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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o intuito de avaliar o poder de estabilização das políticas fiscal e monetária, 

de um conjunto de países desenvolvidos e emergentes, a partir da utilização do resultado 

primário e do hiato de juros como proxies das políticas fiscal e monetária para estabilizar o 

hiato do produto. Testes foram realizados no sentido de identificar uma postura anticíclica ou 

procíclica das políticas fiscal e monetária do conjunto de países, eventual proeminência da 

estabilização de uma política em relação à outra, bem como comparar o poder de estabilização 

entre os dois grupos de países. Na medida em que variáveis institucionais, como o grau de 

transparência do Banco Central e o grau de transparência fiscal, são capazes de influenciar 

variáveis macroeconômicas, foi também avaliado se a transparência do Banco Central e a 

transparência fiscal influenciariam negativamente a volatilidade do hiato do produto e da 

inflação, contribuindo, consequentemente, com a estabilização monetária e fiscal.  

 

Palavras-chave: Política Macroeconômica. Política Fiscal. Política Monetária. Estabilização. 

Países Desenvolvidos. Países Emergentes. Hiato de Juros. Hiato do Produto. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper has the purpose of gauging fiscal and monetary stabilization policies of a specific 

set of developed and developing countries using the overall budget balance and the real interest 

rate gap as proxies of fiscal and monetary policies to stabilize the output gap. Tests were carried 

out to identify a prevailing stabilization or procyclical policy stance of the relevant set of 

countries, a potential prominence of one stabilization policy over the other, and also to compare 

the output stabilization effect between developed and developing countries. Since institutional 

factors, such as Central Bank transparency and fiscal transparency levels, can influence 

macroeconomic variables, it was also assessed if the Central Bank transparency and the fiscal 

transparency would have a negative impact on the output gap and inflation volatilities 

contributing, as a result, to the overall monetary and fiscal stabilization.  

 

Keywords: Macroeconomic Policy. Fiscal Policy. Monetary Policy. Stabilization. Developed 

Countries. Developing Countries. Real Interest Rate Gap. Output Gap. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A política fiscal e a política monetária possuem um papel relevante como ferramentas de 

estabilização das flutuações econômicas ao responder à variação do produto. 

 

Flutuações econômicas compreendem períodos de expansão e contração da atividade 

econômica, resultando em ciclos econômicos (business cycle) e ciclos financeiros (financial 

cycle). Ambos seriam “detectados” pelo comportamento e evolução dos preços dos ativos e 

volume de concessão de crédito, como aponta Borio (2012). Segundo o autor, os ciclos 

financeiros teriam duração mais longa (média de 16 anos para países industrializados) quando 

comparados aos ciclos econômicos (1 a 8 anos). A prolongada extensão destes ciclos pode 

provocar alterações estruturais importantes, como é o caso do aumento da volatilidade do 

produto, do declínio na produção de bens e serviços, da histerese no mercado de trabalho, bem 

como perda significativa de bem-estar na sociedade. 

 

Flutuações econômicas estariam também associadas a vulnerabilidades do mercado financeiro. 

Os avanços tecnológicos, a desregulamentação financeira e a criação de novas modalidades de 

investimento (hedge funds e fundos de private equity), nas últimas décadas, propiciaram a 

expansão dos mercados financeiros, tornando-os mais integrados, competitivos e sujeitos à 

disseminação dos riscos a eles inerentes (RAJAN, 2005). Esse fenômeno, pondera o autor, seria 

responsável pelo aumento da capacidade de conceder empréstimos, do empreendedorismo e do 

próprio PIB. Em contrapartida aos inquestionáveis benefícios da inovação, competição e 

integração dos mercados, conclui Rajan (2005), novas vulnerabilidades surgiram associadas: 

(i) à necessidade de maior “transparência” nas transações e “confiança” entre participantes dos 

mercados, em razão de sua integração; (ii) ao incentivo à assunção de riscos, em razão da 

relação existente entre remuneração dos gestores e retornos dos investimentos; (iii) ao incentivo 

à assunção de riscos de baixa probabilidade (hidden tail risk) sem a devida proteção; (iv) ao 

aumento do efeito manada (herding); e (v) à tendência do mercado a uma maior prociclicidade, 

especialmente em cenários de baixa das taxas de juros. 

 

Ao longo do ciclo econômico, a estabilização fiscal é implementada por meio de estabilizadores 

automáticos ou políticas fiscais discricionárias. Na primeira hipótese, transferências e impostos 

responderiam à variação do produto, estimulando ou desestimulando a demanda agregada, de 
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forma automática. Na segunda hipótese, governos atuariam de forma deliberada na 

implementação da estabilização, ao aumentar seus gastos, por exemplo, na tentativa de 

estimular a economia. 

 

Ao contrário dos estabilizadores automáticos, International Monetary Fund – IMF (2015) 

aponta que não há consenso quanto à utilização de políticas fiscais discricionárias para a 

estabilização de flutuações econômicas. Dentre as razões para que a política fiscal discricionária 

não seja considerada a melhor alternativa para lidar com ciclos econômicos usuais estariam: (i) 

complexidade do processo necessário para aprovar e implementar a política fiscal, existindo o 

risco de que, ao tempo em que a política fiscal seja aprovada, as circunstâncias que deram 

ensejo à sua implementação não existam mais; (ii) necessidade de uma robusta coordenação 

política para implementá-la; e (iii) risco do aumento do endividamento público, prejudicando a 

sustentabilidade fiscal. O processo orçamentário implica em um intricado sistema que, de forma 

geral, compreende as fases de preparação e exame do orçamento pelo poder executivo, 

apreciação e aprovação do orçamento pelo poder legislativo e execução e controle do 

orçamento, uma vez aprovado, por ambos os poderes. 

 

A deflagração da crise de 2008, no entanto, fez com que a política fiscal discricionária exercesse 

um papel ativo como ferramenta de estabilização. Em um contexto de severa recessão, queda 

na demanda, desalavancagem e fragilidade do sistema financeiro, a redução da taxa de juros 

em alguns países não surtiria efeito em razão de as taxas de curto prazo alcançarem seu limite 

inferior “zero bound”. A expansão da demanda via política fiscal seria, portanto, a solução para 

a armadilha de liquidez (CAGLIARINI; KENT; STEVENS, 2010). 

 

A política monetária, em contrapartida, tem como principal ferramenta de estabilização a taxa 

de juros de curto prazo controlada pelo Banco Central. Aliado a isso, o canal de balanços de 

pagamento e o canal de empréstimos bancários, como canais de crédito, são capazes de 

amplificar o mecanismo de transmissão monetária imposto pela política monetária, como 

esclarecem Bernanke e Gertler (1995). Nesse sentido, o aumento na taxa de juros impacta a 

atividade econômica, seja por meio do aumento dos juros associados ao endividamento das 

empresas e redução nos preços dos seus ativos, seja por meio da diminuição da oferta de 

empréstimos concedidos pelos bancos.  
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A política monetária nem sempre exerceu o papel proeminente que exerce nos dias de hoje. O 

fim do regime de câmbio fixo de Bretton Woods, a pressão inflacionária dos anos 70, o suporte 

do Modelo Novo Keynesiano na implementação de uma meta de inflação e a necessidade de 

um órgão com reputação permitiram que Bancos Centrais perseguissem inflação baixa e 

estável, exercendo um crescente e relevante papel na estabilização da economia. Ao contrário 

da complexidade do processo orçamentário, o Banco Central, de forma geral, implementa suas 

decisões com maior autonomia e independência, gerando respostas mais ágeis e tempestivas às 

flutuações econômicas, por meio de alteração nas taxas de política, dos compulsórios ou 

políticas não convencionais (CAGLIARINI; KENT; STEVENS, 2010; BLANCHARD; 

DELL’ARICCIA; MAURO, 2010). 

 

A transparência fiscal e a transparência do Banco Central, por outro lado, representam 

importantes elementos da postura institucional fiscal e monetária dos governos. O aumento da 

transparência do Banco Central, por exemplo, teria um efeito favorável na economia, ao mitigar 

incertezas relacionadas a políticas monetárias a serem implementadas e futuros resultados 

econômicos e estaria também associado a um aumento da credibilidade do Banco Central e à 

redução da variabilidade da inflação. De outro lado, a transparência fiscal estaria associada a 

menores déficits, menor acumulação de dívida pública e a uma relação positiva com o resultado 

primário. 

 

Feitas as considerações iniciais acima, o objetivo deste trabalho é avaliar o poder de 

estabilização das políticas fiscal e monetária a partir de amostra de 13 países desenvolvidos e 

26 países emergentes entre os anos 2001 e 2015. Para tanto, inicialmente foi estimada a 

sensibilidade do resultado primário, como proxy da política fiscal, e do hiato de juros, como 

proxy da política monetária, ao hiato do produto de cada país. Dessa forma, os coeficientes de 

estabilização mediram a contribuição do resultado primário e do hiato de juros na estabilização 

do hiato do produto. Além disso, foi avaliado se os resultados representam políticas anticíclicas 

ou procíclicas, se há proeminência de uma política em relação a outra, bem como foi comparado 

o poder de estabilização das políticas fiscal e monetária entre países desenvolvidos e 

emergentes.  

 

Em um segundo momento, foi avaliado se a transparência do Banco Central e a transparência 

fiscal seriam capazes de auxiliar na estabilização da política monetária e fiscal, ao influenciar 

negativamente a volatilidade do hiato do produto e da inflação. Para este segundo teste, foi 
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estimado o efeito do índice de transparência do Banco Central elaborado por Dincer e 

Eichengreen (2014) sobre a volatilidade do hiato do produto e da inflação e o efeito do índice 

Open Budget Index, elaborado por International Budget Partnership (IBP) (2017), sobre a 

volatilidade do hiato do produto. 

 

Os resultados, de forma sucinta, sugerem que países desenvolvidos possuem um maior poder 

de estabilização fiscal quando comparados a países emergentes, bem como evidenciaram 

coeficientes de estabilização fiscal superiores aos coeficientes de estabilização monetária, para 

determinado grupo de países desenvolvidos. Por outro lado, coeficientes de estabilização 

monetária de determinado grupo de países emergentes foram superiores aos seus coeficientes 

de estabilização fiscal e também superiores aos coeficientes de estabilização monetária do 

grupo de países desenvolvidos. Com exceção do resultado do grupo de países emergentes, os 

testes realizados não evidenciaram uma proeminência da estabilização monetária em relação à 

estabilização fiscal, incluindo testes realizados com países desenvolvidos. Ao passo que 

determinado grupo de países emergentes da amostra, ao enfrentar dificuldade em estabilizar a 

atividade econômica por meio de instrumentos fiscais, recorreria, potencialmente, de forma 

mais contundente à política monetária como instrumento de estabilização, determinado grupo 

de países desenvolvidos, ao contar com instrumentos de estabilização fiscal mais robustos, 

implementaria uma política monetária anticíclica mais pontual, a partir das características 

particulares da economia de cada país. Os resultados também evidenciaram uma relação 

negativa entre o grau de transparência do Banco Central e a volatilidade do hiato do produto, 

tanto para países desenvolvidos quanto emergentes, e entre o grau de transparência fiscal e a 

volatilidade do hiato do produto para países emergentes. Não obstante, os resultados não foram 

significantes para a relação entre o grau de transparência do Banco Central e a volatilidade da 

inflação. 

 

O texto a seguir está divido nas seguintes seções: (a) na seção 2 é realizada uma revisão de 

literatura sobre o tema; (b) na seção 3 são apresentadas a metodologia e a base de dados 

utilizadas; (c) na seção 4 são apresentados os resultados dos testes realizados; e (d) na seção 5 

são apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Esta seção apresenta a literatura utilizada na descrição da relação existente entre as ferramentas 

de estabilização fiscal e monetária e o hiato do produto, bem como entre variáveis 

institucionais, especificamente a transparência do Banco Central e a transparência fiscal, e 

determinadas variáveis macroeconômicas, detalhadas ao longo do texto. 

 

 

2.1 Estabilização fiscal e monetária 

 

 

Os testes realizados neste trabalho basearam-se no capítulo 2 da publicação do International 

Monetary Fund – IMF (2015), na qual se avaliou o efeito da estabilização da política fiscal em 

determinado grupo de países desenvolvidos e emergentes. IMF (2015) trata, além do poder de 

estabilização da política fiscal, da importância dos estabilizadores automáticos e do impacto da 

estabilização fiscal na volatilidade e no crescimento econômico. 

 

IMF (2015) propõe que a estabilização fiscal seja medida pela alteração do resultado primário 

(percentual do PIB) associada à variação de 1% no hiato do produto dos países da amostra, de 

forma que o coeficiente de estabilização será positivo quando a política fiscal estabilizar, 

atuando de forma anticíclica, e negativo quando não estabilizar, atuando de forma procíclica. 

O grau de estabilização fiscal é representado pelo coeficiente de estabilização β da regressão: 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 =  α +  β (𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔t) + εt     (1) 

 

em que, OBt ou overall budget representa o resultado primário (percentual do PIB), gapt o hiato 

do produto, β o coeficiente de estabilização fiscal e εt o erro do termo. 

 

O resultado primário (percentual do PIB) foi utilizado como proxy do efeito da política fiscal 

na demanda agregada, de forma que uma redução do resultado primário, por exemplo, 

incrementaria a demanda agregada (BLANCHARD, 1993 apud INTERNATIONAL 

MONETARY FUND, 2015). 
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A análise levou em conta uma amostra de 85 países (desenvolvidos e emergentes) ao longo de 

30 anos. Algumas considerações foram feitas em IMF (2015) quanto à estimação do coeficiente 

de estabilização. Inicialmente, IMF (2015) pondera não existir necessariamente uma relação 

causal entre os resultados econômicos e a ferramenta de estabilização, existindo, portanto, uma 

relação bidirecional entre o hiato do produto e o resultado primário. Dada a circularidade dos 

efeitos entre as variáveis, a influência da política fiscal no hiato do produto implicaria um 

coeficiente estimado por mínimos quadrados ordinários (OLS) viesado para baixo, não sendo 

possível verificar a dimensão do viés. Variáveis instrumentais, como o hiato do produto 

defasado, foram testadas e não obtiveram resultados satisfatórios para a maioria dos países. 

Após correções1 realizadas em estimação em painel, o coeficiente médio dos países 

desenvolvidos e emergentes aumentaram de 0,3 para 0,55, aproximadamente, para países 

desenvolvidos e de 0,1 para 0,2, aproximadamente, para países emergentes. Ainda, IMF (2015) 

aponta a possibilidade de existir uma superestimação do coeficiente de estabilização em razão 

de este capturar outras variáveis econômicas atreladas ao movimento do produto, como preços 

de ativo e taxa de juros por exemplo. 

 

Estabilizadores automáticos, ressalta IMF (2015), seriam considerados a ferramenta mais 

eficiente para implementar a estabilização fiscal, especialmente em razão de não sofrer o risco 

de atraso da resposta fiscal ao choque e seu uso estar menos sujeito a influências políticas, 

fragilidades inerentes à política fiscal discricionária. Na mesma linha, Blanchard, Dell'Ariccia 

e Mauro (2010) enfatizam a necessidade de aprimorar o uso dos estabilizadores automáticos, 

dado que a resposta da política fiscal discricionária se revelaria inapropriada para lidar com 

recessões comuns. Os autores, no entanto, destacam uma maior dependência da política fiscal 

discricionária como ferramenta de estabilização no período da crise de 2008, em razão de as 

taxas nominais de juros terem alcançados o zero bound e o período da crise ser longo o 

suficiente para que a resposta fiscal pudesse ser implementada e trazer resultados satisfatórios. 

