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RESUMO 

 

A produtividade total dos fatores (PTF) possui papel central no desenvolvimento das 

economias, determinando o crescimento de longo prazo. Contudo, ela também 

desempenha papel relevante sobre a dinâmica das principais variáveis 

macroeconômicas e seus estágios de equilíbrio de curto prazo, que embora seja 

secundário, definitivamente não é desprezível. 

A trajetória da produtividade total dos fatores é um componente estrutural da função 

de produção, porém, suscetível aos descompassos conjunturais. A condução 

responsável de políticas macroeconômicas gera impactos positivos, porém, limitados, 

sobre a eficiência de mercado e tende colaborar positivamente para a produtividade 

total dos fatores. Contudo, uma condução macroeconômica não sustentável tende a 

trazer consequências severas e prolongadas sobre a PTF. 

Para tanto, este trabalho atualiza o trabalho realizado pelo autor, Bregalda (2014), 

incorporando as inovações referentes à produtividade total dos fatores e a percepção 

de riscos pelos agentes. 

O objetivo é apresentar um modelo de pequeno porte estrutural para a economia 

brasileira incorporando a produtividade total dos fatores, trazendo conexões entre ela 

e as demais variáveis conjunturais do modelo de pequeno porte. 

A PTF afeta positivamente a renda e negativamente os preços. Sob a ótica da função 

de produção, diferente do que acontece com as suas demais componentes, capital e 

trabalho, não há um nível ótimo da produtividade total dos fatores sobre a inflação. 

Quanto maior a produtividade, maiores as pressões para a queda do nível de preços. 

Tais características são tão fortes que podem ser verificadas, a despeito da PTF ser 

observada como resíduo, como proposto originalmente por Solow, abrigando em si 

todas as deficiências funcionais, erros de medida, especificações e todos os possíveis 

desencontros entre a teoria e a realidade. 

 

Palavras-chave (JEL): E31 – Preços, Ciclos de negócios e flutuações; E52 – Política 

Monetária; G14 – Informação e Eficiência de Mercado; O33 – Inovação e Mudança 

Tecnológica; O47 – Crescimento Econômico e Produtividade. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Total factor productivity (TFP) plays a central role in the development of economies, 

driving long-term growth. However, it also plays a relevant role in the dynamics of key 

macroeconomic variables and their short-term equilibrium stages, which although 

secondary, it is definitely not negligible. 

Total factor productivity’s trajectory is a structural component of the production 

function, however, susceptible to cyclical imbalances. Responsible conduct of 

macroeconomic policies generates positive, but limited, impacts on market efficiency 

and tends to contribute positively to total factor productivity. However, unsustainable 

macroeconomic leading tends to have severe and prolonged consequences for TFP. 

Therefore, this paper updates the work done by the author, Bregalda (2014), 

incorporating innovations regarding total factor productivity and risk perception by 

agents. 

The objective is to present a small structural model for Brazilian economy incorporating 

the total factor productivity, bringing connections between TFP and the other 

conjunctural variables of the small model. 

TFP positively affects income and negatively affects prices. From the perspective of 

the production function, unlike its other components, capital and labor, there is no 

optimal level of total factor productivity on inflation. The higher productivity, the greater 

are pressures to price level to fall. 

Such features are so strong that they can be verified, a type of TFP that is observed 

as a residue, as presented by Solow, opening in all functional deficiencies, 

measurement errors, specifications and all possible mismatches between theory and 

reality. 

 

Keywords (JEL): E31 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles; E52 - Monetary 

Policy; G14 - Information and Market Efficiency; O33 – Innovation, Technological 

Change; O47 - Economic Growth and Productivity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Na tentativa de esboçar uma estrutura estilizada da economia brasileira é necessária 

a compreensão dos papeis da produtividade total dos fatores e dos instrumentos de 

política monetária e fiscal na condução da previsibilidade dos principais agregados 

macroeconômicos, gerando um ambiente propício para os melhores caminhos do 

crescimento sustentável. 

