidade de se permanecer no regime. Desse modo, as probabilidades são 

relativamente altas de permanência nos regimes 1 e 2. Já quando o regime vigente é o 

terceiro, a probabilidade de permanência é pequena. 

 

                                                           
13 A variável inclinação de inflação de certa forma é uma medida para expectativa de inflação, já que 
adota a tendência de aceleração da inflação. 
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Figura 4.3.2: Probabilidades Estimadas. 
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A figura acima contém as probabilidades estimadas de cada regime para cada 

observação na amostra. O gráfico mostra as probabilidades previstas, filtradas 

(utilizando a informação até o período t) e as probabilidades suavizadas (utilizando a 

informação da amostra toda para inferir as probabilidades no momento t). Esse gráfico 

mostra alguma associação entre os regimes de mudança para a taxa de juros e os 

diferentes regimes de câmbio. 

A tabela abaixo mostra o número de observações pertencentes a cada regime, e 

com isso associa a cada um dos regimes uma probabilidade condicional: 

 

Tabela 4.3.8: Probabilidade Condicional dos Regimes. 

 Número de Observações Probab. Incondicional Duração 
Regime 1 38.9 0.2855 12.75 
Regime 2 45.1 0.6437 42.50 
Regime 3 8.9  0.0707 1.88 

 

Pode-se verificar pela tabela acima que os regimes 1 e 2 somados correspondem 

a uma probabilidade associada de 0,9292. Ou seja, a probabilidade de ocorrer o regime 

1 ou o regime 2 é de aproximadamente 93%. 
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 4.4 Análise de resultados 

 

O modelo de Mudança Markoviana estimado apresenta três regimes de mudança 

para a variância e o intercepto. Os coeficientes das variáveis explicativas são constantes 

nos três regimes. A tabela abaixo apresenta as datas mensais e a probabilidade de se 

estar em um dos regimes: 

 

Tabela 4.4.1: Regimes e Datas Correspondentes. 

 

 Datas Probab. 
Regime 1   

 1995:2 - 1995:8 [0.9999] 
 1995:10 - 1997:12 [1.0000] 
 1999:3 - 1999:7 [0.9867] 
   

Regime 2   
 1998:2 - 1998:11 [1.0000] 
 1999:11 - 2002:9 [1.0000] 
   

Regime 3   
 1995:1 - 1995:1 [0.9975] 
 1995:9 - 1995:9 [0.9931] 
 1998:1 - 1998:1 [1.0000] 
 1998:12 - 1999:2 [1.0000] 
 1999:8 - 1999:10 [0.9922] 

 

Os três regimes apresentam como característica comum: o declínio da taxa de 

juros, mais forte no terceiro regime e mais fraca no primeiro. A variância da redução da 

taxa de juros também foi diferente nos três regimes: mais forte no segundo regime e 

menor no terceiro. A tabela abaixo fornece o intercepto, e o desvio padrão para os 

regimes correspondentes: 

 

Tabela 4.4.2: Intercepto e Desvio Padrão para os Regimes. 

Regime Intercepto Desvio Padrão 
1 -0,0186 0,03 
2 -0,0329 0,1 
3 -0,1171 0,001 

 

O primeiro regime, que corresponde a 85% do período de câmbio fixo e apenas 

11% do período de câmbio flutuante considerado na análise, é o que tem o intercepto 

com menor tendência de baixa. O desvio padrão é menor que o segundo regime e maior 
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do que o terceiro. Nesse regime, as alterações da taxa de juros ocorreram de forma mais 

conservadora quando comparamos ao segundo.  

O segundo regime, que corresponde a 51% do período de câmbio flexível e a 

21% do câmbio fixo, é intermediário em relação aos outros dois, pois o componente de 

redução dos juros é maior do que no primeiro regime e é menor do que no terceiro. 

Nesse regime a taxa de juros sofre maior alteração, refletindo o maior desvio padrão em 

relação aos demais regimes. Isto quer dizer que neste regime a taxa de juros foi 

acionada pelo Banco Central de forma mais freqüente, ou ainda teve mais mobilidade 

do que nos demais regimes. 

O terceiro regime embora pouco representativo em termos de número de 

períodos da análise, apenas 8 meses,  compreende, de forma não consecutiva, o regime 

de câmbio administrado e flexível. O período de mudança de regime cambial, 12/1998 a 

02/1999 pertence a este regime. A permanência neste regime é significativamente baixa 

e corresponde exatamente aos pontos na série nos quais ocorre uma sensível redução da 

variação da taxa de juros. Isto mostra que no período estudado os momentos de grande 

redução de juros são “exceções a regra”. 

Os resultados acima mostram que não existe uma identificação exata entre o 

regime de câmbio e o regime de taxa de juros, embora claramente o regime 1 esteja 

mais identificado com o regime de câmbio fixo e o regime 2 com o flexível. Por isso, 

associar o comportamento da taxa Selic exclusivamente aos dois arranjos cambiais 

vigentes nesse período, o câmbio administrado e o câmbio flexível a partir de janeiro de 

1999, mostra-se equivocada seguindo os resultados obtidos neste estudo. 