Tornell e Lane (1999), por sua vez, descrevem os efeitos da falta de um arcabouço institucional 

(legal e político) robusto e da excessiva concentração de poder em determinada economia ao 

experimentar choques fiscais positivos. O resultado seria o aumento da alocação discricionária 

e ineficiente de recursos fiscais (efeito voracidade) e um crescimento econômico mais lento. A 

                                                 
1 A estimação foi realizada, sem correção, por mínimos quadrados ordinários (OLS) com efeito fixo de país e ano 
e com correções por método dos momentos generalizados (GMM) com efeito fixo de país e ano, no qual o hiato 
do produto foi instrumentalizado por suas próprias defasagens. 
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diluição da concentração do poder conduziria, ao contrário, a um crescimento mais rápido e a 

respostas a choques menos procíclicas.  

 

A partir dos testes realizados em IMF (2015), estabilizadores automáticos estariam fortemente 

correlacionados com o tamanho relativo dos gastos públicos, tendo como proxy o gasto público 

percentual do PIB (GALI, 1994; FATÁS; MIHOV, 2001 apud INTERNATIONAL 

MONETARY FUND, 2015). Além disso, estabilizadores automáticos representariam até 2/3 

da estabilização fiscal dos países desenvolvidos e 1/3 dos países emergentes. Sua atuação seria 

potencializada por alguns países e suprimida por outros, no último caso em razão de medidas 

fiscais discricionárias (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2015). A robustez dos 

estabilizadores automáticos (a despeito de sua aplicação automática) estaria associada, 

portanto, à estrutura de gastos públicos, ao sistema de tributação adotado e às escolhas 

individuais de cada país (BLANCHARD; DELL'ARICCIA; MAURO, 2013). 

 

Os testes de IMF (2015) sugerem que, de uma forma geral, países desenvolvidos e emergentes 

tendem a implementar a estabilização fiscal quando a economia se encontra desaquecida, e não 

no período de boom econômico, gerando uma assimetria entre as fases do ciclo econômico. 

Essa assimetria resultou em coeficientes menores e menos significantes, estatisticamente, para 

países emergentes, dado que a política fiscal destes países seriam procíclicas, na média, durante 

a expansão. Nesta linha, a estabilização fiscal dos países seria destacada em períodos de 

recessão e pouco observada em períodos de expansão. Os estabilizadores automáticos, no 

entanto, seriam utilizados de forma mais equilibrada em ambos períodos, ligeiramente maior 

em períodos de recessão nos países desenvolvidos e um pouco maior em períodos de expansão 

nos países emergentes. Os testes sinalizaram que, de forma geral, a política fiscal desempenha 

um papel estabilizador maior em países desenvolvidos (3/4 dos países desenvolvidos da 

amostra) quando comparados aos países emergentes (um pouco mais que 1/4 dos emergentes 

da amostra). 

 

Gavin e Perotti (1997), ao analisar 13 países emergentes da América Latina entre 1968 e 1995, 

também identificaram uma postura fiscal procíclica. Os autores apontam existir uma maior 

volatilidade do superávit primário e das taxas de crescimento da receita e dos gastos nos países 

emergentes analisados (e, consequentemente, uma maior volatilidade do ambiente 

macroeconômico) quando comparados a países desenvolvidos, resultado de medidas 

discricionárias em resposta às flutuações econômicas. Os autores sugerem, ainda, que o 
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aumento do consumo do governo e das transferências em países desenvolvidos, em períodos de 

recessão, refletiriam uma postura anticíclica, reforçando a ideia de que seriam os gastos do 

governo (e não a arrecadação) que explicariam a estabilização. Ao contrário, nos países 

emergentes analisados, os gastos do governo desencadeariam políticas procíclicas ao sofrerem 

acentuado declínio em períodos de recessão. Em outros trabalhos, Talvi e Végh (2000) e Lane 

(2003) também evidenciaram uma tendência procíclica da política fiscal em países emergentes. 

Por outro lado, Kaminsky, Reinhart e Végh (2004), a partir de dados de 104 países, emergentes 

e desenvolvidos, entre o período de 1960 e 2003, concluíram que países da OECD exercem 

uma política fiscal anticíclica ou, no mínimo, acíclica (cenário no qual os gastos do governo e 

a tributação permanecem constantes ao longo do ciclo econômico, não acentuando ou mesmo 

estabilizando o ciclo econômico), e países emergentes seriam, predominantemente, procíclicos. 

 

IMF (2015) enfatiza a dificuldade em identificar a natureza dos choques e perturbações 

responsáveis pelas alterações em OB. Testes realizados com países desenvolvidos sugerem que 

as alterações de OB seriam mais fortes para choques de demanda, como do hiato do produto, 

ressaltando não ter sido o escopo do trabalho analisar se tais alterações refletiriam políticas 

fiscais discricionárias ou se seriam alusivas a estabilizadores automáticos. 

 

A estabilização fiscal, sinalizam os testes de IMF (2015), seria capaz de reduzir a volatilidade 

macroeconômica e induzir o crescimento do PIB real no médio prazo. Ao reduzir a volatilidade, 

a estabilização fiscal aumentaria em média a taxa de crescimento anual dos países 

desenvolvidos em 0,3% e dos países emergentes em 0,1%, aponta IMF (2015). A estabilização 

fiscal, portanto, tenderia a reduzir a volatilidade em países desenvolvidos de forma mais 

acentuada do que em países emergentes. 

 

IMF (2015) conclui ressaltando a importância de governos se comprometerem com um 

endividamento sustentável, limitarem os gastos e reduzirem a relação dívida-PIB em momentos 

favoráveis e implementarem regras e criarem condições que possibilitem os estabilizadores 

automáticos, tanto em momentos desfavoráveis quanto favoráveis, atuar com maior liberdade. 

Dessa forma, os governos teriam a flexibilidade necessária para implementar políticas fiscais 

expansionistas em momentos de adversidade, incorrendo assim em maiores déficits fiscais, 

quando necessário. Na mesma linha, Talvi e Végh (2000) reforçam a importância de governos 

gerarem superávits em períodos de expansão com intuito de se salvaguardar e reduzir a 

necessidade de captação de recursos em períodos de contração. 
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A estabilização monetária, de outro lado, foi estimada a partir de uma regressão similar à 

apontada por IMF (2015), tendo, todavia, o hiato dos juros reais (diferença entre taxa de juros 

real ex post e a taxa de juros neutra) como proxy da postura da política monetária. 

  

Em razão de os instrumentos de política monetária dependerem do regime de câmbio existente, 

Kaminsky, Reinhart e Végh (2004) e Coulibaly (2012) ressaltam a dificuldade em identificar a 

postura da política monetária. Os autores ponderam, no entanto, que a taxa de juros de curto 

prazo representaria um instrumento de política monetária comum tanto para o regime de câmbio 

flexível quanto para o regime de câmbio fixo, assumindo para esse último a existência de 

alguma substituição imperfeita entre ativos domésticos e estrangeiros. 

 

Conforme destaca Gottschalk (2001), a despeito de a taxa utilizada na condução da política 

monetária ser nominal, a taxa real de curto prazo representaria um melhor indicador da postura 

da política monetária em razão de excluir os efeitos da inflação da taxa nominal. A variabilidade 

da inflação ao longo do tempo, no entanto, tornaria a taxa de juros real mais volátil que a taxa 

nominal. A taxa de juros real ex ante (diferença entre a taxa nominal de juros e a expectativa 

da inflação), por sua vez, representaria um melhor indicador para postura da política monetária, 

quando comparada à taxa de juros ex post (diferença entre a taxa nominal e a inflação 

observada), e tenderia a ser menos volátil que esta última, na hipótese de a expectativa de 

inflação variar menos que a inflação observada (GOTTSCHALK, 2001). Em períodos de 

redução da inflação, após um choque inflacionário, a taxa de juros ex ante reduziria à medida 

que a inflação cede, refletindo um abrandamento da política monetária. A taxa ex post, por 

outro lado, aumentaria, dado que a taxa de inflação reduziu. De forma inversa, quando do 

aumento da inflação, a taxa ex ante aumentaria no sentido de controlar a inflação e a taxa ex 

post reduziria em razão do aumento da inflação, de forma que em ambas as situações as duas 

taxas tenderiam a convergir. 

 

Lubik e Matthes (2015) relatam que o uso da taxa de juros neutra na atualidade remonta à 

definição proposta por Wicksell, em 1898, que representaria a taxa de juros adequada para 

alcançar a estabilidade de preços. Os autores enfatizam a importância da taxa de juros neutra 

para a avaliar a postura da política monetária e também a dinâmica dos ciclos econômicos. 

Taylor e Wieland (2016), por sua vez, apontam que a taxa neutra representa a taxa de juros real 

na qual a taxa de inflação se iguala à meta de inflação e o PIB se iguala ao PIB potencial, 

implicando não somente uma estabilização de preços, mas também do produto. A equação 
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usada neste trabalho baseou-se na relação entre o hiato do produto e o hiato da taxa de juros 

assinalada em Taylor e Wieland (2016): 

 

y −  y∗ =  − β (r− r∗)         (2) 

 

em que, y representa o log do PIB real, y* representa o log do PIB potencial, r a taxa de juros 

real, r* a taxa de juros neutra e β a sensibilidade estimada a partir da relação existente entre o 

hiato do produto e o hiato da taxa de juros. 

 

A estabilização monetária, pretendida pela equação (2) acima, seria implementada da seguinte 

forma: ao manter a taxa de juros real acima da taxa de juros neutra o Banco Central adota uma 

política monetária contracionista e ao manter a taxa de juros real abaixo da taxa de juros neutra 

uma política monetária expansionista. A estabilização seria alcançada a partir de uma postura 

contracionista do Banco Central ao se deparar com uma economia aquecida (hiato do produto 

positivo) ou a partir de uma postura expansionista ao se deparar com uma economia 

desaquecida (hiato do produto negativo).  

 

No longo prazo, sugere Svensson (2003), o Banco Central deve ajustar seu instrumento de 

estabilização de forma que a taxa média de curto prazo seja igual à média da taxa de juros 

neutra, ressaltando, no entanto, que a política monetária não seria capaz de, no longo prazo, 

aumentar a taxa de crescimento de variáveis reais, como PIB e emprego. Segundo o autor, a 

credibilidade da política monetária e a transparência do Banco Central na comunicação 

explícita de metas flexíveis de inflação e de metas de hiato do produto2 seriam importantes 

ferramentas no sentido de não somente monitorar, mas incentivar que objetivos traçados pelo 

Banco Central sejam alcançados. 

 

Dentre os trabalhos que analisaram a postura da política monetária em países desenvolvidos e 

emergentes, Kaminsky, Reinhart e Végh (2004), ao utilizar a regra de Taylor, concluíram que 

a política monetária é anticíclica na maioria dos países da OECD, enquanto que em grande parte 

dos países emergentes da amostra a política monetária tende a ser procíclica ou acíclica.  

 

                                                 
2 Mishkin (2002), ao contrário, pondera que uma comunicação que enfatiza metas de produto seria menos efetiva 
e poderia reduzir a credibilidade da política monetária. 
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Durante a crise de 2008-2009, no entanto, determinados países emergentes responderiam de 

forma anticíclica ao choque. Diferentemente de crises passadas nas quais implementaram uma 

política contracionista, aumentando taxa de juros, no sentido de proteger a sua moeda, evitar 

fuga de capital e demonstrar a credibilidade de sua política monetária, Coulibaly (2012) sugere 

que países emergentes, de forma geral, adotaram, de forma similar aos países desenvolvidos, 

respostas anticíclicas frente à crise de 2008-2009. A amostra incluiu 188 países (desenvolvidos 

e emergentes) entre 1970 e 2009. Os testes evidenciaram que países desenvolvidos 

historicamente conduzem políticas monetárias anticíclicas durante as crises, ao passo que países 

emergentes tenderiam a adotar políticas monetárias contracionistas. A diferença das posturas 

adotadas entre os dois grupos de países, no entanto, segundo o autor, tem se abrandado, 

sinalizando talvez uma evolução da postura monetária em países emergentes, ao adotar políticas 

monetárias anticíclicas, em linha com os países desenvolvidos. Os autores reforçam que 

enquanto países emergentes mantiverem fundamentos econômicos robustos, reestruturarem 

seus setores financeiros, adotarem políticas monetárias transparentes e mantiverem certa 

credibilidade posturas anticíclicas poderão se tornar sustentáveis. 

 

Corroborando a relevância da credibilidade, Calderón, Duncan e Schmidt-Hebbel (2003), a 

partir da análise de 11 países emergentes, concluíram que países com maior nível de 

credibilidade (medida a partir da dispersão do risco de dívida soberana) seriam capazes 

implementar políticas fiscais e monetárias anticíclicas, ao passo que países com baixa 

credibilidade estariam associados a uma postura procíclica. Os autores argumentam que países 

emergentes com instituições mais robustas, fundamentos econômicos mais sólidos e políticas 

econômicas mais estáveis seriam capazes de implementar políticas macroeconômicas 

anticíclicas. 

 

No que diz respeito à estimação do PIB potencial e da taxa de juros neutra, apontados na 

equação (2), a literatura apresenta diferentes métodos para estimá-los. Para o PIB potencial há 

métodos estatísticos a partir de modelos univariados, como filtro Hodrick-Prescott – HP (1997), 

que estimam tendências da série de determinada variável e modelos multivariados que 

combinam estimativas e informações de outras variáveis a partir de relações teóricas como 

Curva de Phillips, e outros modelos como função de produção (Cobb Douglas) e DSGE. Para 

a estimação da taxa de juros neutra a literatura aponta o modelo de Laubach Williams (filtro de 

Kalman) e também o filtro HP, por exemplo. 
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As limitações indicadas na literatura para os métodos acima são que a estimação dos modelos 

univariados baseiam-se em uma tendência estatística (não leva em conta relações econômicas) 

e distorceriam valores filtrados nas extremidades das séries. Modelos multivariados, por sua 

vez, também apresentariam a distorção nas extremidades das séries filtradas e suas estimativas 

dependeriam da consistência das relações econômicas propostas. Por outro lado, modelos com 

função de produção apresentariam dificuldade na obtenção de dados confiáveis e o modelo 

DSGE representaria um modelo de difícil implementação, dada sua complexidade. Muinhos e 

Nakane (2006) descrevem que a aplicação de filtro a partir de taxa ex post é uma forma simples 

e direta para a estimação da taxa neutra. Neste trabalho foi utilizado o filtro HP como método 

para estimação do PIB potencial e da taxa de juros neutra, como apontado a seguir. 

