
r-- '- -- _
i 1200200472 -- ,

! 1I111!1!/~~III1/IIII1I11"'IIIII'111l1 :1

--_J

~ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
~iGV - _ _

ESCOLA DE ADMINISTRAÇAO DE EMPRESAS DE SAO PAULO

REGRAS MONETÁRIAS E TAXA DE CÂMBIO
PARA O REGIME DE META DE INFLAÇÃO BRASILEIRO

Banca Examinadora

Prof'. Orientadora Or.a Maria Carolina da Silva Leme

Prof'. Or.8 Fabiana Fontes Rocha

Prot. Or. Joaquim Pinto de Andrade



, '

REGRAS MONETÁRIAS E TAXA DE CÂMBIO
PARA O REGIMEDE METADE INFLÁCÂO BRASILEIRO

~ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARCAS

~F G V ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

Ana Paula Soler Moreno' Fachim

REGRAS MONETÁRIAS E TAXA DE CÂMBIO
PARA O REGIME DE META DE INFLAÇÃO BRASILEIRO

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação
da FGV/EAESP como requisito para obtenção de título
de mestre em Economia

Fundaçãn Getulio Vargas
Escola de Administraçáo
no EmpresAs de São Paulo

Bibliotc("'..a

Orientadora: Prof", Dr.a Maria Carolina da Silva Leme

São Paulo

Fevereiro de 2002

~.' ..

f.."h . 2
.' - .: ~



-c'-jf.tA(l 2002!ctf.,
'" ~\ ~ oQUJol

(\~) cO' T ~h~~~ ~ C
epeUleL\~ ap "N ~.eo

.M •• - --

o\ned ogS ap s\?;"'j,jUJ] /

ap O!l~eJ~5!U!UlP'lfap 1<\0::'53~~- _._._-~
:·~f'·J,

'~~;,.:'-:



REGRAS MONETÁRIAS E TAXA DE CÂMBIO
PARA O REGIME DE META DE INFLAÇÂoBRASILEIRO

REGRAS MONETÁRIAS E TAXA DE CÂMBIO
PARA O REGIME DE META DE INFLAÇÃO BRASILEIRO

RESUMO

O objetivo desta dissertação é analisar o uso de regras ótimas irrestritas e de regras simples

restritas de política monetária para a economia brasileira, com especial atenção ao impacto

da taxa de câmbio na transmissão da política monetária. As regras foram encontradas

através de um processo de programação dinâmica e comparadas em termos da eficiência

econômica de cada uma, medida pela redução da variância do produto e da inflação. Estes

resultados serviram de referência para avaliar o desempenho do regime de metas de

inflação no Brasil, desde a sua implementação em julho de 1999.

Palavras-chave: Regras Monetárias; Regime de Meta de Inflação; Modelos de Taxa de Câmbio

ASSTRACT

The objective of this dissertation is to analyze the use of simple restricted and optimum

unrestricted monetary rules for the Brazilian economy, with special attention to the impact of

the exchange rate in the transmission of monetary policy. The rules were found by a dynamic

programming process e compared in terms of their economic efficiency, measured by the

reduction of inflation and product variance. These results were used as a benchmark to

evaluate the performance of the Brazilian inflationary target regime, since its implementation

in July 1999.

Key-words: Monetary Rules; Inflation Targeting Regime; Exchange Rate Models
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1. INTRODUÇÃO

Em julho de 1999, seis meses após abandonar o regime de câmbio flutuante, o Brasil

adotou o regime de metas de inflação. Esse regime tem sido bem sucedido em controlar a

inflação que acumulou 24% nestes três anos, frente a uma desvalorização cambial de 92%.

Não há dúvida de que o sucesso desta política está intimamente ligado à substantiva

melhoria dos fundamentos da economia brasileira, principalmente à redução do déficit

público (com superávits primários ao redor de 3,5% do PIB em todos os anos) que, num

regime de câmbio flutuante, reduziu as pressões sobre a taxa de juros real e deu mais

liberdade ao Banco Central para praticar uma política monetária agressiva em resposta a

choques internos e externos, de forma a manter a inflação dentro da meta.

Em 1999, a inflação de 8,9% ficou dentro dos limites da meta de 8% com ± 2%. Em 2000, a

inflação foi igual à meta, 6%. Em 2001, embora a inflação tenha sido relativamente baixa,

7,7%, foi bem acima do limite superior da meta de 6%. No Brasil, quando não se cumpre a

meta, o Banco Central é obrigado a se justificar por escrito, em carta ao Ministro. da

Fazenda 1. Neste episódio, a justificativa foi que, frente aos choques externos que atingiram

a economia durante o ano de 2001, caso decidisse aumentar ainda mais a taxa de juros

para trazer a inflação a um patamar mais baixo, se penalizaria muito o produto. Apesar de

ter se desviado significativamente de sua meta, o controle sobre o patamar tem-se mostrado

bem sucedido, principalmente por ancorar as expectativas de inflação futura ao nível

definido pela meta. Como pode ser observado no gráfico abaixo, a série de expectativa do

mercado sobre inflação (expectativa da inflação medida pelo IPCA)2 tem convergido

rapidamente para o fixado "a priori" como meta, principalmente no ano de 2000. Isto

demonstra a confiança do mercado com o objetivo principal do Banco Central, que é atingir

a meta de inflação.

.\J.
".JI·

1 Esta carta (com data de 16/01/2002) está disponível no site do Banco Central do Brasil.
2 A série sobre a expectativa do mercado para a um conjunto de variáveis econômicas, entre elas a taxa de inflação, é
divulgada semanalmente pelo Banco Central do Brasil, que faz uma coleta das projeções junto a um grupo de instituições
financeiras.
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Figura 1 - Convergência da Expectativa de Inflação para a meta de inflação (IPCA)
10,00%

9,00%

3,00%

2,00% i--~~~~~~~~~~-~~~~~~-,-~~~~~-~-,------j"~"",,,#~,~~,,~/~,~~~~~~."'~~#"'~~."'~~#"'~
--IPCA Média dos Meses (anualizado) --Expect. (IPCA 2000) -X-Expect. (IPCA 2001) --lI!-Expect. (IPCA 2002)

Nota: A série IPCA Média dos Meses (anualizado) foi construída anualizando a média de inflação dos meses ocorridos em um determinado ano.
Fonte: Banco Central do Brasil/ IBGE.

Como pode ser observado no gráfico acima, a expectativa para a inflação do ano de 2000

convergiu em maio do mesmo ano para o centro da meta (6%). O ano de 2001 foi difícil de

projetar, principalmente por conta da dificuldade em prever a desvalorização cambial e

também o nível de repasse da desvalorização para os preços, Além da meta ter sido

descumprida em todo o período (superou a banda superior permitida de 6%), a série de

expectativa de inflação do mercado começou a convergir para o patamar mais alto, em abril

de 2001, ultrapassando o limite superior da meta em julho e convergindo para a inflação

efetiva somente no final do ano,

O regime de metas de inflação vem sendo adotado com sucesso por diversos países

desenvolvidos. Como discutido por Bernanke e Mishkin (1997), a meta inflacionária é uma

"estrutura" de política monetária caracterizada pelo anúncio público de. metas quantitativas

para a inflação em um ou mais períodos, e por um conhecimento explícito que inflação baixa

e estável é o principal objetivo da política monetária. Entre outras importantes características

da meta inflacionária, está o esforço em comunicar ao público sobre os planos, objetivos e o

modelo básico da Autoridade Monetária, que acabam se tornando mecanismos que

fortalecem a credibilidade do Banco Central,o que, por sua vez, facilita a obtenção de seus

objetivos.

Dois pontos fundamentais delineiam a decisão de implementar um regime de meta de

inflação: a criação de uma âncora nominal para a economia e a busca pela estabilidade de

preços. A idéia de que a estabilidade de preços é a meta prioritária de longo prazo do Banco

Central cresceu consideravelmente nos últimos anos, com o reconhecimento da ineficácia

da política monetária para estimular o produto e reduzir o desemprego para níveis além do

equilíbrio de longo prazo", Outro ponto de consenso é que mesmo as moderadas taxas de

inflação são prejudiciais à eficiência econômica e ao crescimento, e que a manutenção de

3 Dado que este tipo de estratégia acaba conduzindo a uma inflação mais alta e não gera efeitos sobre o produto e o emprego.
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uma inflação baixa e estável é importante, até mesmo necessária, para atingir outras metas

macroeconômicas. Finalmente, considerando a estabilidade de preços como meta

prioritária, a política monetária estabelece uma âncora de longo prazo para a inflação, dado

que essa âncora gera um efeito sobre as expectativas inflacionárias.

Definido que a estabilidade dos preços é a meta de longo prazo da política monetária, a

grande questão que se coloca é como esta deveria ser conduzida de forma a atingir a meta,

ou ainda, qual regime monetário é o mais adequado para tanto. A análise deve começar

considerando a característica principal de todos os regimes monetários: o uso de alguma

âncora nominal.

A âncora nominal é uma restrição ao valor da moeda doméstica, sendo, então, um elemento

necessário para o sucesso do regime monetário. Outro fator relevante é que a âncora

nominal restringe a discricionariedade da política, diminuindo, assim, o problema de time

inconsistency. Como conseqüência, a estabilidade de preços é mais provável de ser

alcançada.

As alternativas clássicas de regime monetário são: taxa de câmbio, agregado monetário,

produto nominal, âncora nominal implícita e, finalmente, a meta de inflaçâo",

O regime monetário de meta de inflação tem se mostrado muito eficiente com relação à

estabilidade de preços e tem sido fundamental como âncora nominal para os preços da

economia. Entre os países desenvolvidos que adotaram a meta inflacionária como regime

monetário estão: Austrália, Canadá, Finlândia, Nova Zelândia (a pioneira), Espanha, Suécia

e Inglaterra. Alguns destes países adotaram a meta de inflação após ofracasso com outros

regimes. A Inglaterra, por exemplo, como o Brasil, vinha de um regime de câmbio fixo com

o objetivo de assegurar a estabilidade inflacionária, e também foi obrigada a deixar o câmbio

flutuar, dada a insustentabilidade do regime frente à perda de reservas internacionais. A

Suécia havia adotado a tradicional meta de agregados monetários, mas sofreu com a

instabilidade deste target intermediário, devido à instabilidade da velocidade de circulação

da moeda.

A implementação de um regime de meta de inflação para países em desenvolvimento é um

tema recente na pesquisa sobre regras de política monetária. Desta forma, existe uma gama

infinita de estudos a serem desenvolvidos. A adoção de um regime de câmbio flutuante, com

uma meta de inflação e regra de política monetária para esses países, impõe a

compreensão dos efeitos da variação da taxa de câmbio no mecanismo de transmissão da»

política monetária e também se a regra de política monetária deve reagir ou não ao mes.m~

4 A referência para discussão é Mathias (1998).
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Como apontado por Taylor (2000), que defende regras simples para economias em

. desenvolvimento, é arriscado subestimar os altos custos resultantes da grande flutuação do

câmbio nestas economias. Tanto Taylor como Svensson, ao incorporarem o câmbio nas

regras de política monetária para a economia americana, verificaram que os resultados em

termos de eficiência (variância do produto e inflação) não apresentavam alteração

significativa. Por sua vez, contrariamente aos dois autores, Ball (2000) chega a uma

evidência bem interessante: dependendo da natureza do choque que atinge a economia, a

eficiência econômica por conta de regras que incorporam ou não o câmbio pode ser bem

diferente. Assim, vale verificar se as regras de política monetária implementada em

economias como a do Brasil devem incorporar ou não a taxa de câmbio.

No caso específico do Brasil, a ênfase deve ser ainda maior na compreensão do

comportamento do câmbio. Esta preocupação provém do fato de que o Brasil tem uma

vulnerabilidade externa elevada" (descrita pela necessidade de financiamento do Balanço de

Pagamentos), que, em condições adversas de mercado, leva a grandes flutuações e a

desvalorizações acentuadas da taxa de câmbio. Logo, a preocupação de Taylor (2000) com

relação à subestimação dos altos custos resultantes da grande variação da taxa de câmbio,

bem como a reação adequada do instrumento de política monetária, delineiam um problema

específico para o Brasil, que vem adotando o regime de meta de inflação. Enquanto existir

uma elevada dependência a recursos externos para financiamento da conta corrente

brasileira, a implementação da política monetária tem que avaliar o efeito da grande

volatilidade da taxa de câmbio dentro da estrutura de política monetária.

o objetivo deste trabalho é analisar como os choques externos afetam a política monetária

do governo. Para tanto, é desenvolvido um modelo estrutural para a economia brasileira nos

moldes do apresentado por Andrade e Divino (2001), mas para uma economia aberta,

considerando o efeito da taxa de câmbio no modelo, de forma que a análise das regras de

política monetária mais adequada para a economia brasileira leve em consideração a

volatilidade do câmbio e os efeitos das regras sobre as principais variáveis econômicas. Em

outras palavras, este trabalho dará continuidade ao que foi apresentado por Andrade e

Divino (2001), incorporando o câmbio na regra ótima irrestrita e também fazendo uma

análise minuciosa dos resultados sob o efeito das regras simples defendidas por Taylor.

Para isto, os capítulos seguintes serão apresentados da seguinte forma:

No capítulo 2 será feita uma revisão bibliográfica dos principais trabalhos sobre regras de

política monetária em um regime de meta de inflação. Como no escopo deste trabalho é

dada ênfase ao efeito da taxa de câmbio sobre os resultados do modelo, serão apontados

os principais pontos discutidos por Svensson (2000), Ball (2000) e Taylor (2000), que se

5 Para situar ° problema da vulnerabilidade externa brasileira, ver Castro, Cavalcanti, Reis e Giambiagi (1998).
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preocuparam com o efeito desta variável na economia americana. Com relação ao papel da

taxa de câmbio em economias em desenvolvimento, Taylor (2000) discute vários pontos

importantes que delineiam a implementação do regime de meta de inflação nestes países.

Finalmente, como também serão apresentadas as estimativas do modelo estrutural para a

economia brasileira, foram selecionados alguns trabalhos que estimaram modelos

estruturais semelhantes para a economia brasileira e americana.

o modelo estrutural estimado para a economia brasileira será apresentado no capítulo 3.

Neste capítulo serão apontadas as principais especificações para a taxa de câmbio

apresentadas por outros autores para a economia brasileira. Finalmente, serão discutidas as

principais implicações da taxa de câmbio sobre os resultados do modelo. O modelo

estrutural para uma economia aberta é composto por cinco equações. A curva IS

representará o lado da demanda. Por sua vez, o lado da oferta será representado por três

equações: equação de mark-up, equação de salário e, finalmente, uma equação que define

o índice de preços ao consumidor (composto também de produtos importados). Por fim, a

última equação representará o processo para a taxa de câmbio. Neste capítulo também

serão descritas as dificuldades encontradas durante a estimação e as principais decisões

tomadas para a obtenção dos resultados dos parâmetros do modelo estrutural. Ao final

deste capítulo, com a especificação escolhida (3SLS), será ilustrado todo o mecanismo de

transmissão da política monetária para cada equação encontrada.

Os passos para a resolução da regra ótima irrestrita e regra simples para o modelo

escolhido serão descritos no capítulo 4. Além da resolução do problema de programação

dinâmica na forma matricial, estes capítulos apresentarão como as regras se alteram frente

a uma mudança de especificação para o câmbio, e também de uma modificação dos

coeficientes estimados. Desta forma, será verificado como as regras são sensíveis à

mudança de especificação de uma equação como a da taxa de câmbio e como também são

sensíveis aos diferentes coeficientes propostos. Por fim, com relação às regras, como

resultado principal, será avaliada a eficiência das regras ótimas em comparação às regras

simples, trazendo à tona a discussão levantada por Taylor (2000) para economias em

desenvolvimento. Ao final do capítulo, será feita uma avaliação do tipo de regra que vem

sendo implementada pelo Banco Central do Brasil. Mais ainda, serão apresentados os

resultados do ponto de vista de eficiência econômica (variância do produto, inflação e taxa

de juros reais) sob o regime de meta de inflação vis à vis o regime anterior de câmbio fixo.

Com estes resultados será verificado se o Banco Central do Brasil tem algum tipo de

preferência: estabilização do produto ou inflação.
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2. REGRAS DE POLíTICA MONETÁRIA SOB O REGIME DE META DE INFLAÇÃO

A literatura sobre o regime de meta de inflação é bastante recente e aborda as seguintes

linhas de pesquisa:

• Análise das regras monetárias mais eficientes.

• Trabalhos empíricos, que estimam os coeficientes do modelo estrutural para as

regras de política monetária.

o objetivo principal deste capítulo é compreender como está evoluindo a pesquisa com

relação ao regime de meta de inflação e, também, sobre regras de política monetária de

forma a facilitar o entendimento da natureza do problema que vai ser abordado neste

trabalho. Dado que este é um tema relativamente novo e extremamente complexo, alguns

trabalhos seminais como os de Svensson (1997a e 1997b), Rudebusch e Svensson (1999) e

Ball (1999 e 2000) serão revisados com cuidado.

É feita, também, uma revisão da adequação desses estudos para as economias em

desenvolvimento e dos principais trabalhos empíricos. Com destaque a um dos últimos

trabalhos de Taylor (2000), que trata da implementação do regime de meta de inflação em

países em desenvolvimento, ressaltando o papel da taxa de câmbio e também da regra

ideal a ser implementada nesses países.

2.1. REGRAS DE POUTICA MONETÁRIA EM UM REGIME DE META DE INFLAÇÃO PARA
UMA ECONOMIA FECHADA

o trabalho pioneiro de Taylor (1993) examina como as regras de política monetária podem

ser aplicadas pelos Bancos Centrais. Ele preserva o conceito de uma regra simples, que

seja aplicável onde é praticamente impossível seguir mecanicamente qualquer fórmula

algébrica. Esta regra simples define a resposta dos juros a uma mudança no nível de preços

e produto. Naquela época, apesar de uma ênfase no estudo de regras de política monetária,

na prática não era difundido o uso destas. Para ele, esta regra poderia ser implementada e

operada mais informalmente, o que daria espaço para novos julgamentos provenientes de
, ! f

novas informações. Este trabalho revolucionou o estudo de regras em política monetária:"i(13.
~q

depois deste, a literatura sobre o uso de regras vem se difundindo bastante por vário~,

países. i,
Na implementação de um regime de meta de inflação, aplicado atualmente em muitos

países, as regras podem ter diversos formatos. Em modelos mais sofisticados, a Autoridade

Monetária deriva uma regra para o seu instrumento, usualmente a taxa de juros de curto

prazo, de forma a atingir o seu objetivo principal, que é minimizar o desvio da inflação da
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sua meta de inflação. O entendimento do regime se dá pela compreensão das diferentes

regras para o instrumento de política monetária e pela busca da mais eficiente. Uma medida

de eficiência é a soma das variâncias das principais variáveis de interesse da Autoridade

Monetária, usualmente o produto e inflação, para cada uma das regras. Logo, a avaliação é

feita pela análise de uma fronteira de eficiência que possui o desvio-padrão das variáveis

macroeconômicas em análise (produto e inflação) sob diferentes regras.

Svensson(1997a) aborda, de forma detalhada, para uma economia fechada, a resolução d.r

um problema de programação dinâmica de uma função-objetivo do Banco Central, obtendo-

se como resultado a regra ótima de política monetária. O objetivo principal é examinar

dentro do regime de meta de inflação os problemas potenciais com relação à

implementação desta pela Autoridade Monetária e seu monitoramento pelo público e outros

agentes econômicos. Para o autor, a resposta a esses problemas potenciais é o uso de uma

meta intermediária, que é a projeção de inflação.

Os problemas com relação à implementação. e monitoramento surgem porque o Banco

Central tem um controle imperfeito sobre a inflação, visto que existe uma defasagem longa e

variável entre o efeito do instrumento e a inflação futura. A implementação é, ainda,

dificultada pelo fato da inflação ser também afetada por outros fatores, além da política

monetária (em particular, os choques que ocorrem durantea defasagem de controle, que se

dá entre a mudança do instrumento e a inflação resultante). Por sua vez, o controle

imperfeito da inflação afeta o monitoramento pelos agentes econômicos.

A resposta a esses problemas potenciais é a criação de uma meta intermediária explícita. A

projeção de inflação do Banco Central é uma meta intermediária ideal, pois é a mais

autocorrelacionada com a meta, mais controlável que a meta e pode ser observável. Sendo

observável e controlável, torna a política monetária mais transparente, facilitando a

comunicação com o público e, por conseqüência, o seu entendimento.

O problema é formalizado pela minimização da função de perda intertemporal do Banco
~

Central: (1.1) s,L8T-t L(1ipY
T

),

T;t

onde E,é a expectativa condicional às informações disponíveis no ano t, 8 o fator de

desconto, sendo 0< 8 <1, e a função-objetivo é:

'~::.'
(1.2) L(1ipYt) = .!..[(1i

T
_1i*)2 + ÀYt2] , onde Â é o peso dado à estabilização do produto, !rt é

2

a inflação no ano e Yt éo desvio do produto (relativo ao produto potencial).

Considere o modelo com a seguinte curva de Phillips aceleracionista e a equação de

demanda agregada:
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(1.5) xt+1 = '}Xt + (}t+1

onde xt é uma variável exógena, i, (taxa de juros de curto prazo) é o instrumento de política

monetária e e., nt e (}t são choques i.i.d.6 no ano t que não são conhecidos em t-1.

Trabalhando com uma meta de inflação para t+2, o Banco Central tem, uma função-objetivo

(meta de projeção de inflação) no período t que é escolher uma taxa de juros no ano t que

minimize o desvio da inflação em t+2 com relação à meta de inflação. Como veremos

posteriormente, a regra originada deste problema responde à projeção de inflação, por isso

é denominada regra baseada na projeção de inflação. O autor trabalha para uma defasagem

de controle para a inflação do período dois. O problema é:

co

(1.6) min E,I s:' L(lrt+, , Yt+T) , onde a função objetivo é dada por (1.2) e sujeito ao
i, ,=t

modelo estrutural representado pelas equações (1.3)-(1.5).