Em geral se assume (Pastore e Pinotti, 2002) que nos regimes cambiais fixos ou 

controlados pelo Banco Central os choques externos devem ser absorvidos totalmente 

pela taxa de juros, uma vez que se abre mão do isolamento propiciado pelo câmbio 

flexível, assim é de se esperar taxas mais elevadas e mais variáveis nestes regimes.  A 

nossa análise, no entanto, mostra resultados mistos. Ou seja, o primeiro regime que é o 

de menor redução da taxa de juros (intercepto negativo pequeno) não se associa 

exclusivamente ao período de controle cambial, quando é esperado um nível de juros 

mais alto. Esse regime associa também alguns meses de 1999 nos quais o arranjo 

cambial é flutuante e, portanto, quando a possibilidade de redução da taxa de juros 

esperada é maior.  

De modo análogo pode se explicar o segundo regime. Este regime que é de uma 

taxa intermediária para a redução da taxa de juros (intercepto negativo maior que no 
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primeiro regime, mas menor do que no terceiro) não associa exclusivamente ao período 

em que o Banco Central permitiu a flutuação do câmbio. Pois estão incluídos nesse 

regime meses nos quais o Banco Central exerce controle do câmbio.  

O terceiro regime corresponde a meses pontuais do período inteiro estudado, 

alguns meses em 95, outros em 98 e 99, representando situações de exceção e pouco 

representativas. É o regime de maior redução da taxa de juros apresentando e de menor 

variância sendo a “exceção à regra” do período. É surpreendente que o período de 

dezembro de 1998 a fevereiro de 1999, quando ocorre a crise cambial brasileira, 

pertença a este regime, o que parece indicar uma certa paralisia do Banco Central frente 

à crise que assolou o país.  
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5 Conclusão 
 
 
 

Este trabalho procurou analisar alterações na regra de juros seguida pelo Banco 

Central brasileiro no período de janeiro de 1995 a setembro de 2002. Para tanto foi 

estimado um modelo linear, que, no entanto, mostrou problemas tanto de autocorrelação 

dos resíduos como presença de estrutura ARCH e de especificação. Foi também 

realizado um estudo sobre a presença de quebra estrutural para testar a estabilidade dos 

parâmetros no período. Os resultados foram mistos, ausência de quebra pelo teste Chow 

e CUSUM e presença pelo teste de seqüência de estatísticas F. Este último resultado 

coloca dúvidas do modelo linear ser o mais apropriado para estimar a função de reação 

do Banco central neste período.  Por outro lado, esses testes não mostram a estrutura 

completa da quebra, ou seja, não nos mostra se há quebra em termos da variância, em 

termos da média ou em termos da variação dos parâmetros ao longo do tempo. Por isso, 

foi estimado um modelo de Mudança Markoviana, já que este considera a não-

linearidade e através de testes estatísticos podemos também conhecer de forma mais 

completa a estrutura da quebra. 

Através da discussão dos testes da forma funcional e do número de regimes para 

o modelo de Mudança Markoviana, podemos estabelecer algumas conclusões 

importantes. Inicialmente foi selecionado uma estrutura com três regimes como a 

melhor estrutura para explicar o período do estudo. Para isso, apresentamos novamente 

a seguinte tabela: 

 

Tabela 5.1: Determinação do Número de Regimes. 
 

Teste parâmetros nuisance Distribuição Estatística p valor 
4 Regimes x 3 Regimes 12 8 Chi^2(20) 6,8776 0,9971 
3 Regimes x 2 Regimes 6 6 Chi^2(12) 39,5110 0,0001 ** 

2 regimes x linear 2 4 Chi^2(6) 20,0590 0,0027 ** 
 

O teste acima evidencia três pontos: uma estrutura de dois regimes é superior a 

uma estrutura linear; uma estrutura de três regimes é superior a dois; e finalmente uma 

estrutura contendo quatro regimes é inferior a três. 

A inferioridade linear em relação a um modelo com dois regimes sustenta a idéia 

de que um modelo linear não é o mais eficiente para explicar o período, já que a 

economia brasileira enfrentou várias crises financeiras e passou por uma alteração do 



 41 

arranjo cambial vigente. Ou seja, esses fatores provavelmente provocaram uma 

mudança estrutural no período do estudo. 

Nossos resultados indicam que a divisão do período em dois sub-períodos, 

associados ao regime de câmbio, como usualmente é utilizado, por exemplo, em 

Salgado, Garcia e Medeiros (2001) não é a melhor estrutura para avaliar o 

comportamento da taxa de juros Selic. Pois, a partir do teste realizado um modelo de 

três regimes é superior a um modelo de dois regimes. Por isso, uma análise da taxa de 

juros brasileira praticada pelo Banco Central, dividindo em dois regimes a partir da 

mudança do arranjo cambial em 1999 não é a mais correta. 

A superioridade de uma estrutura com três regimes quando comparamos a uma 

de quatro regimes diz respeito a uma das questões centrais em econometria, a 

parcimônia. Uma estrutura com quatro regimes envolve muitos parâmetros a serem 

estimados em relação à amostra de dados utilizada no estudo. 

O teste para selecionar a forma funcional também nos mostra algumas 

conclusões importantes. O resultado desse teste é apresentado novamente abaixo: 

 

Tabela 5.2: Determinação da Forma Funcional. 
 

Teste Estatística Distribuição p valor Restrições 
msiah contra msih 9,6248 Chi^2(22) 0,9894 22 
msih contra msi 59,573 Chi^2(2) 0,0000 ** 2 
msih contra msh 36,034 Chi^2(2) 0,0000 ** 2 

 

Em termos da melhor estrutura para a forma funcional utilizado no período 

estudado, modelando através da classe de Mudança Markoviana temos: rejeitamos que 

um MSIAH é superior a um MSIH; aceitamos que um MSIH é superior a um MSI; e 

aceitamos também que um MSIH é superior a um MSH. 