 

Quanto ao parâmetro de suavização que controla a variação do crescimento do componente 

tendência da série usado na aplicação do filtro HP a partir de dados anuais, a literatura sugere 

a aplicação de um λ= 6,25 ou um λ= 100, quanto maior o λ, maior será a suavização da 

tendência. Corroboram a utilização de λ= 6,25 para dados anuais Ravn e Uhlig (2002), ao 

comparar o componente tendência a partir de dados trimestrais e anuais do PIB real dos Estados 

Unidos, e a utilização de λ= 100 Backus e Kehoe (1992 apud RAVN; UHLIG, 2002). 
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2.2 Influência de variáveis institucionais sobre variáveis macroeconômicas 

 

 

Variáveis institucionais, por outro lado, seriam capazes de influenciar variáveis 

macroeconômicas. A seguir é apresentada literatura que trata da influência da transparência do 

Banco Central e da transparência fiscal em determinadas variáveis macroeconômicas, no 

sentido de corroborar a relação proposta na segunda etapa deste trabalho.  

 

 
2.2.1 Transparência do Banco Central 

 

 

A transparência do Banco Central está relacionada à divulgação tempestiva e acesso ao público 

dos objetivos, modelos econômicos, dados e informações do Banco Central na condução da 

política monetária, bem como das motivações para a tomada de suas decisões. 

 

A transparência do Banco Central, segundo Dincer e Eichengreen (2014), seria uma tendência 

a ser seguida e representaria uma forma de os Bancos Centrais prestarem contas ou se 

responsabilizarem junto ao público na medida em que possuem, em grande parte dos países, 

independência para exercer seu mandato. Por outro lado, a transparência do Banco Central 

também permitiria que investidores e mercado tomem conhecimento dos objetivos e das 

motivações do Banco Central, evitando movimentos bruscos nos preços dos ativos e distúrbios 

nos mercados. 

 

Uma maior transparência não somente daria credibilidade, mas também flexibilidade, ao Banco 

Central para implementar a política monetária. Na medida em que o Banco Central comunica 

de forma clara seus objetivos e os meios como pretende atingi-los, sua atuação passa a ser mais 

convincente, permitindo inclusive alterações na condução da política monetária caso alguma 

condição atípica a imponha.  

 

Dincer e Eichengreen (2014) ponderam que a transparência estaria não só relacionada à 

independência do Banco Central, mas representaria também uma forma de administrar 

expectativas (influenciando taxas de longo prazo a partir da alteração da taxa de curto prazo), 
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que acabariam se tornando imprescindíveis para a condução da política monetária no curto, 

médio e longo prazo. 

 

A título de exemplo, Naszodi et al. (2016) concluíram que o aumento da transparência do Banco 

Central teria um efeito, em grande parte, favorável na economia, sendo capaz de mitigar o nível 

de incerteza quanto a futuras políticas monetárias e futuros resultados econômicos. Os autores 

utilizaram dados em painel para 26 países, sendo 12 desenvolvidos, entre outubro de 1989 e 

dezembro de 2009. A variável dependente das regressões consistiu em uma proxy do grau de 

incerteza na previsão de determinados indicadores econômicos no mercado, e a variável 

independente, uma medida de transparência do Banco Central elaborada por Eijffinger e 

Geraats (2006 apud DINCER; EICHENGREEN, 2014). Os autores evidenciaram que um alto 

grau de transparência estaria associado a uma menor dispersão das previsões do mercado e 

também a previsões mais acuradas e precisas. Os autores também testaram eventual existência 

de causalidade entre transparência e incerteza, mas não obtiveram resultados satisfatórios. 

Naszodi et al. (2016) ressaltam, no entanto, não existir um consenso na literatura quanto ao 

grau de influência da transparência do Banco Central no nível de incerteza e no desempenho da 

economia.3 Alguns autores argumentariam que o excesso de informação provida pelo Banco 

Central seria capaz de confundir o mercado, fazendo com que este questione a eficácia da 

política monetária, aumentando, assim, a volatilidade dos preços dos ativos.  

 

Outra análise foi realizada por Dincer e Eichengreen (2007), que utilizaram princípios do estado 

de direito (rule of law) como instrumento de transparência, a partir de informações de 100 

bancos centrais, e avaliaram sua influência sobre a variabilidade do produto. Os autores 

ressaltaram que, em razão da existência de dados anuais do produto na amostra, calcularam a 

variação do produto como o desvio padrão de taxas de crescimento dos três anos mais recentes. 

A despeito dessa limitação, sua conclusão é que a transparência teria um impacto negativo na 

variabilidade do produto. Dincer e Eichengreen (2007) ponderam que outros autores sugeririam 

uma relação positiva entre transparência e variabilidade do produto, a despeito do resultado 

obtido a partir de informações de nove países. De um lado, como evidenciado pelos autores, o 

                                                 
3 Naszodi et al. (2016) apontam que estudos de Chortareas, Stasavage e Sterne (2002), Crowe e Meade (2008), 
Demertzis e Hughes Hallett (2007), Dincer e Eichengreen (2010; 2014), Ehrmann, Eijffinger e Fratzscher (2012), 
Middeldorp (2011) e Swanson (2004) inter alia sugeririam, por um lado, que a transparência do Banco Central 
possui um efeito positivo na economia. De outro lado, Van Der Cruijsen, Eijffinger e Hoogduin (2010), Dale, 
Orphanides e Österholm (2011), Demertzis e Hoeberichts (2007), Kool, Middeldorp e Rosenkranz (2011), Morris 
e Shin (2002), Neuenkirch (2013) e Walsh (2007) sugeririam que a transparência não teria um efeito positivo ou 
seus efeitos não seriam claros na mitigação da incerteza na economia. 
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aumento da transparência da política monetária estaria associado a uma maior estabilidade em 

razão de a transparência permitir uma adaptação ou resposta mais rápida do mercado às medidas 

de política monetária. Por outro lado, outros autores sugeririam que a transparência aumentaria 

a volatilidade da expectativa de inflação, fazendo com que o Banco Central, ao utilizar sua 

ferramenta de estabilização, responda com menor eficácia.  

 

Em uma publicação subsequente, Dincer e Eichengreen (2009) sugerem que o aumento da 

transparência do Banco Central estaria associado a um aumento da credibilidade do Banco 

Central e à redução da variabilidade da inflação.4 O aumento da transparência ensejaria uma 

reação mais ágil do mercado às medidas de política monetária e inibiria governantes de 

manipular a taxa de inflação e desviar dos objetivos traçados. Os autores adotaram seu índice 

de transparência, elaborado a partir do trabalho de Eijffinger e Geraats (2006), para 100 Bancos 

Centrais no período entre 1998 e 2006. Os autores enfatizam que o aumento da transparência 

representa, em geral, uma tendência dos Bancos Centrais ao exercerem seus mandatos e 

também aprimora a eficácia da política monetária. 

 

Como detalhado a seguir, o índice de transparência do Banco Central elaborado por Dincer e 

Eichengreen (2014) foi utilizado neste trabalho. 

 

 

2.2.2 Transparência Fiscal 

 

 

A transparência fiscal, por sua vez, representaria o grau de acesso do público a informações 

relacionadas ao orçamento de um determinado país e também o grau de sua participação no 

processo orçamentário, levando em conta aspectos como confiabilidade, relevância, clareza e 

tempestividade das informações. 

 

                                                 
4 Dincer e Eichengreen apontam estudos que, na mesma linha, sugeririam a existência de uma relação negativa 
entre variabilidade da inflação e a transparência do Banco Central (DEMERTZIS; HALLET, 2003 apud DINCER; 
EICHENGREEN, 2009), entre volatilidade da inflação e transparência do Banco Central (MISHKIN, 2004 apud 
DINCER; EICHENGREEN, 2009), ou mesmo a diminuição da dispersão de expectativas de inflação na hipótese 
de o Banco Central divulgar metas de inflação (MANKIW; REIS; WOLFERS, 2004; LEVIN; NATALUCCI; 
PIGER, 2004 apud DINCER; EICHENGREEN, 2009). No entanto, os autores ressaltam algumas limitações desses 
estudos, como reduzido tamanho de amostra, duração dos indicadores e escolhas de critérios de transparência 
muito específicos e particulares. Tais limitações subavaliariam a verdadeira dimensão da transparência como 
variável de escolha. 
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O aumento da transparência fiscal não só aprimoraria a divulgação da informação e a 

participação do público no processo orçamentário, mantendo o governo responsável por suas 

decisões de natureza fiscal, mas também seria relevante para uma eficiente gestão e 

monitoramento da situação fiscal corrente e sinalização de crises, permitindo sua mitigação e 

corroborando a credibilidade do governo.  

 

Hameed (2005) sugere existir uma relação positiva entre transparência fiscal e resultado 

primário, proxy adotada pelo autor para a disciplina fiscal dos países. O autor utilizou seu 

próprio índice de transparência fiscal, elaborado a partir de informações do FMI (Reports on 

Observation of Standards and Codes (ROSCs) e Code of Good Practices on Fiscal 

Transparency). As informações do FMI representam avaliações periódicas para aferir as 

práticas de transparência fiscal adotadas por cada país. 

 

Em outro trabalho, Glennerster e Shin (2003) avaliaram se a publicação de informações do FMI 

ao público e mercado, como ROSCs, estaria associada a uma diminuição da volatilidade e dos 

spreads de bonds soberanos de países emergentes. Os autores sugerem que o aumento da 

transparência fiscal estaria associado a uma redução nos spreads dos bonds soberanos de países 

emergentes (e, consequentemente, no custo do financiamento), mas não identificaram uma 

relação consistente com sua volatilidade no médio prazo. A conclusão dos autores é que a 

transparência fiscal não só torna os mercados mais bem informados, reduzindo o custo de 

financiamento, mas também induz a implementação de melhores práticas e políticas fiscais 

pelos governos. Na medida em que disponibilizarão informações de natureza fiscal ao mercado, 

os governos sofreriam maior pressão tanto para manter uma disciplina fiscal como também para 

implementar as recomendações sugeridas pelo FMI.  

 

Alt e Lassen (2003), por fim, ao analisar países da OECD, concluíram que a transparência fiscal 

está associada de forma robusta a menores déficits e menor acumulação de dívida pública. Os 

autores utilizaram índice próprio elaborado a partir de informação coletada em questionário da 

OECD e modelo levando em conta polarização e ciclos partidários. Os autores apontam que o 

aumento da transparência fiscal implicaria na melhora dos resultados fiscais. 

 

Os trabalhos acima, portanto, sinalizam uma relação positiva entre o grau de transparência fiscal 

e a sustentabilidade fiscal, que, por sua vez, corroboraria o poder de estabilização fiscal, 
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reduzindo a volatilidade macroeconômica e induzindo o crescimento do PIB real no médio 

prazo, como apontado em IMF (2015). 
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3 METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

 

A seguir é apresentada a metodologia utilizada na estimação do poder de estabilização das 

políticas fiscal e monetária e também na estimação do impacto do grau de transparência do 

Banco Central na volatilidade tanto do hiato do produto quanto da inflação e do impacto do 

grau de transparência fiscal na volatilidade do hiato do produto. A base de dados utilizada é 

indicada após a descrição da metodologia das duas estimações.  

 

 

3.1 Metodologia 

 

 

A metodologia descrita abaixo detalha as regressões utilizadas para as políticas fiscal e 

monetária como ferramentas de estabilização (doravante Regressões Políticas Fiscal e 

Monetária) e as regressões utilizadas para estimação da influência do grau de transparência 

sobre a volatilidade do hiato do produto e da inflação (doravante Regressões Volatilidade).  

 

 

3.1.1 Regressões Políticas Fiscal e Monetária 

 

 

A primeira etapa do trabalho consistiu em estimar o poder de estabilização das políticas fiscal 

e monetária, especificamente os coeficientes de estabilização, de países desenvolvidos e 

emergentes da amostra, avaliar se as ferramentas monetária e fiscal atuaram de forma anticíclica 

ou procíclica, avaliar a existência de eventual proeminência de uma política em relação a outra 

e comparar o poder de estabilização entre países desenvolvidos e emergentes. 

 

De um lado, a sensibilidade do instrumento de estabilização fiscal ao hiato do produto foi 

estimada, em um primeiro momento, com as variáveis independentes defasadas no tempo (t-1), 

com o intuito de avaliar a existência de causalidade entre as variáveis, e, em um segundo 

momento, com as variáveis independentes não defasadas no tempo, a partir das equações: 
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𝑂𝑂𝑂𝑂t =  α +  β1 (yt−1 – yt−1∗ )  + εt      (3) 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂t =  α +  β1 (yt – yt∗)  + εt      (4) 

 

em que, OBt representa o resultado primário anual percentual do PIB (doravante Resultado 

Primário), yt-1 e yt representam o log do PIB real anual em US$ a preços constantes de 2010 em 

t-1 e em t, respectivamente, y*t-1 e y*t representam a tendência do PIB real, estimada a partir 

da aplicação de filtro HP no log do PIB real em série temporal de 2001 a 2015, em t-1 e em t,  

(doravante PIB Potencial), as diferenças entre (yt-1 e y*t-1) e entre (yt e y*t) representam o hiato 

do produto em t-1 e em t (doravante Hiato do Produto) e εt representa o termo de erro. Na 

estimação do PIB Potencial, a partir da aplicação do filtro HP, foram utilizados λ= 6,25 e λ= 

100 como parâmetros para dados anuais no sentido de ampliar a análise do comportamento das 

estimações a partir do uso de ambos os parâmetros amparados pela literatura.  

 

Por outro lado, a sensibilidade do instrumento de estabilização monetária ao hiato do produto 

foi estimada, pela mesma razão apontada acima, com defasagem de tempo (t-1) para o Hiato 

do Produto e OB, em um primeiro teste, e sem defasagem de tempo para essas variáveis, em 

um segundo teste, a partir das equações: 

 

rt  − rt∗  =  α +  β1 (yt−1– yt−1∗ )  +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t−1  + εt      (5) 

 

rt  −  rt∗ =  α +  β1 (yt– yt∗)  +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t  +  εt       (6) 

 

em que, rt representa a taxa de juros nominal anual ajustada por inflação medida a partir de 

deflator do PIB (doravante Juros Reais), r*t representa a taxa de juros neutra, representada, por 

sua vez, pela tendência dos Juros Reais estimada a partir da aplicação de filtro HP em série 

temporal de 2001 a 2015 (doravante Taxa de Juros Neutra), a diferença entre rt e r*t representa 

o hiato de juros (doravante Hiato de Juros), as diferenças entre (yt-1 e y*t-1) e entre (yt e y*t)  

representam o Hiato do Produto em t-1 e em t, respectivamente, OBt-1 e OBt  representam o 

Resultado Primário em t-1 e em t e εt representa o termo de erro. O Resultado Primário, como 

proxy da postura da política fiscal, foi incluído como variável de controle nas equações (5) e 

(6) dada sua relação e influência na determinação da política monetária, não obstante a 

independência da atuação da autoridade monetária. Da mesma forma como realizado na 
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estimação do PIB Potencial, com o intuito de ampliar a análise do comportamento das 

estimações a partir do uso de parâmetros de suavização amparados pela literatura, na estimação 

da Taxa de Juros Neutra, a partir da aplicação do filtro HP, também foram utilizados λ= 6,25 e 

λ= 100 como parâmetros para dados anuais. 