A condição de primeira ordem deste problema é: 7

De (1.4), podemos obter Yt+I/t' e substituir em (1.7), o que resulta em:

* Â ( *)'lrt+2/t-lr = 2 lrt+l/t-lr quee,
Â+8ayk(Â)

onde O<c(Â)<1. No apêndice B.1. de Svensson (1997b), é demonstrado que c(Â) ,é
"

crescente em Â e decrescente em ai' O coeficiente c(Â) cresce monotonicamente de O a

1 quando Â vai de zero a infinito. Aqui, lrt+2/t (it) denota a projeção de inflação

condicional a um determinado nível para o instrumento i., e condicional às variáveis de"

estado no ano t (yl' lrl' xt ).

6 Por i.i.d entende-se como distribuído identicamente e independentemente.
7 Ver Svensson (1997b) - apêndice B.2 (two-year controllag for inflation) para resolução do problema.
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1 ~
Sabemos que em (1.7) YI+II/ =-(1f1+2/t -1f/+II/ ), e que em (1.4) podemos obter:

a4

(1 9)
. 1 fJy fJx

. l/-1f/ =--YI+1/1 +-YI +-x/'
fJ, fJ, fJ,

após algumas operações algébricas, a função de reação é:

•

o resultado do problema anterior é a função de reação ótima do Banco Central (regra de

política monetária) que segue o formato da conhecida regra de Taylor, com duas pequenas vs"
alterações - depende da variável exógena, e os coeficientes são também diferentes. Com

esta função de reação, a Autoridade Monetária quer reduzir a flutuação da inflação ao redor

da inflação do período definido para sua defasagem de controle.

A taxa de juros real, i/ -1f/ ' é crescente no valor excedente da inflação atual com relação à

sua meta, no produto atual e na variável exógena atual. O instrumento (a taxa de juros)

depende das variáveis de estado em t, visto que elas predizem a inflação futura. Com esta

função de reação, a projeção da inflação de dois anos será igual à meta de inflação, para os

valores dados de tt, 'YI e XI'

Em um artigo posterior, Svensson (1997b) parte do mesmo problema anterior para a

defasagem de controle da inflação em t+2, diferenciando, no entanto, a meta de inflação

estrita e a meta de inflação flexível. Quando o ponderador Â de (1.2) é zero, o regime é

chamado de meta de inflação estrita e, caso haja uma ponderação positiva para a

estabilização do produto (Â >0), ou seja, a função-objetivo contempla inflação e produto o

regime é chamado meta de inflação flexível.

Partindo-se desse modelo, que engloba a possibilidade de uma função-objetivo com

ponderações diferentes para outras variáveis, no caso o produto, o objetivo é analisar o

comportamento da função de reação ótima e como ocorre a convergência da projeção de

inflação para a meta de inflação. <,

!'!t

Além do produto na função-objetivo, o autor também incluirá (com uma determinada

ponderação) a suavização da taxa de juros e estabilização da taxa de juros real. Desta

forma, a função-objetivo é definida como:
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A minimização da função-objetivo intertemporal (1.1) com a função-objetivo (1.2) substituída

por (1.11) requer uma solução numérica de um problema padrão de controle ótimo linear-

quadrático", visto que trabalha com quatro variáveis como meta.

o resultado deste problema, que define novamente um regime sob meta de inflação

flexível, é que o instrumento (taxa de juros) deve se ajustar de tal forma que a inflação

projetada atinja gradualmente a meta de inflação.

Ainda neste trabalho, o autor analisa os efeitos dos choques sobre a reação do instrumento.

Neste caso específico de meta de inflação flexível, a resposta é mais gradual aos choques,

o que resulta em menor volatilidade do produto e do instrumento.

No caso oposto de meta de inflação estrita, o instrumento reage aos choques de forma que

a inflação projetada para o horizonte definido para a defasagem de controle seja sempre

igual à meta de inflação. Desta forma, a variância do produto e do instrumento é maior do

que no caso anterior.

Finalmente, o autor engloba em sua análise o efeito de variáveis que se formam pelas"""

expectativas dos agentes privados dentro do modelo, conhecidas como forward-Iooking

variables9
. O modelo estrutural (1.3)-(1.5) é modificado, de forma a incorporar, essas

variáveis. Desta forma, ao assumir uma curva de Phillips e uma equação de demanda com

variáveis forward-looking, ele parte da seguinte re-especificação de (1.3)-(1.4), tal que:

Para resolver o problema de otimização com variáveis forward-Iooking, parte-se da forma

matricial do problema e resolve um problema padrão de controle ótimo linear-quadrático

com variáveis totweni-tookinq",

A análise da escolha da regra de política monetária mais eficiente é feita por Rudebusch e

Svensson (1999) que buscam avaliar diferentes regras de política monetária implementadas,

por diversos Bancos Centrais. Contudo, eles partem de um modelo empírico que representa ~

a economia americana. Logo, o modelo estrutural (1.3)-(1.4) é substituído por uma

especificação que melhor representa os mecanismos de transmissão da política monetária I

dessa economia. Vale ressaltar que ainda se trata de um modelo para economia fechada,

8 Ver Chow (1975) para a resolução numérica deste problema, em que o instrumento defasado (taxa de juros) é mais uma
variável da função-objetivo, e junto com a inflação e o produto, o número de variáveis como meta torna-se três. Para resolução
de problemas de programação dinâmica, ver Sargent (1987). Vale destacar que a resolução do problema está na forma
matriCial.
9 Ver também Battini e Haldane (1999), que analisam regras de política monetária com variáveis forward-Iooking em uma
economia aberta.
10 Para resolução de um problema padrão de controle ótimo linear-quadrático .corn variáveis forward-Iooking, ver Backus e
Driffill (1986), Blanchard e Kahn (1980).
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com variáveis backward-Iooking. O tratamento empírico para este modelo simples será

discutido no tópico sobre trabalhos empíricos e estimação dos coeficientes.

Para avaliar as diferentes regras, os autores partem de uma regra ótima que é a resolução

de problema padrão de controle ótimo linear-quadrático, cuja função-objetivo (1.2) é
--2 '

substituída por (1.14) LI = n, + Ây; + v(il - it-J)2 . Desta forma, a regra ótima já parte de uma

suavização da taxa de juros. Para resolver o problema com o algoritmo citado acima, o

problema é apresentado já na forma matricial". A representação deste modelo na forma

matricial será feita no capítulo 4, visto que lá será avaliada uma função-objetivo com três

variáveis como meta.

Em linhas gerais, o algoritmo resolve um problema de otimização em que a função-objetivo

é quadrática e as restrições são lineares. Caso o mesmo problema envolvesse variáveis

forward-Iooking na restrição, a resolução dar-se-ia através de um problema padrão de

controle ótimo linear-quadrático com variáveis forward-Iooking.

Os autores encontram vinte diferentes regras 12 e, para cada uma delas, encontra o desvio-

padrão das variáveis que têm como meta e também o valor final da função de perda.

Para avaliar as regras de política monetária, principalmente as que são consistentes com a

implementação de um regime de meta de inflação, os autores consideram duas classes de

regras: regras de instrumento e regras de metas. Uma regra de instrumento explícito

expressa o instrumento de política monetária como uma função explícita das informações

disponíveis. Neste grupo de regras, podemos enquadrar tanto as regras de instrumento

ótimas e irrestritas como também as regras de instrumentos ótimas simples ou restritas, que

envolvem poucos argumentos ou parâmetros. Na regra de instrumento ótima e irrestrita, a

taxa de juros (instrumento de política monetária) reage a todo o vetor d~ variáveis de estado

do modelo estrutural. Já na regra simples ótima, há uma restrição às variáveis que o

instrumento deva reagir.

Como os autores mesmo colocam, nenhum Banco Central segue uma regra de instrumento

explícito (irrestrito ou simples). Os Bancos Centrais usam mais informações do que aquelas

apresentadas em uma regra simples, bem como não reagem indiscriminadamente de forma

mecânica às restrições impostas à reação do seu instrumento. O papel das regras irrestritas

e regras simples é de serem uma referência para as demais regras.

Por sua vez, as regras de metas são representadas por uma função de perda que reca] ~:~t"
, , ,- ,-~'

sobre o desvio da variável de meta de sua meta, ou o desvio de uma variável de meta

intermediária de sua meta. Uma variável de meta intermediária pode ser a projeção de

11 Ver Chow (1975) para a resolução do algoritmo matemático e Sargent (1987).
12 Para síntese de diversas regras de política monetária, ver Taylor (1999).
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inflação condicional. Neste caso, o instrumento de política monetária é ajustado de forma

que a projeção de inflação condicional (aqui condicionada a esta taxa de juros e ao conjunto

de variáveis de estado do modelo) atinja a meta de inflação no horizonte desejado.

Com estas diferenças na forma de implementar a política monetária, os autores conseguem

encontrar vinte combinações de regras, que são apresentadas na tabela abaixo:

Tabela 1 - Resumo das Principais Regras de Política Monetária
IRegras .0::. Descrição . ,.
Regra Ótima Definição da função-objetivo:

-2Lçn, y.i, - iH) L, = 1ft + À:Yl + v(it - it_I)2
Regra de instrumento explícita e irrestrita.

" .....
','. -, . . "'.",,-"'

Com relação à regra ótima, a suavização da taxa de juros é excluída. Regra de
instrumento restrita (o instrumento reage à inflação.e ao produto). .

L(llt+T It (iH»
o instrumento (taxa de juros) tem um valor 'constante, Desta forma, obtém-se a
infl·açãoprojetada em T quando o instrumento é fixado em um determinado valor.
Como o modelo é projetado trimestralmente, o padrão é a defasagem de controle
para T=8. O instrumento reage somente ao desvío.daproíeçêo de inflação de sua
meta, trata-se, portanto de urna regra de meta de inflação estrita.
Nesta regra, assume-se uma meta de inflação flexível, visto que o produto tem
alguma ponderação na função-objetivo.
o S define que há uma suavização da taxá de juros.

Defasagem de controle para T=8,T-12,T=16.

L(1lt+T It (it-l»
Meta de inflação estrita para diferentes defasagens de controle: T-8, T-12, T=16.
Não há suavização da taxa dejuros.
Meta de inflação flexível para diferentes defasagens de controle: T-8, T-12, T-16.

S(1lt+T It (iH»
Meta de inflação estrita com suavização da taxa de juros para diferentes
defasagens de controle: T=8, T=12, T=16.

Meta de inflação flexível com suavização da taxa de juros para diferentes
defasagens de controle: T=8, T=12, T=16.

Para cada uma destas regras é avaliado o desvio-padrão do produto, da inflação e da taxa

de juros. Com estes mesmos valores, obtém-se o valor da função de perda (função-

objetivo). A regra mais eficiente é aquela que resulta na menor variância do produto, da

inflação e da taxa de juros, conseqüentemente o menor-valor da função-objetivo. Com estes

resultados, é construída a fronteira da variância do produto e inflação: para as diferentes

regras.

A primeira regra - regra ótima - é a que resulta no menor valor da função-objetivo, sendo a

referência para as outras regras. De acordo com os resultados deste trabalho, as regras

mais simples são as que possuem o melhor resultado, que são: S(1lt+8It(it_I),Yt) ,L(1l,Yt).

Vale destacar que esta última se assemelha à antiga regra de Taylor, com a diferença dada

pelos coeficientes.

Finalmente, baseando-se nessas três regras mais eficientes, os autores analisam a

dinâmica da função impulso-resposta (através de uma simulação) do modelo sob as

diferentes regras. A reação do modelo se dá para choques de demanda e oferta.
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2.2. META DE INFLAÇÃO PARA UMA ECONOMIA ABERTA

Em Svensson (2000), a discussão é estendida para uma pequena economia aberta com

variáveis forward-Iooking no. modelo estrutural. Com essa estrutura, o autor verifica a reação

da política monetária, frente a diferentes choques, para diferentes regras.

Dentre as regras, algumas discutidas na sessão anterior, será feita a avaliação de seis

regras, que são: meta de inflação doméstica estrita, meta de inflação doméstica flexível,

meta de inflação ao consumidor estrita, meta de inflação ao consumidor flexível, regra de

Taylor para a inflação doméstica e regra de Taylor para a inflação do consumidor.

Ao tratar o problema para uma economia aberta, é levado em consideração que todas as

economias que vêm implementando o regime de meta de inflação são, de alguma forma,

abertas, com livre mobilidade de capital. Logo, os choques que são originados no resto do

mundo podem afetar diretamente a economia doméstica. Além disso, ao incluir a taxa de

câmbio no modelo, leva-se em conta sua participação no mecanismo de transmissão da

política monetária. Logo, o objetivo principal deste trabalho, ao tratar de uma economia

aberta, é formalizar a análise do modelo de meta de inflação sob o efeito de choques

externos, incorporando-se na análise uma variável bastante importante, que é a taxa de

câmbio.

Como o modelo considera variáveis forward-Iooking, na resolução do problema de

otimização é usado um algoritmo que resolve o problema padrão de controle ótimo linear-

quadrático com variáveis forward-Iooking.

A inclusão da taxa de câmbio na discussão de meta de inflação traz algumas conseqüências

para o modelo. Em primeiro lugar, a taxa de câmbio é um mecanismo adicional de

transmissão da política monetária. Os principais canais desta transmissão são:

(i) Efeito da taxa de câmbio real sobre o preço relativo dos produtos domésticos em

relação aos produtos estrangeiros, que afetará a demanda doméstica e estrangeira

por produtos domésticos. Logo, a taxa de câmbio contribui para o canal da demanda

agregada na transmissão da política monetária.

(ii) Há, também, o efeito direto da taxa de câmbio na transmissão da política monetária

para a inflação, visto que a taxa de câmbio afeta o preço em moeda local dos

produtos importados, que compõem a inflação ao consumidor (IPCs).

(iii) A taxa de câmbio também pode afetar o preço de insumos importados e,

eventualmente, pode afetar o salário nominal, por conta do efeito da inflação ao

consumidor na fixação dos salários.

Em segundo lugar, como ativo, o seu preço é inerentemente afetado pelas expectativas do

comportamento futuro das variáveis que a determinam. Novamente, ver.ifica-se o efeito das
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variáveis forward-Iooking na política monetária. Finalmente, os choques externos são

transmitidos através da taxa de câmbio. Entre os principais choques externos estão:

mudança na inflação externa, na taxa de juros externa e na percepção de risco.

Vale destacar, também, a diferenciação que é feita para uma meta de inflação em termos de

um índice de preços ao consumidor de uma em termos somente de preços dos produtos

domésticos. No primeiro, existe efetivamente o efeito direto do canal da taxa de câmbio na

inflação. Logo, os resultados, em termos de variação do produto, inflação e taxa de câmbio,

serão bastante diferentes dependendo do índice de preços que se utiliza. A reação ao

choques, que será abordada dentro deste novo contexto de economia aberta, terá um

resultado diferente daqueles que foram observados nos trabalhos anterióres.

Para avaliar as diferentes regras neste modelo para uma pequena economia aberta,

Svensson parte de uma regra ótima que é a resolução de um problema padrão de controle

ótimo linear-quadrático com variáveis forward-Iooking, cuja função-objetivo (1.2) é

substituída por (1.15) L, = 11;,,:2 + I1tr"t2 + ÂYt2 + u, it2 + v(it - iH)2 .Os dois primeiros

termos correspondem à meta de inflação para a inflação ao consumidor e inflação

doméstica. O terceiro termo corresponde à estabilização do produto, o quarto à

estabilização da taxa de juros e, finalmente, à suavização da taxa de' juros. O modelo é

apresentado na forma matricial e a grande modificação está nas restrições, que são

representadas pelo modelo estrutural com a taxa de câmbio nominal: e real, e também

algumas variáveis forward-Iooking.

As diferentes regras são definidas pelas diferentes especificações da, função-objetivo. O

autor obtém seis regras, avalia as mais eficientes e, finalmente, simula o comportamento do

produto, da inflação e da taxa de câmbio frente a diferentes choques (choques de custo,

demanda e produtividade) para cada regra.

Bal! (1997), ao fazer este trabalho em um contexto de economia fechada, chega a

resultados semelhantes ao de Svensson (1997b), porém destaca alguns pontos importantes.

Primeiro, para o autor, a regra eficiente pode ser expressa como uma simples regra de

Taylor com modificações nos coeficientes da regra. Como a análise trata da economia

americana, o coeficiente do produto é bem superior (entre 0,8 e 1,8) se comparado ao

coeficiente da regra de Taylor (coeficiente de 0,5 para o produto). Bal! obteve este

coeficiente por um processo de otimização restrito ao modelo estrutural para a economia

americana. Esta regra obtida por um processo de otimização é mais eficiente quando

comparada com a tradicional regra de Taylor, pois produz menor variância do produto e

inflação.
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8vensson (1997b) verifica que a velocidade do ajuste (gradual ou não) também define a

fronteira da variabilidade entre a inflação e o produto. Para ele, mesmo sob o regime de

meta de inflação, a política monetária deve mover a inflação para a sua meta, mas não

necessariamente com uma velocidade muito rápida. Neste caso, é dada certa preferência ao

ajuste gradual a um choque. Tal política parece mais próxima das que vêm sendo

implementadas em muitos países.

Em um outro artigo, Ball (1999) busca trabalhar com uma pequena economia aberta com

ênfase ao papel do câmbio na transmissão da política monetária. Contudo, como expresso

em Ball (2000), é necessário especificar melhor como a taxa de câmbio é determinada, o

que é feito neste trabalho levando-se em conta o equilíbrio do Balanço de Pagamentos.

o objetivo do seu trabalho é discutir as regras de política monetária para uma economia

aberta. Para ele, caso a Autoridade Monetária busque estabilizar o produto e a inflação, as

regras de política monetária diferirão consideravelmente das regras ótimas para uma

economia fechada. Diferentemente do que foi apresentado anteriormente, a meta fixada é

para a inflação de longo prazo. Ela exclui os efeitos temporários da apreciação ou da

depreciação do câmbio. Com relação à regra, é apresentado o famoso MCI (Monetary

Condition Index), implementado pelos Bancos Centrais da Nova Zelândia e Canadá. Esta

regra tem como instrumentos os juros e o câmbio, que entram em termos de uma média

ponderada na reação da Autoridade Monetária.

o modelo simples para uma economia aberta, sem considerar uma melhor especificação

para taxa de câmbio (a ser definido posteriormente) é:

(1.18) e = ar + v,

onde r é a taxa de juros real e e é a taxa de câmbio real (onde aumentos em e representam

uma apreciação da taxa) e &,1], v são os choques. A equação (1.16) é uma curva do tipo 18

para economia aberta e a equação (1.17) é uma curva de Phillips aceleracionista.

Finalmente, através da equação (1.18), verifica-se a relação entre taxa de juros e taxa de

câmbio. A idéia principal desta especificação é que taxa de juros mais alta encoraja a

entrada de capital, que leva à apreciação da moeda. Outro determinante da taxa de câmbio

é o termo v, que captura a confiança dos investidores. Esta especificação bastante reduzida t,
será ainda melhor explorada.

Ball trabalha com o conceito de inflação de longo prazo que é a "medida de inflação que

filtra os efeitos transitórios das flutuações da taxa de câmbio". Ela é definida como:

21



REGRAS MONETÁRIAS E TAXADE CÂMBIO
PARA O REGIME DE META OE INFLAÇÃO BRASILEIRO

(1.19)Jr* =Jr+Jet-l'

onde n" éa inflação de longo prazo e r é o coeficiente da mudança da taxa de câmbio na

curva de Phillips (1.17). A Jr* pode ser interpretada como o nível da inflação ajustada pelos

efeitos temporários da taxa de câmbio. Na definição da inflação delongo prazo, e é o

desvio da taxa de câmbio do seu nível de equilíbrio. Logo, se et-l é positivo, por exemplo,

então a taxa de câmbio estaria em uma nível superior ao equilíbrio de longo prazo no

período anterior. Pela curva de Phillips, esta apreciação reduzirá a inflação em Jet-l ' quando

a taxa de câmbio retornar para o seu equilíbrio.

A variável n' é a inflação sem o efeito direto da mudança na taxa de câmbio e, de certa

forma, sinaliza a trajetória futura da inflação. O principal argumento do autor é que o

instrumento não deve reagir para compensar o aumento de inflação por conta de uma

depreciação temporária da taxa de câmbio. Neste caso, o instrumento somente reagiria

caso o aumento provocado sobre a inflação fosse permanente. Com o uso de n", a

variabilidade da inflação de curto prazo seria maior, permitindo que a inflação de longo

prazo permanecesse estável, com menor variabilidade do produto.

A grande crítica ao uso desta definição de inflação de longo prazo é que a Autoridade

Monetária deve distinguir entre uma mudança temporária ou permanente da taxa de câmbio.

As mudanças permanentes se dariam por mudanças nos fundamentos, que levariam a uma

nova taxa de câmbio de equilíbrio. Outro ponto bastante discutido pelos defensores da meta

de inflação estrita é que usando n" como meta, reduz-se ao extremo a simplicidade e

transparência da política monetária, que é uma das grandes virtudes deste regime. Uma

solução para os dois problemas acima, e também aceito pelo autor, é a utilização da meta

de inflação para produtos domésticos, que seria uma aproximação da inflação de longo

prazo. O benefício desta variável como meta é que flutuações temporárias da taxa de

câmbio teriam pouco efeito na inflação dos produtos domésticos.

O modelo (1.16)-(1.18) provoca uma modificação na regra ótima para:

(1.19) wrt + (1- w)et = aYt + bst'

Essa regra se diferencia das regras observadas anteriormente porque a inflação é

substituída pela inflação de longo prazo. Do lado esquerdo da equação, o instrumento não é

mais somente a taxa de juros, mas sim a média ponderada da taxa de juros e da taxa de

câmbio. Esta média é conhecida como MCI (Monetary Condition Index). As ponderações w

e 1-w são proporcionais aos efeitos de r e e na demanda agregada - os coeficiente [3,8 na
"-

curva IS.
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Como vem sendo muito debatido se o MCI deveria ser usado nas regras de política

monetária, nas formalizações o autor prova que, em certo grau, o problema é de semântica,

visto que consegue obter uma regra em que a taxa de juros é instrumento, partindo-se de

(1.19).

(1.20)rt = (a/w)Yt + (b/w)lr* -((1-w)/w)e

No lado esquerdo da regra é a taxa de juros. A modificação com relação às anteriores é que

a Autoridade Monetária ajusta o instrumento em resposta à taxa de câmbio, produto e

inflação.

A escolha entre a regra (1.19) e (1.20) na prática pode levar a resultados diferentes, o que é

demonstrado pelo autor quando avalia o efeito de choques externos sob estas mesmas

regras.

