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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise descritiva da importância que a adoção do 
regime de metas de inflação e o comportamento dos Bancos Centrais (BC´s) possuem na 
inflação de países desenvolvidos e emergentes. O comportamento dos BC´s é entendido como 
o grau de rigor do Banco Central em resposta as variações das condições econômicas e é 
construída, seguindo Woodford (2003), a partir da combinação dos coeficientes de uma regra 
de Taylor estimada para cada país. A análise descritiva dos resultados indica que, após a 
adoção das metas de inflação, países emergentes possuem inflação menor, não obstante 
também possuem um menor rigor. Os resultados indicam, ainda, que essa relação é válida 
independentemente do grau de rigor. Além disso, países que adotam as metas e não obedecem 
ao princípio de Taylor tem inflação menor que países que não adotam metas e obedecem ao 
princípio de Taylor. Nesse sentido, os resultados sugerem que a adoção das metas de inflação 
é benéfica por si própria para os emergentes. Para os desenvolvidos, por outro lado, os 
resultados não são tão claros, mas sugerem que o princípio de Taylor é a variável mais 
importante para o controle da inflação.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise descritiva a respeito da 

importância que a adoção do regime de metas de inflação (IT) e o comportamento dos Bancos 

Centrais (BCs) possuem sobre a inflação de países desenvolvidos e emergentes. 

A adoção do regime de metas de inflação caracteriza uma mudança na forma como 

os países conduzem as suas políticas monetárias (PM), incluindo a necessidade de 

modernização das instituições que estejam relacionadas à essa política. Assim, é interessante 

analisar os efeitos que essas mudanças institucionais possuem sobre a inflação dos países que 

adotam o sistema de metas. 

Já o comportamento do BC é entendido como grau de rigor da autoridade monetária 

de um país em resposta às variações das condições econômicas. O rigor é um conceito 

derivado de Woodford (2003) e consiste numa combinação linear dos coeficientes de uma 

regra de Taylor estimada para cada um dos países que compõem a amostra. 

Originalmente, o rigor do BC é importante para determinar se o país possui ou não 

estabilidade monetária ou se caminha na direção da estabilidade1. De uma forma em geral, 

diferentes graus de rigor da política monetária podem estar associados a diferentes 

comportamentos de inflação nos países. 

Na medida em que IT caracteriza uma mudança na condução da política monetária 

de um país, é razoável supor que o rigor do BC também possa ser alterado quando da adoção 

de IT. Portanto, a contribuição central desse trabalho é analisar se as mudanças no 

comportamento da inflação de um país que adota as metas é em decorrência da mudança 

institucional promovida pelo regime de metas ou se, por outro lado, é devido a uma mudança 

no rigor com que o Banco Central conduz a política monetária. 

Outra contribuição importante do trabalho refere-se à metodologia usada para se 

estimar a regra de juros. O assunto é bastante explorado na literatura de política monetária 

desde o artigo de Taylor (1993) e tem se beneficiado das aplicações de técnicas econométricas 

cada vez mais avançadas. Nesse trabalho utilizamos a metodologia do artigo de Kim e Nelson 

(2009), que permite a estimação dos coeficientes da regra de juros a partir de um modelo de 

espaço-estado, que corrige a endogeneidade dos dados e considera não-linearidades e 

heterocedasticidade na regra de juros do Banco Central. 

                                                 
1 Para saber mais sobre conceito de soluções estáveis e estabilidade monetária consular woodford (2003). 
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Os resultados obtidos pelas estimações sugerem que países emergentes que adotam o 

regime de metas de inflação possuem inflação menor, não obstante também diminuam o rigor 

com que a autoridade monetária atua. Os resultados indicam, ainda, que essa redução na 

inflação ocorre não somente para aqueles países considerados mais rigorosos, mas também 

para os países considerados menos rigorosos, o que contraria alguns dos estudos da literatura 

sobre viés de seleção.2 

Além disso, os países emergentes que adotam as metas e não obedecem ao princípio 

de Taylor tem inflação menor que os emergentes que não adotam metas e obedecem a esse 

princípio. Para os países de menor rigor os dados sugerem que uma variação marginal no 

rigor possui efeitos maiores na inflação. 

Já para os países desenvolvidos verifica-se que após a adoção de IT estes possuem 

uma inflação maior, assim como um rigor maior. Ademais, os países que adotam as metas e 

não obedecem ao princípio de Taylor tem inflação maior que aqueles que não adotam metas e 

obedecem ao princípio de Taylor. 

Logo, os resultados acima descritos sugerem que países emergentes se beneficiam 

muito mais da adoção do regime de metas que os países desenvolvidos. Os emergentes 

conseguem obter níveis de inflação menores mesmo com a redução no rigor do seu BC. A 

explicação pode estar contida nas melhorias institucionais porque passam estes países, uma 

vez que, em relação aos desenvolvidos, em geral países emergentes possuem instituições 

(monetárias) de menor qualidade. 

Os países desenvolvidos, por outro lado, na medida em que possuem instituições 

mais modernas e mais sólidas, podem não ter grandes benefícios com a adoção do regime de 

metas. 

Embora os dados não favoreçam interpretações mais conclusivas para esses países, 

os mesmos parecem indicar uma maior importância relativa da obediência ao princípio de 

Taylor para os países desenvolvidos. 

O capítulo 2 a seguir faz uma breve revisão sobre a literatura teórica e empírica que 

estuda do regime de metas de inflação. Em especial, do lado teórico, destaca-se os desafios 

institucionais enfrentados pelos países emergentes ao adotarem IT. Do lado empírico, aborda-

se os principais resultados obtidos pelos estudos que estimam regra de Taylor para os países e 

as evidencias empíricas sobre a importância do regime de metas. 

                                                 
2 Alguns estudos na literatura sugerem que o sucesso do regime de metas de inflação é decorrência do fato de 
que os países a adotarem as metas são países cujo grau de rigor da autoridade monetária é alto. 
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O capítulo 3 dedica-se a metodologia deste estudo. Além de reproduzir uma 

metodologia inovadora na estimação de regra de Taylor, também aborda a construção do rigor 

do BC e a questão do princípio de Taylor. 

O capítulo 4 apresenta os principais resultados encontrados a partir de uma análise 

descritiva dos dados considerando, inclusive, as medidas de rigor construídas no capítulo 3. 

Por fim, a seção final conclui apresentando as limitações da metodologia e futuros 

desenvolvimentos.    
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Aspectos teóricos sobre regime de metas de inflação 

 

 

Na literatura que estuda o regime de metas de inflação é comum encontrar em 

diversos estudos a idéia de que IT é muito mais que apenas a definição explícita de uma meta 

para a inflação para um determinado período. 

Freqüentemente, faz-se menção ao conceito de comprometimento institucional, 

definido por Mishkin da seguinte forma: 

 

 

 1) Sufficient insulation of the policymaking board of the central bank from the 
politicians – with members of the government excluded and the members of the 
board appointed to long terms and protected from arbitrary dismissal; and 2) giving 
the central bank full and exclusive control over the setting of monetary policy 
instruments. The institutional commitment to price stability also requires that the 
central bank be given a mandate to have price stability as its primary goal, making it 
clear that when there is a conflict with other goals, such as exchange rate stability or 
promotion of high employment, price stability must be accorded the higher priority. 
(Mishkin 2000, p.3). 
 

 

A implementação desse comprometimento institucional pode ocorrer na forma de 

uma legislação para o BC, através da definição de um mandato para o BC controlar a inflação. 

No entanto, mais importante que a lei, é o comprometimento da classe política e da sociedade 

em geral em apoiar a estabilidade dos preços. Para muitos países emergentes este processo é 

uma novidade, tendo em vista seu passado de fraco apoio à objetivos de estabilidade de 

preços e a insegurança jurídica. 

A constituição de uma estrutura institucional capaz de promover maior credibilidade 

a autoridade monetária é a questão fundamental na construção do sistema de metas. A 

credibilidade exerce função essencial na medida em que permite ao BC fazer ajustes na 

política monetária de forma mais eficiente, isto é, reduzir inflação com menos perda de 

produto.  
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Segundo alguns estudos dessa literatura a melhor forma de se definir IT é como uma 

estratégia de política monetária que mescla alguns elementos das regras de política monetária 

com elementos dos regimes discricionários.  

Apenas caracterizar o IT como uma regra é um erro, pois, primeiramente, este não se 

limita a fornecer regras operacionais mecânicas à atuação do BC. Pelo contrário, há incentivos 

a utilização de modelos estruturais da economia conjuntamente com todas as informações 

relevantes disponíveis para determinar qual a melhor ação a ser tomada de forma a cumprir a 

meta estabelecida. Em segundo lugar, o regime de metas, tal como é praticado pelos Bancos 

Centrais atualmente, também permite um grau considerável de discricionariedade.3 

Para Bernanke e Mishkin há estratégias de PM que possuem um lado mais “regra”, 

na medida em que sua natureza forward-looking impede o BC de sistematicamente praticar 

política monetária de conseqüências indesejáveis no longo prazo. Por outro lado, essa mesma 

estratégia pode permitir algum grau de discricionariedade diante de situações não previstas e 

não comuns. Seria, então, um caso intermediário, que os autores denominam de “constrained 

discretion”.  