 

A fim de compreender o efeito do Hiato do Produto sobre o Resultado Primário e o Hiato de 

Juros, as regressões foram estimadas através de um painel de efeito fixo. A escolha do método 

deve-se à existência de uma amostra plural de países ao longo do tempo e à possibilidade de 

analisar seu comportamento temporal, controlando pelas particularidades de cada país. Além 

disso, todos os testes foram realizados adicionando um efeito fixo de ano. Os testes foram 

realizados levando em conta todos os países da amostra, como detalhado a seguir, bem como a 

partir de grupos específicos de países da amostra.  

 

 

3.1.2 Regressões Volatilidade  

 

 

A segunda etapa do trabalho consistiu em avaliar se a transparência do Banco Central e a 

transparência fiscal contribuem para a estabilização das políticas monetária e fiscal, 

respectivamente, na medida em que influenciariam negativamente a volatilidade do hiato do 

produto e da inflação, conforme detalhado a seguir. 

 

 
3.1.2.1 Transparência do Banco Central 

 

 

Em razão de a função perda do Banco Central considerar o produto e a inflação, o teste 

envolvendo a transparência do Banco Central utilizou duas equações, das quais a primeira 

avaliou a relação entre transparência do Banco Central e a volatilidade do hiato do produto: 

 

vol (yt – yt∗)  =  α +  β1 índice transp Banco Centralt  +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t  +  εt      (7) 

 

em que, yt representa o log do PIB real trimestral em US$ a preços constantes de 2010, y*t 

representa o PIB real potencial trimestral estimado a partir da aplicação de filtro HP no log do 



29 
 

 

PIB real trimestral em série temporal de 2001 a 2010, vol (yt – y*t) representa a volatilidade 

anual do hiato do produto calculada a partir do desvio padrão do hiato do produto em frequência 

trimestral (doravante Volatilidade do Hiato do Produto/PM), índice transp Banco Centralt 

representa o índice de transparência do Banco Central  elaborado por Dincer e Eichengreen 

(2014), OBt representa o Resultado Primário e εt representa o termo de erro. O Resultado 

Primário também foi incluído como variável de controle nas Regressões Volatilidade em razão 

da influência da política fiscal tanto na demanda agregada quanto na inflação. Na estimação do 

PIB real potencial trimestral, a partir da aplicação do filtro HP, foi utilizado λ= 1600 como 

parâmetro para dado trimestral.  

 

O índice de transparência utilizado foi o índice de transparência do Banco Central descrito em 

Dincer e Eichengreen (2014), elaborado pelos autores inicialmente entre 1998 e 2006 e 

estendido posteriormente até 2010. O índice é composto pelos seguintes critérios:  

(a) transparência da política monetária quanto a divulgação formal e expressa ao público das 

prioridades e objetivos a serem perseguidos pelo Banco Central; (b) transparência quanto aos 

dados e modelos econômicos utilizados pelo Banco Central na condução da política monetária; 

(c) transparência dos procedimentos utilizados na tomada de decisões; (d) transparência na 

divulgação não só das medidas tomadas mas também das motivações que embasaram as 

decisões tomadas na condução da política monetária ou mesmo a serem tomadas no futuro; (e) 

transparência no monitoramento e avaliação se os objetivos traçados foram de fato atingidos ou 

implementados. Para a construção do índice e avaliação do grau de transparência, as 

informações dos Bancos Centrais foram coletadas nos seus respectivos websites, relatórios 

anuais e publicações adicionais e a cada país foi dada uma nota entre 0 e 15. Para fins de 

uniformização com outras variáveis consideradas, as notas foram ajustadas de forma que a nota 

máxima passou a ser 100.  

 

A relação entre transparência do Banco Central e a volatilidade da inflação, por sua vez, foi 

avaliada a partir da equação: 

 

vol πt =  α +  β1 índice transp Banco Centralt  +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t  +  εt      (8) 

 

em que, vol πt representa a volatilidade anual da inflação (coeficiente de variação) calculada a 

partir da razão do desvio padrão da taxa de inflação (Índice de Preços ao Consumidor) em 
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frequência mensal pela média anual da taxa de inflação mensal de cada país (doravante 

Volatilidade da Inflação), índice transp Banco Centralt representa o índice de transparência do 

Banco Central elaborado por Dincer e Eichengreen (2014), OBt representa o Resultado Primário 

e εt representa o termo de erro. 

 

Com o intuito de estimar o efeito do índice de transparência do Banco Central sobre a 

Volatilidade do Hiato do Produto/PM e a Volatilidade da Inflação, as regressões foram 

estimadas via Pooled OLS. A escolha desse método deve-se à pouca variabilidade dos índices 

de transparência dos países ao longo da série e a um menor número de observações de países 

desenvolvidos. Ainda, todos os testes foram realizados adicionando um efeito fixo de ano. 

 

 

3.1.2.2 Transparência Fiscal 

 

 

Por fim, a relação entre transparência fiscal e a volatilidade do hiato do produto foi estimada a 

partir da equação: 

 

vol (yt – yt∗)  =  α +  β1 índice transp fiscalt +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t +  εt      (9) 

 

em que, yt representa o log do PIB real trimestral em US$ a preços constantes de 2010, y*t 

representa o PIB real potencial trimestral estimado a partir da aplicação de filtro HP no log do 

PIB real trimestral em série temporal de 2006 a 2012, em razão de os dados da subamostra dos 

países terem sido coletados para os anos 2006, 2008, 2010 e 2012, vol (yt – y*t) representa a 

volatilidade anual do hiato do produto calculada a partir do desvio padrão do hiato do produto 

em frequência trimestral (doravante Volatilidade do Hiato do Produto/PF), índice transp fiscalt 

representa o índice Open Budget Index, OBt representa o Resultado Primário e εt representa o 

termo de erro. Na estimação do PIB real potencial trimestral, a partir da aplicação do filtro HP, 

foi utilizado λ= 1600 como parâmetro para dado trimestral. 

 

O índice de transparência fiscal utilizado foi “Open Budget Index” disponibilizado pela Open 

Budget Survey, ferramenta elaborada pela International Budget Partnership (2017) para avaliar 

o grau de transparência das informações e da participação no processo orçamentário dos países. 
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Open Budget Index é composto por três critérios: (a) grau de transparência e acesso ao público 

de documentos e informações relacionadas ao processo orçamentário envolvendo as fases pré-

orçamentária, orçamento aprovado e relatórios periódicos; (b) oportunidade dada ao público, 

pelo poder executivo, poder legislativo e entidade responsável pela auditoria orçamentária, para 

participar e se envolver no processo orçamentário; e (c) grau de fiscalização ou controle 

exercido pelo poder legislativo e entidade responsável pela auditoria orçamentária ao longo do 

processo e ciclo orçamentários. Periodicamente, cada país responde a um questionário e a ele é 

dada, de forma independente e imparcial, uma nota entre 0 e 100, determinando o grau de 

transparência obtido no respectivo ano. Recomendações são feitas posteriormente, a partir da 

elaboração de um relatório, visando a um eventual aprimoramento no nível de transparência, 

na participação e no controle avaliados em cada país. Até o momento Open Budget Survey já 

realizou avaliações de transparência fiscal para os anos 2006, 2008, 2010, 2012 e 2015. 

 

De forma similar à transparência do Banco Central, a fim de avaliar o efeito do índice de 

transparência fiscal sobre a Volatilidade do Hiato do Produto/PF, as regressões também foram 

estimadas via Pooled OLS. A escolha desse método, pela mesma razão, deve-se à pouca 

variabilidade dos índices de transparência fiscal dos países ao longo da série, a um número de 

observações ainda menor de países desenvolvidos para o teste de transparência fiscal e ao fato 

de a série do índice de transparência fiscal ser reduzida, dado que as avaliações do índice de 

transparência utilizado são realizadas em anos intercalados, como apontado no parágrafo 

anterior. Os testes também foram realizados adicionando um efeito fixo de ano. 
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3.2 Base de Dados  

 

 

3.2.1 Base de Dados: Regressões Políticas Fiscal e Monetária 

 

 

Especificamente para as equações (3), (4), (5) e (6) os dados referentes ao Resultado Primário5 

foram obtidos do Fundo Monetário Internacional (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 

2017) e os dados referentes ao PIB real anual a preços constantes de 2010 em US$ de cada país6 

e aos Juros Reais7 do Banco Mundial (WORLD BANK, 2017). Os Juros Reais representam 

taxas de juros de empréstimo (lending interest rates) divulgadas pelo Banco Mundial em World 

Bank Open Data e calculadas a partir da equação (i - P) / (1 + P), em que i representa a taxa 

nominal de juros de empréstimo (lending interest rate) e P a taxa de inflação medida pelo 

deflator do PIB. Taxas de empréstimo (lending rates) são coletadas pelo Fundo Monetário 

Internacional e representam taxas de juros oferecidas por bancos a clientes residentes. O uso da 

lending rate se justifica pelo fato de representar um indicador que captura condições financeiras 

existentes no mercado (incluindo informações quantitativas como compulsório) e os efeitos da 

política monetária, refletindo o contexto de aumento ou diminuição da liquidez na economia.  

 

As informações foram coletadas para uma amostra de 13 países desenvolvidos e 26 países 

emergentes, apontados no Quadro 1, entre os anos 2001 e 2015 e o critério utilizado para seleção 

dos países foi relevância do PIB e disponibilidade de informações.8 

  

                                                 
5 Resultado Primário tem a seguinte descrição na base de dados do Fundo Monetário Internacional (2017): General 
government primary net lending/borrowing (Percent of GDP): Primary net lending/borrowing is net lending 
(+)/borrowing (–) plus net interest payable/paid (interest expense minus interest revenue). General government 
net lending/borrowing (Percent of GDP): Net lending (+)/ borrowing (–) is calculated as revenue minus total 
expenditure.  
6 Fonte dos dados: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Nome do 
Indicador: GDP (constant 2010 US$). Periodicidade Anual. Período Base: 2010. Código: NY.GDP.MKTP.KD. 
7 Fonte dos dados: International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files using World 
Bank data on the GDP deflator. Nome do Indicador: Real interest rate (%). Código: FR.INR.RINR. Long 
definition: Real interest rate is the lending interest rate adjusted for inflation as measured by the GDP deflator. 
The terms and conditions attached to lending rates differ by country, however, limiting their comparability. 
8 A classificação dos países entre desenvolvidos (advanced economies) e emergentes (emerging market and 
developing economies) seguiu a classificação estabelecida pelo FMI. 
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Países desenvolvidos Países emergentes 

Alemanha África do Sul Hungria 

Austrália Angola Índia 

Canadá Argélia Indonésia 

Coreia do Sul Argentina Malásia 

Espanha Bangladesh México 

Estados Unidos (EUA) Bulgária Nigéria 

França Chile Peru 

Israel China Polônia 

Itália Colômbia Quênia 

Japão Costa Rica Romênia 

Nova Zelândia Croácia Rússia 

República Checa Filipinas Tailândia 

Singapura Guatemala Vietnã 

Quadro 1 – Amostra de países para Regressões Políticas Fiscal e Monetária 
Fonte: Elaboração própria. 

  



34 
 

 

3.2.2 Base de Dados: Regressões Volatilidade 

 

 

Por outro lado, os dados referentes ao PIB real trimestral em US$ a preços constantes de 2010 

para as equações (7) e (9) e os dados da taxa de inflação (Índice de Preços ao Consumidor) 

mensal de cada país para a equação (8) foram obtidos da Thomson Reuters (2017).9 

 

Para as equações (7), (8) e (9), as informações foram coletadas para uma subamostra dos países 

indicados no Quadro 1 e utilizados nas Regressões Políticas Fiscal e Monetária. Para equação 

(7) foi considerada uma subamostra de 8 países desenvolvidos10 e 15 países emergentes e para 

equação (8) uma subamostra de 9 países desenvolvidos e 15 países emergentes, conforme 

indicado no Quadro 2 abaixo. As informações foram coletadas entre o período de 2001 a 2010. 

 

Países desenvolvidos Países emergentes 

Austrália África do Sul Hungria 

Canadá Angola Índia 

Coreia do Sul Bangladesh México 

Estados Unidos (EUA) Bulgária Peru 

Israel Chile Romênia 

Japão China Tailândia 

Nova Zelândia Colômbia  

República Checa Croácia  

Singapura Filipinas  

Quadro 2 – Amostra de países para Regressões Volatilidade - Política Monetária 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, para a equação (9) foram coletadas informações para uma subamostra de 4 países 

desenvolvidos e 14 países emergentes nos anos 2006, 2008, 2010 e 2012, conforme indicado 

no Quadro 3 abaixo. 

 

                                                 
9 PIB real trimestral tem a seguinte descrição na base de dados: GDP, Standardized, Constant Prices, SA, USD, 
2010 prices. Dados da Thompson Reuters obtidos a partir do Banco Mundial, institutos estatísticos e bancos 
centrais dos respectivos países. Taxa de inflação (Índice de Preços ao Consumidor) tem a seguinte descrição na 
base de dados: CPI, % month on month, Standardized, SA, Chg P/P. Price index, seasonally adjusted. Dados 
obtidos a partir de institutos estatísticos dos respectivos países e Thomson Reuters (2017). 
10 Os Estados Unidos não foram incluídos na equação (7) em razão da sua forma de computar o PIB trimestral, 
distinta da dos demais países. 
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Países desenvolvidos Países emergentes 

Coreia do Sul Angola Índia 

França África do Sul México 

Nova Zelândia Argentina Peru 

República Checa Bangladesh Polônia 
 Bulgária Romênia 
 Colômbia Rússia 

 Filipinas Vietnã 

Quadro 3 – Amostra de países para Regressão Volatilidade - Política Fiscal 
Fonte: Elaboração própria. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A seguir são apresentados os resultados para os testes de Regressões Políticas Fiscal e 

Monetária e Regressões Volatilidade. 

 

 

4.1 Regressões Políticas Fiscal e Monetária 

 

 

Inicialmente foi realizado um teste com as variáveis independentes defasadas no tempo, a partir 

das equações (3) e (5): 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂t =  α +  β1 (yt−1 – yt−1∗ )  + εt      (3) 

 

rt  −  rt∗  =  α +  β1 (yt−1– yt−1∗ )  +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t−1  + εt      (5) 

 

O intuito da especificação adotada foi avaliar a existência de causalidade entre a variação do 

produto e os instrumentos de estabilização. Os resultados com Hiato do Produto defasado no 

tempo (t-1) em relação ao Resultado Primário e com Hiato do Produto e Resultado Primário 

defasados no tempo (t-1) em relação ao Hiato de Juros, no entanto, não apresentaram resultados 

satisfatórios, tanto para países desenvolvidos quanto para países emergentes, a partir de ambos 

os lambdas, como indicado nas Tabelas 1 a 4 abaixo. Este resultado sugere não existir 

necessariamente uma relação causal entre os dados coletados das variáveis dependentes e 

independentes, como também apontou IMF (2015) em seus resultados para a política fiscal. 