:":~'"
Com relação à equação (1.18), v é o único choque que influencia a taxa de câmbio. Com ··"··~~'*t.
uma nova especificação para o tratamento das flutuações da taxa de câmbio, dois choques

podem afetar a taxa de câmbio - choques que afetam as exportações líquidas (termos de

troca) e choques provenientes do mercado financeiro. Neste modelo, leva-se em

consideração o equilíbrio do Balanço de Pagamentos.

Este modelo parte de duas identidades:

(1.21) Y=D+X;

(1.22) X=F,

onde Y é o produto, O é o gasto doméstico, X são as exportações líquidas e F são os

investimentos diretos estrangeiros líquidos.
\

Assume-se que as variáveis em (1.21) e (1.22) são determinadas por: ,
I

(1.23) D=-!3r+/-11;

I
11

(1.25) F=-f/Jr+pe+u3•

O gasto doméstico depende da taxa de juros real e de choques sai;, ,Ifeito de política fiscal

ou confiança do consumidor (/-11 ). As exportações líquidas, por sua Iz, dependem da taxa

de câmbio real e choques, tais como mudanças em políticas cOlel~ciais e crescimento

econômico de países importadores dos produtos locais (/-12). O choq1e (u3) é originado no

mercado financeiro, e influencia os investimentos diretos estrangeirO~'líqUidOS. Um exemplo
',I ..
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disto acontece quando os investidores acredltarn que os ativos locais são mais arriscados, e

observa-se uma saída de capital - um u3 positivo.

Substituindo (1.24) e (1.25) em (1.22) obtém-se uma forma reduzida entre a taxa de câmbio

e taxa de juros:

(1.26)e = (fjJ /(8 + p))r + (1/(8 + p))u2-(1I(8 + p))u3•

Com esta nova especificação, o autor faz uma comparação entre duas regras; uma que tem

somente a taxa de juros como instrumento, e outra que é a média ponderada entre taxa de

juros e taxa de câmbio (Mel). A única diferença é que considera a suavização da taxa de

juros na implementação da regra que tem como instrumento a taxa de juros, o que traz

resultados diferentes na avaliação da regra mais eficiente entre Mel e taxa de juros. O autor

obtém três resultados em termos de eficiência para cada tipo de choque (111 ,112 ' u3 ):

• A variabilidade do produto é a mesma sob MCI e taxa de juros, quando há um

choque no gasto doméstico (J1.,). Para exemplificar: quando ocorre uma mudança

na confiança do consumidor (choque em 111)' como não existe este termo na

equação (1.26), não há mudança na relação entre a taxa de câmbio e taxa de juros

(o Mel é mantido constante). Desta forma, a taxa de juros não será alterada, pois

não houve mudança na relação. Logo fixar um Melou mesmo uma taxa de juros é a

mesma política nos dois casos.

• Quando há, um choque sobre os investimento estrangeiros diretos líquidos

(u3), o MCI mantém o produto mais estável que a taxa de juros. No caso da

regra que possui somente a taxa de juros, quando é fixada uma determinada taxa de

juros, e há um choque positivo em 112 (uma grande saída de capital), a

desvalorização resultante provoca um aumento nas exportações líquidas,

implicando, assim, um aumento do produto agregado. Por sua vez, na segunda

regra, para manter um Mel fixo, a taxa de juros aumenta quando há a saída de

capital. No equilíbrio, o choque provoca uma queda na taxa de câmbio e um

aumento na taxa de juros, cujos efeitos sobre a demanda agregada acabam se

anulando. Logo, o produto não é afetado.

• Quando há um choque para as exportações líquidas, a regra da taxa de juros

mantém o produto mais estável com relação ao Mel. Para uma regra que fixa a

taxa de juros, supondo que há uma queda das exportações por conta de uma

recessão no principal parceiro comercial (negativo u2), este choque negativo

provoca uma queda na taxa de câmbio real (equação 12), mas que é inferior para
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compensar o efeito direto do choque. Como o gasto doméstico não se altera, a

queda das exportações líquidas provoca uma diminuição no produto. Por sua vez,

um MCI fixo significa que a Autoridade Monetária aumentará a taxa de juros para

compensar a queda na taxa de câmbio. Logo, a taxa de juros está mais alta do que

no caso da regra que fixa a taxa de juros. Logo, há tanto uma queda no gasto

doméstico como também nas exportações. Neste caso, o MCI aumenta a perda de

produto frente a um choque sobre as exportações líquidas.

2.3. REGRAS DE POLITICA MONETÁRIA EM UMA ECONOMIA DE MERCADO EMERGENTE:
O PAPEL DA TAXA DE CÂMBIO

Nos últimos dez anos, o uso das regras de política monetária para avaliar e descrever ações

da Autoridade Monetária tem crescido rapidamente. O instrumental usado para implementar

as regras baseia-se em modelos econométricos para economias desenvolvidas, que

possuem um mercado de títulos de longo prazo bem maduro, e também um mercado de

câmbio com grande volume de operações financeiras e comerciais, o que raramente é o

caso de economias em desenvolvimento. Assim, o avanço da pesquisa atual se dá também

no estudo do uso destas regras em países de mercados emergentes.

O questionamento na implementação para estas economias existe porque as condições de

mercado podem requerer modificações nas regras estudadas anteriormente, recomendadas

para economias com mercados financeiros mais desenvolvidos. Mais especificamente, o

papel da taxa de câmbio nas regras de política monetária para países em mercados

emergentes deve ser discutido, comparando-se os resultados, do ponto de vista econômico,

entre regras que a consideram daquelas que não a consideram. Taylor (2000) discute

alguns pontos de extrema relevância com relação à política monetária em países de

mercados emergentes que decidem adotar um regime de câmbio flutuante, com meta de

inflação e regras de política monetária.

Como o uso das regras tem sido implementado em economias de mercados emergentes

(exemplo do Brasil que adotou em julho de 1999 um regime de meta de inflação e,

implicitamente, deve possuir uma regra para o seu instrumento), uma questão importante

naturalmente surge: como essas regras devem ser modificadas de forma a se adequar à

realidade dessas economias?

Segundo Taylor (2000), para se discutir o uso das regras de política monetária nesses

países, cinco tópicos deveriam ser abordados:

(a) O instrumento apropriado para a regra de política monetária (taxa de juros de curto

prazo, algum agregado monetário, MCI);

(b) o grau de especificidade da regra;
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(c) a relação entre regra de política monetária e meta de inflação;

(d) as implicações de um mercado ainda em desenvolvimento para títulos de médio e

longo prazo para a escolha da regra;

(e) o papel da taxa de câmbio na regra de política monetária.

Taylor (2000) discute uma das principais críticas com relação à implementação "mecânica"

das regras de política monetária. Para o autor, mesmo que seja verdade que as regras de

política monetária sejam definidas na forma específica de uma equação matemática, isto

não implica que os Bancos Centrais devam implementá-Ias dessa forma.

Ao contrário, muitas propostas sugerem que as regras sejam usadas como um guia, ou

parte da estrutura de implementação, e isto deve ser aplicado tanto para economias de

mercados emergentes como para economias desenvolvidas. Logo, alguma discrição é

necessária e a forma matemática torna-se uma aproximação, tal como todas as hipóteses

que delineiam os modelos.

o regime de meta de inflação tem sido uma alternativa para os países que abandonaram os

regimes de câmbio fixo ou crawling-peg. De acordo com Taylor (2000), uma das formas de

pensar o regime de meta de inflação é que ele compõe uma das partes de uma estrutura de

política monetária, que também é composta pela taxa de câmbio flexível e pela regra de

política monetária. Taxa de câmbio flexível não significa que a taxa de câmbio não tenha

papel fundamental nas decisões da taxa de juros ou na definição da regra.

As flutuações da taxa de câmbio são de extrema importância para economias de mercados

emergentes, em decorrência dos altos custos impostos pela variação da moeda. Os

modelos estruturais que esboçam os mecanismos de transmissão da política monetária

geralmente assumem perfeita mobilidade de capital e são escritos através de uma condição

de paridade de taxa de juros ou alguma forma reduzida que mostra a relação entre taxa de

juros real e taxa de câmbio real.

Alguns trabalhos já avaliaram o papel do câmbio nas regras de política monetária. Em Ball

(1999), como observado na equação (1.20), a regra para uma economia aberta baseia-se

numa regra de Taylor com mais um termo, a taxa de câmbio. Em termos de eficiência, o

resultado é um pouco superior. Um exemplo disto foi que para o mesmo desvio-padrão do

produto (1.4%), a taxa de juros que reagia a três variáveis (inflação, produto e taxa de

câmbio), reduzia o desvio-padrão da inflação ao redor da sua meta de 2% para l,9%. Por

outro lado, esse resultado pode ser considerado insignificante.

Svensson (2000) considera uma regra similar à anterior, embora resolva um modelo com
I . .

variáveis forward-Iooking. Existe uma redução do desvio-padrão da inflação (índice de

preços ao consumidor) de 2,1% para 1,8%, mas por conseqüência há Um aumento da
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variação do produto de 1,7% para 1,8%. Logo, a regra que considera a taxa de câmbio .

diretamente não domina a regra sem taxa de câmbio. Com esses resultados, apesar da

ênfase no mecanismo de transmissão da taxa de câmbio na regra de política monetária,

ainda não foi demonstrada uma grande mudança de resultado.

Como discutido acima, os resultados mudam pouco com a introdução da taxa de câmbio,

assim, as regras da seção anterior, baseadas na suavização da taxa de juros, inflação e

produto e que não reagem à taxa de câmbio, poderiam ser uma boa opção para economias

de mercados emerg.entes.

Para Taylor (2000), as regras simples devem ser também adequadas para países em

desenvolvimento. Contudo, na visão deste autor, estes modelos podem subestimar os

efeitos da taxa de Câmbio em pequenas economias e, portanto, subestimar o custo das

flutuações da taxa de câmbio. Um dos custos da flutuação apontados pelo autor é o

resultante do desbalanceamento de prazos e moedas entre ativos e passivos públicos e

privados.

Mesmo assim, Taylor é um grande defensor das regras simples do tipo regra de Taylor para

economias de mercados emergentes. Contudo, alguns pontos específicos de cada país

deveriam ser levados em consideração na implementação.

2.4. ESTIMAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL: COEFICIENTES PARA AS REGRAS DE
POUTICA MONETÁRIA

Com relação ao modelo estrutural usado para a obtenção das regras de política monetária,

dentre alguns trabalhos mais atuais, que buscam estimar os coeficientes, destacam-se

Andrade e Divino (2001), Bonorno e Brito (2001) e Freitas e Muinhos (2001) para a

economia brasileira; e a estimação feita em Rudebusch e 5vensson (1999) para o modelo

estrutural para a economia americana.

A estimação do modelo estrutural apresentado por Andrade e Divino (2001) é feita através

do uso de um modelo ADL (modelo autoregressivo de desafagens distribuídas) com dados

mensais (agosto-1994 a março-1999). O primeiro teste implementado é para verificar a

estacionariedade das séries, utilizando-se de um teste Dickey e Fuller (a 1% de nível de

significância do teste). Todas as variáveis em nível seguem um processo estacionário. O

modelo estrutural representa uma economia fechada, e é composto por duas equações -

uma curva de Phillips aceleracionista e uma equação do tipo 15:
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As variáveis (as defasagens definidas em cada equação) foram selecionadas partindo-se do

método do geral (maior número de defasagens) para o específico, levando-se em

consideração a significância estatística do último coeficiente estimado e o valor do critério

Akaike e Schwarz. Pelo teste Wald, verificou-se que a soma dos coeficientes defasados da

curva de Phillips não é significativamente diferente de um, confirmando a vertical idade da

curva de Phillips no longo prazo. Para verificar a estabilidade dos coeficientes do modelo

estimado, as equações foram estimadas recursivamente e foram obtidos os gráficos dos

coeficientes estimados e resíduos, de cada equação. Aplicou-se, também, o teste Chow,

para verificar se há quebras estruturais durante o período estimado 13.

A estimação de um modelo com três equações (para uma economia aberta) é feita por

Freitas e Muinhos(2001) para os coeficientes da economia brasileira. O modelo é composto

por uma ':l cu rva do tipo IS, uma curva de Phillips e uma equação para a taxa de câmbio

nominal, que são:

Os autores trabalharam com dados trimestrais (a primeira equação de 1992:4 a 1999:1 e a

segunda, 1995: 1 a 1999:2) para a estimação do modelo acima. Com relação aos testes

utilizados para justificarem o uso do OLS, verificaram para cada equação se existia

autocorrelação dos resíduos (pelo autocorrelogramo, os autores observaram que não havia

evidência desse problema). Também foi verificado se havia correlação entre os resíduos das

duas equações, porém eles não especificam que teste foi aplicado.

Em Bonomo e Brito (2001), os autores estimam duas versões do modelo estrutural para

uma economia aberta: uma versão backward-Iooking e uma versão forward-Iooking.

Consideram neste trabalho três formas de parametrização das regras: a tradicional regra de

Taylor (baseada na inflação passada), a regra que combina inflação e taxa de câmbio (como

discutido em Ball (1998)) e, finalmente, a regra baseada 'na projeção de inflação. Comeste

conjunto de regras, tanto para a versão backward como para a versão forward, os autores

constróem a fronteira eficiente (variância do produto e inflação) e também a simulação das

principais variáveis do modelo sob o efeito dos choques.

Em Rudebusch e Svensson (1998), os autores estimam o modelo estrutural para uma

economia fechada composto por, duas equações para a economia americana (dados

trimestrais de 1961:1 a 1996:2). Eles usaram um OLS para estimar cada equação, visto que

13 Para verificar os testes de diagnósticos acima.ver cap.4 de Johnston e Dinard (1997).
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não havia evidências de correlação êl1tre os erros das equações. Aplicaram, também, os

testes de estabilidade do modelo estimado. Vale destacar que impuseram que a soma das

defasagens da inflação na curva de Phillips fosse um, o que resulta na curva de Phillips

vertical no longo prazo. O modelo estrutural se assemelha ao apresentado por Andrade e

Divino (2001 )14.

14 o resumo dos principais resultados apresentados nesta seção está no Apêndice A.
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3. MODELO ESTRUTURAL PARA A ECONOMIA BRASILEIRA: TRATAMENTO DO

CÂMBIO E ESTIMAÇÃO

Neste capítulo, vamos apresentar um modelo estrutural para a economia brasileira,

utilizando uma versão para a economia aberta do modelo de Divino e Andrade (2001),

discutido anteriormente. No trabalho desses autores, a regra ótima é resultante de um

problema de programação dinâmica que não inclui a taxa de câmbio. Ao considerar uma

economia aberta, duas questões fundamentais surgem: 1) como especificar a taxa de

câmbio no modelo estrutural, 2) quais as implicações do câmbio para a política monetária

sob o regime de meta de inflação.

o modelo estrutural a ser apresentado será composto por uma curva 18, uma curva de

Phillips e uma equação para o processo da taxa de câmbio. A curva de Phillips é obtida da

mesma forma que foi apresentada por Whelan (1997), porém com uma pequena alteração

para incorporar a taxa de câmbio, apresentada por Battini e Haldane (1999).

3.1. O TRATAMENTO DO CÂMBIO NO MODELO ESTRUTURAL SOB DIFERENTES
ESPECIFICAÇÕES

Nos modelos estruturais paraaeconomia aberta, a taxa de câmbio tem sido especificada'

como um processo random-walk, •pela paridade descoberta da taxa de juros e por uma

relação resultante do equilíbrio do Balanço de Pagamentos.

Em termos empíricos, a hipótese. de que a taxa de câmbio segue Um random-walk tem

apresentado um poder preditivo maior para a economia brasileira do que a hipótese da

paridade descoberta da taxa de juros, como abordado no trabalho de Freitas e Muinhos

(2001), discutido anteriormente. A hipótese de random-walk é utilizada por eles quando

apresentam o modelo estrutural.

A paridade de juros a descoberto tem um grande apelo teórico, visto que é uma condição de

arbitragem entre ativos bastante usada em outros países. Muitos autores usam essa

relação. Porém, através de manipulações, bem como de hipóteses alternativas, conseguem

uma gama de processos diferenciados para a taxa de câmbio. Bonomo e Brito (2001)

chegam a uma versão de paridade de juros a descoberto em termos de variação esperada

da taxa de câmbio real, assumindo-seque o termo referente à inflação externa seja zero.

Com essa especificação, a expectativa de depreciação real da taxa de câmbio,

descontando-se o choque cambial do período, é igual à taxa de juros real. Outras duas

ramificações da paridade de juros a descoberto foram também apresentadas por Muinhos,

Freitas e Araújo (2001).
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A primeira especificação apresentada por Muinhos, Freitas e Araújo (2001) é a paridade de

juros a descoberta em primeira diferença, assumindo, por hipótese, que a diferença na

expectativa da taxa de câmbio é um ruído branco. Portanto, enquanto na paridade de juros a

descoberto tradicional, as variações da taxa de câmbio dependem do nível do diferencial da

taxa de juros, nesta nova especificação, denominada random-walk com surpresa monetária,

somente variações no diferencial provocam movimentos na taxa de câmbio. Na segunda

especificação (paridade de juros a descoberto com fundamentos), o câmbio real de

equilíbrio é aquele que equaliza a conta corrente com a conta de capital esperada alguns

períodos à frente (equilíbrio do Balanço de Paqamentos)". Desta forma, fixa-se um valor

para a taxa de câmbio em algum ponto no futuro (t + K) e, durante este período, a taxa de

câmbio nominal se comporta de acordo com o diferencial da taxa de juros (corrigido pelo

prêmio de risco) e a expectativa de variação da taxa de câmbio.

Finalmente, no modelo estrutural para uma economia aberta apresentado por Ball (1999),

incorpora-se a condição de equilíbrio do Balanço de Pagamentos no modelo, trazendo os

principais resultados do modelo Mundell-Fleming. Neste modelo, bem como na paridade

descoberta da taxa de juros e suas ramificações, como a taxa de câmbio é uma variável

endógena, a taxa de juros tem influência direta sobre o comportamento da taxa de câmbio, o

que não acontece quando se assume um processo random-walk para esta última.

A escolha da especificação para a taxa de câmbio como variável exógena (random-walk) ou

como variável endógena (paridade de juros a descoberto, random-walk com surpresa

monetária, ou a última opção resultante de um equilíbrio de Balanço de Pagamentos) dentro

do modelo estrutural para a economia brasileira defronta-se basicamente com o problema

de estimação, principalmente no que se refere à quebra de regime do câmbio (dois

períodos: regime de bandas cambiais e regime de taxa de câmbio flutuante). Confrontando-

se a estimação da equação para a taxa de câmbio resultante do equilíbrio do Balanço de

Pagamentos e também a equação resultante de um processo random-walk concluiu-se que

a primeira equação tinha pequena significância tanto na amostra que engloba os dois

regimes como na amostra que engloba somente o novo regime. Por sua vez, o modelo

random-walk teve expressiva significância em ambas as amostras.

Como será ainda discutido neste capítulo, a quebra de regime pode ter sérias

conseqüências para os resultados do modelo. Quando o tamanho da amostra do segundo

regime aumentar, é provável que tanto uma especificação que leve em consideração um

equilíbrio de Balanço de Pagamentos, como também a identidade de paridade de juros a

descoberto sejam mais realistas do ponto de vista de poder preditivo. O modelo teórico por

15 Esta noção de taxa de câmbio de equilíbrio desconsidera os limites do endividamento externo.
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trás destas duas especificações tem um apelo teórico bastante forte, o que justifica que a

maioria dos modelos estruturais para economia aberta a considere.

Vale ressaltar um ponto importante com relação ao regime de câmbio flutuante adotado na

economia brasileira e sua conseqüência sobre qual é o processo mais adequado para

expressar o comportamento da taxa de câmbio. As intervenções do Banco Central (sem um

caráter explícito) fazem com que a taxa de câmbio se mantenha dentro de fronteir~~;"

implícitas. Os instrumentos usados variam desde a compra/venda de moeda no mercado à

vista, compra/venda de títulos públicos indexados à variação cambial e, finalmente, medidas

para reduzir a liquidez do sistema (aumento do custo de posições compradas em taxa de

câmbio), ou mesmo limites às posições compradas/vendidas do sistema financeiro. Desta

forma, o que se espera é que o Banco Central deva ter em mente algo parecido com o

modelo desenvolvido por seus técnicos, chamado paridade de juros a descoberto com

fundamento com uma taxa de câmbio real que equaliza a conta corrente com a conta capital

alguns períodos à frente (equilíbrio do Balanço de Pagamentos). Fixando este valor para a

taxa de câmbio em algum ponto no futuro (t + K), a sua atuação deve ser de fixar as

fronteiras implícitas ao redor desta taxa de câmbio de equilíbrio. Assim, os esforços para Q;,. ' , ../~:~. ~.,

desenvolvimento da pesquisa para o comportamento da taxa de câmbio para a economia

brasileira devem incorporar este tratamento já sugerido pelo Banco Central, através de suas

publicações e pelas suas atuações.

3.2. IMPLICAÇÕES DO CÂMBIO PARA A POLfTICA MONETÁRIA SOB META DE INFLAÇÃO

o uso de regras monetárias vem sendo implementado em países que abandonaram o

regime de câmbio fixo ou crawling-pegs e adotaram o regime de câmbio flutuante com Lima

meta explícita ou implícita de inflação. De acordo com Taylor (2000), o principal argumento

para o uso da famosa regra de Taylor, em que a taxa de juros reage somente à variação do

produto e inflação, é que o resultado para as principais variáveis econômicas (produto e

inflação) é superior em termos de valor da função de perda, se comparado a uma regra que

reagisse também à taxa de câmbio.

)
Para economias desenvolvidas, Taylor argumenta que uma reação muito forte à taxa de

câmbio deterioraria a performance do produto e inflação, mas o mesmo pode não ser

verdade para outras economias, principalmente para as em desenvolvimento. Apesar de

não ter feito nenhum exercício empírico, ele acredita que as regras simples (sem reação ao

câmbio) também poderiam ser adequadas para estas economias, tanto em termos de

eficiência econômica, como também pela facilidade de implementação e monitoramento.