O teste mostrou que a estrutura do modelo não deve considerar a variação dos 

parâmetros (A) ao longo do tempo para as variáveis explicativas, ou seja que os 

coeficientes dessas variáveis são os mesmos para os três regimes encontrados. Assim, 

na média as variáveis explicativas participam com a mesma importância no três 

regimes.  Por outro lado, o teste msih contra msi, indica que há mudança na variância 

dos erros nos três regimes. Portanto, através da seleção do modelo podemos inferir que 

para os dados do período em estudo é mais eficiente considerar a variância em três 

regimes e parâmetros fixos em comparação a utilização de mudanças em três regimes 

para a variância e para os parâmetros. Adicionalmente, o teste, msih contra msh, 
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mostrou que a estimação deve levar em conta a mudança de intercepto nos 3 regimes. 

Isto é, o componente da taxa de redução dos juros varia de acordo com o regime. 

O modelo de Mudança Markoviana aqui estimado apresenta algumas limitações. 

Em primeiro lugar a matriz de transição fornece uma probabilidade que é constante na 

sucessão dos regimes. Um caminho alternativo seria modelar uma estrutura para a 

matriz de transição, ou seja, considerar variáveis (fundamentos) que sejam capazes de 

explicar a dinâmica própria dessa matriz como, por exemplo, em Diebold e Rudebusch 

(1996) e em Filardo (1994). Outro caminho que pode ser adotado é permitir que a 

matriz de transição apresente variação de seus resultados ao longo do tempo como, por 

exemplo, em Diebold e Weinbach (1994).  

Em segundo lugar, o teste é para o conjunto de parâmetros que ou são constantes 

ou todos variam para os distintos regimes. Uma forma de superar este problema é 

construir o modelo de uma forma restrita, ou seja, utilizando restrições para algumas 

variáveis explicativas, como citado em Krolzig (1997). Desse modo, seria permitido que 

algumas variáveis sofressem variação em seus parâmetros ao longo do tempo e outras 

variáveis tivessem parâmetros fixos. Essa solução poderia minimizar a piora dos 

critérios de informação quando todos parâmetros são colocados variando no tempo, já 

que a amostra de dados é relativamente limitada nesse estudo.  

Superar essas limitações exige alto grau de sofisticação na modelagem 

econométrica, envolvendo instrumentos de programação computacional, que vão além 

da ambição desse trabalho, mas que devem ser objeto de pesquisa futura.  
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Apêndice 

 
 

(I) Matriz de Correlação para as variáveis utilizadas 
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DLSELIC 1.00 -0.10 -0.04 0.22 0.47 -0.26 0.41 0.26 0.05 -0.17 -0.25 -0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 -0.22 0.22 -0.21
DLSELIC_1 -0.10 1.00 -0.11 -0.02 0.05 0.26 -0.10 0.08 0.25 0.05 -0.42 -0.25 -0.10 0.07 0.07 0.06 -0.05 -0.22 0.20
DLSELIC_2 -0.04 -0.11 1.00 -0.08 0.01 0.07 0.05 -0.14 0.09 0.26 0.04 -0.42 -0.26 0.09 0.08 0.08 -0.09 -0.05 -0.22
DUMMY95 0.22 -0.02 -0.08 1.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.05 -0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.09 -0.15 -0.15 -0.14 -0.05 0.17 -0.11
DUMMY97 0.47 0.05 0.01 -0.01 1.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.17 -0.02 0.05 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.06 -0.03
DUMMY98 -0.26 0.26 0.07 -0.01 -0.01 1.00 -0.01 -0.06 0.56 0.51 -0.05 -0.02 -0.25 0.12 0.13 0.13 0.09 0.00 0.26
DUMMY989 0.41 -0.10 0.05 -0.01 -0.01 -0.01 1.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05 -0.01 -0.03 0.10 0.09 0.08 -0.06 0.00 -0.04
DLCAMBIO_1 0.26 0.08 -0.14 -0.05 -0.02 -0.06 -0.01 1.00 0.45 -0.20 -0.19 -0.04 0.13 0.16 0.16 0.16 0.17 0.05 -0.10
DLCAMBIO_2 0.05 0.25 0.09 -0.04 -0.02 0.56 -0.02 0.45 1.00 0.45 0.03 -0.18 -0.04 0.16 0.16 0.16 -0.01 0.18 0.06
DLCAMBIO_3 -0.17 0.05 0.26 0.00 -0.01 0.51 -0.02 -0.20 0.45 1.00 0.17 0.04 -0.17 0.15 0.16 0.16 -0.08 0.01 0.19
DLRESERVAS_1 -0.25 -0.42 0.04 -0.01 -0.17 -0.05 -0.05 -0.19 0.03 0.17 1.00 0.07 -0.01 -0.14 -0.13 -0.12 0.05 0.23 0.04
DLRESERVAS_2 -0.10 -0.25 -0.42 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.04 -0.18 0.04 0.07 1.00 0.07 -0.13 -0.13 -0.13 0.00 0.05 0.23
DLRESERVAS_3 0.08 -0.10 -0.26 -0.09 0.05 -0.25 -0.03 0.13 -0.04 -0.17 -0.01 0.07 1.00 -0.13 -0.13 -0.12 0.07 -0.01 0.04
SLOPEIP2_1 0.08 0.07 0.09 -0.15 0.00 0.12 0.10 0.16 0.16 0.15 -0.14 -0.13 -0.13 1.00 1.00 0.99 -0.03 -0.01 0.01
SLOPEIP2_2 0.07 0.07 0.08 -0.15 -0.01 0.13 0.09 0.16 0.16 0.16 -0.13 -0.13 -0.13 1.00 1.00 1.00 -0.03 -0.01 0.01
SLOPEIP2_3 0.06 0.06 0.08 -0.14 -0.01 0.13 0.08 0.16 0.16 0.16 -0.12 -0.13 -0.12 0.99 1.00 1.00 -0.03 -0.01 0.01
DDSP_1 -0.22 -0.05 -0.09 -0.05 0.01 0.09 -0.06 0.17 -0.01 -0.08 0.05 0.00 0.07 -0.03 -0.03 -0.03 1.00 0.01 -0.01
DDSP_2 0.22 -0.22 -0.05 0.17 -0.06 0.00 0.00 0.05 0.18 0.01 0.23 0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 1.00 0.02
DDSP_3 -0.21 0.20 -0.22 -0.11 -0.03 0.26 -0.04 -0.10 0.06 0.19 0.04 0.23 0.04 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.02 1.00  