Como sugere IMF (2015), existiria uma circularidade dos efeitos entre as variáveis, na medida 

em que o Resultado Primário impacta o Hiato do Produto e o Hiato do Produto impacta o 

Resultado Primário. A circularidade dos efeitos entre as variáveis ocorreria, da mesma forma, 

entre Hiato de Juros e Hiato do Produto.  
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Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Resultado Primário Resultado Primário 
(1) (2) (1) (2) 

Hiato Produto def. 0,1866 0,1124 0,0939 0,0976 

 (0,1478) (0,1513) (0,1439) (0,1752) 

Constante -0,6101*** 0,0577 -0,6147*** 0,1871 

 (0,0029) (0,7159) (0,0014) (0,6713) 

Observações 182 182 182 182 

R² 0,0101 0,4488 0,0059 0,4503 

Número de países 13 13 13 13 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,231  0,526  

Tabela 1 – Política Fiscal – Países Desenvolvidos com defasagem 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

 

Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Resultado Primário Resultado Primário 
(1) (2) (1) (2) 

Hiato Produto def. -0,1791 -0,1700 -0,0842 -0,0984 

 (0,1357) (0,1285) (0,0747) (0,0646) 

Constante -0,1405*** -0,1802 -0,1328*** -0,4075 

 (0,0001) (0,4277) (0,0070) (0,4107) 

Observações 364 364 364 364 

R² 0,0146 0,3197 0,0080 0,3183 

Número de países 26 26 26 26 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,199  0,270  

Tabela 2 – Política Fiscal – Países Emergentes com defasagem 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Hiato Juros Hiato Juros 
(1) (2) (1) (2) 

Resultado Primário def. 0,0192 0,0190 0,0078 0,0329 

 (0,0215) (0,0302) (0,0297) (0,0436) 

Hiato Produto def.  0,0320 0,0411 0,1016 0,1457 

 (0,0810) (0,0954) (0,0782) (0,0905) 

Constante 0,0080 0,1518 -0,0075 0,2871 

 (0,0109) (0,2520) (0,0159) (0,2690) 

Observações 182 182 182 182 

R² 0,0052 0,1005 0,0292 0,1203 

Número de países 13 13 13 13 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,540  0,360  

Tabela 3 – Política Monetária – Países Desenvolvidos com defasagem 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

 

Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Hiato Juros Hiato Juros 
(1) (2) (1) (2) 

Resultado Primário def. 0,1459 -0,0011 0,0507 -0,0809 

 (0,2597) (0,3251) (0,2550) (0,3495) 

Hiato Produto def.  -0,3113 -0,7614** -0,2778 -0,5242 

 (0,3142) (0,3658) (0,2583) (0,3281) 

Constante -0,1027*** -0,3742 -0,1830*** -0,6343 

 (0,0108) (0,6905) (0,0301) (1,4245) 

Observações 364 364 364 364 

R² 0,0201 0,2174 0,0249 0,1902 

Número de países 26 26 26 26 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,475  0,447  

Tabela 4 – Política Monetária – Países Emergentes com defasagem 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Os resultados com as variáveis independentes não defasadas no tempo (t-1), diferentemente, 

apresentaram resultados satisfatórios, a partir das equações (4) e (6), como apontado ao longo 

do texto desta seção 4. Importante notar que todos os resultados para as Regressões Políticas 

Fiscal e Monetária indicados doravante basearam-se nas equações (4) e (6): 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂t =  α +  β1 (yt –  yt∗)  + εt      (4) 

 

rt  −  rt∗ =  α +  β1 (yt– yt∗)  +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t  +  εt       (6) 

 

A análise de todos os países desenvolvidos e emergentes separadamente obteve resultados 

significantes para a política fiscal, como apontado nas Tabelas 5 e 6. Observaram-se 

coeficientes positivos, evidenciando que a política fiscal atuou de forma anticíclica. Os 

coeficientes foram maiores para países desenvolvidos, em linha com IMF (2015), reforçando 

que, de forma geral, a política fiscal contribui de forma mais robusta com a estabilização dos 

países desenvolvidos, em comparação com países emergentes. A variação de 1% no Hiato do 

Produto representou uma variação de 0,8865 pontos percentuais e 0,2887 pontos percentuais 

no Resultado Primário dos países desenvolvidos e emergentes, respectivamente, para um λ= 

6,25. Isso representa que, na média, países desenvolvidos responderiam de forma anticíclica, 

através da ferramenta fiscal, a quase 90% da alteração do Hiato do Produto.  
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Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Resultado Primário Resultado Primário 
(1) (2) (1) (2) 

Hiato do Produto 0,8865*** 0,5833** 0,5308*** 0,3792* 

 (0,1253) (0,2148) (0,1233) (0,1791) 

Constante -0,5133*** 0,6457 -0,5133*** 1,2113 

 (0,0000) (0,7181) (0,0000) (0,7399) 

Observações 195 195 195 195 

R² 0,2218 0,4779 0,1819 0,4830 

Número de países 13 13 13 13 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,0000  0,0010  

Tabela 5 – Política Fiscal: Todos Países Desenvolvidos 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

 

Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Resultado Primário Resultado Primário 
(1) (2) (1) (2) 

Hiato do Produto 0,2887*** 0,0619 0,1953*** 0,0452 

 (0,0980) (0,0796) (0,0664) (0,0537) 

Constante -0,0985*** 0,4107 -0,0985*** 0,4937 

 (0,0000) (0,4455) (0,0000) (0,4131) 

Observações 390 390 390 390 

R² 0,0371 0,3029 0,0435 0,3034 

Número de países 26 26 26 26 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,0068  0,0069  

Tabela 6 – Política Fiscal: Todos Países Emergentes 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

Uma possível justificativa para o menor coeficiente de estabilização dos países emergentes é 

que a política fiscal nesses países tenderia a ser procíclica (como corroboram Gavin e Perotti 

(1997), Talvi e Végh (2000) e Lane (2003)), particularmente em períodos de expansão (como 

sugere IMF (2015)), e discricionária, gerando assimetrias ao longo do ciclo econômico e 
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resultando em menores coeficientes.11 Possíveis razões que justificariam a prociclicidade da 

política fiscal em países emergentes estariam no aumento dos gastos e na má alocação das 

receitas fiscais em períodos de prosperidade fiscal, fruto da competição e pressão política 

interna sobre os recursos (voracity effect) e na restrição à captação de recursos no mercado 

internacional em períodos de necessidade (borrowing constrains), levantando dúvidas quanto 

à capacidade de gerir eventual déficit fiscal. Países emergentes com déficits significativos 

tenderiam, de forma geral, a responder de forma procíclica a choques. Além disso, governos 

locais de países emergentes seriam, potencialmente, capazes de acentuar a falta de 

sustentabilidade fiscal dos países emergentes ao implementarem, a partir de pressão política 

interna, políticas fiscais expansionistas, na certeza de que os governos centrais os socorrerão, 

uma vez solicitado seu auxílio (GAVIN; PEROTTI, 1997). Nesse cenário, a condução da 

política fiscal a partir de um arcabouço institucional formal auxiliaria a isolá-la de pressões 

políticas responsáveis pela prociclicidade (LANE, 2003). 

 

Outra possível justificativa para os coeficientes de estabilização fiscal dos países desenvolvidos 

e emergentes, apontados acima, se deve ao fato de países desenvolvidos possuírem, de forma 

geral, maior disciplina e sustentabilidade fiscal, ao passo que países emergentes teriam maior 

dificuldade em controlar o orçamento, resultando em um menor controle sobre a ferramenta 

fiscal. Os resultados também foram significantes para países desenvolvidos ao adicionar o 

efeito fixo para ano, evidenciando a robustez da estabilização fiscal nestes países, controlados 

os efeitos idiossincráticos dos respectivos anos. A análise de todos os países desenvolvidos e 

emergentes separadamente, ao contrário, não obteve resultados significantes para a política 

monetária, como indicado nas Tabelas 7 e 8.  

  

                                                 
11 A título ilustrativo, do total de 13 países desenvolvidos, todos apresentaram uma linha de tendência positiva 
para a relação entre Hiato do Produto e Resultado Primário e, dos 26 países emergentes, 19 apresentaram uma 
linha de tendência positiva para a relação entre Hiato do Produto e Resultado Primário, levando em conta λ= 100. 
Os gráficos 1 a 4 do Apêndice A mostram as linhas de tendência para a relação entre Hiato do Produto e Resultado 
Primário de países desenvolvidos e emergentes para λ= 6,25 e λ= 100. 
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Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Hiato Juros Hiato Juros 
(1) (2) (1) (2) 

Resultado Primário -0,0008 0,0066 -0,0261 -0,0128 

 (0,0278) (0,0340) (0,0553) (0,0576) 

Hiato do Produto 0,0334 -0,0406 0,0686 0,0708 

 (0,0451) (0,0708) (0,0545) (0,1007) 

Constante -0,0004 0,0493 -0,0134 0,2185 

 (0,0143) (0,1853) (0,0284) (0,3672) 

Observações 195 195 195 195 

R² 0,0017 0,0966 0,0098 0,0904 

Número de países 13 13 13 13 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,762  0,430  

Tabela 7 – Política Monetária – Todos Países Desenvolvidos 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Hiato Juros Hiato Juros 
(1) (2) (1) (2) 

Resultado Primário -0,1811*** -0,1258 -0,2515** -0,1882* 

 (0,0649) (0,0768) (0,1151) (0,1080) 

Hiato do Produto -0,0655 0,0424 -0,1902 -0,1600 

 (0,1794) (0,1910) (0,1420) (0,2088) 

Constante -0,0178*** 1,3638** -0,0248** 2,9820*** 

 (0,0064) (0,6440) (0,0113) (0,8912) 

Observações 390 390 390 390 

R² 0,0147 0,1545 0,0365 0,1541 

Número de países 26 26 26 26 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,0174  0,0008  

Tabela 8 – Política Monetária – Todos Países Emergentes 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

Isso não implica, necessariamente, na inexistência de relevância do poder de estabilização da 

política monetária. Uma possível explicação para a não significância dos resultados está na 

existência de uma assimetria entre as posturas de política monetária dos países da amostra, 

alguns atuando de forma procíclica, outros de forma anticíclica ao longo do ciclo econômico.12 

Possíveis razões para a postura procíclica da política monetária em países emergentes 

resultariam do aumento da taxa de juros do Banco Central em momentos de contração da 

atividade econômica no sentido de apreciar a taxa de câmbio (sob regime de câmbio flexível) e 

defender sua moeda, ainda que o aumento da taxa de juros resulte apenas na apreciação da 

moeda até certo ponto (além desse ponto, o aumento das taxas de juros depreciariam a taxa de 

câmbio), ou mesmo com o intuito de demonstrar pretensa “credibilidade” em períodos de 

adversidade (HNATKOVSKA; LAHIRI; VEGH, 2013). 

 

                                                 
12 A linha de tendência, a partir de dados do Hiato de Produto e Hiato de Juros de cada um dos países desenvolvidos 
e emergentes, sugere que, dos 13 países desenvolvidos, 7 apresentaram uma inclinação positiva, significando uma 
tendência de estabilização, e, dos 26 países emergentes, 9 países apresentaram uma inclinação positiva da linha de 
tendência. Tal fato resultou em uma linha de tendência para a relação entre Hiato de Produto e Hiato de Juros 
ligeiramente positiva para os países desenvolvidos e ligeiramente negativa para os países emergentes da amostra, 
como indicado nos Gráficos 5 a 8 do Apêndice B. 
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Na ausência de credibilidade, a adoção de políticas monetárias expansionistas temporárias em 

países emergentes poderia ser interpretada como a adoção de uma política expansionista 

duradoura, afetando negativamente a confiança dos investidores e aumentando o prêmio de 

risco exigido por eles (LANE, 2003). A credibilidade representa, portanto, um importante fator 

para que países emergentes consigam implementar uma política monetária estabilizadora em 

períodos de adversidade.  

 

Na tentativa de isolar os efeitos de eventual assimetria entre as posturas de política monetária 

dos países da amostra, foi avaliado o coeficiente de estabilização do grupo de 7 países 

desenvolvidos13 e do grupo de 9 países emergentes14 que apresentaram inclinação positiva da 

linha de tendência. 

 

Como é possível observar na Tabela 9, o grupo de 7 países desenvolvidos apresentou um 

coeficiente positivo e significante para a relação entre Hiato de Produto e Hiato de Juros, sendo 

que para λ= 100, ao adicionar o efeito fixo para ano, o resultado mostrou-se ainda maior, 

sinalizando uma postura de política monetária anticíclica desse grupo de países. 

  

                                                 
13 Foram avaliados para λ= 6,25: Estados Unidos, Alemanha, Itália, Austrália, Coreia do Sul, Japão e Israel e para 
λ= 100: Estados Unidos, Alemanha, Itália, Austrália, Coreia do Sul, Espanha e Nova Zelândia. A substituição dos 
dois últimos países resultou da diferença de inclinação da linha de tendência para os respectivos lambdas. 
14 Foram avaliados os seguintes países: México, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, Polônia, Bangladesh, Quênia 
e Nigéria. Dos países testados, apenas Bangladesh apresentou inclinação negativa considerável da linha de 
tendência para relação entre Hiato de Produto e Resultado Primário. 
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 Grupo A Grupo B 

Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Hiato Juros Hiato Juros 
(1) (2) (1) (2) 

Resultado Primário 0,0418 0,0309 -0,0197 -0,0622 

 (0,0386) (0,0317) (0,0592) (0,0675) 

Hiato do Produto 0,1704*** -0,0953 0,1984*** 0,2548*** 

 (0,0359) (0,1284) (0,0365) (0,0670) 

Constante 0,0398 0,1446 -0,0057 0,6469 

 (0,0368) (0,2394) (0,0171) (0,4170) 

Observações 105 105 105 105 

R² 0,0866 0,2685 0,0956 0,2378 

Número de países 7 7 7 7 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,00659  0,00296  

Tabela 9 – Política Monetária – Grupo de 7 Países Desenvolvidos 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Grupo A: EUA, Alemanha, Itália, Austrália, Coréia do Sul, Japão e Israel. 
Grupo B: EUA, Alemanha, Itália, Espanha, Coréia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. 

 

Os resultados do grupo de 7 países desenvolvidos para política fiscal mantiveram-se próximos 

dos resultados obtidos originalmente quando analisados todos os países desenvolvidos: 0,8980 

e 0,5034, quando adicionado efeito fixo para ano (λ= 6,25) e 0,4670 (λ= 100), como indicado 

na Tabela 10, contra 0,8865 e 0,5833 quando adicionado efeito fixo para ano (λ= 6,25) e 0,5308 

(λ= 100), como indicado na Tabela 5, respectivamente, o que ressalta a consistência da política 

fiscal como ferramenta de estabilização. Os coeficientes de estabilização da política fiscal 

foram superiores aos da política monetária para o grupo de 7 países desenvolvidos.  
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 Grupo A Grupo B 

Variáveis 

λ= 6,25 λ= 100 

Resultado Primário Resultado Primário 
(1) (2) (1) (2) 

Hiato do Produto 0,8980*** 0,5034** 0,4670* 0,3478 

 (0,2188) (0,1992) (0,1968) (0,2471) 

Constante -0,9524*** 0,2810 -0,2883*** 2,4317* 

 (0,0000) (0,8399) (0,0000) (1,0673) 

Observações 105 105 105 105 

R² 0,2567 0,5200 0,0957 0,5733 

Número de países 7 7 7 7 

País EF SIM SIM SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,00632  0,0553  

Tabela 10 – Política Fiscal – Grupo de 7 Países Desenvolvidos 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Grupo A: EUA, Alemanha, Itália, Austrália, Coreia do Sul, Japão e Israel. 
Grupo B: EUA, Alemanha, Itália, Austrália, Coreia do Sul, Espanha e Nova Zelândia. 