Porém, como se tratam de economias em desenvolvimento, a grande volatilidade da taxa de

câmbio nestas economias não deve der desprezada quando da implementação da política
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monetária. Com relação ao câmbio, dois pontos devem ser levados em consideração na

implementação da política monetária nestas economias:

i) A grande volatilidade da taxa de câmbio pode prejudicar o desempenho das empresas que

tenham um desbalanceamento de indexadores entre ativos e passivos de seus Balanços. O

ambiente de incerteza frente a esta grande volatilidade pode levar a uma diminuição dos

investimentos, tendo assim impactado sobre o crescimento econômico. Por sua vez, cabe

destacar aqui, independente da regra do Banco Central incorporar a taxa de câmbio,

dificilmente a perda descrita acima não será incorporada na função de perda do Banco

Central.

ii) Um ponto bem importante é a percepção sobre a origem da flutuação da taxa de câmbio.

Por exemplo, se há necessidade de reação por parte do Banco Central quando a flutuação

tem caráter temporário. A dúvida ainda é maior no caso do Banco Central ter uma meta

explícita de inflação fixada para um determinado período e a persistência do choque

ultrapassar este período. Outro ponto importante diz respeito à mudança no patamar da taxa

de câmbio de equilíbrio resultante de mudança dos fundamentos. Logo, a reação à taxa de

câmbio depende, também, da avaliação dos fatores apontados acima.

Com relação à flutuação temporária da taxa de câmbio, Ball (1999) exclui o efeito da

flutuação temporária ao fixar como meta a inflação de longo prazo, que é a taxa que exclui o

efeito dos movimentos temporários da taxa de câmbio. Pelo uso de uma regra de Taylor

modificada (que inclui a reação à taxa de câmbio), a estabilidade do produto e inflação

também é encontrada. Ball (1999) argumenta que a utilização de regras de política

monetária para economias fechadas não é a mais adequada aos países que são mais

sensíveis a choques externos. Para testar esta afirmativa para o caso brasileiro, Muinhos

(2001) partiu da especificação de uma paridade de juros a descoberto com fundamento Oá

discutido no item anterior) e obteve um resultado pior quando a regra monetária inclui a

reação à taxa de câmbio.

Logo, há uma certa controvérsia sobre a performance das regras monetárias que incluem a

taxa de câmbio e verifica-se, novamente, um problema já discutido por Taylor (2000): será

que a regra monetária deve reagir à taxa de câmbio em pequenas economias em

desenvolvimento? Mais ainda, será que as especificações definidas P1~~aa taxa de câmbio,

principalmente aquelas abordadas no item anterior, podem ~1;refletir em· regras
r

diferenciadas com diferentes resultados? E, como o resultado final do modelo é influenciado

quando a taxa de câmbio é tratada como variável endógena ou exógena?

Este capítulo tem por objetivo estimar os coeficientes da forma reduzida para o modelo

estrutural para a economia brasileira, com um processo random-walk para a especificação

da taxa de câmbio. Vale destacar que as questões abordadas aci~~~ serão avaliadas no\.,
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próximo capítulo, visto que será avaliado o resultado da regra ótima para uma economia

aberta, e também comparar os resultados para especificações diferenciadas para a taxa de

câmbio - random-walk e random-walk com surpresa monetária.

3.3. A ESTRUTURA DO MODELO PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

3.3.1. O MODELO ESTRUTURAL sAslCO

o modelo estrutural apresentado nesta seção será para uma economia aberta, com

variáveis backward-Iooking. A curva de Phillips apresentada neste modelo foi obtida em

Whelan (1997), porém com uma pequena alteração baseada em Battini e Haldane (1999),

para absorver o efeito da variação da taxa de câmbio sobre a inflação. Mesmo com um

modelo com uma estrutura simples, ele capta todos os principais canais de transmissão da

política monetária. O modelo, depois de estimado, será calibrado de forma a encontrar a

dinâmica do produto e a inflação gerada pela forma reduzida frente aos diversos choques.

o modelo é composto pelas cinco relações listadas abaixo:

A equação (1) é uma curva 18 tradicional, sendo o desvio do produto (Yt) negativamente

dependente da taxa de juros real e da taxa de câmbio real, qt-!. O desvio do produto

também depende de sua defasagem, refletindo, assim, os custos de ajustamentos.

As equações (2) a (4) definem o lado da oferta do modelo". A equação (2), em log, é uma

típica equação de mark-up, onde os preços dos produtos domésticos, P: ' são uma função

do mark-up, ~ sobre os salários (wt) no período corrente. O termo xt corresponde à

produtividade do trabalho. A equação (3) é uma equação de salário. Basicamente, o

crescimento esperado do salário real depende da variação do desvio do produto, onde wt e

Ptd são os logs do nível do salário e nível de preços, respectivamente, e g é a taxa de

crescimento da produtividade (que é assumida como constante).

16 Ver Whelan (1997) sobre uma revisão da curva de Phillips e suas implicações macroeconômicas.
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A equação (4) define o índice de preços ao consumidor, composto por produtos domésticos

(com ponderação cp) e produtos comercializáveis (com ponderação 1- cp). Nesta

especificação, o ponderador (1-cp) corresponde ao repasse imediato da variação cambial

por conta da variação dos preços em moeda local dos produtos comercializáveis.

Como se assume que a expectativa de inflação é backward-Iooking, a taxa de inflação

esperada deste período é igual à taxa de inflação do período anterior

(3a)~wt = ~~-1 + g + a + f3yt .

A manipulação de (4) - fazendo a diferença do período t e t-1 - e substituindo (2) para,

posteriormente substituir (3a), resulta na curva de Phillips aceleracionista com expectativa

adaptativas:

7r~ = CPl7r~-l+ g + a + f3yt + &[ J+ (1- cp)l~et + 7r! J,

onde g+a representa o intercepto e assumindo que a variação do termo produtividade do

trabalho (&[) e a inflação externa (7r!) sejam zero. Logo, a versão final a ser estimada

posteriormente será:

A hipótese de que as expectativas de inflação são backward-Iooking é evidentemente sujeita

a muitas críticas, mas é utilizada em diversos trabalhos sobre meta de inflação (ver, por

exemplo, Freitas e Muinhos (2001), Andrade e Divino (2001) e Rudebush e Svensson

(1999)). Como mostram esses autores, no entanto, esta hipótese pode ser justificada, visto

que durante a implementação de uma nova regra para o regime de meta de inflação as

expectativas racionais podem não ser realistas durante o período de transição. Nesse

período, o aprendizado sobre a regra está acontecendo. Adicionalmente, como se verá visto

adiante o teste Chow indica estabilidade dos parâmetros em todo o período.

Por fim, a equação da taxa de câmbio (5) será representada por um processo random-walk.

3.3.2. FORMA REDUZIDA E ANÁLISE DO MECANISMO DE TRANSMISSÃO

o sistema acima fica reduzido a três equações: a curva IS, a curva de Phillips

aceleracionista e a equação que expressa um comportamento random-walk para a taxa de

câmbio. Vale destacar que essas equações já levam em consideração a defasagem correta

obtida pelas estimações do modelo apresentado no item anterior. A única alteração se dá

por conta da equação (3.2), em que a defasagem da inflação e do produto é no período t-2,

e não t-1. Logo, a estimação será:
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onde na equação (3.1), Yt corresponde ao desvio do produto do seu produto potencial,

(i, -1rt) à taxa de juros real de curto prazo e qt' à taxa de câmbio real. Em (3.2),

Se, corresponde à variação da taxa de câmbio em t e em (3.3), el é o nível da taxa de taxa

de câmbio no período t. As variáveis e., nt e vt são choques i.i.d. no ano t.

Após a estimação dos parâmetros das equações (3.1 )-(3.3), para a resolução da regra ótima

de política monetária e também para a construção da dinâmica das principais variáveis

macroeconômicas, a equação (3.1) em função da taxa de câmbio real e a equação (3.2) em

função da variação da taxa de câmbio, serão convertidas para o nível da taxa de câmbio

nominal. Desta forma, fica mais fácil de se verificar a transmissão do efeito do distúrbio no

modelo (choque externo da equação 3.3) dentro do modelo geral. Visto que as variáveis

estão em seu logaritmo natural, a taxa de câmbio real da equação (3.1), qt' será definida

como segue:

onde P; e P, são o nível de preços externo e nível de preços doméstico, respectivamente.

Defasando um período a equação acima e subtraindo da equação acima obtemos:

onde 1r; e 1rt são a inflação estrangeira e inflação doméstica, respectivamente. Desta

forma, (3.1) ficará, para fins de construção da simulação:

(3.1.1) Yt = /31Yt-l - /32 (iH -1rt-1) + /33 k-l - et-2 + 1r;_I-1rt_1 + qt-2 J + e..

Finalmente, a variação cambial na equação (3.2) será apresentada em nível da taxa de

câmbio, como segue:

,
Um choque externo apresentado através do distúrbio na equação (3.3) será responsável por

toda a dinâmica que afetará a curva IS e a curva de Phillips. Vale destacar que a dinâmica

do modelo não vem por conta somente das defasagens das variáveis dependentes em
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(3.1.1) e (3.2.1), mas também pelo comportamento random-walk da taxa de câmbio que traz

um efeito permanente para a dinâmica do sistema.

A primeira equação - curva 18 - mostra que o desvio do produto de seu produto potencial

depende da sua defasagem no período anterior e da diferença entre a taxa de juros nominal

e a inflação do período anterior. Este último termo é uma simples representação do efeito do

instrumento de política monetária, pois os Bancos Centrais se utilizam não somente da taxa

de juros nominal de curto prazo, mas também da taxa de juros de longo prazo, da taxa de

câmbio e também do efeito direto das variáveis de crédito.

A defasagem do produto em um período nesta primeira equação tem o objetivo de capturar

os efeitos multiplicadores da economia, bem como representar outros tipos de persistência.

Logo, o instrumento do Banco Central tem efeito no desvio do produto somente no próximo

período. A taxa de câmbio real apresentada na curva IS representa o efeito do preço relativo

sobre as exportações líquidas brasileiras. Todas as variáveis consideradas no modelo são

transformadas pelo logaritmo natural.

A segunda equação, a curva de Phillips, relaciona a inflação à sua defasagem no período t-

2, à defasagem em t-2 do desvio do produto e, finalmente, à variação da taxa de câmbio. A

defasagem da inflação representa a parte da expectativa adaptativa e autoregressiva da

inflação brasileira, em decorrência de que parte do índice de preços compõe-se de preços

administrados, cujos reajustes baseiam-se na inflação passada. Finalmente, o último termo

representa o efeito da variação cambial sobre a inflação, principalmente captando o efeito

da taxa de câmbio no preço em moeda local dos produtos comercializáveis, que compõem a

inflação ao consumidor. A equação (3.2) - curva de Phillips para uma economia aberta - é

uma forma simplificada da interação do efeito da taxa de câmbio sobre a inflação.

Para determinar a taxa de câmbio, nesta primeira especificação do modelo foi utilizado um

processo random-walk, em que o distúrbio da equação é um ruído branco. No próximo

capítulo, será apresentada uma segunda especificação para a taxa de câmbio baseada na

paridade de juros a descoberto (random-walk com surpresa monetária).

Consideramos neste modelo três tipos de choque: (1) choque de demanda, afetando a curva

IS, (2) choque de oferta e, finalmente, (3) choque de câmbio. Todos os distúrbios

considerados aqui são considerados ruídos brancos. O grande destaque é o efeito do

choque externo na dinâmica do modelo e, por conseqüência, a análise dos resultados da

nossa vulnerabilidade externas, frente a uma estrutura de regime de política monetária que

tem a inflação como principal meta.
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3.4. ESTIMAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL

3.4.1. DADOS

A amostra para estimar o modelo trimestral corresponde ao período que vai do primeiro

trimestre de 1995 até o segundo trimestre de 2001. Devido à grande defasagem na

publicação dos dados trimestrais do Produto Interno Bruto, a amostra foi restrita até o

segundo trimestre de 2001. Os dados utilizados na estimação são:

• Produto Interno Bruto trimestral dessazonalizado (fonte: IBGE), sendo o produto
potencial obtido pelo uso de um filtro Hodrick-Prescott;

• índice de preços ao consumidor ampliado - IPCAI variação acumulada no trimestre
(fonte: IBGE);

• taxa de câmbio real: obtida pelo uso de uma cesta de moeda dos principais parceiros
comerciais brasileiros (fonte: Consultoria MCM Associados);

• taxa de juros nominal de curto prazo - Selic/ variação acumulada no trimestre (fonte:
Banco Central do Brasil);

• Taxa de juros real- Selic menos inflação IPCA

• Taxa de taxa de câmbio nominal - Ptax/ média diária dos últimos negócios diários
(fonte: Banco Central do Brasil);

• Inflação Estrangeira - PPI (atacado)/ variação acumulada no trimestre (fonte:
Bloomberg).

3.4.2. ESCOLHA DO MODELO: PRINCIPAIS DECISÕES

O modelo estrutural para a economia brasileira se depara com uma questão bastante

importante, que é a mudança de regime cambial em janeiro de 1999. O novo período ainda

tem poucas observações, principalmente quando são usados os dados trimestrais. Assim, o
, -'J

mais adequado seria usar uma amostra maior, cujos coeficientes se mantivessem estáveis.

Contudo, a mudança de regime pode trazer sérias mudanças estruturais para os

coeficientes do modelo, logo a regra monetária ótima pode não refletir adequadamente os

coeficientes atuais 'da economia. Desta forma, a regra pode levar a erros de decisão de

política monetária.

O teste Chow foi decisivo na escolha de todo o período, que compreende 1995: 1 a 2001 :2.

Pelo teste, confirmou-se a estabilidade dos coeficientes. Pelo teste Chow foi verificado se os

parâmetros estimados são estáveis antes e depois da quebra estrutural - a mudança de

regime cambial em janeiro de 1999. A hipótese nula deste teste é que não há quebra

estrutural. Pelos resultados da tabela abaixo (teste a 5% de significância), não foi rejeitada a

hipótese nula, ou seja, há indícios nas três equações que os coeficientes são estáveis antes

e depois da ruptura.
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Tabela2 • Resultadosdo teste Chow
IEguaçãol~~~';)!8lIMM~J.tj~~.Ja\.''''iif),:,;',~;>~~~~itF;:estâtfstico'tU-"",~Nível'críticó:(5%r~Probabilidade.
Equação15 0,1747 4,95 0,9122
CurvaIS 1,0896 5,35 0,3775
Random-Walk Câmbio 0,9288 3,94 0,3451

A mudança de regime foi tratada com o uso de uma dummy de intercepto, separando o

período de câmbio fixo do de câmbio flexível. O mais adequado seria tratar a mudança de

regime como uma variável aleatória e especificar a lei de probabilidade que governa a

mudança. A estimação de um regime-switching model vai além do escopo e pretensão deste

trabalho.

Foram duas as principais justificativas pela escolha do modelo trimestral ao invés do modelo

mensal, que também foi estimado. Primeiro, o excesso de ruído da estimação mensal,

devido à alta freqüência. Segundo, e mais importante, a dificuldade de interpretação de

todos os coeficientes defasados do modelo mensal. Um exemplo disto foi que, ao estimar o

modelo mensal, a curva de Phillips apresentou dois coeficientes significativos de inflação

defasados (a primeira e quinta defasagens). Assim, a dinâmica do modelo fica muito mais

difícil de interpretar com defasagens mais longas, ou mesmo pelo fato de uma variável ter

mais de uma defasagem na mesma equação. A estimação trimestral, por sua vez, facilita a

interpretação dos resultados. Como o resultado do modelo é a projeção da inflação de um a

dois anos à frente, a estimação trimestral leva a um menor desvio-padrão, se comparada à

estimação mensal.

3.4.3. ESTIMAÇAo: RESUL TADOS

A forma reduzida do modelo estrutural para a economia brasileira é composta pelas

seguintes equações apresentadas anteriormente:

Apesar da falta de evidências de correlação contemporânea entre os termos aleatórios das

diferentes equações, o que justificou também a estimação independente de cada equação

por mínimos quadrados ordinários, será considerada também nesta seção a estimação do

sistema de equações pelo método de mínimos quadrados de três estágios. Essa estimação

leva em consideração as seguintes hipóteses básicas, que são: a) o sistema é

superidentificado, b) os termos aleatórios de cada equação não são autocorrelacionados, c)

os termos aleatórios das diferentes equações apresentam correlação contemporânea.
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Apesar do OLS ser oestimador usado com maior' freqüência, assintoticamente a estimação
" .

por .sistema de equações - 3SLS - deve dominar o OLS. Em um modelo corretamente

especificado, qualquer estimador com informação completa deve dominar um modelo com

informação limitada. Embora .a estimação por sistema de equações seja assintoticamente

melhor, existem uns problemas de grande relevância a serem cónsiderados., Um erro de

específícação pode, ser propagado por todo o sistema, o que nocaso do estirnador com

informação limitada, isto ficará limitado a uma particular equação.

A tabela 3 lista os resultados pela estimação por OLS e 3SLS das equações acima,bem

como os resultados da estatística t. A estrutura das defasaqens das equações (3.1) ,e (3.2) -

desvio do produto e inflação - seguiu o critério que vai do maior número de. defasagens (aqui

considerado cinco defasagens) para o número mais adequado de desataqens, ou ·seja,a

estratégia que se inicia com uma estrutura mais geral e vai para uma mais específica. O

critério para a decisão da estrutura ideal leva .ern consideração a significância estatística dos

coeficientes, os testes e, finalmente, o critério Akaike e Schwarz. 'Os principais resultados

obtidos para cada equação foram:

Tabela ,3 - Estimativa dos Parâmetros .da'Forma Reduzida -Amostra: ,1995:1 a 2001:2

Curva 15
~1 (desvio do produto defasado t-1) 0,6680

(7,00)

~2 (taxa de juros real defasado t-1) -0,1739
(-2,14)

~3 (taxa de câmbio real defasado t-1) 0,0018
(1,74)

Dummy 1998:3 -0,0155
(-2,14)

Curva de Philllps
a1 (inflação defasada t-2) 0,5446

(6,42)
a2 (desvio do produto defasado t-2) 0,3048

(2,03)
a3 (variação da taxa' câmbio nominal) 0,0818

(1,82)
Dummy 1998:3 -0,0199

(-2,23)
Dummy 1999:4 0,0294

(4,45)
Dummy 2000:3 0,0247

(2,77)
Dummy Desvalorização 0,0247

(2,77)
Equação Câmbior 1(câmbio defasado t-1) 1,0407

65,4

0,5859
(4,76)

-0,2200
(-2,45)
0,0023
(2,06)

0,6266
,(9,12)
,0,3076
(2,38)
0,0414
(1,76)
-0,0191
(-2,07)
0,0265
(3,83)
0,0259
(2,81)

Curva IS
R2ajustado 0,74 0,67
D.W. 1,64 1,52

_º:~~~~~~_~~!l~~~~~~ º!-ºQ!.º~_? ~ º!Qº~~_~_ª _
Curva de Phillips
R2ajustado 0,64 0,72
D.W. 2,54 2,27

_º:~~~~~~_~~!l~~~~~g 0,001026 0,008875Equação Câmbio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R2ajustado 0,93 0,93
D.W. 1,97 2,14
D.Padrão Regressão 0,113545, 0,124300
Nota: As estatísticas t dos ,coeficientes estimados estão entre parênteses (abaixo do valor do coeficiente).
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As variáveis instrumentais usadas para a estimação por 3SLS foram: taxa de câmbio real

defasada, duas defasagens do desvio do produto, três dummies de pulso (1998:3, 2000:3 e

1999:4) e uma dummy de passo à partir da mudança de regime cambial.

Como se pode observar na tabela 3, acima, os coeficientes estimados têm os sinais

esperados, preditos pelo modelo estrutural escolhido. Os coeficientes são significantes a

5%, com exceção do coeficiente da taxa de câmbio real na curva IS na estimação de 3SLS

e dos coeficientes da taxa de câmbio na curva de Phillips nas duas estimações, que o são a

10% .

Com as principais diferenças foram: a) em termos de R2 ajustado, o destaque é para a

melhora da curva IS com a estimação por 3SLS (de 0,67 para 0,74 nesta estimação) e na

piora da curva de Phillips (de 0,72 para 0,64); b) com relação aos coeficientes, na nova

estimação o impacto da taxa de juros real sobre o desvio do produto é menor (0,17 ponto

percentual) na estimação por 3SLS contra 0,22 da estimação por OLS; c) por sua vez, na

curva de Phillips, o impacto da desvalorização cambial contemporânea é de 8%, que é mais

próxima dos valores discutidos na literatura atual estimados até o final de 2000. Os

coeficientes das estimações acima serão usados para efeito de calibração, cujos resultados

serão apontados à frente. Com relação à interpretação dos resultados das equações acima,

serão destacados os resultados apresentados pela estimação por 3SLS.

3.4.4. CURVA 15

Na estimação da curva IS além das variáveis do modelo foi incluída uma dummy de

intercepto para a crise da Rússia, no terceiro trimestre de 1998. A taxa de câmbio real

(0.0018) apresentou um coeficiente baixo, mostrando um pequeno impacto da variação

desta variável e sobre o desvio do produto. O coeficiente desta variável é significativo a 5%

apenas na estimação por OLS. Logo, apesar de considerarmos o efeito do taxa de câmbio

no produto, o seu efeito será mais intenso na curva de Phillips.

As principais variáveis que influenciam o desvio do produto são: o instrumento da

Autoridade Monetária, isto é, a taxa de juros real, que a cada um ponto percentual de

variação afeta em 0,174 ponto percentual o desvio produto; o desvio de produto do período

anterior, que afeta 0,668 ponto percentual para cada um ponto percentual do desvio do

produto, mostrando uma forte persistência. O efeito final, depois de seis períodos (um ano e

meio aproximadamente) será de aproximadamente 0,480 ponto percentual para um ponto

percentual de variação da taxa de juros real.

A equação foi reestimada para uma amostra que excluiu o período após a desvalorização

cambial e os coeficientes das variáveis não apresentaram mudança significativa, o que
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demonstra que, do ponto de vista de impacto sobre o desvio do produto, há indícios de que

a desvalorização não trouxe mudanças expressivas nesta equação.

3.4.5. CURVA DE PHILLlPS

A estimação da forma reduzida para a curva de Phillips é bastante contaminada pelo índice

de preços escolhido para a série de inflação. O uso do IPCA nesta estimação intensifica o

efeito da inflação passada sobre a inflação atual (54%). Como parte do índice de preços é

composto pelos preços administrados (aproximadamente 25% do IPCA), o reajuste dos

seus preços é altamente contaminado pelo comportamento passado dos índices gerais de

preços".