 
 



(II) Modelos lineares intermediários estimados entre o geral e o 
específico utilizando o método de Mínimos Quadrados Ordinários 
(OLS): 

 
(1) 
 

Variável Dependente: DLSELIC 
Método: Mínimos Quadrados 
Amostra: 1995:01 2002:09 
Observações incluídas: 93 
 

Variável Coeficiente  Erro Padr.      Estat-t Prob.  

C -0.037151 0.011160 -3.328963 0.0013 

1log −∆ ti  0.655578 0.272371 2.406929 0.0184 

2log −∆ te  0.355551 0.337236 1.054308 0.2950 

1log −∆ tR  -0.336085 0.116224 -2.891695 0.0049 

2log −∆ tR  -0.129230 0.103017 -1.254454 0.2134 

1−tSlope  1.097231 5.739811 0.191162 0.8489 

2−tSlope  -1.017509 5.692445 -0.178747 0.8586 

1−∆ tu  -0.052532 0.017473 -3.006531 0.0035 

2−∆ tu  0.053955 0.017925 3.010045 0.0035 

DU(95:03)            0.251367 0.084781 2.964910 0.0040 
DU(97:11)            0.604603 0.083587 7.233217 0.0000 
DU(99:04)            -0.342886 0.118290 -2.898677 0.0048 
DU(98:09)            0.496865 0.084834 5.856911 0.0000 

    Critério AIC  -2.053255 
 
 
(2) 
 
 
Variável Dependente: DLSELIC 
Método: Mínimos Quadrados 
Amostra: 1995:01 2002:09 
Observações incluídas: 93 
 

Variável Coeficiente  Erro Padr.      Estat-t Prob.  

C -0.028895 0.011027 -2.620438 0.0104 

2log −∆ te  0.982136 0.262511 3.741313 0.0003 

1log −∆ tR  -0.270136 0.107649 -2.509404 0.0140 

2−tSlope  0.210074 0.311056 0.675358 0.5013 

1−∆ tu  -0.036921 0.018043 -2.046301 0.0439 

DU(95:03)            0.306046 0.089737 3.410473 0.0010 
DU(97:11)            0.590453 0.089865 6.570443 0.0000 
DU(99:04)            -0.558123 0.108239 -5.156377 0.0000 
DU(98:09)            0.521548 0.089095 5.853865 0.0000 

    Critério AIC  -1.931082 
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(III) Especificações utilizando o Método de Mínimos Quadrados 
com variáveis que se mostraram não significativas para explicar a 
variação da taxa nominal de juros (Selic) no período do estudo: 

 
(1) Especificações de um modelo linear com uma medida de Core Inflation: 
 

             
                   Coeficiente  Erro Pad.   t-valor  
 
Constante          -0.0286592    0.01788     -1.60    

1log −∆ te              0.836117     0.2106      3.97    

1log −∆ tR             -0.237958     0.1072     -2.22    

1−∆ tu                -0.0598553    0.01754    -3.41    

2−∆ tu                 0.0634177    0.01772     3.58    

1−tcore                0.207116     0.2818      0.735    

2−tcore               -0.310820     0.4831     -0.643    

3−tcore               0.0982631     0.2708      0.363    

DU(95:03)            0.000000        --- 
DU(97:11)            0.611412    0.08433     7.25    
DU(99:04)           -0.301242    0.08473    -3.56    
DU(98:09)            0.521998    0.08412     6.21    
 
 
 
 
                  Coeficiente   Erro Pad.    t-valor 
 
Constante          -0.0289797     0.01776     -1.63   

1log −∆ te              0.842369      0.2087       4.04    

1log −∆ tR             -0.242073      0.1060      -2.28    

1−∆ tu                -0.0603282     0.01740     -3.47    

2−∆ tu                 0.0629630     0.01758      3.58    

1−tcore                0.153119      0.2380      0.643    

2−tcore               -0.157226      0.2315     -0.679    

DU(95:03)            0.000000        --- 
DU(97:11)            0.612855     0.08377     7.32    
DU(99:04)           -0.302587     0.08418    -3.59    
DU(98:09)            0.523722     0.08353     6.27    
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   Coeficiente   Erro Pad.  t-valor   
 