É justamente assim que os autores caracterizam o regime de metas de inflação: “we 

believe that it is most fruitful to think of inflation targeting not as a rule, but as a framework 

for monetary policy within which “constrained discretion” can be exercise” (Bernanke e 

Mishkin 1997, p. 12) 

Uma visão um pouco mais aprofundada sobre o significado da adoção de IT pode ser 

encontrada em Kuttner e Posen (1999). Para esses autores, um BC discricionário ou 

conservador sempre irá enfrentar um trade-off de política monetária entre inflação e produto 

quando houver necessidade de se responder aos choques que atingem a economia. 

No entanto, há uma estratégia alternativa, chamada de OSCR4, que procura eliminar 

esse trade-off através de algum mecanismo, como é o caso do regime de metas de inflação, 

que permita ao BC compensar os choques ao mesmo tempo em que se comprometa a entregar 

a meta de inflação na média ao longo do tempo. Nesse caso, o BC pode se utilizar 

temporariamente de uma inflação maior para compensar os efeitos de um choque negativo de 

oferta 

Nesse sentido uma das grandes vantagens que o regime de metas de inflação possui é 

permitir ao Banco Central usufruir da flexibilidade que regimes do tipo OSCR possuem. Para 

                                                 
3 Por outro lado, Mishkin 2004, p.14, cita bons argumentos para não se considerar IT como um regime 
totalmente discricionário, como alguns economistas acreditam (ex: Guilhermo Calvo). 
4 Do inglês optimal-state contingent rule. 
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tanto, a capacidade do BC de convencer o público de que as conseqüências de choques não 

antecipados na economia serão restritas ao curto prazo e não se transformarão em inflação 

permanente passa a ser um elemento crítico nesse processo. 

A capacidade do BC de usufruir da flexibilidade que IT lhe permite depende 

criticamente da presença de alguns elementos comumente citado pela literatura. Para FMI 

(2006) tais elementos envolvem:5 

 

 

• Institutional independence. The central bank must have full legal autonomy, and be 
free from fiscal and/or political pressures that could create conflicts with the 
inflation objective.  
•  Well-developed analytical capabilities and infrastructure. Data requirements for 
inflation targeting are more demanding than for alternative regimes and the 
monetary authorities must have a well-developed capacity to forecast inflation.  
•  Economic structure. Inflation targeting requires that prices are fully deregulated, 
that the economy is not be overly sensitive to commodity prices and exchange rates, 
and that dollarization is minimal.  
•  A healthy financial system. In order to minimize potential conflicts with financial 
stabilization objectives, and guarantee effective monetary policy transmission, the 
banking system should be sound, and capital markets well-developed. (FMI (2006, 
p.18) 

 

 

Essas exigências técnicas e institucionais que acompanham IT permitem concluir que 

países não industriais que adotam as metas de inflação enfrentam desafios que diferem na 

natureza e na intensidade em relação àqueles enfrentados por países industriais. 

Assim, é natural questionar a capacidade que os países emergentes possuem de 

implementar um regime de política monetária que demande tantas exigências ao seu bom 

funcionamento e, assim, que possam usufruir das vantagens em termos de flexibilidade da 

política monetária que IT proporciona. 

                                                 
5 Há ainda na literatura sobre IT divergências sobre o quão essencial são esses elementos. Alguns economistas 
entendem que esses elementos devem ser vistos como pré-condições a implementação do regime de metas de 
inflação. Já Mishkin (2004) argumenta que o próprio regime de metas ajuda a promover as reformas 
institucionais necessárias ao sucesso do IT. Evidências empíricas mostram, ainda, que muitos dos países a 
adotarem IT o fizeram em condições institucionais bem distantes das citadas acima e, ao contrário, as impuseram 
em sintonia com o fortalecimento do regime de metas. Esses fatos levaram alguns a concluir que as exigências 
institucionais devem ser vistas como desejáveis e não como essenciais, como atesta a seguinte passagem: 
“Beyond [a serious commitment to achieve and maintain low inflation, and a sustainable fiscal policy]...the 
institutional and environmental elements that are often identified as preconditions for inflation targeting should 
be viewed as desirable, not essential.” (Truman (2003) apud FMI, 2006, p. 17). Para evidências empíricas ver 
Batini e laxton (2007).  
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Para Mishkin (2004) muitas das adversidades enfrentadas pelos países emergentes se 

concentram no campo institucional. Nesse sentido, há algumas questões que devem ser 

levadas em consideração na formulação de qualquer teoria ou política para esses países: 

instituições fiscais e financeiras fracas, incluindo supervisão e regulação prudencial 

governamental; baixa credibilidade das instituições monetárias; “Currency substitution and 

liability dollarization”; e vulnerabilidade à interrupções bruscas do influxo de capital externo. 

Para Eichengreen (2002) os emergentes ainda são mais suscetíveis a 1) maior 

passthrought, isto é, maior repasse aos preços domésticos de movimentos nos preços de 

produtos importados em função dos movimentos na taxa de câmbio e; 2) maior dificuldade 

em fazer previsões para a inflação. 

Por fim, FMI (2006, p. 23) acrescenta que “… many of these countries face 

considerably greater uncertainty about the structure of their economies, the monetary policy 

transmission mechanism, and the cyclical position of the economy than is typical of industrial 

country inflation targeters”.  

Se por um lado todas essas fragilidades impõem limites à condução da política 

monetária nos países emergentes e alteram a eficiência de seus mecanismos de transmissão, 

por outro lado, na medida em IT estimula esses aprimoramentos institucionais, os benefícios 

gerados aos países emergentes que obtém sucesso nessas mudanças também tendem a serem 

maiores. Daí a importância de se analisar separadamente os efeitos que IT possui nos países 

emergentes.  

 

 

2.2 Estudos empíricos sobre Regra de Taylor 

 

 

Embora o debate regras vs. discrição seja bastante antigo na literatura que trata de 

política monetária, a experimentação empírica da performance das regras de política 

monetária é algo bem mais recente, favorecido pelos avanços obtidos na área de econometria. 

O artigo de Taylor (1993) é considerado um divisor de águas muito importante nessa 

literatura. Ao mostrar resultados surpreendentes e muito favoráveis a aplicação das regras, 

estimulou diversos estudos sobre a eficiência das regras e a aplicação de técnicas cada vez 

mais modernas de econometria nas estimações. 
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Mais recentemente, com a difusão do regime de metas de inflação pelo mundo 

alguns estudos têm procurado mensurar o comportamento do Banco Central em países 

desenvolvidos e emergentes, tenham estes países adotado ou não as metas de inflação. 

Nesses estudos, em particular, a resposta dos juros a variações da inflação, 

principalmente, sempre foi objeto de bastante investigação. O trabalho de Clarida, Gali e 

Gertler em 2000 (CGG, 2000) introduziu pioneiramente o conceito de principio de Taylor. 

Ao tentar explicar porque entre o final dos anos 60 e início dos anos 80 a economia 

americana era caracterizada por inflação alta, volátil e persistente, combinado com diversas 

recessões severas, enquanto que a partir de então a inflação permaneceu estável em níveis 

baixos e o produto também se estabilizou, os autores chegaram à conclusão de que havia 

diferenças significativas na forma como a política monetária foi conduzida em cada um dos 

períodos. 

Para chegar a tal explicação os autores recorreram à estimação via GMM de uma 

regra de juros forward-looking, onde a meta para a taxa de juros nominal é uma função dos 

desvios da inflação esperada e do hiato do produto em relação a suas respectivas metas. 

A regra é construída de tal forma que suas implicações para o comportamento da 

economia dependem do sinal e da magnitude da resposta da meta para a taxa de juros real à 

mudanças na inflação esperada (β), especificamente se esta é maior ou menor que 1, assim 

como dependem da resposta ao hiato do produto (γ). Nas palavras de CGG (2000): 

 

 

 Roughly speaking, to the extent that lower real rates stimulate economic activity and 
inflation...,interest rate rules characterized by β > 1 will tend to be stabilizing, while 
those with β ≤ 1 are likely to be destabilizing or, at best, accommodative of shocks to 
the economy. A similar logic applies to the sign of γ (i.e., stabilizing if γ > 0; 
desestabilizing  if γ ≤ 0). We thus habe benchmarks (β = 1; γ = 0) to evaluate 
differences in the estimated policy rules across time. ( CGG 2000, p.52) 
 

 

A relação acima descrita para a inflação ficou conhecida na literatura como Princípio 

de Taylor. Basicamente, esse princípio diz que se inflação sobe, a taxa de juros nominal deve 

subir ainda mais de forma a fazer subir a taxa de juros real da economia, desaquecer o 

consumo e o investimento e, consequentemente, aliviar as pressões inflacionárias. 

Assim, a regra de Taylor caracteriza estabilidade monetária sempre que a taxa de 

juros nominal responder a inflação numa magnitude maior que 1 para 1. Por outro lado, a 
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instabilidade monetária é decorrência de uma situação onde a taxa de juros responde a 

inflação numa proporção menor que 1 para 1.6 

A análise dos parâmetros estimados indica que o FED foi excessivamente 

acomodatício nos anos pré-Volcker (até 1979), enquanto no período Volcker-Greenspan 

adotou-se uma política pró-ativa de combate a inflação. 

Baseado nessa mesma metodologia Bueno (2008) estima uma regra de Taylor 

forward-looking para o Brasil durante os anos de 1980-2004, usando séries de expectativas de 

inflação ou a própria taxa de inflação hum período a frente como proxy na ausência da série 

de expectativas de inflação. 

Os resultados encontrados pelo autor indicam que a resposta da taxa de juros à 

inflação era maior que 1 para 1 antes da estabilização monetária ocorrida em julho de 1994 

com a implantação do plano Real, e foi menor que 1 para 1 após a estabilização. 