 

Uma possível explicação para a relevância do poder de estabilização fiscal do grupo de 7 países 

desenvolvidos frente à estabilização monetária seria o fato de estabilizadores automáticos, 

correlacionados ao tamanho relativo dos gastos públicos, representarem uma importante 

parcela da estabilização fiscal em países desenvolvidos (aproximadamente 2/3 como sugere 

IMF (2015)).  

 

Os resultados para o grupo de 9 países emergentes, apresentados nas Tabelas 11 e 12 abaixo, 

também apresentaram coeficientes positivos e significantes, destacando-se o aumento do 

coeficiente da política monetária quando adicionado o efeito fixo para ano (λ= 6,25). O 

Resultado Primário, como variável de controle, apresentou um coeficiente negativo reforçando 

a atuação anticíclica da política monetária. Isso se dá em razão de um eventual aumento nos 

gastos do governo implicar o aumento da taxa de juros real.   
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Política Fiscal 
λ= 6,25 

 Política Monetária 
λ= 6,25 

 Resultado Primário   Hiato Juros 
Variáveis (1) (2)  Variáveis (1) (2) 

Hiato do Produto 0,2788* 0,1091  Hiato do Produto 0,5323** 0,5555* 

 (0,1385) (0,1102)   (0,2245) (0,2537) 

    Resultado Primário -0,1820*** -0,0892 

     (0,0426) (0,0747) 

Constante 0,0767*** -0,3948  Constante 0,0140*** 1,7135* 

 (0,0000) (0,5353)   (0,0033) (0,8676) 

Observações 135 135  Observações 135 135 

R² 0,0621 0,4948  R² 0,0391 0,2093 

Número de países 9 9  Número de países 9 9 

País EF SIM SIM  País EF SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM  Ano EF NÃO SIM 

Teste F 0,0789   Teste F 0,00386  

Tabela 11 – Políticas Fiscal e Monetária – Grupo de 9 Países Emergentes λ= 6,25 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Grupo A: México, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, Polônia, Bangladesh, Quênia e Nigéria. 

 
Política Fiscal 

λ= 100 
 Política Monetária 

λ= 100 
 Resultado Primário   Hiato Juros 
Variáveis (1) (2)  Variáveis (1) (2) 

Hiato do Produto 0,2636** 0,1436*  Hiato do Produto 0,3868*** 0,3397** 

 (0,1063) (0,0769)   (0,0821) (0,1302) 

    Resultado Primário -0,4004* -0,1383 

     (0,1742) (0,1819) 

Constante 0,0767*** -0,3919  Constante 0,0307* 5,3039*** 

 (0,0000) (0,4854)   (0,0134) (1,5786) 

Observações 135 135  Observações 135 135 

R² 0,1017 0,5084  R² 0,0367 0,2337 

Número de países 9 9  Número de países 9 9 

País EF SIM SIM  País EF SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM  Ano EF NÃO SIM 

Teste F 0,0381   Teste F 0,0000  

Tabela 12 – Políticas Fiscal e Monetária – Grupo de 9 Países Emergentes λ= 100 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Grupo A: México, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, Polônia, Bangladesh, Quênia e Nigéria. 
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Para política fiscal, os resultados permaneceram próximos dos obtidos originalmente para todos 

os países emergentes. Além disso, quando comparada ao grupo dos 7 países desenvolvidos, a 

diferença do poder de estabilização fiscal também permaneceu próxima aos resultados obtidos 

originalmente entre todos países emergentes e todos os países desenvolvidos: 0,2788 (grupo de 

9 países emergentes) contra 0,8980 (grupo de 7 países desenvolvidos) e 0,2887 (todos países 

emergentes) contra 0,8865 (todos países desenvolvidos) para λ= 6,25; e 0,2636 (grupo de 9 

países emergentes) contra 0,4670 (grupo de 7 países desenvolvidos) e 0,1953 (todos países 

emergentes) contra 0,5308 (todos países desenvolvidos) para λ= 100, como indicam as Tabelas 

5, 6, 10, 11 e 12.  

 

O resultado reforça a superioridade do uso da ferramenta fiscal por países desenvolvidos na 

estabilização do Hiato do Produto, sugerindo uma maior contribuição dos estabilizadores 

automáticos na estabilização para o grupo de 7 países desenvolvidos. Isso, possivelmente, se 

dá em razão de a contribuição dos estabilizadores automáticos estar fortemente relacionada a 

programas sociais desenvolvidos, gastos públicos relevantes e sistemas de tributação 

progressiva (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2015). Como aponta Lane (2003), 

países emergentes, de forma geral, não disporiam de sistemas de tributação de renda e 

programas sociais como os dos países desenvolvidos, fazendo com que a utilização dos 

estabilizadores automáticos, como instrumento de estabilização fiscal, não seja tão eficaz. Além 

disso, dado que o crescimento do PIB depende da implementação de novas tecnologias e de 

acúmulo de capital, de forma consistente ao longo do tempo, um relaxamento da política fiscal, 

em países emergentes, baseado em perspectivas excessivamente otimistas de crescimento 

tenderia a retroceder posteriormente, fazendo com que a postura fiscal retorne ao patamar 

original (LANE, 2003). 

 

Os menores coeficientes de estabilização fiscal de países emergentes, por sua vez, sugeririam, 

como apontado anteriormente, uma postura procíclica da política fiscal nesses países, como 

reforçam Gavin e Perotti (1997). Além disso, países emergentes tenderiam a demonstrar certa 

inabilidade em gerar superávit fiscal em períodos de expansão, dificultando a implementação 

de respostas anticíclicas em períodos de adversidade. Nesse cenário, a reestruturação de 

instituições e mecanismos do aparelhamento fiscal, bem como a adoção de políticas fiscais a 

partir de um arcabouço institucional transparente seriam necessários para garantir uma menor 

dependência de captação de recursos no mercado internacional e o uso de eventuais superávits 

fiscais em períodos de adversidade (TALVI; VÉGH, 2000). 
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O mesmo resultado não foi observado, no entanto, para a política monetária. Inicialmente, a 

comparação entre os coeficientes das políticas fiscal e monetária revelou um maior poder de 

estabilização da política monetária para o grupo de 9 países emergentes (Tabelas 11 e 12). Além 

disso, observou-se um coeficiente de estabilização da política monetária para o grupo de 9 

países emergentes superior ao do grupo de 7 países desenvolvidos: 0,5323 contra 0,1704 

respectivamente, para λ= 6,25; e 0,3397 (adicionado efeito fixo) contra 0,2548 (adicionado 

efeito fixo) respectivamente, para λ=100 (Tabelas 9, 11, 12).  

 

Uma possível explicação para a proeminência da política monetária neste grupo de países 

emergentes seria a consistência de sua utilização como ferramenta de estabilização por países 

como Colômbia, Polônia e Bangladesh, como sugerem os Gráficos 9 a 14, no Apêndice C. A 

adoção de fundamentos macroeconômicos mais robustos, a abertura do mercado ao comércio e 

ao fluxo de capital, o desenvolvimento do mercado financeiro doméstico (representado por uma 

maior parcela de endividamento em moeda local e, consequentemente, pela redução de riscos 

de fuga de capital e descasamentos de moeda e prazo), a existência de reservas cambiais para 

cobrir dívidas externas de curto prazo e uma maior credibilidade (representada por instituições 

e políticas econômicas consistentes) representariam atributos que favoreceriam países 

emergentes a implementarem políticas monetárias anticíclicas (COULIBALY, 2012; 

CALDERÓN; DUNCAN; SCHMIDT-HEBBEL, 2003). Além disso, na medida em que a 

ferramenta monetária representa um instrumento de estabilização, relativamente, mais simples 

e ágil de ser implementado se comparado à política fiscal, em razão de o Banco Central, de 

forma geral, possuir maior autonomia e independência para atuar e ser capaz de responder de 

forma mais rápida e tempestiva às flutuações, países emergentes, ao responder à variação do 

hiato do produto com o hiato de juros de forma consistente e anticíclica, conseguiriam 

resultados superiores à estabilização fiscal e até mesmo à estabilização monetária de países 

desenvolvidos. Como reforça Coulibaly (2012), países emergentes, ao implementar reformas 

financeiras e ao reduzir suas vulnerabilidades, criariam condições favoráveis para adotar 

políticas monetárias anticíclicas como os países desenvolvidos. Por outro lado, a estabilização 

fiscal de países emergentes tenderia a ser dificultada em razão da menor contribuição de 

estabilizadores automáticos e também da necessidade de um maior compromisso com a 

sustentabilidade fiscal. Assim, ao enfrentar dificuldade em estabilizar a atividade econômica 

por meio de instrumentos fiscais, o grupo de 9 países emergentes recorreria, potencialmente, 

de forma mais contundente à política monetária como instrumento de estabilização. 
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De outro lado, dentre o grupo de 7 países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha e Itália 

também apresentaram resultados favoráveis na estabilização da política monetária, assim como 

uma menor variabilidade do Hiato de Juros, como sugerem os gráficos 15 a 20, no Apêndice 

C. 

 

Como apontado anteriormente, em períodos de choque inflacionário a taxa de juros ex post 

pode seguir uma direção inversa à taxa de juros ex ante convergindo posteriormente. No sentido 

de minimizar o efeito da variabilidade da taxa de juros ex post, foi realizado um último teste 

com países desenvolvidos e emergentes15 que apresentaram menor variabilidade do Hiato de 

Juros dentre os que apresentaram linha de tendência positiva para a relação entre Hiato de Juros 

e Hiato de Produto. Os países incluídos no teste foram Estados Unidos, Alemanha, Itália, Coreia 

do Sul, Colômbia, México, Polônia e Bangladesh. 

 
Política Fiscal 

λ= 6,25 
 Política Monetária 

λ= 6,25 
 Resultado Primário   Hiato Juros 
Variáveis (1) (2)  Variáveis (1) (2) 

Hiato do Produto 0,6654*** 0,4271  Hiato do Produto 0,1992*** 0,1958 

 (0,1867) (0,2433)   (0,0560) (0,1048) 

    Resultado Primário 0,0592** 0,0310 

     (0,0180) (0,0345) 

Constante -0,3773*** 0,3622  Constante 0,0223** 0,9509** 

 (0,0000) (0,7640)   (0,0068) (0,2822) 

Observações 120 120  Observações 120 120 

R² 0,2169 0,4167  R² 0,0815 0,4294 

Número de países 8 8  Número de países 8 8 

País EF SIM SIM  País EF SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM  Ano EF NÃO SIM 

Teste F 0,00918   Teste F 0,0055  

Tabela 13 – Políticas Fiscal e Monetária –  λ= 6,25 - EUA, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, México, 
Colômbia, Polônia e Bangladesh 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.  

                                                 
15 Os países desenvolvidos e emergentes deste teste fazem parte do grupo de 7 países desenvolvidos e do grupo de 
9 países emergentes dos testes realizados anteriormente.   
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Política Fiscal 
λ= 100 

 Política Monetária 
λ= 100 

 Resultado Primário   Hiato Juros 
Variáveis (1) (2)  Variáveis (1) (2) 

Hiato do Produto 0,4103** 0,2110  Hiato do Produto 0,3331** 0,4451** 

 (0,1482) (0,1920)   (0,1115) (0,1765) 

    Resultado Primário -0,0242 -0,0492 

     (0,0773) (0,0630) 

Constante -0,3773*** 0,5930  Constante -0,0091 2,0080*** 

 (0,0000) (0,8349)   (0,0292) (0,5324) 

Observações 120 120  Observações 120 120 

R² 0,1482 0,4043  R² 0,1146 0,4707 

Número de países 8 8  Número de países 8 8 

País EF SIM SIM  País EF SIM SIM 

Ano EF NÃO SIM  Ano EF NÃO SIM 

Teste F 0,0277   Teste F 0,0149  

Tabela 14 – Políticas Fiscal e Monetária – λ= 100 - EUA, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, México, 
Colômbia, Polônia e Bangladesh 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017 e INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

Como é possível observar nas Tabelas 13 e 14 acima, os resultados foram positivos e 

significantes, evidenciando uma postura fiscal e monetária anticíclica para esse grupo de países. 

O coeficiente da política fiscal se manteve superior ao da política monetária, sendo que para λ= 

100 a diferença entre os coeficientes da política fiscal e monetária foi menor e, quando 

adicionado efeito fixo para ano, o coeficiente da política monetária aumentou para 0,4451. 

Apesar de pequeno, o coeficiente de Resultado Primário, como variável de controle, para λ= 

6,25, apresentou sinal positivo e procíclico, possivelmente em razão da tendência procíclica dos 

países emergentes presentes na amostra.  

 

Ao testar países desenvolvidos e emergentes com menor variabilidade de Hiato de Juros, ainda 

assim não foi observado um aumento significativo dos coeficientes da política monetária. Além 

disso, com exceção do grupo de 9 países emergentes, os resultados ao longo deste trabalho não 

evidenciaram uma proeminência dos coeficientes de estabilização monetária em relação aos 

coeficientes de estabilização fiscal, inclusive em testes realizados com países desenvolvidos.  

 

Uma possível explicação seria a maior estabilidade dos juros ao longo da série nos países 

desenvolvidos evidenciada pelo menor desvio padrão dos Juros Real e do Hiato de Juros de 
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todos países desenvolvidos da amostra comparado ao desvio padrão do Resultado Primário, 

como indicado na Tabela 15 abaixo (a tabela apresenta os desvios padrão dos juros neutro 

tendência, Hiato de Juros, Juros Real, Resultado Primário, PIB Potencial e log do PIB a partir 

dos resultados de todos os 13 países desenvolvidos e 26 países emergentes da amostra ao longo 

da série). O mesmo não ocorreu com países emergentes, que apresentaram desvios padrão do 

Hiato de Juros e dos Juros Real superiores ao Resultado Primário. Além disso, taxas de juros 

refletem preferências específicas do Banco Central para a estabilização da inflação e do 

produto, perseguindo, inclusive, a estabilização da própria taxa de juros (a estabilização seria 

justificada dado o receio da perda de credibilidade em razão de excessivas alterações da política 

monetária e a necessidade de construção de um consenso no sentido de apoiar uma eventual 

alteração da política monetária) (CLARIDA; GALÍ; GERTLER, 1997). Isso implica que 

alterações na taxa de juros não responderiam única e necessariamente à alteração do hiato do 

produto, fazendo, possivelmente, com que a estabilização monetária, de forma geral, 

apresentasse coeficientes menores que os da política fiscal.  

 

Outra possível razão seria uma alteração na relação entre o hiato do produto e a inflação. 