Constante          -0.0317386    0.01738    -1.83    

1log −∆ te              0.835872     0.2065      4.05    

1log −∆ tR            -0.255194     0.1044      -2.44    

1−∆ tu               -0.0577133    0.01702     -3.39    

2−∆ tu                0.0595857    0.01719      3.47    

1−tcore              -0.00207173    0.02064    -0.100    

DU(95:03)            0.245870    0.08581     2.87    
DU(97:11)            0.611776    0.08302     7.37    
DU(99:04)           -0.295381    0.08255    -3.58    
DU(98:09)            0.519210    0.08219     6.32    
 
 

 
 
 
(2) Especificações de um modelo linear com uma medida de GAP (Desvio do Produto 
em relação ao potencial) 
 
 
                  Coeficiente   Erro Pad.  t-valor   
 
Constante          -0.0344742   0.009190    -3.75    

1log −∆ te             0.824428     0.2093      3.94    

1log −∆ tR            -0.250757     0.1068     -2.35    

1−∆ tu               -0.0508429    0.01755     -2.90    

2−∆ tu                0.0637674    0.01774     3.59    

1−tgap              -0.00211620   0.002739   -0.773    

2−tgap              -0.00106767   0.002787   -0.383    

3−tgap               0.00225803   0.002687    0.840    

DU(95:03)            0.239154    0.08420     2.84    
DU(97:11)            0.617066    0.08390     7.35    
DU(99:04)           -0.299217    0.08387    -3.57    
DU(98:09)            0.524015    0.08337     6.29    
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    Coeficiente   Erro Pad.  t-valor  
 
Constante          -0.0343110   0.009172    -3.74    

1log −∆ te              0.817576     0.2088     3.92    

1log −∆ tR             -0.254879     0.1065    -2.39    

1−∆ tu               -0.0521577    0.01745    -2.99    

2−∆ tu                0.0647799    0.01767     3.67    

1−tgap              -0.00186400   0.002718   -0.686    

2−tgap             -0.000540749   0.002711   -0.199    

DU(95:03)            0.245450    0.08371     2.93    
DU(97:11)            0.614433    0.08369     7.34    
DU(99:04)           -0.290253    0.08304    -3.50    
DU(98:09)            0.516565    0.08275     6.24    
 
 
 
 
                  Coeficiente   Erro Pad.   t-valor  
 
Constante          -0.0343401   0.009118     -3.77    

1log −∆ te              0.818878     0.2075       3.95    

1log −∆ tR             -0.258631     0.1043      -2.48    

1−∆ tu                -0.0524435    0.01729     -3.03    

2−∆ tu                0.0642485    0.01737       3.70    

1−tgap               -0.00199261   0.002625    -0.759    

DU(95:03)            0.245091    0.08321      2.95    
DU(97:11)            0.613284    0.08301      7.39    
DU(99:04)           -0.289814    0.08253     -3.51    
DU(98:09)            0.517701    0.08207      6.31    
 
 

 
(3) Especificações de um modelo linear com uma medida de inflação corrente (IPCA): 

 
 
                   Coeficiente   Erro Pad.  t-valor  
 
Constante          -0.0348548     0.01489    -2.34    

1log −∆ te              0.797038     0.2083      3.83    

1log −∆ tR             -0.223406     0.1063     -2.10    

1−∆ tu                -0.0554017    0.01690    -3.28    

2−∆ tu                 0.0657290    0.01728     3.80    

1−tIPCA               0.0326631    0.02152     1.52    

2−tIPCA              -0.0370480    0.02547    -1.45    

3−tIPCA               0.00582173    0.01970    0.296    

DU(95:03)            0.260068    0.08455     3.08    
DU(97:11)            0.615206    0.08317     7.40    
DU(99:04)           -0.294257    0.08267    -3.56    
DU(98:09)            0.535986    0.08347     6.42    
 
 



 51 

 
 
                  Coeficiente   Erro Pad.  t-valor   
 
Constante         -0.0336898    0.01427     -2.36 

1log −∆ te             0.791349     0.2063      3.84    

1log −∆ tR            -0.221950     0.1056     -2.10    

1−∆ tu               -0.0551294    0.01678    -3.29    

2−∆ tu                0.0657287    0.01718     3.83    

1−tIPCA              0.0327025    0.02140     1.53    

2−tIPCA             -0.0326289    0.02050    -1.59    

DU(95:03)           0.261326    0.08398     3.11    
DU(97:11)           0.613870    0.08259     7.43    
DU(99:04)          -0.296138    0.08196    -3.61    
DU(98:09)           0.535670    0.08300     6.45    
 
 
 
 
 
                  Coeficiente   Erro Pad.  t-valor 
 
Constante          -0.0402405    0.01379    -2.92    

1log −∆ te             0.832570      0.2065      4.03    

1log −∆ tR            -0.255586      0.1044     -2.45    

1−∆ tu               -0.0563369     0.01691    -3.33    

2−∆ tu                0.0630836     0.01726     3.66    

1−tIPCA              0.00807030    0.01491    0.541    

DU(95:03)            0.239707    0.08363     2.87    
DU(97:11)            0.618411    0.08330     7.42    
DU(99:04)           -0.297340    0.08271    -3.59    
DU(98:09)            0.531571    0.08372     6.35    
 
 

 
(IV) Estimação de um Modelo GARCH 

 
 

Uma classe mais geral de modelos para controlar a presença de 

hetrocesdasticidade é o GARCH (Generalized Autoregressive Condicional 

Heteroskedasticity) (1,1) restrito, estimando através de Máxima Verossimilhança. O 

objetivo dessa classe de modelos é promover um ajuste melhor aos dados, considerando 

que os critérios de informação indicam a superioridade de uma estrutura que estabeleça 

controle sobre a heterocedasticidade. 