Esses resultados contradizem duas idéias bastante difundidas na literatura: a natureza 

backward-looking da política monetária brasileira durante os anos de mega inflação e inverte 

o princípio de Taylor. 

 

 

The Taylor’s principle applied in Brazil during the Megainflationary Era did not 
work out. In addition, the interest rate response to inflation in the Real Era was 
likely to be smaller than one-to-one, but monetary instability did not return as in all 
other past attempts. A first corollary is that monetary policymakers did look ahead 
trying to stabilize inflation before 1994, instead of the backward-looking argument in 
Brazil that rests on the fact that contracts were indexed to past inflation. Another 
corollary is that the inflation coeficient does not need to be greater than one to 
characterize monetary stability, that is, an inflation coeficient greater than one may 
not stabilize price growth. (Bueno, 2008, p. 3) 
 

 

Em outras palavras, os resultados sugerem que uma resposta dos juros à inflação 

numa proporção maior que 1 para 1 não necessariamente caracteriza estabilidade monetária, 

ao passo que uma resposta dos juros à inflação numa proporção menor que 1 para 1 não 

necessariamente caracteriza instabilidade monetária. Embora surpreendentes, os resultados 

encontrados por Bueno (2008) podem ser interpretados sob a lógica de regras do tipo OSCR. 

Um Banco Central que possui credibilidade pode se utilizar de uma política 

monetária mais acomodatícia para atenuar os efeitos de choques adversos na atividade 

                                                 
6 Para um estudo mais aprofundado sobre soluções estáveis e estabilidade monetária ver Woodford (2003, chp.4) 
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econômica. Em outras palavras, esse BC pode dar um peso maior a estabilização do produto 

em relação à inflação, ou mesmo mover os juros numa proporção menor que 1 para 1 em 

relação aos movimentos na taxa de inflação, sem que isto signifique uma perda de confiança 

dos agentes em relação ao compromisso de longo prazo que o BC possui em preservar a 

estabilidade monetária. 

A relação entre IT e o comportamento do BC também foi objeto de estudo de Kuttner 

e Posen (1999). Em seu artigo, os autores procuram entender quais os efeitos da adoção do 

regime de metas de inflação na Nova Zelândia, no Canadá e no Reino Unido, do ponto de 

vista da condução da política monetária nesses países. 

Para os autores o regime de metas de inflação não possui as mesmas implicações 

para todos os países. Essencialmente, isso ocorre porque a adoção das metas significa uma 

mudança entre duas das três diferentes estratégias de política monetária identificadas por eles: 

conservadorismo, discricionariedade e regra de contingência - tipo OSCR. 

Ao todo, os autores conseguem identificar cinco possíveis combinações envolvendo 

cada uma delas um par específico de estratégias. Cada combinação é uma interpretação 

diferente para IT. 

Para poder identificar mudanças no comportamento da economia quando da adoção 

do sistema de metas de inflação os autores procedem com 3 tipos de investigação: 1) 

Possíveis mudanças nas propriedades da inflação, em especial na persistência da inflação 

antes e após a adoção de IT; 2) Comportamento da reação da política monetária à inflação e à 

atividade real, buscando identificar se a natureza da mudança ocorreu devido à adoção de 

preferências mais conservadoras pelo BC ou se através da adoção de regras do tipo OSCR e; 

3)  A resposta dos juros de curto prazo e longo prazo à surpresas inflacionárias, com o intuito 

de avaliar como as expectativas de inflação reagem na ocorrência de choques 

macroeconômicos. 

Os resultados encontrados mostram que para o Reino Unido a adoção das metas de 

inflação resultou em menor inflação média, em menor persistência da inflação, em menor 

reação dos juros à inflação e em menor resposta dos juros (e das expectativas de inflação) à 

choques de inflação. Assim, a análise sobre os resultados indica que, no Reino Unido, a 

adoção de I.T. significou uma mudança no comportamento do BC em direção a um OSCR-

following. 

A mesma conclusão pode ser obtida para o caso canadense. Embora não haja 

evidencia de uma mudança na persistência da inflação e a resposta dos juros à inflação e ao 
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desemprego é estatisticamente não significativa, a resposta dos juros aos choques 

inflacionários mostra menor reação dos juros a surpresas inflacionárias. Assim, os autores 

concluem também tratar-se de uma mudança no sentido OSCR-following. 

Único a se diferenciar, o caso Neo-Zelândes mostra uma redução nos níveis de 

inflação e na persistência da inflação pós-IT, indicando mudanças na natureza do regime de 

política monetária. No entanto, a resposta dos juros à inflação é alta antes mesmo da adoção 

de I.T. e não há evidencias de que tenha diminuído pós-IT. Já a resposta dos juros de CP e LP 

aumentam após a adoção das metas. Nesse sentido, o comportamento dos juros indica uma 

mudança em direção a maior conservadorismo do BC. 

Um aspecto interessante do estudo de Kuttner e Posen é, dentre outros, o uso da taxa 

de desemprego como uma medida do grau de aquecimento da atividade econômica. Nesse 

sentido, há dentro da literatura de regra de juros um grupo de economistas dedicados a estudar 

diferentes especificações para a regra de Taylor e identificar aquela que melhor descreve o 

comportamento da autoridade Monetária, como é o caso de Cukierman e Muscatelli (2008) e 

Quin e Enders (2008). Em Geral esses estudos utilizam metodologia de forecasting 

performance para fazer essa identificação.  

É nesse contexto que Carvalho e Moura (2009) procuram caracterizar a maneira pela 

qual a política monetária vem sendo recentemente conduzida nos sete maiores países latino-

americanos (Brasil, México, Chile, Peru, Colômbia, Argentina e Venezuela) e, assim, obter 

uma medida do quão rigoroso é o BC desses países no combate a inflação. 

No estudo os autores estimam 16 possíveis especificações para a regra de Taylor em 

cada um desses países e selecionam a especificação mais apropriada, isto é, aquela que 

melhor prever os movimentos das taxas de juros. A escolha é baseada em medida de previsão 

para fora da amostra. 

Resumidamente, as especificações se diferenciam pelos seguintes aspectos: modelo 

forward-looking ou modelo backward-looking; pela reação ou não reação à variações na taxa 

de câmbio; pela existência ou  não de comportamento assimétrico para inflação acima ou 

abaixo da meta; e pela existência ou não de comportamento assimétrico para o hiato do 

produto. 

As regras de Taylor são estimadas por método OLS, considerando correção dos erros 

padrões pelo método de Newey-West. Uma vez estimados os parâmetros procede-se com 

análise de previsão, através de metodologia de mean correction error. Por fim, a série prevista 

para cada uma das 16 possíveis especificações é comparada com um passeio aleatório 
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definido. Assim, é possível obter um ranking das previsões, calculando-se a média da 

diferença entre o quadrado dos erros de previsão do passeio aleatório e do modelo em 

questão. 

Os resultados encontrados indicam que o modelo que melhor descreve o 

comportamento da taxa de juros varia de país para país, não sendo possível determinar uma 

especificação dominante. Ainda assim, é possível perceber que, qualquer que seja a regra de 

Taylor, esta é capaz de capturar os movimentos nas taxas de juros de forma bastante 

satisfatória. Além disso, também há fortes evidências de endogeneidade na política monetária. 

Em relação ao rigor com que cada Banco Central atua, (Moura and Carvalho, 2009): 

 

 

 …find that Mexico and Brazil show empirical support for a ‘tough’ monetary policy 
whereas Chile and Peru have seems to pursue ‘mild’ monetary policy against 
inflation. Apparently, Argentina, Colombia e Venezuela do not change nominal 
interest rates to tackle inflation fluctuations, and adopt ‘lax’ monetary policies. 
Exchange rate change seems to be a relevant variable for interest rate decisions only 
for Mexico, whereas the output gap appears to concern only Chile, Colombia and 
Venezuela. (Moura and Carvalho 2009, p.12) 
 

 

Também há evidencias de que há assimetrias na função reação do BC para Chile e 

Brasil. Nesses países há uma tendência a abaixar os juros de forma mais agressiva quando a 

inflação está abaixo de sua meta do que aumentar juros quando a inflação está acima da meta. 

O mesmo raciocínio é válido para respostas dos juros à hiato do produto (recession aversion 

effect). 

Os autores também se juntam ao grupo de economistas que alertam para uso do 

princípio de Taylor para avaliar a condução da política monetária. Tal postura deriva das 

limitações que este artifício possui quando utilizado para comparações entre países, ainda que 

tais países possuam uma estrutura econômica semelhante, como é o caso: 

 

 

First, as the interest rate responses to higher inflation may take different forms in 
different models, judging whether or not yhe principle is satisfied from the inflation 
coefficients may lead to misinterpretetions. In  addition, a number of papers have 
highlighthed the limits of the Taylor principle as a necessary and sufficient condition 
for macroeconomic condition for macroeconomic stability and uniqueness of 
equilibrium, concluding tha the stabilizing properties if monetary policy rules 
depend on the underlying structure of the economy. (Carvalho e Moura, 2009, p.11) 
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2.3 Estudos empíricos sobre efeito tratamento de metas de inflação 

 
 

Embora o regime de metas de inflação tenha sido amplamente adotado desde o início 

dos anos 90, a efetividade desse novo regime de política monetária em reduzir os níveis de 

inflação e sua variabilidade permanece bastante controversa. 