As três dummies (pulso) usadas na estimação são significativas. A dummy para o terceiro

trimestre de 1998 representa o efeito da crise da Rússia. A dummy para o último trimestre

de 1999 reflete a preocupação com relação à trajetória do preço do petróleo, bem como o

temor pelo mercado de novos aumentos da taxa de juros externa. Finalmente, a dummy

para o terceiro trimestre de 2000 reflete a combinação da crise na Argentina com o aumento

do preço do petróleo.

Os coeficientes de 0,545 para a inflação em t-2 e 0,304 para o desvio do produto em t-:2

estão mais próximos do resultado apresentado em Freitas e Muinhos (2001). Contudo, se

compararmos com os resultados de Freitas, Goldfajn e Freitas (2001 )18, o coeficiente da

inflação passada estimado nesta publicação é de apenas 0,340 e de 0,420 para o desvio do

produto passado. '

O repasse da variação da taxa de câmbio para a inflação é de apenas 8,18% para esta

amostra que vai até o segundo trimestre de 2001. Caso estimássemos até o primeiro

trimestre de 1999, o repasse seria de 10%, que é um resultado próximo ao de Muinhos

(2001). Como será apresentado na simulação, com este baixo repasse, mesmo com um

desvio padrão bem superior ao do choque externo, o efeito sobre as variáveis

macroeconômicas será pequeno.

O efeito da taxa de juros real sobre a inflação é indireto e através desta especificação, leva

três períodos entre a variação do instrumento e o efeito sobre a inflação. Dada as

defasagens do modelo, como já havia sido verificado, a cada um ponto percentual de

variação da taxa de juros real, o efeito final depois de seis períodos é de aproximadamente

0,176 ponto percentual sobre a inflação. Neste mesmo período (seis semestres), 1% de

variação de juros real é suficiente para contrabalançar o efeito de 10% de variação cambial

sobre a inflação ao final deste período.

17 Para uma discussão mais aprofundada do efeito dos preços administrados sobre os coeficientes na curva de Phillips; ver
Freitas, Goldfajn e Freitas (2001),
18 Ver página 8 (tabela 1 para a estimação da curva de Phillips sem variáveis forward-Iooking).
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3.4.6. RANDOM-WALK PARA A TAXA DE CÂMBIO

Como já foi demonstrada anteriormente pelo uso de teste de raiz unitária, a taxa de câmbio

não é estacionária no nível entre o período que compreende o segundo trimestre de 1995 e

o segundo trimestre de 2001, mas a sua primeira diferença é estacionária. A escolha desta

especificação para o processo da taxa de câmbio leva em consideração o grande poder

preditivo dado por este processo para o período considerado.

3.5. COEFICIENTES UTILIZADOS PARA A CALlBRAÇAo

Com relação aos valores estimados (3SLS) apresentados na tabela 3, dois coeficientes

apresentarão alteração. Para manter a propriedade da verticalidade da curva de Phillips, a

soma da inflação defasada (t-2) e da variação da taxa de câmbio tem que ser um na

equação (3.2), isto é aI +a3 = 1. Fixado o valor estimado do repasse da variação cambial para

a inflação em aproximadamente 8,5%, o coeficiente da inflação defasado torna-se 0,915

(bem acima do estimado, 0,545). Na dinâmica do modelo apresentado no próximo capítulo,

serão apontadas as duas especificações (estimada e calibrada) para a curva de Phillips. O

coeficiente de 0,915 para a inflação defasada na curva de Phillips trará uma inércia maior

para convergência da inflação. Por fim, para não tornar explosiva a dinâmica a taxa de

câmbio frente a um choque, o coeficiente rI foi fixado em um. A tabela 4, abaixo, apresenta

os coeficientes que serão utilizados para a calibração.

L . Parâmetros
Tabela 4 - Calibração dos Parâmetros da Forma Reduzida

0,6680

-0,1739

~3 0,0018

cx1 0,9150

0,3048

cx3 0,0850

1,000

Logo, as equações calibradas são apresentadas abaixo:

(3.1.1) Yt =O,6680Yt_1 -O,1739(it_1 -1l"t_l)+ O,0018k_1 -et_2 +1l";_1 -1l"t-J +qt-2J '

(3.2.1) m, = O,91501l"t_2 + O,3048Yt_2 + O,0850(et - et_I),

(3.3). et = et_1
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4. REGRA ÓTIMAVERSUS RÊGRA SIMPLES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Este capítulo tem como objetivo principal encontrar a regra ótima (enquanto referência para

outras regras) de política monetária para uma economia aberta, utilizando os resultados do

capítulo anterior para a economia brasileira, dando continuidade ao que foi apresentado por

Andrade e Divino (2001) para um modelo de economia fechada. Com economia aberta, na

regra ótima, a taxa de juros reagirá também ao câmbio, visto que este faz parte do modelo

estrutural. A regra ótima tem como resultado a reação da taxa de juros a todo o vetor de

variáveis pré-determinadas do modelo estrutural, diferentemente da regra simples do tipo

Taylor, em que o vetor é restrito a um grupo de variáveis.

Na regra simples, o câmbio não necessariamente é adicionado ao vetor restrito. Aqui serão

também apresentados os resultados comparativos entre as regras simples (que reagem

somente ao produto e inflação, a tradicional regra de Taylor) e as regras ótimas. A

importância das regras simples está na facilidade de implementação e monitoramento, visto

que a reação irrestrita (regra ótima) a todo o vetor de variáveis. do modelo é de difícil

implementação. Apesar do resultado superior das regras ótimas, é necessário verificar se as

diferenças entre os resultados justificam os seus usos.

Basicamente, em um modelo de regra ótima com variáveis estocásticas, a função de reação

do Banco Central é obtida pela resolução de um problema padrão de controle ótimo linear-

quadrático. Em primeiro lugar, serão apresentados os principais resultados da resolução

matemática deste problema para a regra ótima e depois a resolução do problema na forma

matricial utilizando os coeficientes estimados (tabela 3) e calibrados (tabela 4) para a

economia brasileira, apresentados no final do capítulo anterior. Serão avaliadas as

diferentes regras ótimas, resultantes dos diferentes ponderadores (variância do produto,

inflação e valor da função de perda).

Com a escolha de uma regra ótima, será feita a simulação para as principais variáveis do

modelo - taxa de juros nominal, desvio do produto e inflação - sob o efeito dos diferentes

choques - externo (câmbio), demanda e inflação. O grande destaque será dado ao choque

externo, ao qual a economia é constantemente atingida.

Também para o modelo com economia aberta, será introduzida uma especificação adicional

para o comportamento do câmbio baseada na paridade a descoberto da taxa de juros

(random-walk com surpresa monetária). O objetivo desta nova especificação, em que o

câmbio reage à variação do diferencial entre a taxa de juros interna e externa, será o de

observar como um comportamento diferenciado para essa variável pode mudar os

resultados quando comparado com a especificação definida pelo random-walk.
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Finalmente, o problema também será resolvido para uma regra simples (em que a reação é

a um grupo restrito de variáveis), com o objetivo de verificar se as regras simples são mais

adequadas (em termos de eficiência) quando comparadas às regras ótimas (que,

necessariamente, inclui o câmbio no vetor de reação). Desta forma, será incorporada a

discussão já levantada por Taylor (2000) sobre a preferência de regras simples com ou sem

câmbio em contraposição da regra ótima.

Para se obter a regra ótima de política monetária do Banco Central, é utilizada uma classe

especial de problemas de programação dinâmica, cuja função de perda (ou função-objetivo)

rt é quadrática e as funções de transição gt são lineares. Este tipo de especificação leva ao

uso de um problema de regulador ótimo (ver Sargent, 1987). A resolução detalhada deste

problema está no apêndice B.

4.1. REGRA ÓTIMA DE POLfTICA MONETÁRIA PARA O MODELO ESTRUTURAL PARA UMA

ECONOMIA ABERTA

Considera-se o modelo dado pelas equações (3.1.1), (3.2.1) e (3.3) e os resultados dos

coeficientes definidos no capítulo 3, e sejam e., nt e vt distúrbios com média zero e

variância 0';, 0'; e 0': e covariância O'en' O'ev e O'nv. Nesta análise, meta de inflação

expressa a política monetária, cuja função de perda tem um certo peso para o desvio da

inflação da sua meta explícita. Contudo, outras variáveis também são incluídas com peso

positivo, o que indica um modelo de meta de inflação flexível.

Considerando a seguinte função de perda intertemporal trimestral,

cc

(4.1) EtLô"Lt+;(JrpY,,), onde a função de perda do período é dada por:
,,=0

(4.2) L, = Jr2 + Àl + v(it - i(-\)2, onde st, é o desvio de uma meta de inflação constante

dada e À ~ O e v ~ O são os pesos para a estabilização do produto e para a suavização da

taxa de juros. A variável y é o desvio do produto de seu produto potencial. As variáveis da

função de perda acima são tratadas como variáveis de meta. Assume-se como ponderador

da inflação o coeficiente um.

Novamente, será apresentado o conceito de meta de inflação estrita e flexível, que foi

discutida no capítulo 2. Quando os ponderadores das variáveis de meta (À e v) são

diferentes de zero, a meta de inflação é flexível.

De acordo com Rudebusch e Svensson (1999), paraô ~ 1, apesar de (4.1) tornar-se não

limitado, seu componente determinístico converge. Neste caso, o valor da função de perda
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intertemporal tende à soma infinita da média incondicional da função de perda do período,

E[LJ Pode-se definir, também, o problema de otimização para 8 = 1, e então interpretar a

função de perda intertemporal como a média incondicional da função de perda do período,

que é igual à soma ponderada das variânclas condicionais das variáveis de meta,

(4.3) E[LI] = var[n'J+ Àvar[YI]+vvar[it -iH]. Na resolução deste problema, (4.2) será a

função de perda tradicional e assumiremos 8 = 1.

4.1.1. REPRESENTAÇÃO DO MODELO NA FORMA MATRICIAL

O modelo estrutural na forma matricial representa as equações (3.1.1), (3.2.1) e (3.3), onde

os coeficientes são os apresentados na tabela 4 no final do capítulo anterior. Foram feitas

duas modificações: o coeficiente da inflação defasada (t-2), que passou de 0,5446

(coeficiente da estimação) para 0,915 (coeficiente da calibração); e o valor um para o

coeficiente da equação da taxa de câmbio. As equações:

(3.1.1) YI = 0,6680 YI_I - 0,1739(i1_1-"I-I) + 0,00 18k_1 - el_2 + ";_1-"I_I + ql-2 J '

(3.2.1) "I = 0,9150"1_2 + 0,3048 YI-2 + 0,0850( el - el_l),

(3.3) el = el_1 .

podem ser representadas da seguinte forma,

Na forma matricial, o vetor XI de variáveis de estado de dimensão (10 X 1),a matriz A de

dimensão (10 X 10), o vetor-coluna B de dimehsão (10 X 1), e o vetor-coluna VI de distúrbios

de dimensão (10 X 1) são dados por:

Y, 0,6680 o 0,1721 O -0,1739 O 0,0018 -0,0018 0,0018 0,0018 O S,

Y'-l 1 O O O O O O O O O O O
s, O 0,3048 O 0,9150 O 00,0850 -0,0850 O O O n,
!rH O O 1 O O O O O O O O O
i, O O O O O O O O O O /3= 1 O

x= A= " v =,
iH O O O O O O O O O O

,
O

e, O O O O O O O O O O v,
eH O O O O O O 1 O O O O O

!r: O O ·0 O O O O O O O O O

q'-l O O O O O O O O O O O O
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o vetor de variáveis de meta é expresso em função das variáveis de estado e das variáveis

de controle, de acordo com:

(4.5) r; = CxXt + Ci, ' onde o vetor r; de dimensão (3 X 1), a matriz C, de dimensão

(3 X 10) e o vetor-coluna C, de dimensão (3 X 1) são dados por:

o O O O °l lOlO O O O O,Ci=O,
-1 O O O O 1

A regra ótima para o modelo estrutural descrito acima será facilmente encontrada, pois este

problema tem as mesmas características de um problema de regulador (ver apêndice B) que

é escolher {it to de forma a maximizar:

(4.6) Eofpt{r;'Kr; } = maxEof pt'{Xt'RXt + 2itWXt + i, 'QiJ sujeito a (4.4) e Xo dado.
t=O i=O

Onde K é a matriz de ponderadores da função de perda (4.15). Assim,

A condição de primeira ordem para este problema é:

(4.7) F = -(Q+ pB'PBr1(W + f3B'PA).

A regra ótima de política monetária é:

A regra ótima é uma função linear do vetor de variáveis de estado e é crescente em Xt • A

matriz P, de dimensão (10 X 10), satisfaz a solução da equação de diferença da matriz

Riccati, que é atingida no limite pelas iterações quando j ~ 00, dado

19 Para entender a resolução deste problema de programação dinâmica, ver Apêndice B. A matriz Riccatí acima equivale à
equação (B9) deste Apêndice.
20 A resolução do problema na forma matricial foi resolvida pela rotina desenvolvida para o Matlab (Apêndice B1). Os principais
resultados da rotina são as diferentes regras ótimas para os diversos ponderadores, a variabilidade do produto e inflação para
os mesmos ponderados e finalmente, a simulação para diversos chogues.
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4.2. RESULTADOS EMP(RICOS: REGRA ÓTIMA PARA AS REGRAS DE POLfTICA
MONETÁRIA

4.2.1. REGRA ÓTIMA PARA UMA ECONOMIA ABERTA E O COMPORTAMENTO DO CÂMBIO
RANDOM-WALK

Na tabela 5 abaixo será considerado um conjunto de regras ótimas encontradas para

diferentes ponderadores do produto (À variando de 0,1 até 100 na primeira linha da tabela

abaixo) para a função de perda (4.2)LI = 1[2 + ÀYI2 + v(il - iH)2 . Com relação ao ponderador

da suavização da taxa de juros, este é fixado em 0,01, e o ponderador da inflação é fixado

em 1 (é preciso justificar essas escolhas). A regra ótima (i, = FXI) é denominada feedback

instrument rufe, visto que depende de todo o vetor XI de variáveis de estado (pré-

determinadas) de dimensão (10 X 1). O vetor F, resultante do problema anterior é bastante

relevante para a construção da simulação a ser apresentada posteriormente. A tabela 5

apresenta os resultados do vetor F utilizando os coeficientes da calibração e a tabela 6

utiliza os resultados da estimação. O vetor F para cada ponderador é definido na coluna e

compreende a reação a todos os conjuntos de variáveis definidas abaixo. Os coeficientes

obtidos abaixo são para a seguinte regra ótima (RO):

Tabela 5 - Vetor F da Regra Ótima para diferentes ponderadores do produto (Especificação: Calibração)

I:: À . º~10 0,25 0,50 0,75 1 ' ,2 3 45 10

Yt·1
Yt·2
1tt-1
1tt-2
it'1
it'2
et·1
et-2
1t\1
qt-2

"1001
2,6852
0,2856
1:,7250
6,8574

-0',6340
0,,0520
0,0859

-0,0859
0,0062
0,0062

2,6517
0,2925

'1,3118
0,8780

-0,6495
0,0290
0,0881

-0,0881
0,0065
q,0065

2,5795
0,3006
0,7458
0,9023

-0,6660
0,0033
0,0907

-0,0907
0,0069
0,0069

2,6932
0,2601
3,0520
0,7808

-0,5612
0,1493
0,0775

-0,0775
0,0049
0,0049

2,7076
0,2721
2,4514
0,8167

-0,5989
0,1009
0,0814

-0,0814
0,0056
0,0056

2,7027
0,2786
2,1108
0,8363

-0,6167
0,0766
0,0836

-0,0836
0,0059
0,0059

2,6941
0,2827
1,8861
0,8488

-0,6271
0,0619
0,0849

-0,0849
0,0061
0,0061

2,5669
0,2358
4,3668
0,7080

-0,4408
0,2815
0,0691

-0,0690
0,0033
0,0033

2,6128
0,2416
4,0161
0,7252

-0,4793
0,2425
0,0711

-0,0711
0,0038
0,0038

2,6563
0,2493
3,5952
0,7485

-0,5188
0,1993
0,0738

-0,0738
0,0043
0,0043

2,6798
0,2553
3,2892
0,7666

-0,5438
0,1704
0,0759

-0,0759
0,0047
0,0047

1., À . 0;10 0,25 0;50 '0,75 1 ';23 4 5 ,. ·10 100j

yt-1 1,6823 1,7828 1,9059 1,9943 2,0612 2,2205 2,3026 2,3530 2,3872 2,4666 2,5549
yt-2 0,1939 0,2032 0,2170 0,2277 .0,2361 0,2566 0,2673 0,2739 0,2784 0,2887 0,3002
1tt.1 1,3235 1,1985 1,0741 0,9983 0,9468 0,8397 0,7915 0,7639 0,7459 0;7065 0,6659
1tt.2 0,3465 0,3631 0,3877 0,4068 0,4218 0,4585 0,4776 0,4894 0,4974 0,5159 0,5364
11-1 -0,4380 -0,4774 -0,5176 -0,5430 -0,5606 -0,5986 -0,6165 -0,6270 -0,6339 -0,6495 -0,6660
1t-2 0,3462 0,2914 0,2333 0,1957 0,1691 0,1105 0,0825 0,0659 0,0548 0,0299 0,0033
et.1 0,0571 0,0602 0,0646 0,0680 0,0707 0,0771 0,0804 0,0824 0,0838 0,0870 0,0906
et.2 -0,0570 -0,0602 -0,0646 -0,0680 -0,0707 -0,0771 -0,0804 -0,0824 -0,0838 -0,0870 -0,0906
1t*t-1 0,0030 0,0035 0,0041 0,0045 0,0048 0,0055 0,0059 0,0061 0,0062 0,0065 0,0069
qt.2 0,0030 0,0035 0,0041 0,0045 0,0048 0,0055 0,0059 0,0061 0,0062 0,0065 0,0069

Utilizando os coeficientes da calibração, na tabela 5 se observa que nos dois casos

extremos de ponderação para o desvio do produto: À = 0,10 e À = 100, a reação do

instrumento, ao desvio de um ponto percentual do produto de seu produto potencial, é o
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mesmo de mesmo aproximadamente 2,57 pontos percentuais. O interessante é perceber

que nestes dois casos extremos, que se aproximam de um lado da meta de inflação estrita

(baixa ponderação para o desvio do produto) e de outro da meta de inflação flexível, a

reação do instrumento ao desvio da inflação varia de 4,37 pontos percentuais para 0,75

ponto percentual. Esta reação do juros à variação da inflação de 4,37 pontos percentuais, no

caso extremos de Â = 0,1 é resultante do coeficiente de 0,915 (calibrado) da inflação

defasada na equação (3.2.1). Para se manter a propriedade de verticalidade da curva de

Phillips no longo prazo, este coeficiente calibrado foi restrito a ser 0,915.

Utilizando os coeficientes estimados, na tabela 6 se observa que a reação dos juros à

variação de inflação nos dois casos extremos seria 1,32 ponto percentual e 0,67 ponto

percentual. Esta mudança significativa de resultados mostra o quanto a regra ótima é .
.:~;:

sensível ao coeficiente do modelo estrutural. Oesta forma, a construção de uma curva de >
Phillips mais próxima à realidade interfere na obtenção da regra. Mais uma vez, como foi

discutido no capítulo anterior, os coeficientes da curva de Phillips são bastante influenciados

pela mudança de regime cambial, o que pode resultar em erros de política monetária, caso

as regras não sejam bem especificadas.

Com relação à taxa de câmbio, como o repasse da variação da taxa de câmbio no modelo

estrutural encontradoalnda é pequeno, o instrumento só terá uma grande reação caso haja

uma grande variação desta variável.

4.2.2. REGRA ÓTIMA PARA UMA ECONOMIA ABERTA E O COMPORTAMENTO DO CÂMBIO
RANDOM-WALK COM SURPRESA MONETARIA21

Para projetar a trajetória da taxa de câmbio nominal dentro do modelo estrutural de meta de

inflação, será destacado neste tópico o modelo denominado rendom-welk com surpresa

monetária (random-walk with monetary surprise - RWMS, apresentado em Muinhos, Freitas

e Araújo (2001)). Como discutido no capítulo anterior, o Banco Central do Brasil apresentou

várias especificações para o comportamento do câmbio no modelo estrutural. Entre elas

está o simples random-walk e também o random-walk com surpresa monetária. Uma

diferença básica entre estas especificações é que na segunda o câmbio é influenciado pela

taxa de juros. Assim, vale verificar como os coeficientes da regra ótima se modificam para

uma especificação diferenciada para o câmbio.

Este modelo - RWMS - é basicamente uma PJO (condição de paridade de juros descoberta

em primeira diferença. Partindo-se da PJO tradicional:

21 A resolução do problema na forma matricial foi dada pela rotina desenvolvida para o Matlab (Apêndice B2).
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onde xt é o prêmio de risco. Tirando-se a primeira diferença de (4.8) e assumindo que a

diferença na expectativa da taxa de câmbio é um ruído branco, ou seja:

o resultado é o modelo "RWMS", que será usado para prever o comportamento do câmbio:

A diferença desta especificação com relação à PJD tradicional é que as variações da taxa

de câmbio dependem da variação no diferencial das taxas de juros enquanto, na tradicional,

dependem do nível do diferencial das taxas de juros. Apesar da hipótese em (4.9) ser

bastante forte, este modelo possui duas características positivas: (a) não precisamos

assumir nenhuma hipótese com relação à taxa de câmbio futuro; (b) consegue explicar

variações da taxa de câmbio por conta de um processo random-walk, bem como por

variações no diferencial da taxa de juros. A exclusão da expectativa com relação ao câmbio

futuro simplifica bastante a resolução da regra ótima de política monetária. Caso fosse

usada uma PJD tradicional, o modelo estrutural teria que, necessariamente, incorporar

variáveis forward-Iooking.

Em (4.10), a taxa de juros é a função de reação do Banco Central que será definida

posteriormente através da regra ótima. A variação taxa de juros externos e do prêmio de

risco serão tratados como variáveis exógenas.