Desse modo, será estimado um modelo GARCH pela presença de 

heterocedasticidade, possibilitando dessa forma um modelo adicional para efeitos de 

comparação com os demais modelos estimados.  
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O modelo GARCH é uma generalização do modelo ARCH no qual a variância 

condicional no instante t depende não somente de perturbações, ao quadrado, passadas, 

mas também de variâncias condicionais passadas. A estrutura GARCH (1,1) pode ser 

escrita da seguinte forma: 

11
2

11 −− ++= ttt hh βεαω  

Nessa equação th  representa a variância condicional da série no momento t, 2
1−tε  

indica o choque passado. O parâmetro 1α  quando é diferente de zero indica a presença 

de heterocedasticidade. 

O mesmo procedimento realizado para a seleção do modelo linear, partindo de 

um geral para um específico será utilizado para a estrutura GARCH. O modelo geral 

estimado para essa estrutura segue a seguinte especificação: 

 
Modelando DLSELIC restrito por um GARCH (1,1) 

Amostra: 1995 (1) to 2002 (9) 
 
                  Coeficiente   Erro Padr   robust-SE    t-valor   

 
Constante      X    -0.0341541    0.01071    0.01503    -2.27*    

1log −∆ ti         Y    -0.0784642    0.06033    0.04815    -1.63    

 2log −∆ ti        Y   -0.0655704    0.05538    0.07677     -0.854   

 1log −∆ te        X      0.611754     0.3238     0.3556     1.72    

 2log −∆ te        X      0.364066     0.3436     0.3950     0.922   

 3log −∆ te        X     0.0288904     0.2796     0.2162     0.134   

1log −∆ tR        X     -0.233428    0.09658     0.1041    -2.24*   

2log −∆ tR        X     -0.196844     0.1017     0.1059    -1.86*   

3log −∆ tR        X    -0.0178893     0.1027    0.08413    -0.213   

 1−tSlope         X     -0.590422      28.44      26.58    -0.0222  

2−tSlope         X       4.88002      56.23      52.90     0.0923  

3−tSlope         X      -4.10887      28.00      26.58    -0.155   

  1−∆ tu         X    -0.0419010   0.009753    0.01383     -3.03*  

  2−∆ tu         X     0.0310543    0.01221    0.01106     2.81*   

  3−∆ tu         X    -0.0193125    0.01175    0.01713     -1.13   

 DU9503        X      0.258991    0.07889    0.02039     12.7*   
 DU9711        X      0.598773    0.05499    0.01947     30.8*   
 DU9904        X     -0.347340     0.1245    0.09243    -3.76*   
 DU9809        X      0.498807    0.08676    0.01572     31.7*   
alpha_0       H    0.000110926  0.0001237  0.0001030     1.08    
alpha_1       H      0.247636 
beta_1        H      0.752364     0.1153    0.08529      8.82     
 
 
Critério AIC      -2.07021309 
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Como pode ser observado acima o modelo GARCH geral estimado possui: dois 

componentes auto-regressivos da diferença da taxa de juros; as quatro variáveis 

dummies; três lags de defasagem para as variáveis expressas na diferença do câmbio, as 

reservas,  a taxa de desemprego em diferença e a inclinação da inflação.Utilizando-se 

para o processo de seleção do modelo linear através dos critérios de informação e do 

princípio da parcimônia, foi obtida a seguinte especificação: 

  
 

Modelando DLSELIC restrito por um GARCH (1,1) 
Amostra: 1995 (1) to 2002 (9) 

 
                    Coeficiente  Erro Padr  robust-SE  t-valor  
 
Constante     X     -0.0329805   0.006088   0.007219    -4.57   
DU(95:03)     X      0.252304    0.08259    0.01638      15.4   
DU(97:11)     X      0.607007    0.05928    0.01885      32.2   
DU(99:04)     X     -0.273966    0.09081    0.02381     -11.5   
DU(98:09)     X      0.522467    0.08247    0.01005      52.0   

1log −∆ te        X      0.773747     0.2197     0.1974      3.92   

1log −∆ tR       X     -0.199565    0.08689     0.1075      -1.86  

2log −∆ tR       X     -0.181846    0.07952    0.09597      -1.89  

1−∆ tu           X    -0.0395894    0.01058    0.01287     -3.08    

2−∆ tu           X     0.0374993    0.01195    0.01136      3.30    

3−∆ tu           X    -0.0231474    0.01193    0.01661     -1.39    

alpha_0        H    0.000111778  0.0001276  0.0001017     1.10  
alpha_1        H      0.232588 
beta_1         H      0.767412     0.1071    0.09099      8.43   
 
Critério AIC      -2.18717701 

 

A partir da especificação do modelo GARCH representada acima as variáveis 

que melhor explicam a taxa de juros (Selic) foram: as 4 dummies, o câmbio para sua 

primeira defasagem, as reservas para suaprimeira e segunda defasagem , a taxa de 

desemprego em suas três primeiras defasagens e a constante.  