Diversos estudos na literatura vêm tentando verificar empiricamente o efeito 

tratamento de IT em países desenvolvidos e emergentes, e tem encontrados resultados 

diferentes. 

Estudos recentes sobre a performance do regime de metas de inflação em países 

emergentes, como Gonçalves e Salles (2008), Batini e Laxton (2007) e FMI (2006) 

concluíram em favor da adoção do regime de metas de inflação. 

Mais especificamente, Gonçalves e Salles (2008) e Batini e Laxton (2007) aplicaram 

a mesma metodologia de Ball e Sheridan (2005) – cross-section difference-in-difference OLS 

approach – e investigaram o impacto que IT possui na dinâmica da inflação, produto e suas 

respectivas volatilidades em países emergentes. 

Ambos os estudos concluíram que a adoção de IT resultou em menor inflação média 

e menor volatilidade do produto. Para Batini e Laxton (2007) IT ajudou a reduzir também a 

volatilidade da inflação. Assim, esses estudos não poderiam ser mais favoráveis a adoção de 

IT, sugerindo que o regime de metas de inflação não parece estar associado a resultados 

piores do produto e de sua volatilidade e que, por isso, pode ser considerado um regime de 

política monetária que permite alcançar resultados superiores em termos de desempenho 

econômico.    

Já para FMI (2006) IT tem sido muito importante em fortalecer as instituições 

necessárias a estabilidade macroeconômica nos países em desenvolvimento. 

Na tentativa de dar melhor tratamento ao assunto, outros estudos recentes também se 

propuseram a realizar o mesmo tipo de investigação dos trabalhos citados acima. Brito e 

Bystedt (2008) estimam two-step system GMM panel estimator para controlar por 

simultaneidade e viés de variável omitida. Além disso, a metodologia também é mais 

adequada para tratar de variáveis de alta persistência, como é o caso das dummies de IT. 

Os autores também adotam outros controles não presentes na metodologia de Ball e 

Sheridan (2005), como efeito no tempo e efeito fixo. O controle por efeito fixo de cada país 
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aborda o problema do viés de variável omitida e aperfeiçoa a inferência sobre o efeito causal 

da adoção de IT no desempenho econômico dos países, possibilitando explorar as 

características idiossincráticas de cada país. Já o efeito no tempo permite controlar a tendência 

mundial a queda nos níveis de inflação e de volatilidade macroeconômica observada nos anos 

90. 

A adoção desses controles muda sensivelmente os resultados. Os autores chegam à 

conclusão de que a inclusão da variação comum no tempo enfraquece a relação negativa entre 

IT e inflação e elimina a relação entre IT e as volatilidades de produto e inflação encontrada 

nos estudos anteriores. 

A análise dos resultados indica ainda a existência de um efeito adverso de IT no 

produto: O custo da desinflação em países que adotaram o regime de metas de inflação não 

foi menor que o custo da desinflação em países que adotaram outros tipos de regimes 

monetários, conforme concluíram Gonçalves e Salles (2008) e Batini e Laxton (2007). 

Por fim os resultados ainda sugerem que a relação negativa entre IT e produto se 

mostra mais estável e robusta do que a relação negativa entre IT e inflação. Se por um lado a 

adoção das metas de inflação parece ter contribuído para a redução dos níveis de inflação, 

contribuiu ainda mais para a redução das taxas de crescimento do produto desses países. 

Um outro estudo recente conduzido por Lin e Ye (2009), adotou uma metodologia 

alternativa para verificar o efeito tratamento de IT em países emergentes. Usando propensity 

score matching methods os autores verificaram que, em média, as metas de inflação tem 

efeito grande e significativo na redução dos níveis de inflação e na sua variabilidade. A 

utilização dessa metodologia ajuda a controlar para o problema da auto-seleção. 

No entanto, os resultados são muito heterogêneos e a performance de um regime de 

metas de inflação pode ser afetada por diversas características dos países, como a qualidade 

da política fiscal, o tempo decorrido desde a adoção do regime de metas, a disposição do 

governo em atender as pré-condições necessárias a adoção do regime e o quanto o banco 

central interfere no câmbio. 

Nesse estudo os autores ainda abordam o problema das pré-condições estimando 

propensity scores a partir de um modelo probit. Os resultados encontrados indicam que países 

que possuem inflação passada mais alta e possuem maior crescimento da base monetária são 

menos propensos a adoção do regime de metas. Também, países que possuem maior grau de 

abertura e taxa de câmbio fixo preferem adotar outro regime de política monetária. 
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Os resultados dos estudos citados acima mostram que a questão sobre a efetividade 

do regime de metas de inflação em relação a outras alternativas de regimes de política 

monetária ainda é uma questão em aberto na literatura. Mesmo a aplicação de técnicas 

econométricas mais avançadas, que procuram isolar o efeito exclusivo da adoção de IT, tem 

encontrado resultados mistos e não permitem que se chegue a uma resposta definitiva. 

Por outro lado, em virtude inclusive das discussões metodológicas presentes na 

literatura sobre efeito tratamento de I.T., é possível que, conforme visto acima, resultados 

positivos alcançados por países que adotaram o regime de metas não sejam apenas resultados 

da adoção de IT.  

Avanços recentes na literatura já conseguem eliminar a tendência mundial a queda 

inflação, uma crítica muito comum aos primeiros estudos. Também já é possível controlar os 

resultados por características idiossincráticas de cada país, o chamado efeito fixo. Da mesma 

forma, já é possível controlar os resultados para o problema da auto-seleção na escolha da 

adoção do regime de metas, que acaba por viesar os resultados. 

O que ainda não se viu na literatura é uma investigação que possibilite uma 

averiguação conjunta dos efeitos que o regime de metas de inflação e do rigor do Banco 

Central possuem na performance econômica dos países. 

È com base nesse contexto que este trabalho pretende fazer uma contribuição 

adicional a literatura, buscando averiguar se a adoção do regime de metas de inflação possui 

algum efeito sobre o comportamento do BC, em suas preferências, e qual a responsabilidade 

de cada um destes na performance econômica dos países.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia aplicada neste trabalho é baseada no estudo de Kim e Nelson (2009), 

que estima uma regra de Taylor forward-looking para os EUA para o período 1960 à 2001, 

usando dados trimestrais e ex-post.7 

Os autores utilizam um modelo de espaço de estado, cuja grande vantagem em 

relação às demais técnicas é a obtenção de parâmetros que variam no tempo. Assim, é 

possível avaliar a evolução dos coeficientes da regra de juros estimada durante o período 

analisado. 

A endogeneidade gerada pelo uso de dados ex-post é tratada a partir da aplicação de 

um filtro de Kalman modificado, que corrige essa fonte de viés nos parâmetros. Além disso, o 

modelo também considera a existência de não-lineraridade e heterocedasticidade na regra de 

Taylor. A não-linearidade ocorre em função da suavização nos movimentos das taxas de 

juros, enquanto que a heterocedasticidade permite que se considere os diferentes graus de 

incerteza associados às previsões de variáveis macroeconômicas. 

 

 

3.1 Especificação do modelo 

 

 
A função reação de política monetária a ser estimada para cada país é função das 

expectativas para variáveis macroeconômicas futuras e é representada pela seguinte equação: 

��� �  ��,�� 	 �
,������,�� � ��� 	 ��,������,��                        (1) 

Onde: 

��� é a meta para taxa de juros; 

�� é a meta para a taxa de inflação; 

��,� é uma medida de hiato de produto médio entre o período t e o período (t+J); 

�,� é a variação percentual no nível de preços entre o período “t” e “t+J”; 

                                                 
7 Seguindo tradição americana, o estudo utiliza dados anualizados revisados. Esses dados não estão disponíveis 
ao Banco Central no momento da definição dos juros e, portanto, implicam em endogeneidade ao modelo 
utilizado. A literatura de regras de Taylor tem dado especial atenção ao uso de informação futura nos estudos 
como, por exemplo, a utilização de filtros HP para extrair hiato do produto. 
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��,��  é a taxa nominal de juros desejada quando inflação e hiato do produto estão em níveis 

compatíveis com suas respectivas metas 

���. � refere-se as expectativas criadas quando da definição da meta para os juros, condicional 

à informação disponível no período “t”. 

Assume-se a preferência das autoridades monetárias pelo suavizamento nos 

movimentos das taxas de juros (interest rate smootinhg). Assim, a cada período, o BC elimina 

uma fração (1-��) da distância entre o valor passado dos juros e a meta de juros definida para 

o período corrente: 

�� � �1 � ������ 	 �����
 	 ��, 0 � �� � 1                       (2) 

Combinando as equações (1) e (2), e após algumas transformações, chega-se as 

equações (3) e (4) abaixo. Assumindo, ainda, um processo de passeio aleatório para os 

coeficientes (equação (5)) chega-se a um modelo de espaço de estado não-linear, isto é, com 

coeficientes que variam no tempo: 

 �� � �1 � ������,� 	 �
,��,� 	 ��,���,�� 	 �����
 	 ��,                       (3) 

�� � 


���  ��!",#� , 0 $ �� $ 1                       (4) 

�%,� � �%,��
 	 &%�, &%�~(. (. ). *�0, +,,%� �, ( � 0,1,2,3                       (5) 

Onde: 

��,� �  ��,�� � �
,��� 
�� �  ��1 � ��� /�
,� 0�,� � ����,��1 	 ��,� 0��,� � �����,��12 	 �� 

Note que os regressores �,� e ��,� são correlacionados ao termo de erro ��, isto é, há 

endogeneidade no modelo. 