Expectativas inflacionárias mais estáveis (resultado do aumento da credibilidade da política 

monetária ao longo das últimas duas ou três décadas) explicaria o fato de um grande hiato do 

produto resultar em uma inflação menor, porém mais estável, o que, possivelmente, refletiria 

taxas de juros mais estáveis (BLANCHARD; DELL'ARICCIA; MAURO, 2013). Além disso, 

países desenvolvidos ao implementarem uma estabilização fiscal consistente criariam 

condições favoráveis para a atuação da autoridade monetária (redução da volatilidade 

macroeconômica e aumento do crescimento do PIB real no médio prazo por exemplo), 

demandando assim, de forma geral, ao contrário de países emergentes, respostas do Banco 

Central menos contundentes. 

 

Nessa linha, Bancos Centrais, especialmente em países desenvolvidos, realizariam, de forma 

geral, ajustes pontuais nas taxas de juros e perseguiriam a estabilização de forma menos direta 

e reativa à variação do hiato do produto, seja em razão de evitar maiores flutuações do hiato do 

produto a partir de ações excessivamente reativas às flutuações do hiato do produto, seja em 

razão da adoção de medidas voltadas ao controle da inflação (MISHKIN, 2002). 

  

A magnitude das respostas e do impacto da alteração da taxa de juros sobre o hiato do produto 

também seria diferente entre países, dadas as características particulares da economia de cada 
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país, em especial a sensibilidade da inflação à demanda agregada (Curva de Phillips), a 

sensibilidade da demanda agregada à taxa de juros (Curva IS) e as preferências do Banco 

Central (função perda do Banco Central). Além disso, ressalta-se a participação de países da 

união europeia, como Alemanha e Itália, na amostra, sujeitos à política monetária (e 

influenciados pela taxa de juros) estabelecida pelo Banco Central Europeu, cujo principal 

objetivo é a estabilidade de preços, ao contrário do Federal Reserve, que, além da estabilidade 

de preços, também persegue a sustentabilidade do pleno emprego (duplo mandato). 

 

Os pontos acima explicariam, em parte, a razão de os coeficientes de estabilização da política 

monetária do grupo de 7 países desenvolvidos não serem tão expressivos quando comparados 

aos da política fiscal, como indicado nas Tabelas 9 e 10. A política fiscal, por outro lado, 

especialmente em países desenvolvidos, contaria com a contribuição de estabilizadores 

automáticos fortemente correlacionados com o tamanho relativo dos gastos públicos, tendo 

como proxy o gasto público percentual do PIB, como sugere IMF (2015). Além disso, períodos 

de adversidade, como a crise de 2008, evidenciariam a importância de países terem “espaço” 

para adotar uma política fiscal expansionista, seja em razão de as taxas de curto prazo 

alcançarem seu limite inferior “zero bound” seja em razão de medidas de flexibilização 

monetária não convencionais como credit and quantitavie easing atingirem seu limite de 

influência na estabilização da atividade econômica. Países com altos déficits, ao emergir uma 

crise, ou que tenham adotado posturas procíclicas em períodos de boom econômico, tenderiam 

a limitar o uso da política fiscal como instrumento de estabilização em períodos de adversidade 

(BLANCHARD; DELL'ARICCIA; MAURO, 2010).  

 

Importante ressaltar a interação existente entre as políticas fiscal e monetária e a influência da 

resposta de uma política econômica sobre a outra, particularmente a partir da velocidade e 

efetividade implementada na consolidação fiscal (redução do déficit fiscal). Na medida em que 

a implementação de medidas visando à diminuição do risco de endividamento pode inibir o 

crescimento econômico no curto prazo, um possível cenário, em resposta às medidas fiscais 

adotadas, seria a adoção de políticas monetárias acomodativas, no sentido de incentivar o 

crescimento da atividade econômica (CAGLIARINI; KENT; STEVENS, 2010). Por outro lado, 

o excessivo endividamento poderia levar governos a pressionar Bancos Centrais a reduzir o 

custo de endividamento (ao protelar ajustes nas taxas de juros por exemplo), resultando, assim, 

em um cenário de dominância fiscal (BLANCHARD; DELL'ARICCIA; MAURO, 2013). Há 

ainda a possibilidade de a estabilização fiscal não ser uma prioridade em determinados países, 



54 
 

 

particularmente emergentes, dada não só a premência na redução do endividamento, mas 

também a necessidade do aprimoramento da infraestrutura básica no sentido de incrementar o 

crescimento econômico (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2015).  

 

Vale ainda notar, das informações da Tabela 15 abaixo, que os desvios padrão de Juros Real e 

Hiato de Juros dos países emergentes foram superiores aos dos países desenvolvidos, 

diferentemente do desvio padrão do Resultado Primário, que manteve valores próximos para 

os dois grupos de países. Isso contribui para explicar os resultados favoráveis da estabilização 

alcançada pela política monetária do grupo de 9 países emergentes frente ao resultado da 

estabilização monetária do grupo de 7 países desenvolvidos (Tabelas 9, 11 e 12). 

 
Todos países 
desenvolvidos 

(desvio padrão) 
λ=6,25 λ=100  

Todos países 
desenvolvidos 

(desvio padrão) 
 

Juros Neutro 
(Tendência) 1,5438 1,4081  Juros Real 1,9545 

Hiato de Juros 1,0577 1,2471  Resultado Primário 3,4849 
 

Todos países 
emergentes (desvio 

padrão) 
λ=6,25 λ=100  

Todos países 
emergentes (desvio 

padrão) 
 

Juros Neutro 
Tendência 4,9395 4,3205  Juros Real 7,1137 

Hiato de Juros 4,5743 5,3052  Resultado Primário 3,3234 
 

Todos países 
desenvolvidos 

(desvio padrão) 
λ=6,25 λ=100  

Todos países 
desenvolvidos 

(desvio padrão) 
 

PIB Potencial 1,3880 1,3879  Log PIB 1,3881 
Hiato do Produto 1,3140 1,9877  Resultado Primário 3,4849 

 
Todos países 

emergentes (desvio 
padrão) 

λ=6,25 λ=100  
Todos países 

emergentes (desvio 
padrão) 

 

PIB Potencial 1,2407 1,2404  Log PIB 1,2410 
Hiato do Produto 1,9051 3,0500  Resultado Primário 3,3234 

Tabela 15 – Desvio Padrão: Juros Neutro (Tendência), Hiato de Juros, Juros Real, Resultado Primário, 
PIB Potencial e Log PIB. Todos Países Desenvolvidos e Todos Países Emergentes 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Particularmente quanto à diferença dos resultados usando λ= 6,25 e λ= 100, os resultados para 

a política fiscal tenderam a ter coeficientes de estabilização maiores para países desenvolvidos 

e emergentes quando utilizado λ= 6,25 (Tabelas 5 e 6, 10, 13 e 14), exceção do teste realizado 
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com o grupo de 9 países emergentes, que apresentou resultados próximos para ambos os 

lambdas (Tabelas 11 e 12). Isso sugere uma maior sensibilidade da resposta do Resultado 

Primário à variação do Hiato do Produto a partir de um lambda com menor suavização de 

tendência. Para política monetária, os coeficientes de estabilização foram maiores para λ= 6,25 

ao testar o grupo de 9 países emergentes (Tabelas 11 e 12), permaneceram próximos ao testar 

o grupo de 7 países desenvolvidos (Tabela 9) e foram superiores para λ=100 ao testar o grupo 

formado por 8 países, desenvolvidos e emergentes conjuntamente, (Tabelas 13 e 14). Uma 

possível explicação para uma modesta contribuição dos países desenvolvidos no coeficiente de 

estabilização monetária, em teste realizado conjuntamente com países emergentes, para λ= 6,25 

(Tabela 13), seria a menor variabilidade dos juros para esse grupo de países, sugerida pelos 

menores desvios padrão dos Juros Real e do Hiato de Juros na Tabela 15 acima. Isso resultaria 

em uma menor diferença de suavização de tendência entre λ= 6,25 e  λ=100 e, 

consequentemente, em uma menor diferença dos coeficientes de estabilização entre esses 

lambdas. Isso é evidenciado no resultado dos coeficientes de estabilização monetária do grupo 

de 7 países desenvolvidos, que indicaram valores próximos, para ambos os lambdas (Tabela 9). 

 

 

4.2 Regressões Volatilidade 

 

 

Para estimar se a transparência do Banco Central e a transparência fiscal contribuem para a 

estabilização das políticas monetária e fiscal, foram utilizadas as equações (7), (8) e (9): 

 

vol (yt – yt∗)  =  α +  β1 índice transp Banco Centralt  +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t  +  εt      (7) 

 

vol πt =  α +  β1 índice transp Banco Centralt  +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t  +  εt      (8) 

 

vol (yt – yt∗)  =  α +  β1 índice transp fiscalt +  β2 𝑂𝑂𝑂𝑂t +  εt      (9) 

 

Os resultados nas Tabelas 16 e 17 abaixo evidenciaram, apesar do pequeno coeficiente 

negativo, existir uma relação negativa entre o grau de transparência do Banco Central e a 

volatilidade do hiato produto. Teste com países desenvolvidos e emergentes em conjunto, 

incluindo variável dummy para países emergentes, sugere que países desenvolvidos apresentam 
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uma maior volatilidade do hiato do produto (cerca de 0,3 pontos percentuais na média) quando 

comparados a países emergentes. Testados separadamente, o resultado evidenciou coeficientes 

negativos e maiores para países desenvolvidos, incluído efeito fixo para ano, reforçando uma 

maior influência negativa do grau de transparência do Banco Central na volatilidade do produto 

quando comparados a países emergentes.16  

 
 

 Vol. Hiato Produto 
Variáveis (1) (2) (3)  

Transp. BC -0,0055*** -0,0090*** -0,0105***  

 (0,0020) (0,0029) (0,0025)  

Resultado 
Primário 0,0185 0,0191 0,0383*** 

 

 (0,0146) (0,0142) (0,0146)  

Emerg  -0,2967** -0,3344***  

  (0,1375) (0,1186)  

Constante 1,0442*** 1,4036*** 1,5920***  

 (0,1182) (0,2387) (0,2893)  

Observações 230 230 230  

R² 0,0457 0,0794 0,2716  

Ano EF NÃO NÃO SIM  

Teste F 0,0199 0,0245 0,000136  

Tabela 16 – Política Monetária – Vol. Hiato Produto - Todos os países  
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017, THOMSON REUTERS, 2017 e 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

  

                                                 
16 Os gráficos 21 e 22, do Apêndice D, apresentam a relação entre a volatilidade do hiato do produto e o índice de 
transparência do Banco Central e sugerem uma maior inclinação negativa da linha de tendência para países 
desenvolvidos quando comparada a emergentes. 
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 Desenvolvidos Emergentes 

Variáveis Vol. Hiato Produto Vol. Hiato Produto 
 (1) (2) (1) (2) 

Transp. BC -0,0174** -0,0193*** -0,0058* -0,0072*** 

 (0,0066) (0,0058) (0,0030) (0,0026) 

Resultado Primário 0,0119 0,0363* 0,0183 0,0343 

 (0,0196) (0,0184) (0,0201) (0,0220) 

Constante 1,9474*** 2,3584*** 0,9808*** 1,0357*** 

 (0,4787) (0,5838) (0,1374) (0,2275) 

Observações 80 80 150 150 

R² 0,1652 0,4523 0,0438 0,2031 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,0310 0,0569 0,162 0,00329 

Tabela 17 – Política Monetária – Vol. Hiato Produto - Desenvolvidos e Emergentes 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017, THOMSON REUTERS, 2017 e 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

Os resultados sugerem, portanto, que o aumento do grau de transparência do Banco Central 

contribui mais fortemente para reduzir a volatilidade do hiato do produto em países 

desenvolvidos e que em ambos os grupos de países o grau de transparência do Banco Central, 

ao reduzir a volatilidade do hiato produto, influenciaria positivamente a estabilização da política 

monetária. Isso seria explicado em razão de o nível de transparência ser maior em países com 

sistemas políticos e mercados financeiros mais avançados e de a transparência ser capaz de 

mitigar o nível de incerteza e permitir uma resposta mais rápida e apropriada do mercado às 

medidas de política monetária (DINCER; EICHENGREEN, 2007). Ao permitir que o mercado 

tome conhecimento dos seus objetivos, por exemplo, o Banco Central evitaria movimentos 

bruscos nos preços dos ativos e distúrbios nos mercados, promovendo, assim, uma maior 

estabilidade (DINCER; EICHENGREEN, 2014). 

 

Os resultados, no entanto, não foram significantes para a influência da transparência do Banco 

Central na volatilidade da inflação, testados países desenvolvidos e emergentes em conjunto e 

separadamente, como indicado nas Tabelas 18 e 19 abaixo.  
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 Vol. Inflação 
Variáveis (1) (2) (3)  

Transp. Banco Central -0,0119 0,0098 0,0110  

 (0,0211) (0,0157) (0,0145)  

Resultado Primário 0,1767 0,1663 0,2366  

 (0,1644) (0,1600) (0,2010)  

Emergente  1,7618 1,7670  

  (1,0768) (1,1498)  

Constante 1,2421* -0,9204 -1,5042  

 (0,6888) (1,0992) (1,3019)  

Observações 240 240 240  

R² 0,0082 0,0171 0,0372  

Ano EF NÃO NÃO SIM  

Teste F 0,518 0,314 0,762  

Tabela 18 – Política Monetária – Vol. Inflação - Todos os países 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017, THOMSON REUTERS, 2017 e 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

 Desenvolvidos Emergentes 

Variáveis 
Vol. Inflação Vol. Inflação 

(1) (2) (1) (2) 

Transp. BC -0,0186 0,0018 0,0258* 0,0197 

 (0,0327) (0,0343) (0,0136) (0,0133) 

Resultado Primário 0,3032 0,3715 0,0291 0,0788 

 (0,3417) (0,4361) (0,0370) (0,0560) 

Constante 0,9745 0,6307 0,2324 -0,9544 

 (1,8324) (2,4170) (0,4612) (1,2984) 

Observações 90 90 150 150 

R² 0,0123 0,0836 0,0213 0,0914 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,667 0,933 0,155 0,675 

Tabela 19 – Política Monetária – Vol. Inflação - Desenvolvidos e Emergentes 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017, THOMSON REUTERS, 2017 e 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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A não significância do resultado sugere não existir variação suficiente no índice de 

transparência do Banco Central dos países da amostra que explique a totalidade da variação da 

volatilidade da inflação, a ponto de evidenciar uma relação negativa entre as variáveis.17 

 

Para a política fiscal, os resultados sugerem existir uma relação negativa entre o grau de 

transparência fiscal e a volatilidade do hiato produto, a despeito do pequeno coeficiente 

negativo, indicado na Tabela 20 abaixo. Testado separadamente, o resultado, no entanto, não 

foi significante para países desenvolvidos, possivelmente em razão do pequeno número de 

países na amostra, e significante e com pequeno coeficiente negativo para países emergentes, 

como indicado na Tabela 21. 