(i) Representação do Modelo na forma matricial

o modelo estrutural representado por (3.1.1), (3.2.1) e (3.3) será modificado somente na

terceira equação, que será:

(3.3.1) Se, = l1i; + I1xt -l1it + vt. Para facilitar a representação matricial do modelo estrutural

o termo l1ité substituído por i, - it-t. Os coeficientes restantes das equações (3.1.1) e

(3.2.1) são resultantes da calibração (tabela 4).

O vetor Xt de variáveis de estado de dimensão (13 X 1), a matriz A de dimensão (13 X 13),

o vetor-coluna B de dimensão (13 X 1), e o vetor-coluna vtde distúrbios de dimensão (13 X

1) são dados por:
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7r,

7r,_1

i'+1
i,

X, = t.;
~el+l

Se,

y,

Y,-I

qH

~i;+1

&1+1

0,6680 O 0,1721 O O -{),17390 O 0,00180,00180,00180 O

A=,

O O O O
(),3048 00,9150 O
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O
O
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O
O
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O O

O O
1 1
00
O O
O O
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OO O
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O O
O O 1
O O p= O

n,
O
O
O

v, = O

O

o vetor de variáveis de meta é expresso em função das variáveis de estado e das variáveis

de controle, de acordo com:

(4.11) ~ = CxXt + CJt ' onde o vetor ~ de dimensão (3 X 1), a matriz C, de dimensão

(3 X 13) e o vetor-coluna C; de dimensão (3 X 1) são dados por:

o O O O O
O 1 O O O
O O O O O

O O O O O O O] [O]O O 0''0-0 O O,C;=O,

-1 O O O O O O 1

o vetor F, resultante desta nova especificação para o câmbio (do modelo calibrado) é

apresentado na tabela 7 abaixo:

,. Â

. . ",." ~
yt-1

Yt-2

1tt-1

7tt-2

11-1

11-2

~ el

~el-1

1t*t-1

qt-2

~ 1*,
~ x*,

:0;10:. 0,25 .0,50' 0,75'

2,6241 2,6692 2,6938
0,2358 0,2416

4,3798 4,0301

0,2494

3,6095

0,2555

3,3033

0,2602 0,2723

3,0657 2,4633

0,2789

2,1212

0,2831

1,8954

0,2834

0,0658

0,0033

0,0033

0,0033

0,0046

0,0046

0,2444

0,0674

0,0038

0,0038

0,0038

0,0054

0,0054

0,2012

0,0696

0,0043

0,0043

0,0043

0,0063

0,0063

0,1721 0,1508 0,1021

0,0712 0,0726 0,0759

0,0047' 0,0050 0,0056

0,0047 0,0050 0,0056

0,0047

0,0069

0,0069

0,0050 0,0056

0,0073 0,0083

0,0073 0,0083

0,7078 0,7252 0,7487 0,7669 0,7812 0,8174 0,8372 0,8497

-0,7213 -0,7610 -0,8051 -0,8348 -0,8565 -0,9062 -0,9312 -0,9464

-0,4340 -0,4717 -0,5105 -0,5351 -0,5523 -0,5895 -0,6070 -0,6173

2,7048 2,6723 2,6012
0,2859 0,2929 0,3011

1,7334 1,3177 0,7478

0,8584 0,8792 0,9038

-0,9567 -0,9805 -1,0071

-0,6242 -0,6395 -0,6558

0,0527

0,0797

O,OOS?
0,0063

0,0062, 0,0063

0,0092 0,0094

0,0092 0,0094

0,0294 0,0033

0,0817 0,0840

0,0066 0,0070

0,0066 0,0070

0,0066 0,0070

0,0099 0,0104

0,0099 0,0104

Nos dois casos extremos: Â = 0,10 e Â.. = 100, a reação do instrumento ao desvio de um

ponto percentual do produto de seu produto potencial e do desvio da inflação não se altera

muito com relação ao caso anterior. A única pequena mudança que se observa é na reação

0,0776

0,0778

0,0060

0,0060

0,0060

0,0088

0,0088

0,0627

0,0789

0,0062

0,0062
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do juros com relação ao desvio do câmbio , que no extremo de 0,10 passa de 0,0691

(modelo com random-walk para o câmbio) para 0,0658 (modelo com random-walk com

surpresa monetária) e no outro extremo de Â = 100 passa de 0,0907 para 0,0840.

Apesar do câmbio nesta última especificação ser influenciado pelos juros, :0 fato do repasse

da variação cambial para a inflação ser pequeno faz com que as diferenças entre os

coeficientes das duas regras não sejam muito diferentes. Caso o repasse seja superior, a

diferença tende a aumentar, o que justifica uma maior preocupação com relação à

determinação do processo mais adequado para o câmbio .

.4.3. RESULTADOS EMPrRICOS: VALOR DA FUNÇÃO DE PERDA PARA AS REGRAS DE
POlÍTICA MONETÁRIA - MODELO RANDOM-WALK

i) FronteiraEficientepara a Regrade PolíticaMonetária

Assumindo-se como função de perda (4.3) E[Lt] = var[n-J+ Â var[Yt]+ vvar[it - iH]' temos:

(4.12) E[Lf] = Elyt'Kyt J = traço(KLyy ). Desta forma, será calculado o valor da função de

perda.

A matriz de covariância das variáveis de meta (Lyy ) será encontrada de acordo com o

apêndice A de Rudebusch e Svensson (1999), que segue:

onde Lxx é a matriz de covariância incondicional das variáveis de estado e satisfaz:

Lxx = E[XfXf] = M Lxx M' + Lvv ' onde Lvv é a matriz de covariância dos erros.

Estas propriedades serão usadas para calcular a matriz de variância das variáveis de

estados sob diferentes ponderados e o valor da função de perda.

A tabela 8, utilizando os coefidentes da callbração (modelo com processo randorn-walk para

o câmbio) ilustra o valor da função de perda e a variância da inflação, do desvio do produto

e da taxa de juros sob as diferentes regras ótimas geradas pela variação do ponderador do

produto. O valor do ponderador da inflação será fixado em 1, o ponderador do produto (Â)

variará de 0,10 a 100 e o ponderador da suavização da taxa de juros (v): assumirá o valor

0,01. O mesmo exercício feito anteriormente com os dados estimados é apresentado na

tabela 9.
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TabelaS - Variâncias das Principais Variáveise Valor~a Função de,p'er.c;la-Random-Walk (Espe'cificação: Calibração)

I' PonderaClor- J . Produto'ln!laçãó Juros ; .' Valo.rdaF.u.nção de: I
. perda ...

:" .';>.

0,10 0,0085 0,0110 0,1201 0,01302

0,25 0,0072 0,0114 0,1006 0,01419

0,50 0,0059 0,0121 0,0808 0,01580

0,75 0,0051 0,0127 0,0686 0,01716

1,00 0,0045 0,0132 0,0602 0,01836

2,00 0,0034 0,0150 0,0429 0,02225

3,00 0,0029 0,0163 0,0354 0,02539

4,00 0,0026 0,0174 0,0313 0,02814

5,00 0,0024 0,0182 0,0288 0,03066

10,00 0,0020 0,0210 0,0240 0,04162

100,00 0,0018 0,0270 0,0210 0,20305

Tabela 9 - Variâncias das Principais Variáveis e Valor da Função de perda '- Random~Walk (Especificação: Estimação)

: Valor da Função de .•.·.1
l'j. "'0 perda .:

.r.» ..

0,10
0,25

0,50

0,75

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

10,00

100,00

Inflação .... Juros

0,00668
0,00698

0,00746

0,00793

0,00838

0,01017

0,01194

0,01370

0,01546

0,02424

0,18195

Prcidutc?
.," .

0,0021
0,0020

0,0019

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0018

0,0063
0,0064

0,0064

0,0064

0,0064

0,0065

0,0065

0,0065

0,0065

0,0065

0,0065

0,0148
0,0137

0,0133

0,0134

0,0137

0,0150

0,0160

0,0168

0,0173

0,0186

0,0204

A menor variância do produto, inflação e juros (e, consequentemente, b menor valor da
. I

função de perda) se dá no menor ponderador do produto. Isto porque [o ponderador da

inflação e da suavização de juros não varia. Como se trata da regra ótima, os resultados

apresentados acima serão importantes quando comparados com regras alternativas,

principalmente as regras simples (que podem ou não reagir ao cárnblc); A variância das
j :

variáveis (tabela 9) para os dados estimados tem uma queda expressiva se comparada aos
I .

valores acima. Como foi visto, a inflação defasada (t-2) no modelo calibrado tem um
I

coeficiente muito superior ante o efetivamente estimado .(0,91501 contra 0,5446,

respectivamente), o que traz forte inércia para as variáveis do modelo estrutural, justificando
!

a maior volatilidade das variáveis.
,

A escolha da regra ideal para a economia brasileira, principalmente no due diz respeito à
I

inclusão da taxa de câmbio, levará em consideração a comparação do v~lor da função de
I

perda entre as diferentes regras. !
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4.4. RESULTADOS EMPrRICOS: DINÂMICA DO MODELO FRENTE AOS CHOQUES PARA AS
REGRAS DE POUTICA MONETÁRIA

Para determinar a dinâmica do modelo, segue que:

onde as matrizes M e C são dadas por:

(4.13)M = A+BF e

(4.14) C = C, + CjF , sendo F encontrado pela condição de primeira ordem do problema.

Entre os diversos vetores F dados pela tabela 5 e 6, para efeito de simulação utilizaremos o

F resultante com a ponderação para o produto Ã=1 e o mesmo para inflação.

4.4.1. DINÂMICA DAS VARIAvEIS SOB OS CHOQUES DE CÂMBIO/ DEMANDAI OFERTA DE
UM DESVIO-PADRÂO

A dinâmica das principais variáveis (produto, inflação e juros) será provocada pelos choques

de demanda (na equação IS (3.1.1), sobre o termo s.), de oferta (na curva de Phillips

(3.1.2), sobre o termo 1]t)e de câmbio (na equação de câmbio (3.3), sobre o termo vt). Os

principais resultados da simulação são apresentados nos gráficos abaixo. Assume-se que a

economia esteja no estado estacionário e seja atingida por choques de um desvio-padrão,

que corresponde a 11 pontos percentuais para o câmbio, 0,70 ponto percentual para a

demanda e 1,02 ponto percentual para inflação.

Figura 2 • Choque de Câmbio,

a) Dados Calibrados b) Dados Estimados

0.025,---------;-;--~-~-~---;=O:::;,:=::=nIIa=O=ç'o=il
-Juros
4- Produto0.02

0.015

0.01

-0.005

-<1.010::-----:---:::-,0----,,~5 -~20,-------=-25----:'30 -20'-~----:':-,0--,:":-5 --:!
20

:O-------=25------:'30

o choque do câmbio (um desvio-padrão) provoca uma reação dos juros muito superior para

o modelo calibrado (0,025 ante ao 0,008 do modelo estimado). Como pode ser observado

pela dinâmica da simulação, a volatilidade das variáveis nesta mesma especificação

também é muito maior. Como discutido anteriormente, o coeficiente da inflação defasada (t-
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2) próximo a um traz uma grande inércia para a inflação. A inflação, também, diante da

inércia provocada pela inflação desafasada, demora mais a retornar ao seu equilíbrio.

Apesar da grande magnitude do choque do câmbio, a baixa natureza do repasse ainda

justifica a pequena reação dos juros.

Figura 3 - Choque de Demanda

a) Dados Calibrados b) Dados Estimados
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Apesar do desvio-padrão do choque do câmbio ser bem superior ao do choque de

demanda, a resposta do instrumento de política monetária (taxa de juros) não tem uma

amplitude muito superior (0,018 para a reação dos juros no modelo calibrado). Assim, a

economia brasileira mesmo sendo atingida constantemente pelo choque de câmbio, que

causa grande· desvio na trajetória do câmbio, devido a baixa natureza do repasse, a

resposta da taxa de juros é próxima a qualquer choque de demanda.

Isto também pode ser verificado com relação ao choque de oferta. Como pode ser

observado no gráfico abaixo, a reação da taxa de juros ao choque de inflação é de no

máximo 0,035.

Figura 4 - Choque de Oferta

a) Dados Calibrados b) Dados Estimados
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Diante dos resultados apresentados acima, a reação dos juros para um choque de inflação e

choque de câmbio se situa no mesmo patamar. O repasse da desvalorização para os preços

ainda é baixo (8,5% no modelo estrutural), justificando esta trajetória dos juros, resultante da

maximização da função de perda do Banco Central.

4.5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: CHOQUE EXTERNO E VULNERABILIDADE EXTERNA SOB
O REGIME DE META DE INFLAÇÃO NO BRASIL

Como apresentado no trabalho de Freitas, Goldfajn e Freitas (2001), a economia brasileira

desde a mudança cambial tem sido mais atingida por choques externos do que por choques

de demanda domésticos e de oferta. A preocupação da Autoridade Monetária nesta

estrutura de meta de inflação é de reagir para conseguir a convergência da projeção de

inflação para a meta de inflação.

Dados os resultados apresentados acima, os choques de câmbio (externos) têm uma

magnitude muito maior se comparados a choques de outra natureza, provocando um desvio

da projeção da inflação da meta. Neste contexto, apesar do coeficiente do câmbio na regra

ótima ser pequeno, a grande variação do câmbio por conta do choque externo faz com que

a taxa de juros tenha uma grande reação.

Assim, o regime monetário de meta de inflação leva em consideração o fato da economia

brasileira ser mais vulnerável a choques externos do que outras economias que vêm

implementando este mesmo regime. A reação do instrumento ao câmbio é direta, obtida

pela regra ótima (o vetor reage a todas as variáveis de estado) e se dá na medida em que

haja um desvio de inflação provocado por um choque.

Esta reação provoca a convergência da inflação novamente após doze trimestres (modelo

estimado). Contudo, enquanto perdurar a vulnerabilidade externa (expressa pela

necessidade de financiamento externo), a economia brasileira estará mais sujeita a choques

desta natureza. A reação é uma taxa de juros mais alta, cujo impacto vai além de um

aumento do desvio do produto, principalmente com relação à dinâmica sobre o

endividamento público.

4.6. REGRA SIMPLES VERSUS REGRA ÓTIMA PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Um último ponto a ser apresentado é a comparação dos resultados de regras simples e

regras ótimas. Esta comparação é importante, pois a regra ótima, por englobar todas as

variáveis pré determinadas, é de difícil implementação e monitoramento pela Autoridade

Monetária. Por outro lado, a regra ótima é uma excelente referência para comparar os

resultados de outras regras.
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Taylor (2000), apesar de sua preocupação com a grande variação da taxa de câmbio em

economias em desenvolvimento e do fato da regra simples não considerar o câmbio na sua

forma funcional, considera que estas ainda são as mais adequadas para estes países. Para

o autor, na implementação de um regime monetário, questões específicas a cada país

devem ser levadas em consideração. Uma delas é a desvalorização não controlada da

moeda frente ao dólar, penalizando as empresas que possuem um grande endividamento

em dólar.

Como visto anteriormente, a reação dos juros (dada pela regra ótima) à variação da taxa de

câmbio não é significativa. Mesmo considerando outra especificação para a trajetória do

câmbio, os resultados não apresentaram grande alteração. Com relação ao uso de regra

simples em economias em desenvolvimento, defendido por Taylor, vale verificar como os

resultados anteriores se modificam quando a regra simples é incorporada ao modelo

estrutural. Na regra simples, o vetor de reação dos juros é restrito a um grupo de variáveis

escolhidas. No caso das regras ótimas, o vetor é irrestrito, valendo todas as variáveis do

modelo.

4.6.1. REGRAS SIMPLES ÓTIMAS VERSUS REGRAS ÓTIMAS

A política monetária é conduzida pelos Bancos Centrais que seguem, na maioria dos casos,

as regras tipo Taylor quando fixam a taxa de juros, isto é, fixam a taxa de juros como uma

função dos desvios do produto corrente e da taxa de inflação de sua meta. Como derivada

anteriormente, a regra ótima tem o seguinte formato:

RO:

. f f r r f.. f.. J: r f rlt = y-IYt-1 + y-2Yt-2 + },r_l1rt_1 + Jtr-21rt-2 + i-llt-J + i-2lt-2 + e_Iet_1 + Je-2et-2 + tr:l1rt-1 + Jq-lqt-2

Por sua vez, a regra simples tem o seguinte formato:

RS:

i - f Y + r 1rI - y-I l-I J tr-I t-I

Esta última é uma típica regra de Taylor, cuja reação se dá somente ao desvio da inflação e

produto. Pela definição é uma regra simples, visto que o vetor F (definido anteriormente) é

restrito a um grupo de variáveis. Os coeficientes obtidos por esta regra também são

resultantes de um processo de otimização, cujo objetivo é a minimização intertemporal da

mesma função de perda definida em (4.1) e (4.2).
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4.6.2. MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE REGRA SIMPLES ÓTIMA22

OS coeficientes das regras simples são obtidos pela obtenção do menor valor da função de

perda, após a substituição de uma seqüência arbitrária de regras. A regra que gerar o menor

valor é a escolhida como a regra simples ótima.

Para resolução da regra simples, será utilizado o método desenvolvido por Rudebusch e

Svensson (1999). A mesma equação de Riccati apresentada no capítulo anterior pode ter o

seguinte formato, após algumas manipulações algébricas:

(4.15) Pj+l = R + WF + F'W'+F'QF + j3M'PjM ,onde a matriz M é dada por M = A + BF.

As matrizes Q , R e W são dadas por R = C~KCx' W = C;KCx e Q = C;KCt. A matriz P

satisfaz a solução da equação de diferença da matriz Riccati, que é atingida no limite pelas

iterações quando j ~ 00 •

A expressão para o valor da função de perda é:

(4.16) X;PXt +~traço(P" ), onde" é a matriz de covariância dos erros.1_ j3 L..vv L..vv

Para diferentes valores de F para a regra, teremos um resultado diferente para a matriz P e,

conseqüentemente, para a função-valor. Após um conjunto de tentativas, será escolhida a

regra que gerou a menor função-valor. Para esta regra, para obtenção da variância das

variáveis, usaremos a mesma formulação apresentada no item 4.3.i deste capítulo.

A regra simples ótima não possui a mesma propriedade de equivalente certo (certainty

equivalence) como na regra ótima irrestrita. Logo, a regra de decisão obtida (função de

reação) dependerá da matriz de covariância (vide equação 4.16) e do vetor de variáveis no

instante inicial. Somente a combinação de função de perda quadrática, as equações de

transição lineares e a não-restrição na forma da regra de decisão é que resultará na

propriedade de equivalente certo.

Na regra simples, apresentada abaixo, a taxa de juros reage somente ao desvio do produto

e da inflação. Contudo, os diferentes valores de F para a regra são resultantes de diferentes

combinações sobre o F obtido na regra ótima irrestrita, visto que são responsáveis pelos

menores valores da função de perda do problema. Logo, para o fy-l original obtido para a

regra ótima (exemplo de 2,71 para o coeficiente do produto defasado na tabela 9), ele

variará no máximo -0.5 e 0.5 com passo de 0.1, ou seja, de no mínimo 2,21 (indo

posteriormente para 2,31 - passo de 0.1) até no máximo 3.21). O mesmo procedimento será

22 A resolução da regra simples ótima na forma matricial foi dada pela rotina desenvolvida para o Matlab (Apêndice B3).
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feito para flC-l' As diversas combinações resultarão em 121 regras, e entre elas é escolhido

a que gerou o menor valor da função de perda.

4.7. RESULTADOS EMPIRICOS: COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ DA REGRA
ÓTIMA IRRESTRITA E REGRA SIMPLES ÓTIMA

Para cada ponderador da função de perda, obtemos uma regra ótima irrestrita e uma regra

símples'". Para cálculo da regra ótima irrestrita e da regra simples será usado o ponderador

Â igual a um para o produto e a suavização da taxa de juros (v =0,01). As duas regras tem

o seguinte formato:

RO:

i, = 2.71Yt_l +0.26Yt_2 +3.061l"t_l +0.781l"t_2 -0.56J;_li/_1 +0.15i/_2 +0.08e/_1 -0.08e/_2 +0.0051l"/_1

+0.005q/_2
RS:

i, = 1.2063 Yt-l + 1.56301l"/_1

Os coeficientes da regra ótima (RO) e da regra simples (RS) possuem valores bastante

distintos, o que justifica verificar a eficiência dos mesmos frente à volatilidade do produto e

inflação. Com relação à tradicional regra de Taylor (it = 0,5Yt + 1,51l"t), o coeficiente da

inflação da regra simples é praticamente o mesmo e o coeficiente do produto é superior.

Com o resultado empírico estimado da regra de Taylor para a economia brasileira, Andrade

e Divino (2001) chegaram à seguinte regra: i, = 0,45Yt + 1,101l"/. Com estes coeficientes

estimados, vale a pena verificar se há algum indício que justifique um peso maior para o

produto ou inflação, na resolução da regras simples ótima. A tabela 10 abaixo mostra as

diferentes regras simples obtidas para diferentes ponderadores. Os coeficientes do produto

e da inflação que se aproximarem da evidência empírica estimada por Andrade e Divino

(2001) podem ser associados aos pesos de produto" o que permite inferir se há viés em

favor da estabilização do produto vis à vis a estabilização da inflação.

23 A especificação do modelo usada é aquela definida da calibração. ou seja. a inflação defasada tem um coeficiente igual a
0.915.
24 O ponderador da inflação está fixado 'em 1.
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Tabela 10 - Vetor F da Regra Simples para diferentes ponderadores do produto (Random-Walk)

YI-1

I À 0,10 0,25 0,50 0,75 1 2 3 4 5 10 100
1,0745 1,1217 1,1670 1,1918 1,2063 1,2233 1,2199 1,2122 1,2040 1,1719 1,1012

YI-2

1t1-1

1t1-2

11-1

11-2

el-1

el-2

1t\1

ql-2

Nenhum resultado se aproxima da evidência empírica apontada por Andrade e Divino para a

2,8747 2,5255 2,1057 1,8001 1,5630 0,9617 0,6201 0,3946 0,2328 0,4174 0,2478

economia brasileira. Como o coeficiente do desvio da inflação é bem sensível com relação à

queda de ponderação do produto, piorando muito os resultados, este: resultado pode ser

interpretado como um pequeno indício de que, dada a evidência empírica, o viés é voltado

mais para a estabilização do produto do que da inüação.