Além disso, assume-se que a variância dos choques na regra de juros acima varia no 

tempo. Isso é possível assumindo que o erro é distribuído segundo um processo de GARCH 

(1,1): 

��|4��
~*�0, +5,�� �,                       (6) 

+5,�� � 6� 	 6
���
� 	 6�+5,��
�                        (7) 
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Onde 4��
 é o conjunto das informações disponíveis até “t-1”. 

Para corrigir a endogeneidade do modelo utiliza-se técnica de variáveis instrumentais 

(V.I.). Nesse caso, a relação entre os regressores �,� e ��,� e o vetor de instrumentos é dada 

por: 

�,� � 7�89
� 	 :
� , :
�~*�0, +;
,�� �                       (8) 

��,� �  7�89�� 	 :�� , :��~*�0, +;�,�� �                       (9) 

Assumindo, ainda: 

9%� � 9%,��
 	 <%,�, <%,�~(. (. ). *�0, =>,%�, ( � 1,2                     (10) 

+;?,�� � @�? 	 @
?:?,��
� 	 @�?+;?,��
  � , A � 1,2                     (11) 

Note que também se assume uma dinâmica de passeio aleatório para os instrumentos, 

e admite-se incerteza em suas variâncias. A especificação acima sugere que a incerteza 

associada à inflação e ao hiato do produto futuro pode variar no tempo. 

 

 

3.2. Estimador de Máxima Verossimilhança (EMV) em 2 estágios 

 

 

O modelo descrito na seção anterior é estimado através de um procedimento em dois 

estágios usando técnica de máxima verossimilhança. Além de tratar o problema da 

endogeneidade, essa técnica permite considerar a incerteza associada à evolução dos 

regressores. Por questões de simplificação, assume-se J=1, sem que haja perda de 

generalidade. 

Inicialmente, os regressores �,
 e ��,
 são decompostos em dois componentes cada: 

os componentes previstos e os erros de previsão. 

/�,
��,
2 � � B�,
|4��
��,
|4��
C 	 B:
,�|��
:�,�|��
C                     (12) 

B:
,�|��
:�,�|��
C � D�|��

/� B:
,��
:�,�� C , ~(. (. ). *�/002 , /1 00 12�                     (13) 
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Onde D�|��
 é a matriz de variância-covariância condicional, com elementos que variam no 

tempo, do vetor de erros de previsão: :�|��
 � F:
,�|��
 :�,�|��
G′. 
As matrizes D�|��
 e :�|��
 são obtidas através de filtro de Kalman aplicado ao 

sistema de equações (8)-(11). 

Por hipótese, define-se um vetor 2x1 de erros previstos padronizados (:�� �
F:
,�� :�,�� G′), cuja estrutura de covariância com �� é dada por: 

B:���� C ~*�/002 , H I� J+5,�J8+5,� +5,�� K�                     (14) 

Onde J � FJ
 J�G′ é um vetor de correlação constante de ordem 2x1. 

O próximo passo é aplicar a decomposição de Choleski na matriz de Covariância da 

equação acima que resultará na seguinte representação: 

B:���� C � H I� 0�
J8+5,� L�1 � J8J� +5,�K / &�M�2 , / &�M�2 ~(. (. ). *�/0�0 2 , B I� 0�0N� 1 C�                    (15) 

Onde 0�é um vetor de zeros de ordem 2X1. 

Com isso, pode-se reescrever o vetor de erro �� da seguinte forma: 

�� �  J
+5,�:
,�� 	 J�+5,�:�,�� 	 M��, M��~*�0, �1 � J
� � J���+5,�� �                     (16) 

Onde M�� é não correlacionada seja com :
,��  seja com :�,�� . 

Assim, pela equação (16) o termo de erro da equação (3) foi decomposto em dois 

outros termos: os componentes :
,��  e :�,�� , que são correlacionados com os regressores �,
 e 

��,
, e o componente M��, que não é correlacionado com os regressores. 

Pode-se, então, substituir a equação (16) na equação (3) e obter: 

�� � �1 � ������,� 	 �
,��,� 	 ��,���,�� 	 �����
 	 J
+5,�:
,�� 	 J�+5,�:�,�� 	 M��    (3’) 

Como o termo M�� não é correlacionado com os regressores e com os erros padrões 

padronizados (:
,��  e :�,�� ) o seguinte procedimento de máxima verossimilhança em 2 estágios 

se aplica: 

Passo 1: Estima-se as equações (8) e (9) – regressão V.I. - via método de máxima 

verossimilhança baseado num filtro de Kalmam modificado, desenvolvido por Harvey ET al’s 
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(1992), para obter os erros de previsão padronizados 1 passo à frente (J=1): :^
,�|��
�  e 

:^�,�|��
� . 

Passo 2: Estima-se o sistema de equações (4)-(7) juntamente com a seguinte 

equação: 

 �� � �1 � ������,� 	 �
,��,
 	 ��,���,
� 	 �����
 	 J
+5,�:^
,�� 	 J�+5,�:^�,�� 	 M�� (3’’) 

M��~*�0, �1 � J
� � J���+5,�� � 

Usando máxima verossimilhança para rodar o filtro de Kalman. 

Nesse caso, os erros de previsão padronizados (:^
,��  e :^�,�� ) entram na equação 

estimada como termos de correção de viés (semelhante ao que fez Heckman (1996) para 

modelos de seleção amostral). 

O uso dos erros de previsão padronizados para inflação e hiato do produto significa 

que os diferentes graus de incerteza associados à inflação futura e ao hiato do produto são 

considerados na estimação da regra de Taylor. 

 

 

3.3. Resolvendo os problemas de não-linearidade e Heterocedasticidade 

 

 

3.3.1 O problema da não-linearidade 

 

 

Conforme visto anteriormente, a introdução do componente de suavização implica 

em não-linearidade do modelo. Assim é necessário fazer uma aproximação linear no modelo. 

Podemos reescrever o sistema de equações (4)-(7) e a equação (3’’) da seguinte 

forma: 

�� � P�Q�; ��� 	 J
+5,�:^
,�� 	 J�+5,�:^�,�� 	 M��  M��~*�0, �1 � J
� � J���+5,�� �         (17) 

�� � ���
 	 &�, &�~(. (. ). *�0, =,�                     (18) 

+5,�� � 6� 	 6
���
� 	 6�+5,��
�                      (19) 
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Onde: 

�� � F��,� �
,� ��,� �S,�GN 
=,é uma matriz diagonal; 

�� � J
+5,�:^
,�� 	 J�+5,�:^�,�� 	 M�� 

P�Q�; ��� � T1 � 


��� ��!",#�U ���,� 	 �
,��,
 	 ��,���,
� 	 



��� ��!",#� ���
           (20) 

E onde Q�′ � F1  ��,
 �,
 ���
G e &� e M�� são independentes. 

Então, é possível fazer uma aproximação linear na equação (17) através de uma 

expansão de Taylor aplicada à função não-linear P�Q�; ��� ao redor do ponto �� � ��|��
, 

onde ��|��
 � ����|4��
�. Considerando a expressão para a primeira derivada e após alguns 

rearranjos, pode-se chegar a expressão que representa uma aproximação linear da equação 

(3’’) 8: 

V� � W�8�� 	 J
+5,�:^
,�� 	 J�+5,�:^�,�� 	 M��                    (21) 

 

 

3.3.2 O problema da heterocedasticidade e o Filtro de Kalman 

 

 

Além da questão da não-linearidade, o modelo também implica em 

heterocedasticidade no termo de erro. É necessário, então, que o filtro de Kalman considere 

esse aspecto do modelo. 

Assim, seguindo Harvey et al (1992), o termo M�� é incluído na equação de estado da 

seguinte representação em espaço de estado do modelo apresentado nas equações (21) e (18): 

V� � FW�8 1G B ��M��C 	 J
+5,�:^
,�� 	 J�+5,�:^�,�� 	 M��                   (22) 

B ��M��C � /1 00 02 B���
M��
� C 	 / &�M��2 , / &�M��2 ~*�/002 , B=, 0
0 �1 � J
� � J���+5,�� C�                    (23) 

                                                 
8 A expressão para a expansão de Taylor de primeiro grau e o desenvolvimento dos cálculos podem ser 
encontrados em Kim e Nelson (2009). 
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A representação acima é equivalente ao seguinte sistema de equações: 

V� � W�~8��~ 	 J
+5,�:^
,�� 	 J�+5,�:^�,�� 	 M�� 

��~ � X���
~ 	 Y�~, Y�~~�0, Z�~�� 

Assim, a cada iteração do filtro de Kalman, obtém-se uma aproximação linear do 

modelo ao redor de �� � ��|��
 e calcula-se V� e W�. O filtro de Kalman em questão é 

representado pelo seguinte conjunto de equações: 

Previsão 1 passo à frente do estado: ��|��
~ � X���
|��
~                      (24) 

Variância prevista do estado: [�|��
 � X[��
|��
X′ 	 Z�~                  (25) 

Erro de previsão 1 passo à frente: \�|��
 � V� � W�~8��|��
~ � J
+5,�:^
,�� 	 J�+5,�:^�,��  (26) 

Variância prevista da equação de observação: ]�|��
 � W�~8[�|��
W�~                   (27) 

Equações de atualização: 

��|�~ � ��|��
~ 	 [�|��
W�~]�|��
�
 W�~\�|��
                     (28) 

[�|� � [�|��
 � [�|��
W�~]�|��
�
 W�~[�|��
                    (29) 

Para rodar o filtro de Kalman é necessário o valor assumido pelo termo ���
� . Esse 

termo entra na equação +5,�� � 6� 	 6
���
� 	 6�+5,��
� , que é um dos componentes da matriz 

Z�~. Seguindo Harvey (1992), a solução implica em aproximar-se o termo ���
�  por 

�����
� |4��
�. 