Os resultados obtidos com essa especificação evidenciam uma estrutura próxima 

a estimação do modelo linear: as variáveis significativas, a constante, as 4 dummies, a 

taxa de câmbio e as reservas na primeira defasagem, e taxa de desemprego para a 

primeira e segunda defasagens são as mesmas. As reservas para a segunda defasagem e 

o desemprego para a terceira defasagem, apesar desta não ser significante, mostraram-se 

importantes sua inclusão no modelo A partir do critério de informação de Akaike o 

modelo GARCH é superior ao modelo linear em termos de explicação dos dados em 

análise. Para o mesmo critério o modelo de Mudança Markoviana estimado é superior 

ao GARCH. 



 54 

Além disso, a estimação desse modelo contém um problema de viés quando é 

aplicada a uma amostra relativamente pequena.  

Hwang e Valls investigaram as propriedades do estimador de Máxima 

Verossimilhança no GARH para amostras pequenas. Resumidamente as conclusões 

foram: os estimadores são significativamente viesados e em muitos casos a 

convergência desses não é possível. Além disso, o estudo sugere que são necessárias 

pelo menos 500 observações em uma estimativa GARCH (1,1) com Máxima 

Verossimilhança, considerando o tamanho do viés e os erros na convergência. (Hwang e 

Valls, 2003). 

 
 

(V) Especificações intermediárias para o Modelo de Mudança Markoviana 
 
 

MSIAH(3)-ARX(2) 1995 (1) 2002 (9) 
 
no. observações :         93         
no. parâmetros  :         66         
 
   
Critério AIC : -2.8597     
 
Regime 1 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const(Reg.1)      -0.0705    0.0035  -20.1825 

1log −∆ ti            -0.0829    0.0128   -6.5019 

2log −∆ ti            -0.0036    0.0257   -0.1406 

DU(95:03)          0.2252    0.0128   17.5454 
DU(97:11)          0.5559    0.0118   47.2207 
DU(99:04)         -0.4024    0.0225  -17.8494 
DU(98:09)          0.5171    3.0809    0.1679 

1log −∆ te             0.5524    0.0591    9.3487 

2log −∆ te             0.6212    0.0729    8.5174 

3log −∆ te             0.4745    0.0424   11.2024 

1log −∆ tR            -0.6705    0.0186  -35.9806 

2log −∆ tR            -0.0793    0.0266   -2.9854 

3log −∆ tR             0.2316    0.0189   12.2607 

1−tSlope             -12.4050    8.2795   -1.4983 

2−tSlope             27.1315   16.4632    1.6480 

3−tSlope            -15.3895    8.2751   -1.8597 

1−∆ tu               -0.0635    0.0034  -18.9420 

2−∆ tu                0.0635    0.0036   17.7713 

3−∆ tu               -0.0324    0.0035   -9.2310 

 
Erro Padron. (Reg.1)    0.0087190 



 55 

 
 
Regime 2 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const(Reg.2)       0.0213    0.0072    2.9481 

1log −∆ ti            -0.4911    0.0769   -6.3884 

2log −∆ ti            -0.2956    0.0344   -8.5867 

DU(95:03)          0.3369    0.0338    9.9656 
DU(97:11)          0.6400    0.0309   20.6806 
DU(99:04)         -0.4507    0.0953   -4.7272 
DU(98:09)          0.3887    0.0239   16.2538 

1log −∆ te            -1.8026    0.2421   -7.4449 

2log −∆ te            1.7758    0.2892    6.1405 

3log −∆ te           -1.0309    0.3037   -3.3939 

1log −∆ tR            0.2515    0.0655    3.8372 

2log −∆ tR           -0.0906    0.0498   -1.8189 

3log −∆ tR           -0.0243    0.0713   -0.3408 

1−tSlope            -23.3468   22.7617   -1.0257 

2−tSlope           62.8106   43.5200    1.4433 

3−tSlope          -37.4153   20.8602   -1.7936 

1−∆ tu             -0.0194    0.0068   -2.8615 

2−∆ tu             -0.0156    0.0073   -2.1401 

3−∆ tu              0.0175    0.0082    2.1242 

 
Erro Padron.  (Reg.2)     0.017431 
 
 
Regime 3 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const(Reg.3)       0.0070    0.0086    0.8168 

1log −∆ ti            -0.8170    0.1225   -6.6680 

2log −∆ ti            -0.0690    0.0735   -0.9392 

DU(95:03)          0.2282    1.1472    0.1990 
DU(97:11)          0.5733  110.4405    0.0052 
DU(99:04)          0.2788  197.8261    0.0014 
DU(98:09)          0.2893   17.3265    0.0167 

1log −∆ te             0.6713    0.2750    2.4407 

2log −∆ te            -1.7110    0.3452   -4.9569 

3log −∆ te             0.1735    0.2636    0.6581 

1log −∆ tR            0.1565    0.1369    1.1432 

2log −∆ tR            0.9470    0.1735    5.4570 

3log −∆ tR            0.9313    0.1834    5.0778 

1−tSlope            -324.5911   56.0843   -5.7876 

2−tSlope             677.1424  115.1595    5.8800 

3−tSlope            -352.9554   59.2042   -5.9617 

1−∆ tu               -0.0831    0.0166   -4.9927 
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2−∆ tu                0.0842    0.0194    4.3408 