 

  

                                                 
17 A título ilustrativo, os gráficos 23 e 24, do Apêndice D, traçam a variação do índice de transparência do Banco 
Central e da volatilidade da inflação para países desenvolvidos e emergentes ao longo da série.  
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 Vol. Hiato Produto 
Variáveis (1) (2) (3)  

Transp. Fiscal -0,0365** -0,0404** -0,0406*  

 (0,0180) (0,0199) (0,0210)  

Resultado Primário -0,0898 -0,0883 -0,1045  

 (0,1032) (0,1026) (0,1216)  

Emergente  -0,4115 -0,3982  

  (0,2853) (0,2917)  

Constante 3,3649*** 3,9145** 3,9402**  

 (1,2238) (1,4917) (1,6577)  

Observações 72 72 72  

R² 0,2091 0,2173 0,2288  

Ano EF NÃO NÃO SIM  

Teste F 0,0252 0,0570 0,203  

Tabela 20 – Política Fiscal – Vol. Hiato Produto - Todos os países 
Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017, THOMSON REUTERS, 2017 e 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

 

 

 Desenvolvidos Emergentes 

Variáveis 
Vol, Hiato Produto Vol, Hiato Produto 

(1) (2) (1) (2) 

Transp, Fisc -0,0116 -0,0060 -0,0433* -0,0436* 

 (0,0122) (0,0117) (0,0219) (0,0228) 

Resultado Primário -0,0084 -0,0490 -0,1039 -0,1164 

 (0,0510) (0,0551) (0,1190) (0,1363) 

Constante 1,7293 1,2938 3,6647** 3,6961** 

 (1,0243) (0,9619) (1,3993) (1,5614) 

Observações 16 16 56 56 

R² 0,0650 0,4341 0,2215 0,2332 

Ano EF NÃO SIM NÃO SIM 

Teste F 0,428 0,179 0,0371 0,245 

Tabela 21 – Política Fiscal – Vol, Hiato Produto - Desenvolvidos e Emergentes 
Fonte: Fonte: Elaboração própria com dados do WORLD BANK, 2017, THOMSON REUTERS, 2017 e 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017. 
Nota: Erros-padrão robusto entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
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Dada a limitação enfrentada ao realizar o teste com um reduzido número de países 

desenvolvidos na amostra, conclui-se que o aumento da transparência fiscal contribui em países 

emergentes para reduzir a volatilidade do hiato do produto, impactando positivamente na 

estabilização da política fiscal desses países.18 Uma possível explicação se deve ao fato de que 

uma maior transparência fiscal estaria associada positivamente à sustentabilidade fiscal e à 

melhora dos resultados fiscais, o que reforçaria o uso da política fiscal como ferramenta de 

estabilização, reduzindo a volatilidade macroeconômica e promovendo maior estabilidade. 

 

                                                 
18 A linha de tendência do Gráfico 25, no Apêndice E, para todos os países desenvolvidos e emergentes em 
conjunto sugere uma relação negativa entre índice de transparência fiscal e volatilidade do produto.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A análise do poder de estabilização, estimado a partir da sensibilidade do resultado primário, 

como proxy da política fiscal, e do hiato de juros, como proxy da política monetária, ao hiato 

do produto sugere que países desenvolvidos possuem maior poder de estabilização fiscal 

quando comparados a países emergentes. Tal conclusão resultou dos testes realizados entre 

todos os países desenvolvidos e todos os países emergentes da amostra e também entre o grupo 

de 7 países desenvolvidos e o grupo de 9 países emergentes. Esse resultado pode ser explicado 

em razão de a política fiscal desempenhar um papel estabilizador maior em países 

desenvolvidos, de estabilizadores automáticos representarem uma maior parcela da 

estabilização fiscal em países desenvolvidos, em comparação com países emergentes, e de 

políticas fiscais de países emergentes tenderem a ser procíclicas em períodos de expansão, 

gerando assimetrias ao longo do ciclo econômico. 

 

A força da política fiscal, no entanto, não se limitou ao resultado da comparação entre países 

desenvolvidos e emergentes. Resultados, a partir do grupo de 7 países desenvolvidos, 

evidenciaram maior poder de estabilização fiscal frente à política monetária, possivelmente em 

razão de estabilizadores automáticos, correlacionados ao tamanho relativo dos gastos públicos, 

representarem uma importante parcela da estabilização fiscal em países desenvolvidos, 

aproximadamente 2/3, como sugere IMF (2015).  

 

Por outro lado, resultados a partir do grupo de 9 países emergentes evidenciaram um poder de 

estabilização monetária superior à estabilização fiscal nesse grupo e também superior aos 

resultados de estabilização monetária do grupo de 7 países desenvolvidos.  

 

Isso porque países emergentes seriam capazes de adotar, assim como países desenvolvidos, 

respostas monetárias anticíclicas frente a adversidades e, ao manter fundamentos econômicos 

robustos, reestruturar seus setores financeiros, adotar políticas monetárias transparentes e 

manter a credibilidade, conseguiriam implementar posturas monetárias anticíclicas sustentáveis 

(COULIBALY, 2012). Além disso, na medida em que possuem maior autonomia para atuar de 

forma tempestiva às flutuações, Bancos Centrais, ao responder à variação do hiato do produto 

de forma consistente e anticíclica, seriam capazes de obter resultados de estabilização 

significativos, mesmo em países emergentes. Os desvios padrão de Juros Real e Hiato de Juros 
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dos países emergentes, superiores aos dos países desenvolvidos, auxiliariam a explicar os 

resultados favoráveis da estabilização alcançada pela política monetária do grupo de 9 países 

emergentes frente à estabilização monetária do grupo de 7 países desenvolvidos. A 

estabilização fiscal de países emergentes, por sua vez, tenderia a ser limitada em razão da menor 

contribuição de estabilizadores automáticos e da necessidade de maior compromisso com a 

sustentabilidade fiscal. 

 

Os testes realizados, com exceção do grupo de 9 países emergentes, não evidenciaram uma 

proeminência da estabilização monetária em relação à estabilização fiscal, inclusive a partir de 

testes realizados com países desenvolvidos. A estabilidade dos juros ao longo da série dos 

países desenvolvidos, evidenciada pelos menores desvios padrão dos Juros Real e do Hiato de 

Juros e a existência de preferências específicas do Banco Central, para a estabilização da 

inflação e do produto (e da própria taxa de juros), implicam que alterações na taxa de juros não 

responderiam única e necessariamente à alteração do hiato do produto, resultando em 

coeficientes menores para estabilização monetária.  

 

Outra possível explicação seria uma alteração na relação entre o hiato do produto e a inflação. 

Expectativas inflacionárias mais estáveis (resultado do aumento da credibilidade da política 

monetária nas últimas décadas) explicaria o fato de um grande hiato do produto resultar em 

uma inflação menor, porém mais estável, o que, possivelmente, refletiria taxas de juros mais 

estáveis (BLANCHARD; DELL'ARICCIA; MAURO, 2013). Além disso, uma estabilização 

fiscal consistente, em países desenvolvidos, criaria condições favoráveis para a atuação da 

autoridade monetária, demandando, assim, de forma geral, ao contrário de países emergentes, 

respostas do Banco Central menos contundentes. 

 

Nesse sentido, Bancos Centrais, especialmente em países desenvolvidos, realizariam ajustes 

pontuais nas taxas de juros, perseguindo a estabilização de forma menos direta e reativa à 

variação do hiato do produto, seja para evitar maiores flutuações do hiato do produto a partir 

de ações demasiadamente reativas às oscilações do hiato do produto, seja para manter a inflação 

em sua meta. A magnitude das respostas e do impacto da alteração da taxa de juros sobre o 

hiato do produto também seria diferente entre países, dadas as características particulares da 

economia de cada país (ou seja, Curva de Phillips, Curva IS e função perda do Banco Central). 

Isso permitiria explicar os menores coeficientes de estabilização da política monetária do grupo 

de 7 países desenvolvidos quando comparados aos da política fiscal no mesmo grupo de países. 
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A política fiscal, por outro lado, especialmente em países desenvolvidos, contaria, em seu favor, 

com a contribuição de estabilizadores automáticos fortemente correlacionados com o tamanho 

relativo dos gastos públicos. 

 

Ou seja, ao passo que determinado grupo de países emergentes da amostra, ao enfrentar 

dificuldade em estabilizar a atividade econômica por meio de instrumentos fiscais, recorreria, 

potencialmente, de forma mais contundente à política monetária como instrumento de 

estabilização, determinado grupo de países desenvolvidos, ao contar com instrumentos de 

estabilização fiscal mais robustos, implementaria uma política monetária anticíclica mais 

pontual, a partir das características particulares da economia de cada país. 

 

Quanto à contribuição da transparência do Banco Central e da transparência fiscal na 

estabilização, os resultados evidenciaram uma relação negativa entre o grau de transparência 

do Banco Central e a volatilidade do hiato do produto, apesar do pequeno coeficiente negativo. 

A conclusão é que o grau de transparência do Banco Central, ao reduzir a volatilidade do hiato 

do produto, influenciaria positivamente a estabilização da política monetária em países 

desenvolvidos e emergentes, contribuindo com a redução da volatilidade do hiato do produto 

mais fortemente em países desenvolvidos. Os resultados, todavia, não evidenciaram relação 

negativa relevante entre o grau de transparência do Banco Central e a volatilidade da inflação 

dos países. 

 

Por fim, a despeito do pequeno coeficiente negativo, a conclusão é que o aumento do grau de 

transparência fiscal em países emergentes contribui, de forma geral, para reduzir a volatilidade 

do hiato do produto, influenciando positivamente a estabilização da política fiscal. 
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APÊNDICE A 

 

 

Observa-se nos gráficos 1 a 4 uma linha de tendência com maior inclinação positiva para os 

países desenvolvidos, sugerindo uma maior sensibilidade do Resultado Primário ao Hiato do 

Produto quando comparado a países emergentes. 

 

 

 

Gráfico 1 – Linha de Tendência Hiato de Produto e Resultado Primário - Países Desenvolvidos (λ= 
6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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Gráfico 2 – Linha de Tendência Hiato de Produto e Resultado Primário - Países Desenvolvidos (λ=100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

 

 

 

Gráfico 3 – Linha de Tendência Hiato de Produto e Resultado Primário - Países Emergentes (λ= 6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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Gráfico 4 – Linha de Tendência Hiato de Produto e Resultado Primário - Países Emergentes (λ= 100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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APÊNDICE B 

 

 

Observa-se a partir dos gráficos uma inclinação além de tênue para ambos grupos de países, 

negativa para países emergentes. A partir de dados do Hiato de Produto e Hiato de Juros de 

cada um dos países desenvolvidos e emergentes, dos 13 países desenvolvidos, 7 apresentaram 

uma inclinação positiva, sugerindo uma tendência de estabilização, e, dos 26 países emergentes, 

9 países apresentaram uma inclinação positiva da linha de tendência. A título de comparação 

dos 13 países desenvolvidos, todos apresentaram uma linha de tendência positiva para a relação 

entre Hiato do Produto e Resultado Primário e, dos 26 países emergentes, 19 deles apresentaram 

uma linha de tendência positiva para a relação entre Hiato do Produto e Resultado Primário, 

sugerindo maior consistência anticíclica das linhas de tendência quando comparadas com as 

linhas de tendência da política monetária (vide gráficos 1 a 4 do Apêndice A). 

 

 

 

Gráfico 5 – Linha de Tendência Hiato do Produto e Hiato de Juros - Países Desenvolvidos (λ= 6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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Gráfico 6 – Linha de Tendência Hiato do Produto e Hiato de Juros - Países Desenvolvidos (λ= 100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

 

 

 

Gráfico 7 – Linha de Tendência Hiato do Produto e Hiato de Juros - Países Emergentes (λ= 6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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Gráfico 8 – Linha de Tendência Hiato do Produto e Hiato de Juros - Países Emergentes (λ= 100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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APÊNDICE C 

 

 

Os gráficos 9 a 14 sugerem, de forma geral, que o Hiato de Juros acompanha de forma 

satisfatória a variação do Hiato do Produto. Observa-se que o Resultado Primário, para 

Colômbia, permaneceu acima do Hiato do Produto entre os anos de 2002 a 2006, refletindo 

uma política fiscal conservadora. A situação se reverte entre os anos de 2008 e 2011, 

possivelmente em razão da crise de 2008, quando o Resultado Primário passa a acompanhar a 

queda e o posterior aumento do Hiato do Produto, atuando de forma anticíclica e estabilizando 

a economia. Para Bangladesh e Polônia observa-se um Resultado Primário negativo ao longo 

do ciclo. Os anos em torno de 2008 para esses dois países sinalizam a existência de uma política 

fiscal particularmente expansionista para este período, dado o maior distanciamento (negativo) 

do Hiato do Produto.  

 

 

 
Gráfico 9 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - 
Colômbia (λ= 6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

  

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resultado Primário Hiato Produto Hiato Juros Juros Real



75 
 

 

 
Gráfico 10 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - 
Colômbia (λ= 100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

 

 

 
Gráfico 11 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - 
Bangladesh (λ=6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017.  
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Gráfico 12 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - 
Bangladesh (λ= 100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

 

 

 

Gráfico 13 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - 
Polônia (λ= 6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017.  
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Gráfico 14 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - 
Polônia (λ=100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

 

Particularmente para os Estados Unidos, observar que o Hiato de Juros respondeu à evolução 

do Hiato do Produto de forma bastante robusta ao longo do ciclo e o Resultado Primário 

acompanhou a trajetória da curva do Hiato do Produto, no entanto em patamares negativos, 

sugerindo uma política expansionista fiscal ao longo do ciclo econômico. No caso de Alemanha 
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uma política fiscal anticíclica e expansionista, seguindo a trajetória descendente do Hiato do 

Produto.  
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Gráfico 15 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - EUA 
(λ= 6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

 

 

Gráfico 16 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - EUA 
(λ=100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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Gráfico 17 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real 
Alemanha (λ=6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

 

 
Gráfico 18 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - 
Alemanha (λ=100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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Gráfico 19 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - Itália 
(λ=6,25) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 

 

 
Gráfico 20 – Gráfico de linha: Resultado Primário, Hiato do Produto, Hiato de Juros e Juros Real - Itália 
(λ=100) 
Fonte: Elaboração própria com dados do INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2017 e WORLD 
BANK, 2017. 
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APÊNDICE D 

 

 

Gráfico 21 – Linha de Tendência Transparência do Banco Central – Volatilidade do Hiato do Produto: 
Países Desenvolvidos 
Fonte: Elaboração própria com dados da THOMSON REUTERS, 2017. 

 

 

Gráfico 22 – Linha de Tendência Transparência do Banco Central - Volatilidade do Hiato do Produto: 
Países Emergentes 
Fonte: Elaboração própria com dados da THOMSON REUTERS, 2017. 
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Gráfico 23 – Índice de transparência do Banco Central – Volatilidade da Inflação: Países Desenvolvidos 
Fonte: Elaboração própria com dados da THOMSON REUTERS, 2017. 
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Gráfico 24 – Índice de transparência do Banco Central – Volatilidade da Inflação: Países Emergentes 
Fonte: Elaboração própria com dados da THOMSON REUTERS, 2017. 
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APÊNDICE E 

 

 

 
Gráfico 25 – Linha de Tendência Transparência Fiscal - Volatilidade do Hiato do Produto - Países 
Desenvolvidos e Emergentes 
Fonte: Elaboração própria com dados da THOMSON REUTERS, 2017. 
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