Nesse caso, é sabido que: 

���
 � J
+5,��
:^
,��
� 	 J�+5,��
:^�,��
� 	 M��
�                      (30) 

e 

���
 � �����
|4��
� 	 ����
 � �����
|4��
��                   (31) 

Logo,9 

                                                 
9 Aplicando a seguinte igualdade:  
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�����
� |4��
� � 0J
+5,��
:^
,��
� 	 J�+5,��
:^�,��
� 	 ��M��
� |4��
�1� 	 ���M��
� �
�M^−1∗4^−12)                     (32) 

Onde ��M��

∗ |4��
) é o último elemento da matriz ���
|��


~  e seu erro quadrático médio 

���M��

∗ � ��M��


∗ |4��
)�
�

) é dado pelo último elemento da diagonal da matriz [��
|��
.10 

 

 

3.4 Medida de rigor do Banco Central 

 

 

As estimações realizadas na seção anterior alguns resultados, entre os quais se 

encontra o vetor de parâmetros estimados da regra de juros do Banco Central: �� �

F��,� �
,� ��,� �S,�G′. 

O termo ��,� é o intercepto da regra de Taylor estimada e representa a taxa de juro 

natural da economia, a taxa que deve prevalecer no médio e longo prazo, e de onde se 

esperam mudanças suaves ao longo do tempo, à medida que os parâmetros estruturais da 

economia evoluem. 

O termo �
,� é um dos coeficientes de inclinação da equação e representa a resposta 

da autoridade monetária aos movimentos na inflação. Esta é uma das variáveis mais estudas 

pela literatura desde a criação do princípio de Taylor e pode indicar o quanto o Banco Central 

está focado no combate a inflação. 

Já o termo ��,� é o outro coeficiente de inclinação da equação e também merece 

atenção especial da literatura, uma vez que representa o grau de resposta da autoridade 

monetária a variações no hiato do produto. Sua análise pode fornecer indicações do quanto 

preocupado está o BC na estabilização do produto. 

O termo �S,� é parte do coeficiente que representa o grau de suavizamento nos 

movimentos das taxas de juros: ��. As autoridades monetárias procuram evitar que os ajustes 

necessários na taxa de juros ocorram num único período, seja para evitar impactos muito 

                                                 
10 O filtro de Kalman considerado acima permite inferências corretas  a respeito dos parâmetros , que deve ser 

condicional aos termos de correção de viés, isto é, aos erros de previsão padronizados do passo 1:  e . 
No entanto, esses termos não devem ser considerados na variância prevista do estado e na equação de 

atualização:  e . Kim e Nelson (2009) fornecem as medidas corretas para inferência desses 
termos. 
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profundos na atividade econômica, seja porque o grau de controle que possui sobre as taxas 

de juros não é tão perfeito assim, visto que há choques no mercado monetário ou mesmo erros 

de execução de política monetária. 

Seguindo a tradição da literatura esse trabalho concentra sua investigação na análise 

dos coeficientes �
,� e ��,�. A intenção é avaliar possíveis mudanças no comportamento do 

BC e para isso construímos uma medida de rigor a partir da combinação entre esses dois 

coeficientes: 

_� � �
,� 	 Ω��,�                       (33) 

O parâmetro Ω é dado por uma combinação de parâmetros que refletem a rigidez 

nominal e real da economia. Seguindo Woodford (2003) e Teles e Brundo (2006) assumimos 

que seu valor é 0.1 para todos os países estudados. Estes últimos autores calibraram esse 

parâmetro para a economia brasileira e alcançaram resultados similares. Além disso, também 

mostram que alterações no valor desse parâmetro não mudam significativamente os 

resultados. 

Uma medida de rigor tal como a proposta acima procura captar o grau de reação da 

autoridade monetária às mudanças nas condições econômicas. Na medida em que o intercepto 

��,� e o coeficiente de suavização �� são parâmetros mais estáveis no tempo, os movimentos 

nas taxas de juros promovidos pelo BC vão se refletir mais intensamente na resposta  à 

inflação e ao hiato do produto. 

Essa medida foi desenvolvida por Woodford (2003) e, originalmente, tem por 

objetivo captar soluções monetárias estáveis, que permitem a obtenção de níveis de inflação 

baixos e estáveis. Nesse caso, o princípio de Taylor indica que Bancos Centrais cujo rigor, tal 

como definido acima, é menor do que 111 conseguem obter soluções estáveis, ao passo que 

medidas acima de 1 implicam em soluções instáveis. 

Ainda que nosso objetivo não seja exatamente esse, essa medida de rigor pode ser 

utilizada para captar mudanças no comportamento do Banco Central, no sentido de que este 

pode mudar a forma de condução da política monetária em busca de obter níveis de inflação 

mais baixos e estáveis. 

Obviamente, essa não é a única medida de rigor imaginável. Há outras possíveis 

combinações entre os coeficientes da regra de juros estimadas que podem ser usadas para 

                                                 
11 Originalmente, o princípio de Taylor indica que um valor referencial para �
,� é 1 ao passo que o valor 
referencial para ��,� é 0. Assim, podemos dizer que também para a medida de rigor 1 é um valor referencial a ser 
considerado 
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testar o grau de resposta do BC. Para efeitos de robustez dos resultados, o apêndice também 

reporta resultados a partir de uma medida de rigor que apenas considera a resposta à inflação.  

No entanto, cabe, ainda ressaltar que o objetivo deste trabalho não é muito verificar 

os níveis que a medida de rigor possui, mas analisar o comportamento que essa medida possui 

em países considerados desenvolvidos e emergentes. Essa é a razão pela qual não falaremos 

muito sobre os níveis absolutos da medida de rigor. 

 

 

3.5 Base de dados 

 

 

Para cada país a estimação dos coeficientes da regra de juros foi baseada em dados 

trimestrais para o período compreendido entre o 1º trimestre de 1990 (inclusive) e o 4º 

trimestre de 2009 (inclusive). Alguns dos países não possuem dados completos para todo esse 

período. Nesses casos, considerou-se o período no qual há efetiva disponibilidade dos dados.  

Os tipos de dados utilizados seguem Kim e Nelson (2009) e Clarida et al. (2000). 

Todas as informações foram obtidas a partir do International Financial Statistics (IFS) do 

FMI ou então dos sites oficiais dos Bancos Centrais e do escritório nacional de estatísticas de 

cada país. 

A taxa de juros é dada pelos juros vigente no Money market; a inflação é medida pela 

variação % do deflator do PIB; o hiato do produto foi construído a partir da aplicação de um 

filtro HP na série de produção industrial ou manufatureira. Especificamente, aplicou-se um 

filtro HP no log da série dessazonalizada de produção industrial ou manufatureira e calculou-

se o hiato a partir da divisão da medida de ciclo pela medida de tendência, ambas geradas pelo 

filtro HP. 

As variáveis instrumentais utilizadas incluem 4 defasagens da taxa de juros, do hiato 

do produto, da inflação, do crescimento dos termos de troca (definido pela diferença entre os 

preços de exportação e os preços de importação) e do crescimento do M2 (ou de outro 

agregado monetário similar, na ausência do M2).  

A amostra contém ao todo 16 países, sendo 8 desenvolvidos e 8 emergentes. As datas 

de adoção de IT consideradas foram baseadas nas datas conservadoras publicadas por Rose 

(2007). Para adaptar a informação a diferença na frequência dos dados entre os estudos optou-

se por considerar a data de adoção do regime de metas de inflação como o trimestre seguinte 
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ao trimestre vigente no mês de adoção da meta. A relação de países e as datas de adoção 

consta na tabela 1 do anexo 1 do trabalho.  
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4. RESULTADOS 

 
 

De posse do rigor que caracteriza cada um dos Bancos Centrais em cada instante do 

tempo, podemos cruzar os dados desse rigor com os dados sobre a inflação do país, 

considerando ainda dummies para os períodos em que o país adota o regime de metas, e 

analisar estatísticas sobre a relação rigor versus inflação. 

A medida de inflação utilizada na análise descritiva a seguir considera a variação % 

do índice de preços ao consumidor (CPI) acumulado nos 4 trimestres a frente. A utilização de 

uma medida de inflação prospectiva esta em linha com a prática da política monetária nos dias 

de hoje, especialmente naqueles países que adotam metas de inflação, onde a inflação futura é 

a variável chave para as decisões sobre taxa de juros. 

Não obstante não se possa inferir qualquer relação de causalidade que possa haver 

entre os dados, a análise descritiva fornece insights importantes sobre as relações existentes e, 

assim, orientar uma investigação mais profunda no futuro. 

A tabela 1 abaixo mostra a média de rigor de todos os países que compõem a nossa 

amostra, decompondo-a em países desenvolvidos e emergentes, e cada um destes em aqueles 

que adotam IT e aqueles que não adotam IT. 

 A tabela 2 em seguida mostra a média de inflação fazendo a mesma decomposição 

da amostra. 