Tabela 11 - Variâncias das Principais Variáveis e Valor da Função de Perda para Regra Ótima ,e Regra Simples

Ponderador do Produto: ít=0,1 I Suavização da Taxa de Juros: V =0,01

l Regra Produto Inflação Juros Valor da Função Valor da Função de
de perda perda

Relativa*(%)
RO 0,0085 0,0110 0,1201 0,01302 100
RS 0,0055 0,0136 0,0456 0,01456 112

Ponderador do Produto: ít =1 I Suavização da Taxa de Juros: V=0.01

I
Regra Produto Inflação Juros Valor da Função Valor da Função de

de perda perda
Relativa*

RO 0,0045 0,0132 0,0602 0,01836 100
RS 0,0027 0,0183 0,0154 0,02113 115

Ponderador do Produto: ít =10 I Suavização da Taxa de Juros: V=0.01

I
Regra Produto Inflação Juros Valor da Função Valor da Função de

de perda perda
, Relativa"

RO 0,0020 0,0210 0,0240 0,04162 100
RS 0,0034 0,0519 0,0045 0,08605 211

Nota:Valorda Funçãode perda Relativaexpressacomopercentualda perdaresultanteda regraótima irrestrita.

A tabela 11 acima mostra as variâncias das principais variáveis do modelo (inflação, produto

e inflação), bem como o valor da função de perda, para a regra ótima irrestrita (RO) e para a

regra simples (RS). As regras simples, para o ponderador À=0,1 e À ~1 tiveram um bom;~~
: . :"!:i "'~~,.'

desempenho se comparadas à regra ótima. No primeiro caso, o valor da função de perd;~~:),~:.

supera em 12% o valor da função de perda para a RO. No segundo caso, quando á~1~/'''.
ponderador é À =1, este valor supera em 15%. Por sua vez, quando o ponderador

atinge À = 10, a performance tem uma piora expressiva (maior que 100%). Considerando o '~~

caso mais provável implementado para a economia brasileira (entre À =1 e À =2), a
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implementação de regras simples pelo Banco Central seriam bem adequadas, visto que elas

têm uma boa performance se comparadas às regras ótimas.

Diante do exposto acima e dos resultados apresentados para a economia brasileira, o

argumento favorável ao uso de regras simples para economias em desenvolvimento foi

comprovado. Mesmo incorporando diretamente a reação à variação da taxa de câmbio, a
,

pequena superioridade da regra ótima não justifica o seu uso, visto a dificuldade de

implementação. O Banco Central, ao usar a regra simples, indiretamente está reagindo às

variações da taxa de câmbio, visto que esta afeta o desvio da inflação de: sua meta.
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5. CONCLUSÃO

Como colocado por Taylor (2000), para pensar em um regime de meta de inflação é

necessário situá-lo dentro de uma estrutura de política monetária, que é composta, entre

outras coisas, por um regime de câmbio flexível e regras de política monetária. Como o

câmbio é uma variável relevante no mecanismo de transmissão de política monetária,

alguns trabalhos voltados para a economia americana, como apontados anteriormente,

questionaram se as regras de política monetária deveriam ou não incorporar essa variável

na sua especificação. Taylor (1999b), defensor de regras simples, e Svensson (2000) ao

incluírem nas regras um componente relacionado ao câmbio, verificaram que as mudanças

foram insignificantes. 8all (2000), por outro lado, chegou a uma evidência bem interessante:

a eficiência econômica das regras incorporando ou não o câmbio é diferente dependendo da

natureza dos choques que atingem a economia.

Esta divergência nas opiniões e este novo contexto para a estrutura de política monetária

para a economia brasileira trouxeram à tona o questionamento sobre I:) formato ideal das

regras de política monetárias (regras ótimas restritas, regras simples irrestritas - que

incluem ou não o câmbio).

Os principais resultados com relação ao câmbio dentro desta estrutura de política monetária

foram:

o formato da regra ótima irrestrita não é muito sensível ao processo definido para a

taxa de câmbio dentro do modelo estrutural. Com relação ao que vem sendo

apresentado por outros autores para a especificação do processo para a taxa de câmbio

para a economia brasileira, duas especificações foram escolhidas: random-walk e random-

walk com surpresa monetária. Para cada especificação, através de um processo de

programação dinâmica foi encontrada uma regra ótima. A única e pequena alteração

observada com a especificação random-walk com surpresa monetária em contraposição do

simples random-walk foi uma menor reação dos juros à variação da taxa de câmbio.

A regra ótima que incorpora o câmbio não é muito superior à regra simples, que não

incorpora o câmbio. Logo, os resultados se assemelham mais aos encontrados por Taylor

(1999b) e Svensson (2000). Apesar dos coeficientes da regra ótima serem muito diferentes

dos apresentados pelas regras simples (vide quadro abaixo), a eficiência econômica,

medida pelo valor da função de perda, tem uma pequena alteração. Para ilustrar, a regra

ótima irrestrita e a regra simples obtida, como já apresentadas no capítulo 4, para Â = 1 (o

peso do produto) e v=0,01 (o peso da suavização da taxa de juros) foram:
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RO:

i, =2.71Yt_l +0.26Yt_2 +3.06Jl't_l +0.78Jl't_2 -0.56J;_lit-l +0.15it_2 +0.08et~1 -0.08et_2 +0.005Jl't_l

+ 0.005Qt_2 :

RS:

i, = 1.2063 Yt-l + 1.5630Jl't_l

Apesar da diferença nos coeficientes, os valores da função de perda qerados por estas duas

regras são próximos, como observado abaixo:

Tabela 12 - Conclusão1: Variâncias das Principais Variáveis e Valor da Função de Perda para Regra Ótima e Regra·
Simples :

Ponderador do Produto: ;{ =1 I Suaviza ão da Taxa de Juros: V =0.01

RS 0,0154 115

Na regra ótima, a reação da taxa de juros nominal à variação da taxa .decámbio (0,07%)

ainda é bastante pequena. Por trás deste resultado está o baixo repasse da desvalorização

da moeda para os preços (na estimação o repasse do câmbio para os preços é de 8,5%). A

reação da taxa de juros, nesta estrutura, somente ocorrerá por conta de uma grande

variação da moeda que comprometa a meta de inflação. Na regra simples, a reação ao

câmbio é indireta somente quando há um desvio da inflação de sua meta:

Além dos resultados que contribuem para o uso de regra simples, vale ressaltar dois pontos

importantes com relação à dificuldade de compreender o movimento que ocorre na cotação

da moeda: primeiro, compreender efetivamente se a origem da flutuação é temporário ou

permanente; segundo, avaliar corretamente se o novo patamar está relacionado a uma

mudança de fundamento. A falta de controle sobre estes dois aspectos pode levar a uma

reação errada da taxa de juros à mudança da taxa de câmbio, o que levará a erros de

política monetária.

Mais importante do que entender o processo da taxa de câmbio é encontrar os coefidentes

das variáveis do modelo estrutural. As regras de política monetária sã~ muito sensíveis

aos coeficientes do modelo estrutural, afetando diretamente o valor da função de

perda que está sendo minimizado. Por conta disto, a especificação incorreta do modelo

também pode levar a erros de política monetária. • d
No capítulo 3, sobre o modelo estrutural da economia brasileira, foram discutidos vários

pontos com relação às dificuldades da estimação. Uma questão .crtttca na estimação foi a

mudança de regime cambial em janeiro de 1999: A propriedade da vertic~lidadeda curva de
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Phillips foi observada na estimação feita entre 1995: 1 at 999: 1~Porém, quando se inclui o

período pós desvalorização (1995: 1 a 2001: 1) os coeficientes não comprovaram tal

propriedade. Logo, o mais adequado seria tratar como um regime-~witching model. Na

calibração feita ao final do capítulo, foi preservada esta proprieda~e, de forma que o

coeficiente da inflação defasada curva de Phillips tivesse um coeficiente superior ao

estimado (passou de 0,5443 para 0,9150). Esse novo coeficiente provocou uma inércia para

a dinâmica da inflação e também um aumento da variabilidade das! principais variáveis

econômicas: inflação e produto. Como pode ser observado abaixo, os coeflcientes da regra

ótima do modelo calibrado são bem diferentes dos coeficientes da reqra ótima do modelo

estimado.

RO (modelo calibrado):

i, = 2.71YH +0.26Yt_2 +3.061l't_1 +0.781l't_2 -0.56J;_lit_1 +0.15it_2 +O.08et_1 ~O.08et_2 +0.0051l'H
.+0.005qt_2 :

RO (modelo estimado):

i, = 2.07Yt_1 + 0.24Yt_2 + 0.951l'H + 0.421l't_2 - 0.56J;_lit_1 + O.l7it_2 + 0.07et_1 ..:.0.07et_2 + 0.00 51l't_1

+ 0.005qt_2 :
Os valores da função de perda gerados por estas duas regras são bem diferentes,

confirmando a maior variabilidade gerada pelo modelo calibrado.

Tabela 13 - Conclusão2: Variâncias das.Principais Variáveis e Valor da Função de Perda (Mo<!elo Calibrado e Estimado)

.val~ed::rd:fãO~ Valord;!d:ção de.. '.1

. , ..Relativa· '.
- 219

100
Módelo Calibrado
Modelo Estimado

0,01836
0,00838

De todos os resultados apontados neste trabalho, o mais importante é aiconürrnação de que

regras simples, para economia brasileira, não são muito interiores em termos de eficiência
1 .

se comparadas às regras ótimas e são muito mais simples de implementar e monitorar, o, .

que as tornam mais apropriadas. Com relação às variâncias das !principais variáveiSq.

econômicas, como pode ser observado na tabela 12, as variâncias :do produto e juros '

regidas pela regra simples são inferiores se comparadas à regra ótima. A regra ótima, por,

sua vez, impõe uma menor variância para a inflação. Contudo, independente da regra a ser.' , .

escolhida, baseado na dificuldade de estimação do modelo estrutural (quebra estrutural A::r
! , ' .

mudança de regime cambial), os modelos estruturais devem ser aprimorados para melhor
,

refletirem todo o mecanismo de transmissão da política monetária e, assim, minimizar os

erros de política monetária.
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Com relação às regras simples, Svensson (2001) argumenta que elas, bem como toda a

pesquisa recente com relação a regras de política monetária (baseada em regras simples),

são inadequadas para descreverem o que vem sendo praticado pelos Bancos Centrais.

Para ele, nesta última década, as mudanças na política monetária nos países que adotaram

esse regime podem ser descritas pela formulação de objetivos claros para a política

implementada e pelo estabelecimento de um compromisso para atingir estes objetivos.

Nesta estrutura, os Bancos Centrais têm desenvolvido um processo de decisão elaborado,

que envolve uma enorme coleção de dados coletados e processados, usados na construção

da projeção de inflação e produto. O instrumento (trajetória para a taxa de juros) é definido

de tal forma que a projeção de inflação não se desvie muito da meta fixada, bem como não

provoque grande variância no produto.

Neste contexto que separa a pesquisa da prática, Svensson argumenta. que o conceito das

regras de política monetária deve ir além das regras simples e também ·incluir as regras de

meta (como as regras baseadas na projeção de inflação). Para ele, o principal benefício das

regras de meta (targeting rufe) é que permitem o uso de novos julgamentos e informações

que estão fora de modelo. A regra simples e a regra ótima irrestrita não flexibilizam tanto a

implementação da política monetária, a ponto de constantemente atualizar e julgar as novas

informações. Contudo, diferentemente da regra ótima, o resultado da regra de meta pode

estar distante do ponto ótimo, aquele que minimiza a variância do produto e inflação.

Como vimos anteriormente, a regra ótima serve de referência para outras regras. Ao adotar

qualquer outra regra, sabemos o quanto o Banco Central está se desviando de um ponto

ótimo. Mais ainda, vimos que as regras simples, mais fáceis de implementar do que as

regras ótimas irrestritas, para valores razoáveis dos parâmetros, não provocam mudanças

significativas nos resultados. Apesar do valor da função de perda resultante da regra

simples ser superior ao da regra ótima, a variância do produto e juros é· bem inferior. Logo,

as duas regras - simples e ótima irrestrita - podem servir de referência para o que vem

sendo adotado pelos Bancos Centrais.

Com vistas aos resultados obtidos neste trabalho, vale a pena discutir o que vêm sendo

implementado pelo Banco Central do Brasil desde julho de 1999 e· também quais os

resultados que vêm sendo obtidos para as principais variáveis econômicas (produto, inflaçãç:>:'f

e juros)."'\

Da forma que vem sendo implementado o regime de meta de inflação no Brasil, o Banco

Central utiliza uma regra baseada na projeção de inflação (inflation forecast targeting rule)t

Como discutido no capítulo 2, quando a função objetivo do Banco Central inclui uma meta

de inflação para alguns períodos à frente, no período t ele tem que escolher uma taxa de

juros que minimize o desvio da inflaçâo com relação à meta de inflação alguns períodos à
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frente. A regra originada desse problema responde à projeção de inflação, por isso é

denominada regra baseada na projeção de inflação (ver Svensson, (1997a)).

O propósito do Banco Central de Brasil de escolher uma regra baseada na projeção de

inflação (targeting rufe), em linha com o que vem sido defendido por Svensson (2001), tem

sido relativamente bem sucedido para alcançar seus objetivos, que é minimizar o desvio da

meta de inflação (atingindo uma meta definida "a priori") e reduzir a varláncia do produto. O

sucesso vai além de ancorar as expectativas de inflação (discutido no capítulo 1), pois tem,

efetivamente reduzido o patamar de variância das principais variáveis econômicas (produto,

inflação e juros). Como pode ser observado nos gráficos abaixo, o Banco Central tem agido

de forma a reduzir o patamar da variância da inflação. Para o produto, o desvio-padrão

também tem se mantido em um nível baixo se comparado ao desvio-padrão que prevaleceu

no regime anterior, ainda que a uma taxa de crescimento abaixo da desejada, Desde 1995,

o crescimento real médio do produto brasileiro se encontra abaixo dos 3,0% a.a.

Figura 5 - Evolução do desvio-padrão da Inflação (IPCA) e do desvio-padrão do Produto

0,00800,----------------------------

0,00700+----1\---------------------------

0,00600+,-'---11--------------------------

0,00200-1-----------=-----------------

0.00100+---,.~- ~ __ ~ ~ ___.__+~---
;//////~/////////////////////////////

Fonte: IBGE
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7,00000,------------------------------;------

1,00000+---------------------------;...-----

Fonte: IBGE

Neste novo regime, por sua vez, o desvio-padrão da taxa de juros real ~em evoluindo para

um nível cada vez menor, sinalizando uma suavização da taxa de juros que, além de reduzir

o desvio-padrão do produto, tem sido eficiente para manter a inflação em um patamar
I

desejável.

Figura 6 - Evolução do desvio-padrão da Taxa de Juros Real

O,00200.J--,. ~~ ~ __c_" ~

///////////////////////////////~/////
I

Fonte: Banco Central do Brasil/IBGE ' '~ -.

Todos este resultados indicam que a política monetária vem atingindo os Iprincipais Objeti#óS

sob uma regra de projeção de inflação. Entretanto, não há evidências Se o Banco cen'

tem como referência os resultados que podem ser obtidos com o uso de ~ma regra ótilTl•

que provavelmente seria mais uma ferramenta na sua estrutura de decisão. Finalmente, vãlê

observar que neste novo regime, apesar da meta fixa para a inflação, o Banco Central veio

mantendo a mesma relação entre o desvio-padrão da inflação e do produto até o meio do
I
I

ano de 2001. A partir do segundo semestre, como o desvio-padrão dos últimos doze meses
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do produto caiu consideravelmente, esta relação teve um aumento sign:ificativo,como pode

ser observado no gráfico abaixo. Isto comprova mais uma vez, corno foi discutido com

relação à estimação da regra do juros feita por Andrade e Divino (2001), que há um viés

para a estabilização do produto, mesmo em um regime de meta de inflação.

Figura 7 - Evolução da relação entre desvio-padrão da Inflação e desvio-padrão do Produto

0,02500,--------------------------------+------

1°,02000+---------------------------+------1-

O.o1soo+--I--\-----------------------~----_l

Fonte: IBGE
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ApÊNDICE A - RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS
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ApÊNDICE B - RESOLUÇÃO DE UM PROBLEMA PADRÃO DE CONTROLE ÓTIMO
,I r

"
ESTOCÁSTICO LINEAR-QUADRÁTICO

: '~
J

~~I'I
l

Para se obter a regra ótima de política monetária do Banco Central, é utilizada uma classe

especial de problemas de programação dinâmica, cuja função de perda (ou função-objetivo)

li é quadrática e as funções de transição gt são lineares". Neste caso é considerado um

caso especial, no qual a função-objetivo bem como as funções de transição são invariantes

no tempo. O problema se resume a escolher {Utto de forma a maximizar:

(B.1) f {x;Rxt + u;QuJ, sujeito a xl+l = AXt +BUt e Xo dado."
1=0

Aqui XI é um vetor (n X 1) de variáveis de estado, UI é um vetor (k X 1) de variáveis de

controle, R é uma matriz negativa semi-definida simétrica, Q é uma matriz negativa

definida simétrica, A é uma matriz (n X n), e B é uma matriz (n X k). Parte-se da seguinte

função-valor quadrática, V(x) = x'Px, onde P é uma matriz negativa semi-definida

simétrica, Usando-se da função de transição (xt+1 = A.x; +But) na função-valor, a equação

de Bellman torna-se:

(B.2)x'px = max{x'Rx +uQu + (Ax + Bu)'P(Ax +Bu)}.
u

A condição de primeira ordem necessária para a maximização do problema acima é:

(B.3)(Q+ B'PB)u = -B'PAx,

que implica que a regra para u seja:

(B.4) u = -(Q + B'PBrl B'PAx

ou (B.5) u = -Fx,

onde F = (Q+B'PBrIBPA. Substituindo (B.5) no lado de direito de (B.2) e após algumas

manipulações, tem-se:

A equação acima é denominada equação algébrica da matriz Riccati.

25 Para resolução deste problema de programação dinâmica, ver Sargent (1987).
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Sob condições particulares, a equação (B.6) tem uma única solução, semi-definida negativa,

que é atingida no limite quando j ~ 00 pelas iterações na equação de diferença da matriz

Riccati:

começando de Po = O.

Uma versão modificada do problema (B.1) é o problema de regulador ótimo com desconto,

para maximizar:

(8.8) f fJt {x;Rxt + u;Qut}, O< fJ < 1,
t=O

sujeito a Xt+1 = AXt + Bu, ' e Xo dado. Para este problema, a equação de diferença da matriz

Riccati será modificada, tornando-se:

A função-valor para este problema de horizonte infinito é simplesmente Vexo) = xo'pxo, onde

P é o valor limite de ~ resultante da iteração de (A.9), começando de ,Po = O. A regra ótima

é u = -Fxt, onde F = fJ(Q+ fJB'PBrIBPA.

Substituindo o controle ótimo (u = - Fxt) na função de transição Xt+1 ",; AXt + BUt ' obtém-se

xt+1 = (A - BF)xt• Esta equação de diferença governa a evolução de xt sob o controle

ótimo. O sistema é considerado estável se no limH= xt = O, começando de qualquer

PROBLEMA DE CONTROLE ESTOCÁSTICO

Para este problema, a função de transição possui um componente estocástico, tornando-se

', Ó,

onde êt+1 é um vetor (n X 1) de variáveis randômicas que são "LLd" no tempo e obedecem a

distribuição normal com média zero e matriz de covariância contemporânea

(B.10)Eêtê; = I .
Para este problema com variáveis estocásticas, a função-valor torna-se (B.11)

V(x) = x'px + d , onde P é a única solução semi-definida negativa para ~ equação algébrica

da matriz de Riccati descontada correspondente a (B.9) e d é dado por
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onde "tr denota traço de uma matriz. A regra ótima no controle estocástico continua sendo

u =-Fxt, onde (B.13) F = j3(Q+ j3B'PBrIBPA.

A característica notável deste problema é que a regra (B.13) é idêntica à regra para o

problema que não é estocástico. Embora através do d a função-objetivo dependa da matriz

de covariância dos erros, a regra é independente dela. Sendo a regra ótima que resolve este

problema independente dos erros estatísticos, esta característica é chamada de princípio de

equivalente certo. Esta é uma característica especial de um problema de regulador ótimo, e

é devido à natureza quadrática da função-objetivo e das equações de transição lineares.