3−∆ tu                 0.1321    0.0209    6.3102 

 
Erro Padron.  (Reg.3)     0.029807 
 
 
MSIAH(3)-ARX(0)1995 (1) 2002 (9) 
 
no. observações :         93         
no. parâmetros  :         39     
 
 
Critério  AIC :    -2.1159     
 
Regime 1 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const(Reg.1)     -0.0915    0.0097   -9.3859 
DU(95:03)         0.2705    0.1113    2.4305 
DU(97:11)         0.6087    0.1379    4.4152 
DU(99:04)        -0.3723    0.3850   -0.9670 
DU(98:09)         0.5811    0.0918    6.3312 

1log −∆ te            0.2102    0.3190    0.6590 

2log −∆ te            0.3686    0.2970    1.2414 

1log −∆ tR           -0.6822    0.0832   -8.1992 

2−tSlope            -0.2683    0.3097   -0.8662 

2−∆ tu               0.0821    0.0143    5.7252 

 
Erro Padron.   (Reg.1)     0.047751 
 
 
Regime 2 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const(Reg.2)     -0.0239    0.0089   -2.6961 
DU(95:03)         0.3130    0.0417    7.5043 
DU(97:11)         0.5789    0.0317   18.2584 
DU(99:04)        -0.6822    0.0558  -12.2349 
DU(98:09)         0.5253    0.1235    4.2521 

1log −∆ te            0.2446    0.1651    1.4819 

2log −∆ te            1.4359    0.1769    8.1162 

1log −∆ tR           -0.2255    0.0969   -2.3260 

2−tSlope             0.0536    0.1998    0.2681 

2−∆ tu              -0.0118    0.0121   -0.9726 

 
Erro Padron.   (Reg.2)     0.024145 
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Regime 3 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const(Reg.3)      0.0723    0.0071   10.1198 
DU(95:03)         0.1433    0.0444    3.2294 
DU(97:11)         0.6707    0.0943    7.1145 
DU(99:04)        -0.1595    0.5935   -0.2688 
DU(98:09)         0.4497    0.0300   14.9998 

1log −∆ te           0.1381    0.2396    0.5765 

2log −∆ te          -1.1558    0.3055   -3.7837 

1log −∆ tR           0.4270    0.1151    3.7104 

2−tSlope            1.6426    0.2778    5.9137 

2−∆ tu              0.1710    0.0195    8.7607 

Erro Padron.   (Reg.3)     0.022967 
 
 
 
MSAH(2)-ARX(0)1995 (1) 2002 (9) 
 
no. observações :         93         
no. parâmetros  :         23     
 
 
AIC criterion    :    -1.8577     
 
Regime 1 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const            -0.0151    0.0113   -1.3339 
DU(95:03)         0.1513    0.1458    1.0374 
DU(97:11)         0.7059    0.1231    5.7359 
DU(99:04)         0.0582    0.2264    0.2572 
DU(98:09)         0.5393    0.1183    4.5600 

1log −∆ te           1.2051    0.4578    2.6324 

2log −∆ te          -1.5556    0.5516   -2.8203 

1log −∆ tR           0.2669    0.2049    1.3023 

2−tSlope            0.2084    0.6488    0.3213 

2−∆ tu               0.1706    0.0538    3.1729 

Erro Padron.   (Reg.1)     0.067300 
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Regime 2 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const            -0.0151    0.0113   -1.3339 
DU(95:03)         0.2941    0.0675    4.3572 
DU(97:11)         0.5471    0.0690    7.9242 
DU(99:04)        -0.7755    0.1081   -7.1723 
DU(98:09)         0.5006    0.0683    7.3307 

1log −∆ te           -0.2267    0.2671   -0.8484 

2log −∆ te           1.6666    0.3343    4.9847 

1log −∆ tR          -0.5243    0.1127   -4.6511 

2−tSlope            0.5012    0.2847    1.7605 

2−∆ tu              0.0239    0.0164    1.4607 

Erro Padron.   (Reg.2)     0.054776 
 
 
MSIAH(2)-ARX(0) 1995 (1) 2002 (9) 
 
no. observações :         93         
no. parâmetros  :         24     
 
Critério    AIC:    -2.1769     
 
Regime 1 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const(Reg.1)     -0.0688    0.0089   -7.7237 
DU(95:03)         0.2677    0.1030    2.5996 
DU(97:11)         0.5968    0.0890    6.7065 
DU(99:04)        -0.5250    0.1198   -4.3843 
DU(98:09)         0.5621    0.1021    5.5078 

1log −∆ te            0.2505    0.2032    1.2330 

2log −∆ te            0.9419    0.2549    3.6953 

1log −∆ tR           -0.5339    0.0881   -6.0578 

2−tSlope            -0.3197    0.2468   -1.2954 

2−∆ tu               0.0603    0.0139    4.3453 

Erro Padron.   (Reg.1)     0.059576 
 
 
Regime 2 
                  Coef.   ErroPadr.    t-val 
 
Const(Reg.2)       0.0819    0.0051   16.0341 
DU(95:03)          0.1124    0.0264    4.2533 
DU(97:11)          0.6520    0.0247   26.4029 
DU(99:04)         -0.2778    0.0552   -5.0368 
DU(98:09)          0.4451    0.0212   20.9714 

1log −∆ te            -0.2607    0.1816   -1.4356 

2log −∆ te            -0.6866    0.1979   -3.4688 

1log −∆ tR             0.4210    0.0607   6.9400 

2−tSlope              1.2445    0.1712    7.2679 

2−∆ tu                0.1668    0.0129   12.9626 

Erro Padron.   (Reg.2)     0.016223 
 