Tabela 1: Média do rigor dos países que compõem a amostra 

 

Tabela 2: Média da inflação dos países que compõem a amostra 

Classificação países
Todos os 

países
Somente 
países IT 

Somente 
países 
non-IT

coef/se coef/se coef/se

países desenvolvidos 0,583*** 0,803*** 0,247***

(0,036) (0,049) (0,036)

países emergentes 0,581*** 0,429*** 1,168***

(0,048) (0,049) (0,111)

número de observações 665 458 207

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Combinando as informações das duas tabelas percebe-se que países emergentes, 

quando adotam IT, possuem inflação menor quando comparado aos emergentes que não 

adotam IT, não obstante seu rigor também seja menor. O mesmo não se pode dizer para os 

países desenvolvidos. Também é possível concluir que a inflação para os países emergentes é 

sempre maior em relação aos países desenvolvidos, ainda que seu rigor nem sempre seja 

maior. 

Essas conclusões podem sugerir que a adoção do regime de metas de inflação para 

países emergentes é um evento muito mais importante em relação à importância que pode ser 

atribuída a adoção de IT para os países desenvolvidos. 

De fato, a adoção do regime de metas está associada a uma melhoria das instituições 

dos países, a exemplo da adoção de uma política fiscal mais responsável. Por outro lado, sabe-

se que os emergentes são justamente aqueles que possuem instituições de pior qualidade. È 

possível, inclusive, que as médias de inflação constantemente mais altas estejam refletindo 

isso de alguma forma. Portanto, a adoção do regime de metas, ao melhorar as instituições, 

pode ser muito benéfica aos países emergentes. 

É sabido também que países desenvolvidos possuem instituições melhores. Para estes 

a adoção de IT poderia não resultar em tantos benefícios. 

As tabelas abaixo mostram a média de inflação para desenvolvidos (tabela 3) e 

emergentes (tabela 4) considerando países que adotam e não adotam IT, assim como países 

considerados muito rigorosos (rigor > 1) e pouco rigorosos (rigor <1). 

Tabela 3: Média de inflação para países desenvolvidos por rigor e meta de inflação 

Classificação países
Todos os 

países
Somente 
países IT 

Somente 
países 
non-IT

coef/se coef/se coef/se

países desenvolvidos 2,242*** 2,652*** 1,639***

(0,097) (0,123) (0,144)

países emergentes 4,963*** 4,094*** 8,188***

(0,229) (0,180) (0,732)

Numero de observações 707 486 221

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabela 4: Média de inflação para países emergentes por rigor e meta de inflação 

 

A tabela 4 indica que, para países emergentes, a inflação é sempre menor sob IT, não 

importa o rigor. Além disso, os dados da linha 1 x coluna 2 e da linha 2 x coluna 1 dessa 

mesma tabela indicam que a inflação em países emergentes que não adotam IT e são muito 

rigorosos é maior que a inflação para os emergentes que adotam IT e são pouco rigorosos. 

Assim, a tabela fornece uma evidência adicional da importância da adoção do regime 

de metas para países emergentes, não importa qual seja o rigor. Essa conclusão contradiz 

alguns estudos da literatura que argumentam que há um problema de auto-seleção nos estudos 

sobre eficiência do sistema de metas, uma vez que os países que conseguem resultados 

favoráveis sob IT são justamente aqueles mais rigorosos. 

A tabela 4 ainda indica que quando adotam as metas os países emergentes passam a 

ser menos rigorosos e mesmo assim sua inflação cai, indicando que esses países podem estar 

se utilizando de um rigor maior na tentativa de compensar a ausência de instituições de 

qualidade nesses países. 

Já para os países desenvolvidos, a tabela 3 indica justamente ao contrário. A inflação 

é sempre maior sob IT e, dado que esses países já possuem instituições de maior qualidade, a 

variável rigor tem uma importância relativa maior.  

países desenvolvidos rigor < 1 rigor > 1

coef/se coef/se

Somente países non-IT 1,795*** 0,826***

(0,151) (0,390)

Somente países IT 2,592*** 2,735***

(0,181) (0,153)

Número de Observações 252 116

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

países emergentes rigor < 1 rigor > 1

coef/se coef/se

Somente países non-IT 11,431*** 7,185***

(1,083) (0,857)

Somente países IT 3,626*** 4,782***

(0,226) (0,284)

Número de Observações 176 163

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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As tabelas 5 e 6 abaixo aprofundam a investigação feita imediatamente acima, ao 

separar os países por quartil da distribuição da medida de rigor. 

Tabela 5: Média da inflação por quartil da distribuição da medida de rigor para países 

desenvolvidos 

 

Tabela 6: Média da inflação por quartil da distribuição da medida de rigor para países 

emergentes 

 

Mais uma vez as tabelas mostram que, para países emergentes, a inflação é sempre 

menor sob IT não importa o quanto rigoroso é o BC do país. Para os países desenvolvidos a 

conclusão é exatamente oposta, na medida em que aqueles que adotam IT mostram inflação 

mais alta consistentemente.  

As duas tabelas também nos dizem que os países considerados mais rigorosos sob 

non-IT possuem inflação menores. O mesmo não se verifica para países que adotam IT. É, 

portanto, mais uma evidencia que a importância relativa do rigor pode ser maior quando os 

países não adotam IT. 

As duas tabelas seguintes procuram analisar qual o efeito de uma variação 

infinitesimal na medida de rigor na inflação para cada quartil da distribuição da medida de 

rigor. 

países desenvolvidos 1ºquartil 2ºquartil 3ºquartil 4ºqu artil

coef/se coef/se coef/se coef/se

Somente países non-IT 1,443*** 1,609*** 2,614*** 0,826**

(0,272) (0,227) (0,158) (0,390)

Somente países IT 3,199*** 2,763*** 2,140*** 2,716***

(0,330) (0,373) (0,107) (0,156)

Número de Observações 79 88 84 114

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

países emergentes 1ºquartil 2ºquartil 3ºquartil 4ºquart il

coef/se coef/se coef/se coef/se

Somente países non-IT 10,080*** 10,764*** 10,293*** 7,197***

(0,252) (0,260) (1,758) (0,927)

Somente países IT 2,708*** 3,584*** 5,252*** 4,719***

(0,368) (0,296) (0,445) (0,306)

Número de Observações 64 64 60 147

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabela 7: Efeito de variação infinitesimal do rigor na inflação por quartil da 

distribuição da medida de rigor para países desenvolvidos. 

 

Tabela 8: Efeito de variação infinitesimal do rigor na inflação por quartil da 

distribuição da medida de rigor para países emergentes.  

 

A partir dos quartis da distribuição da medida de rigor para cada caso, aplicou-se 

uma regressão linear que busca verificar o efeito de uma variação marginal do rigor do BC na 

inflação. Assim, espera-se captar possíveis não-linearidades na relação rigor versus inflação. 

De fato, a tabela 8 mostra que os países emergentes menos rigorosos conseguem 

reduzir significativamente a inflação elevando marginalmente o rigor do BC. Para os quartis 

mais altos, no entanto, os resultados indicam não haver efeito algum. 

Já para os países desenvolvidos não parece haver efeito algum independentemente do 

rigor do BC. 

Por fim, diante dos resultados mais significativos apresentados pelos países 

emergentes, procede-se adicionalmente com uma análise sobre o efeito que variações 

marginais do rigor possuem sobre a inflação desses países. 

Tabela 9: Regressão quantílica para países emergentes que adotam IT 

coeficientes estimados 1ºquartil 2ºquartil 3ºquartil 4º quartil

coef/se coef/se coef/se coef/se

resp. a inflacao + resp a hiato -1,684 -1,498 0,868** 0,174

(1,546) (3,422) (0,411) (0,419)

_cons 1,877*** 2,619*** 1,821*** 2,665***

(0,249) (0,707) (0,264) (0,695)

Número de Observações 79 88 84 83

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

coeficientes estimados 1ºquartil 2ºquartil 3ºquartil 4º quartil

coef/se coef/se coef/se coef/se

resp. a inflacao + resp a hiato -3,982** 6,656 2,637 0,229

(1,843) (4,176) (1,980) (1,783)

_cons 2,561*** 3,496*** 4,488*** 6,484**

(0,570) (0,429) (1,571) (3,106)

Número de Observações 64 64 60 59

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabela 10: Regressão quantílica para países emergentes que não adotam IT 

 

As tabelas mostram os resultados de uma regressão quantílica aplicada a dois grupos 

distintos de países: os emergentes que adotam IT e os emergentes que não adotam IT. 

Os resultados na 1ª linha de cada tabela mostram qual o efeito de uma variação 

marginal no rigor do BC para aqueles países que possuem diferentes níveis de determinantes 

não-observáveis de inflação. 

Assim, a tabela 9 indica que entre os países emergentes que adotam IT quanto 

maiores forem os determinantes não observáveis de inflação maior é o efeito de uma variação 

infinitesimal do rigor na inflação. Por outro lado, para os emergentes que não adotam IT, a 

tabela 10 indica que quanto menor forem os determinantes não observáveis da inflação maior 

é o efeito de uma variação da medida de rigor na inflação. 

Nesse caso, os dados podem estar indicando que entre os países que não adotam IT, a 

inflação alta pode ter determinantes que sofram muito pouca influência do rigor do BC, a 

exemplo da indexação dos contratos. Já para os países que adotam IT, o rigor parece fazer 

alguma diferença para aqueles países com inflação mais alta, muito embora os valores sejam 

todos positivos. 