Para este problema estocástico, o controle ótimo (u = - Fxt) é substituído na equação de

transição e resulta no sistema Xt+1 = (A - BF)xt + &t+1 .
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ApÊNDICE C1 .. RESOLUÇÃO DE UM PROBLEMA PADRÃO DE CONTROLE ÓTIMO

ESTOCÁSTICO LINEAR-QUADRÁTICO PARA MATLAB (MODELO RANDOM-WALK)

% Programa para o MATLAB para encontrar a regra ótima de política monetária (Random-Walk)
% As seguintes formas funcionais serão usadas: .
% Y(t)=beta 1*Y(t-1 )-beta2*[I(t-1 )-Phi(t-1 )]+beta3*[E(t-1 )-E(t-2)+Phi*(t-1 )-Phi(t-1 )+Q(t-2)]+Z(t):
% Phi(t)=alfa1*Phi(t-2)+alfa2*Y(t-2)+alfa3*[E(t)-E(t-1 )]+N(t)
% E(t)=Rh01*E(t-1 )+V(t)
% Step 1. Estruturando o modelo
clear

% Valores estimados do E-Views
alfa1 =.915;
alfa2=.3048;
alfa3=.085;
beta 1=.6680;
beta2=.1721 ;
beta3=.1739;
beta4=.0018;
gamma1 =1.000005;
tPhi=2; % Número de termos da inflação
tY =2; % Número de termos do produto
tl=2; % Número de termos da taxa de juros
tE=2; % Número de termos da taxa de câmbio nominal
tQ=1; % Número de termos da taxa de câmbio real
tPhiF=1; % Número de termos da inflação estrangeira
tL=3; % Número determos da função de perda
E=O; % Erro da curva IS
N=O; % Erro da curva de Phillips
V=O; % Erro da equação do câmbio
Beta=1 ;

% Matriz de Ponderadores (PRODUTO E SUAVIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS)
LV=[O.1 ,0.25,0.5,0.75,1,2,3;4,5,10,100;.01,.01,.01,.01,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01];

% Define a matriz A
tA=(tPhi+tY+tl+tE+tQ+tPhiF);
A=zeros(tA,tA);
for j=1 :tA-1 %10. loopiríg para popular a diagonal a esquerda da diagonal principal de yalores = 1, identidades
A(j+ 1,j)=1;
end

% Popular com os valores estimados do E-views
A(1,1 )=beta1;
A(1,3)=beta2;
A(1,5)=-beta3;
A(1,7)=beta4;
A(1,8)=-beta4;
A(1,9)=beta4;
A(1 ,10)=beta4;
A(3,2)=alfa2;
A(3,4)=alfa1 ;
A(3,7)=alfa3;
A(3,8)=-alfa3;
A(5,4)=0;
A(7,6)=0;
A(7,7)=gamma1 ;
A(9,8)=0;
A(10,9)=0;

<.,
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disp('Matriz A');disp(A);

% Define o vetor de variáveis de estado
X=zeros(tA, 1);

%Define a Matrix S que se refere ao instrumento - taxa de juros
S=zeros(tA,1 );
S(5,1)=1 ;

%Define a Matrix V referente aos choques na inflação/produto e câmbio
V=zeros(tA,1 );
V(1,1 )=0; % Choque de Demanda
V(3,1)=0.012; % Choque de Inflação
V(7,1)=0; % Choque de Câmbio

%Define a Matrix Cx referente aos ponderadores de produto, inflação e suavização da taxa de juros
Cx=zeros(tL,tA);
CX(1,1)=1;
Cx(2,3)=1 ;
Cx(3,6)= -1;

%Define a Matrix Ci referente ao instrumento do Sanco Central
Ci=zeros(3,1 );
Ci(3,1)=1;

%Define a Regra Ótima sob diferentes ponderadores
cLV=11 %tA, número de coluna da matriz de ponderadores (TROCAR POR QTDE DE COLUNAS DE LV)
FK=zeros(tA,cLV);

%Define a Matriz de Variância VM
VM=zeros(cLV,5);

%Define the Matrix K referente a diferentes pesos do produto, inflação e suavização da taxa de juros
% 10. looping do programa: calcular as regras - 11 diferentes combinações de ponderadores
for j=1 :cLV
Lambda=LV(1,j);
Isso=LV(2,j);

FK(1,j)=Lambda;
FK(2,j)=lsso;

K=zeros(tL,tL);
K(1,1 )=Lambda;
K(2,2)=1 ;
K(3,3)=lsso;

R=Cx'*K*Cx;
W=Ci'*K*Cx;
Q=Ci'*K*Ci;

% Step 1.Mandar informações para a Rotina MatRicattiT1 para encontrar a matriz P que satisfaz a equação algébrica da
matriz Riccati
P=MatRiccatiT1 (R,Seta,A,S,Q,W); .):~.

"p'"

% Step 2. First Order Condition correspondent to the optimal policy rule
F=-(W+S'*P*A)/(Q+S'*P*S); J
% Para cada F, construir a Matriz de Desvio Padrão das variáveis meta
M=A+S*F;
C=Cx+Ci*F;
%Z=C*X'; disp('Z');disp(Z);
% Criando matriz de covariância dos erros

W=zeros(tA,tA);
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VV(1,1)=0.001168;
VV(3,3)=0.0021 ;
VV(7,7)=0.32;
%VV(1 ,3)=VV(1, 1)+VV(3,3);VV(1 ,7)=VV(1, 1)+VV(7,7);
%VV(3,1 )=VV(3,3)+VV(1, 1);VV(3,7)=VV(3,3)+VV(7,7);
%VV(7,1 )=VV(7,7)+VV(1, 1);VV(7,3)=VV(7,7)+VV(3,3);
% Vecde VV
XX=reshape(inv( eye(tA *tA)-kron(M, M)) *reshape(VV ,tA*tA, 1),tA, tA);
YV=C*XX*C';
disp('YV para Lambda e Isso'); disp(Lambda); disp(lsso); disp(YV);
Loss_Function=trace(K*YV);
disp('Loss_F unction') ;disp(Loss_F unction);
VM(j,1 )=LV(1 ,j);
VM(j,2)=YY(1,1);
VM(j,3)=YV(2,2);
VM(j,4)=YV(3,3);
VM(j,5)=Loss_Function;
% Monta a matriz FK, para cada 1 das 10 ponderações (vetor coluna F)
for 1=3:12
FK(I,j)=F(I-2);
end
wk1 write('mat1 ',FK);
% Monta a dinâmica do modelo para diferentes F
Xt=zeros(10,30);
Xt(:,1 )=M*X+V;
for m=2:30 % qtde de períodos
Xt(:,m)=M*Xt(:,m-1 );
end

wk1write('mat2',Xt);
%plotando Produto(linha1 ),Inflação (linha3) e Câmbio(linha7) para cada um das ponderações
tt=1 :30;

figure(j);plot(tt,Xt(3, :), 'r--' ,tt,Xt(6,:), 'b-' ,tt,Xt(1 ,:),'k* -'); title('Ponderadores de produto');
legend('lnflação', 'Juros',' Produto');

if j==4
disp ('XT 4');
disp(Xt);

end
if j==5

disp ('XT5');
disp(Xt);
end
end
disp(FK);
disp(VM);
wk1write('mat3',VM);

%Rotina para derivar a matriz Riccati

function Result=MatRiccatimes(R,Seta,A,S,O,W);
% número de iterações para convergência da matriz Ricatti
Iter=2;
Otdlter=100;
P=zeros(1 0,1 O,Otdlter);
P(:,:,1)=R;
while Iter < Otdlter
i=lter;

P(:,:,i)=R+Seta* A'*P(:,:,i-1)* A-(W'+Seta* A'*P(:,:,i-1 )*S)*inv(O+Seta*S'*P(:,:,i-1 )*S)*(W+Seta*S'*P(:,:,i-1)* A);
Iter=lter+ 1;
end

,.
.114

Result=P(:,:,Otdlter-1 );
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ApÊNDICE C2 - RESOLUÇÃO DE UM PROBLEMA PADRÃO DE CONTROLE ÓTIMO

ESTOCÁSTICO LINEAR-QUADRÁTICO PARA MATLAB (MODELO

RANDOM-WALK COM SURPRESA MONETÁRIA)

% Programa para o MAtlab para encontrar a regra ótima de política monetária - Random-Walk com surpresa monetária
% V(t)=beta1*V(t-1 )-beta2*[I(t-1 )-Phi(t-1 )]+beta3*[E(t-1 )-E(t-2)+Phi*(t-1 )-Phi(t-1 )+Q(t-2)]+Z(t)
% Phi(t)=alfa 1*Phi(t-2)+alfa2*V(t-2)+alfa3*[E(t)-E(t-1 )]+N(t)
% E(t)=Rh01*E(t-1 )+v(t)
% Step 1. Estruturando o modelo
clear

% Valores estimados do E-views
alfa 1=.915;
alfa2=.3048;
alfa3=.085;
beta 1=.66832;
beta2=.171 09;
beta3=.1726;
beta4=.001809;
gamma1 =1.00005;
tPhi=2; % Número de termos da inflação
tV=2; % Número de termos do produto
tI=3; % Número de termos da taxa de juros
tE=2; % Número de termos da diferença da taxa de câmbio nominal
tQ=1; % Número de termos da taxa de câmbio real
tPhiF=1; % Número de termos de inflação estrangeira
tIF=1; % Número de termos da diferença da taxa de juros estrangeira
tX=1 % Número de termos da diferença de prêmio de risco
tL=3; % Número de termos da função de perda
E=O; % Erro da Curva IS
N=O; % Erro da Curva de Phillips
V=O; % Erro da equação de câmbio
Beta=1 ;

% Matriz de Ponderadores (PRODUTO E SUAVIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS)
LV=[O.1 ,0.25,0.5,0.75,1,2,3,4,5,10,100;.01,.01,.01,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01];
%disp(LV);

% Define a matriz A
tA=(tPhi+tV +tI+tE+tQ+tPhiF+tI F+tX);
A=zeros(tA,tA);
for i=1:tA-1

A(j+ 1jj)=1;
end

% Popular com os valores estimados do E-views
A(1,1 )=beta1;
A(1,3)=beta2;
A(1,6)=-beta3;
A(1,9)=beta4;
A(1,10)=beta4;
A(1, 11)=beta4;
A(3,2)=alfa2;
A(3,4)=alfa1 ;
A(3,8)=alfa3;
A(5,4)=0;
A(8,7)=0;
A(9,5)=-1;
A(9,6)=1 ;

G
b:~t::.
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A(9,8)=0;
A(9,12)=1;
A(9,13)=1;
A(10,9)=0;
A(11,10)=0;
A(12, 11)=0;
A( 13, 12)=0;

disp('Matriz A');disp(A);
% Define o vetor de variáveis de estado
X=zeros(tA,1 );
%X=[0,.009065,.015061 ,.014066,0.03827,.0347,2.313,2.154,-0.0176,156.25];

wk1 write('mat1' ,X);

%Define a Matrix 8 que se refereao instrumento - taxa de juros
8=zeros(tA,1 );
8(6,1)=1;

%Define a Matrix V referente aos choques na inflação/produto e câmbio
V=zeros(tA,1 );
V(1,1 )=0; % Choque de Demanda
V(3,1 )=0; % Choque de Oferta
V(9,1 )=0.12; % Choque de Câmbio

%Define a Matrix Cx referente aos ponderadores de produto, inflação e suavização da taxa de juros
Cx=zeros(tL,tA);
Cx(1,1)=1;
Cx(2,3)=1;
Cx(3,7)= -1 ;

%Define a Matrix Ci referente ao instrumento do 8anco Central
Ci=zeros(3,1 );
Ci(3, 1)=1;

%Define a Regra Ótima sob diferentes ponderadores
cLV=11 %tA, número de coluna da matriz de ponderadores (TROCAR POR QTDE DE COLUNAS DE LV)
FK=zeros(tA,cLV);

%Define a Matriz de Variância VM
VM=zeros(cLV,5);

%Define the Matrix K referente a diferentes pesos do produto, inflação e suavização da taxa de juros
%10. looping do programa: calcular a regra 11 diferentes combinações de ponderadores
for j=1 :cLV

Lamodael, V (1 ,i);
Isso=LV(2,i);
FK(1,i)=Lambda;
FK(2,i)=lsso;

K=zeros(tL,tL);
K( 1,1)=Lambda;
K(2,2)=1;
K(3,3)=lsso;

R=Cx'*K*Cx;
disp(R);
W=Ci'*K*Cx;
Q=Ci'*K*Ci;

'.
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% Step 1.Mandar informações para a Rotina MatRicattiT1 para encontrar a matriz P que satisfaz a equação algébrica da
matriz Riccati

P=MatRiccatiT1 (R,Beta,A,B,Q,W);
% Step 2. Condição de primeira ordem para a regra ótima
F=-(W+B'*P* A)/(Q+B'*P*B);

% Para cada F, construir a Matriz de Desvio Padrão das variáveis meta
M=A+B*F;
C=Cx+Ci*F;

% Criando matriz de covariância dos erros
VV=zeros(tA,tA);
VV(1,1 )=0.001168;
VV(3,3)=0.0021 ;
VV(9,9)=0.32;
%VV(1 ,3)=VV(1, 1)+VV(3,3);VV(1 ,9)=VV(1, 1)+VV(9,9);
%VV(3,1 )=VV(3,3)+VV(1, 1);VV(3,9)=VV(3,3)+VV(9,9);
%VV(9,1 )=VV(9,9)+VV(1, 1);VV(9,3)=VV(9,9)+VV(3,3);

% Vecde VV
XX=reshape(inv( eye(tA *tA)-kron(M,M) )*reshape(VV,tA *tA, 1),tA, tA);
YY=C*XX*C';
disp('YV para Lambda e Isso'); disp(Lambda); disp(lsso); disp(YV);
Loss_Function=trace(K*YY);
disp('Loss_Function');disp(Loss_Function);
VM(j,1 )=LV(1 ,j);
VM(j,2)=YY(1,1 );
VM(j,3)=YY(2,2);
VM(j,4)=YV(3,3);
VM(j,5)=Loss_Function;

% Monta a matriz FK, para cada 1 das 10 ponderações (vetor coluna F)
for 1=3:15

FK(I,j)=F(I-2);
end

wk1 write('mat1',FK);

% Monta a dinâmica do modelo para diferentes F
Xt=zeros(13,30);
Xt(:,1)=M*X+V;
for m=2:30 % qtde de tempos

Xt(:,m)=M*Xt(:,m-1 );
end

wk1 write('mat2' ,Xt);

%plotando Produto(linha1), Inflação (linha3) e Câmbio(linha7) para cada um das ponderações
tt=1 :30;
figure(j);plot(tt,Xt(3,: ),'r--' ,tt,Xt(6,:), 'b-',tt,Xt(1 ,:), 'k* -'); title('Ponderadores de produto');
% LV(1 ,j) 'e suavização da taxa de juros' LV(2,j));
legend('lnflação','Juros','Produto');

% figure(j*3*10);plot(tt,Xt(3,:));title('lnflação');
% figure(j*7*100);plot(tt,Xt(7,:));title('Câmbio');

end
disp(FK);
disp(VM);
wk1 write('mat3',VM);
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ApÊNDICE C3 - RESOLUÇÃO DA REGRA SIMPLES ÓTIMA P~RA MATLAB

(MODELO RANDOM-WALK)

% Programa para o MATLAB para encontrar a regra simples ótima de política monetária
% As seguintes formas funcionais serão usadas:
% Y(t)=beta1 *Y(t-1 )-beta2*[I(t-1 )-Phi(t-1 )]+beta3*[E(t~ 1)-E(t-2)+Phi*(t-1 )-Phi(t-1 )+0(t-2)]+Z(t)
%Phi(t)=alfa1 *Phi(t-2)+alfa2*Y(t-2)+alfa3*[E(t)-E(t-1 )]+N(t)
% E(t)=Rh01 *E(t-1 )+V(t)
% Step 1. Estruturando o modelo
clear

% Valores estimados do E-Views
alfa1=.915
alfa2=.3048;
alfa3=.085;
beta1 =.66832;
beta2=.171 09;
beta3=.1726;
beta4=.001809;
gamma1 =1.000005;
tPhi=2; % Número de termos da inflação
tY=2; % Número de termos do produto
11=2; % Número de termos da taxa de juros
tE=2; % Número de termos da taxa de câmbio nominal
tO=1; % Número de termos da taxa de câmbio real
tPhiF=1; % Número de termos da inflação estrangeira
tL=3; % Número de termos da função de perda
E=O; % Erro da curva IS
N=O; % Erro da curva de Phillips
V=O; % Erro da equação do câmbio
Beta=1;

% MATRIZ DE PONDERADORES (PRODUTO E SUAVIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS)
LV=[0.1 ,0.25,0.5,0.75,1,2,3,4,5,10,100;.01,.01,.01,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01 ,.01];

% Define a matriz A
tA=(tPhi+tY +tl+tE+tO+tPhiF);
A=zeros(tA,tA);
for j=1 :tA-1 % 10. looping para popular a diagonal a esquerda da diagonal principal de valores = 1, identidades

A(j+ 1,j)=1;
end

% Popular com os valores estimados do E-views
A(1,1 )=beta 1;
A(1,3)=beta2;
A(1,5)=-beta3;
A(1,7)=beta4;
A(1,8)=-beta4;
A(1,9)=beta4;
A(1,10)=beta4;
A(3,2)=alfa2;
A(3,4)=alfa1 ;
A(3,7)=alfa3;
A(3,8)=-alfa3;
A(5,4)=0;
A(7,6)=0;
A(7,7)=gamma1 ;
A(9,8)=0;
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A(10,9)=0;
%disp('Matriz A');disp(A);

% Define o vetor de variáveis de estado
X=zeros(tA,1 );

%Define a Matrix B que se refere ao instrumento - taxa de juros
B=zeros(tA,1 );
B(5,1 )=1;

%Define a Matrix V referente aos choques na inflação/produto e câmbio
V=zeros(tA, 1);
V(1,1 )=0; % Choque de Demanda
V(3,1 )=0.00899; % Choque de Inflação
V(7,1 )=0; % Choque de Câmbio

%Define a Matrix Cx referente aos ponderadores de produto, inflação e suavização da taxa de juros
Cx=zeros(tL,tA);
Cx(1,1 )=1;
CX(2,3)=1;
Cx(3,6)= -1 ;

%Define a Matrix Ci referente ao instrumento do Banco Central
Ci=zeros(3,1 );
Ci(3,1)=1;

%Define a Regra Ótima sob diferentes ponderadores
cLV=11 %tA, número de coluna da matriz de ponderadores (TROCAR POR QTDE DE COLUNAS DE LV)
FK=zeros(tA,cLV);

%Define SensibilidadeMaior, SensibilidadeMenor e Passos
SensMenor=-0.5;
SensMaior=0.5;
Passo=0.1;
WK=( (SensMaior-SensMenor)/Passo)+ 1;
FKP=zeros(tA,cLV, WK,wK);
Menorl=1;
MenorPhi=1 ;
MenorZ= 99;
Zj=zeros(j,2);

% Criando matriz de covariância dos erros
VV=zeros(tA,tA);
VV(1,1 )=0.001168;
VV(3,3)=0.0021 ;
VV(7,7)=0.32;
%VV(1,3)=VV(1,1 )+VV(3,3);VV(1,7)=VV(1,1 )+VV(7,7);
%VV(3,1 )=VV(3,3)+VV(1,1 );VV(3,7)=VV(3,3)+VV(7,7);
%VV(7,1 )=VV(7,7)+VV(1,1 );VV(7,3)=VV(7,7)+VV(3,3);

%Define a Matriz de Variância VM
VM=zeros(cLV,5);

%Define the Matrix K referente a diferentes pesos do produto, inflação e suavização da taxa de juros
% 10. looping do programa: calcular a regra 1 combinação de ponderador
for j=1 :cLV

Lambda=LV(1,j);
Isso=LV(2,j);

FK(1,j)=Lambda;
FK(2,j)=lsso;
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K=zeros(tL,tL);
K(1 ,1)=Lambda;
K(2,2)=1 ;
K(3,3)=lsso;

R=Cx'*K*Cx;
W=Ci'*K*Cx;
O=Ci'*K*Ci;

% Step 1.Mandar informações para a Rotina MatRicattiT1 para encontrar a matriz P que satisfaz a equação algébrica da
matriz Riccati

P=MatRiccátiTS(R,Beta,A,B,O, W);

% Step 2. First Order Condition correspondent to the optimal policy rule
F=-(W+B'*P* A)/(O+B'*P*B);
FI=zeros(1,tA);
FI(1,1 )=F(1, 1);
FI(1 ,3)=F(1 ,3);
gp=O;
disp('FI primeiro'); disp(FI);
for nPhi= SensMenor : Passo: SensMaior

FI(1,1 )=FI(1, 1)+nPhi;
for nl= SensMenor : Passo: SensMaior

FI(1 ,3)=FI(1 ,3)+nl;
FKP(:,j,((SensMaior+nPhi)/Passo)+ 1,((SensMaior+nl)/Passo)+ 1)=FI;

L=MatRiccatiTFI(R,Beta,A,B,O,W,FI,W);
if MenorZ > L

MenorZ=L;
Menorlenl:
MenorPhi=nPhi;
disp('Posição nPhi e nl');
disp( ((SensMaior +nPh i)/Passo)+ 1);
disp(((SensMaior+nl)/Passo)+ 1);
disp('L para cada troca de menor nPhi e nl'); disp(L); disp(nPhi);disp(nl);
disp('FI'); disp (FI);

end
end; %nl

end;%nPhi
ZjU,1 )=((SensMaior+MenorPhi)/Passo)+ 1;
Zj(j,2)=((SensMaior+Menorl)/Passo)+ 1;
MenorZ = 99;

end; %nj

%inicio
for j=1:cLV

Lambda=LV(1,j);
Isso=LV(2,j);

FK(1,j)=Lambda;
FK(2,j)=lsso;

K=zeros(tL,tL);
K( 1,1 )=Lambda;
K(2,2)=1 ;
K(3,3)=lsso;

FI=FKP(:,j,Zj(j,1 ),Zj(j,2));
disp(FI);

% Para cada F, construir a Matriz de Desvio Padrão das variáveis meta
%gp= gp+1;

t;
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M=A+S*FI';
C=CXtCi*FI';

%VecdeVV
XX=reshape(inv( eye(tA *tA)-kron(M,M) )*reshape(VV,tA *tA,1 ),tA,tA);
YY=C*XX*C';
% disp('YV para Lambda e Isso'); disp(Lambda); disp(lsso); disp(YV);
LossJunction=trace(K*YV);
% disp('Loss_Function');disp(LossJunction);
VMU,1 )=LV(1,j);
VMU,2)=YY(1,1 );
VMU,3)=YY(2,2);
VM(j,4)=YV(3,3);
VMU,5)=LossJunction;

% Monta a matriz FK, para a ponderação(vetor coluna F)
for 1=3:12

FK(I,j)=FI(I-2);
end

wk1 write('mat1' ,FK);

% Monta a dinâmica do modelo para diferentes F
Xt=zeros(10,30);
Xt(:,1 )=M*XtV;
for m=2:30 % qtde de tempos

Xt(:,m)=M*Xt(:,m-1 );
end

%Plotando Produto(linha1), Inflação (linha3) e Câmbio(linha7) para cada um das ponderações
~1~0; .
%figure(ggtpp );plot(tt,Xt(3, :),'r--',tt,Xt(6,:),'b-',tt,Xt(1,:),'k* -'); title('Regra Simples');

figureU);plot(tt,Xt(3,:),'r--',tt,Xt(6, :),'b-',tt,Xt(1,: ),'k* -'); title('Ponderadores de produto');

disp(FK);
disp(VM);
wk1 write('mat2',VM);
end;

%Rotina para derivar a matriz Riccati

function Result=MatRiccatiTS(R,Seta,A,S,O,W);
% número de iterações para convergência da matriz Ricatti
Iter=2;
Otdlter=100;
Pezerosü 0,1 O,Otdlter);
P(:,:,1)=R;
while Iter < Otdlter

i=lter;

P(:,:,i)=R+Beta* A'*P(:,:,i-1)* A-(W'+Beta* A'*P(:,:,i-1 )*B)*inv(Q+Beta*B'*P(:,:,i-1 )*B)*(W+Beta*B'*P(:,:,i-1)* A);

lterelter- 1;
end

.r '''~,;

.:,.l"':._ .•~~.

Result=P(:,:,Otdlter-1 );
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