Países emergentes e IT - 
coeficientes estimados

1º quartil 2º quartil 3º quartil

coef/se coef/se coef/se

resp. a inflacao + resp a hiato 0,866*** 0,826*** 0,575*

(0,243) (0,225) (0,338)

_cons 1,968*** 3,297*** 4,866***

(0,193) (0,191) (0,321)

Número de Obsevações 208 208 208

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Países emergentes e non-IT -
coeficientes estimados

1º quartil 2º quartil 3º quartil

coef/se coef/se coef/se

resp. a inflacao + resp a hiato -1,102* -0,409 2,671**

(0,613) (0,603) (1,067)

_cons 8,332*** 9,726*** 11,573***

(0,860) (0,785) (1,443)

Número de Observações 43 43 43

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Para efeito de robustez dos resultados, o anexo 2 apresenta as mesmas tabelas a partir 

do uso de uma medida de rigor alternativa, que considera apenas o coeficiente de resposta à 

inflação. De uma maneira em geral, os resultados não se alteram: Os países emergentes 

continuam apresentando inflação e rigor menores sob IT. E isto independe do quão rigoroso é 

o BC dos países. Por outro lado, em países desenvolvidos os resultados sob IT não são tão 

favoráveis e indicam uma importância relativa maior para a medida de rigor. 
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CONCLUSÃO 

 
 

Este trabalho aplicou uma metodologia econométrica bastante sofisticada na 

estimação dos coeficientes da regra de juros de cada país da amostra. 

A partir dos coeficientes estimados, foram construídas duas medidas alternativas do 

grau de reação da autoridade monetária em resposta às mudanças da situação econômica do 

país, considerando as duas variáveis mais estudadas pela literatura: a resposta dos juros à 

inflação e a resposta dos juros ao hiato do produto. 

Então, procedeu-se com algumas análises descritivas que procuraram identificar 

quais as possíveis relações existentes entre a medida de rigor e a inflação dos países 

estudados. Em especial, buscou-se identificar diferentes padrões que essa relação poderia 

apresentar em países desenvolvidos e emergentes. 

A análise forneceu alguns insights interessantes aos países emergentes, ao indicar 

que estes, após adotarem o regime de metas de inflação, reduziram seus níveis de inflação, 

muito embora também tenha reduzido o rigor do seu BC. Além disso, os dados revelaram que 

a inflação cai após a adoção de IT, independente do grau de rigor da autoridade monetária do 

país. 

Esse resultado pode estar associado a melhorias institucionais promovidas pelo 

regime de metas de inflação. É sabido por todos que os países emergentes possuem, em geral, 

instituições de pior qualidade. Justamente por isso são eles os que tendem a ganhar mais com 

a adoção de IT. 

Aqueles países emergentes que não estão sob o regime de metas possuem BC´s mais 

rigorosos, indicando que estes podem estar tentando compensar suas deficiências 

institucionais através de um comportamento mais reativo. 

A análise para países desenvolvidos não permitiu conclusões tão evidentes. Sabe-se 

que estes países possuem instituições de maior qualidade quando comparadas aos países 

emergentes. Talvez isso também ajude a explicar porque os desenvolvidos possuem inflação 

menor. 

Sob IT estes países têm um BC mais rigoroso, muito embora sua inflação também 

aumente. De todo modo, a análise parece indicar que o rigor do BC possui uma importância 

relativa maior nesses países quando comparado aos países emergentes. 
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Conforme alertado, a análise realizada neste trabalho não tem a pretensão de indicar 

relação de causalidade entre as variáveis. Para isso é necessário investigações mais profundas, 

como aquelas que buscam avaliar o efeito tratamento do regime de metas de inflação. 

No entanto, além de sugerir possíveis caminhos a seguir em análises futuras, o 

trabalho também contribui ao sugerir uma variável até então ignorada pela literatura que 

estuda a eficiência do regime de metas de inflação: a consideração do rigor do Banco Central 

na condução da política monetária do país.  
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ANEXO 1 

Tabela 1: Relação de países e datas de adoção do regime de metas de inflação 

 
  

País Classificação Data de adoção da meta

Australia desenvolvido set/94

Canadá desenvolvido jan/92

Nova Zelandia desenvolvido mar/90

Reino Unido desenvolvido out/92

Suiça desenvolvido jan/00

Dinamarca desenvolvido -

Estados Unidos desenvolvido -

Japão desenvolvido -

África do Sul emergente fev/00

Brasil emergente jun/99

Coréia do Sul emergente abr/98

Israel emergente jun/97

México emergente jan/01

Polônia emergente set/98

Tailandia emergente mai/00

Turquia emergente jan/06

obs: datas retiradas de Rose (2007) - conservative start date
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ANEXO 2 

As tabelas a seguir mostram a análise descritiva da relação rigor dos BC´s versus inflação 
considerando que a medida de rigor é composta apenas pelo coeficientes de resposta dos juros 
à inflação. A inflação continua sendo definida como a inflação acumulada 4 trimestres a 
frente. 

Tabela 1: Média do rigor dos países que compõem a amostra 

 

Tabela 2: Média da inflação dos países que compõem a amostra 

 

Tabela 3: Média de inflação para países desenvolvidos por rigor e meta de inflação 

 

 

Classificação países
Todos os 

países
Somente 
países IT 

Somente 
países 
non-IT

coef/se coef/se coef/se

países desenvolvidos 0,434*** 0,624*** 0,144***

(0,030) (0,041) (0,029)

países emergentes 0,512*** 0,345*** 1,155***

(0,042) (0,038) (0,111)

número de observações 665 458 207

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Classificação países
Todos os 

países
Somente 
países IT 

Somente 
países 
non-IT

coef/se coef/se coef/se

países desenvolvidos 2,242*** 2,652*** 1,639***

(0,097) (0,123) (0,144)

países emergentes 4,963*** 4,094*** 8,188***

(0,229) (0,180) (0,732)

Numero de observações 707 486 221

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

países desenvolvidos rigor < 1 rigor > 1

coef/se coef/se

Somente países non-IT 1,884*** -0,550***

(0,145) (0,123)

Somente países IT 2,608*** 2,763***

(0,149) (0,215)

Número de Observações 291 77

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



48 
 

Tabela 4: Média de inflação para países emergentes por rigor e meta de inflação 

 

Tabela 5: Média da inflação por quartil da distribuição da medida de rigor para países 
desenvolvidos 

 

Tabela 6: Média da inflação por quartil da distribuição da medida de rigor para países 
emergentes 

 

Tabela 7: Efeito de variação infinitesimal do rigor na inflação por quartil da 
distribuição da medida de rigor para países desenvolvidos  

países emergentes rigor < 1 rigor > 1

coef/se coef/se

Somente países non-IT 11,431*** 7,185***

(1,083) (0,857)

Somente países IT 3,720*** 4,854***

(0,210) (0,326)

Número de Observações 196 143

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

países desenvolvidos 1ºquartil 2ºquartil 3ºquartil 4ºqu artil

coef/se coef/se coef/se coef/se

Somente países non-IT 1,534*** 1,427*** 2,966*** 0,059

(0,277) (0,221) (0,155) (0,262)

Somente países IT 3,182*** 2,864*** 1,916*** 2,736***

(0,318) (0,426) (0,125) (0,149)

Número de Observações 80 86 83 115

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

países emergentes 1ºquartil 2ºquartil 3ºquartil 4ºquart il

coef/se coef/se coef/se coef/se

Somente países non-IT 10,202*** 10,679*** 12,695*** 7,185***

(0,246) (0,425) (2,283) (0,857)

Somente países IT 3,030*** 3,288*** 4,906*** 4,887***

(0,313) (0,347) (0,407) (0,324)

Número de Observações 66 64 62 144

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabela 8: Efeito de variação infinitesimal do rigor na inflação por quartil da 
distribuição da medida de rigor para países emergentes  

 

Tabela 9: Regressão quantílica para países emergentes que adotam IT 

 

Tabela 10: Regressão quantílica para países emergentes que não adotam IT 

 

coeficientes estimados 1ºquartil 2ºquartil 3ºquartil 4º quartil

coef/se coef/se coef/se coef/se

resp. a inflacao -3,300** -0,549 1,996** 0,462

(1,625) (2,885) (0,786) (0,368)

_cons 1,781*** 2,257*** 1,427*** 2,287***

(0,271) (0,485) (0,378) (0,491)

Number of observations 80 86 83 84

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

coeficientes estimados 1ºquartil 2ºquartil 3ºquartil 4º quartil

coef/se coef/se coef/se coef/se

resp. a inflacao -3,963*** 8,843 2,767 5,000***

(1,531) (6,011) (2,520) (1,885)

_cons 3,161*** 2,770*** 4,106** 0,553

(0,448) (0,629) (1,736) (2,724)

Number of observations 66 64 62 56

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Países emergentes e IT - 
coeficientes estimados

1º quartil 2º quartil 3º quartil

coef/se coef/se coef/se

resp. a inflacao 1,149*** 1,228*** 1,191***

(0,340) (0,299) (0,433)

_cons 2,010*** 3,282*** 4,619***

(0,212) (0,190) (0,280)

Number of observations 208 208 208

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Países emergentes e non-IT -
coeficientes estimados

1º quartil 2º quartil 3º quartil

coef/se coef/se coef/se

resp. a inflacao -1,445** -0,438 2,671**

(0,683) (0,638) (1,085)

_cons 8,613*** 9,708*** 11,581***

(0,908) (0,817) (1,432)

Number of observations 43 43 43

obs:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1