Para tanto, inicia-se o Capítulo 2 apresentando o conceito da produtividade total dos 

fatores, as justificativas teóricas para as inovações deste trabalho e interações com a 

política monetária. Na sequência, são abordados posteriormente, outros tópicos 

teóricos necessários para a compreensão do modelo. 

No Capítulo 3 busca-se explicitar os modelos de pequeno porte, inicial e final, pelo 

Banco Central do Brasil, no contexto do regime de metas que completa 20 anos de 

implementação, em 2019. 

Adiante, o Capítulo 4 revela formulação da presente proposta, que busca a 

identificação das variáveis, suas interações imediatas esperadas e a compreensão de 

cada etapa individual. Então, são apresentados resultados da modelagem juntamente 

com os testes econométricos pertinentes para a sustentação quantitativa de sua 

utilização. 

O Capítulo 5 apresenta os procedimentos metodológicos econométricos adotados, o 

resultado das estimações de cada equação e seus respectivos testes de robustez. 

No Capítulo 6, realiza-se a análise dos resultados das estimações das inovações 

propostas, da atualização das equações tradicionais pela estimação em dois estágios 

e da estimação conjunta do Hiato do Produto, e das variáveis estacionárias do capital, 

do emprego e a PTF. 

Por fim, o Capítulo 7 consolida a experiência da utilização de um modelo de pequeno 

porte que incorpora a PTF sobre as demais variáveis macroeconômicas e para 

compreensão da economia brasileira. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A Produtividade total dos fatores 

Dois países, setores, ou firmas, com a mesma quantidade de fatores de produção 

geram quantidades diferentes de produto. Essa diferença surge de como cada um 

deles aloca os seus recursos, a eficiência relativa de cada um, Schumpeter 

(1911,1942). A produtividade total dos fatores (PTF) é a parte residual do produto que 

não é explicada diretamente pela contribuição direta de cada um dos fatores, no caso, 

capital e trabalho, conforme o modelo de Solow (1956). 

Os modelos de crescimento neste formato colocavam mudanças no capital, trabalho 

e PTF para determinar a taxa de crescimento. Contudo, os primeiros modelos tinham 

como pressuposto que a taxa de crescimento de longo prazo seria exógena. Na 

tentativa de endogeneizar a taxa de crescimento de longo prazo, Romer (1987,1990) 

incorporou avanços tecnológicos promovidos pelos esforços de pesquisa e 

desenvolvimento como direcionador do crescimento de longo prazo. Lucas (1988) 

afirmou que o fator chave do crescimento de longo prazo está baseado na acumulação 

de capital humano promovido pela educação. Barro (1990) por sua vez sugeriu que a 

infraestrutura pública poderia afetar a acumulação de capital e o crescimento de longo 

prazo. Em todos esses trabalhos a ideia era explicar o crescimento de longo prazo ao 

sugerir mecanismos capazes de aumentar a produtividade total dos fatores. 

A partir da década de 1990, vários artigos passaram a estudar a produtividade em 

níveis setoriais e de firmas, levando a conclusões que não seriam reveladas pelos 

dados agregados em níveis nacionais. Kim et al (2016) e Kim e Loayza (2019), 

sintetizaram os determinantes da PTF em cinco componentes: 

I. Inovação: A criação de novas tecnologias leva a desenvolvimentos de 

novas atividades de alto valor agregado e eleva a performance de 

atividades já existentes. Muito embora a criação de novas tecnologias, 

na fronteira do conhecimento sejam quase exclusivas a um número 

pequeno de países, a adoção de novas tecnologias pela adaptação, 

comércio e investimentos estrangeiros diretos são fontes mais comuns 

de inovação em países em desenvolvimento. 
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II. Educação: Habilidades e conhecimentos avançados, com forte 

formação básica e especialização suficiente, são necessários para 

adotar, alcançar e espalhar novas e mais modernas tecnologias, 

processos produtivos e produtos. 

III. Eficiência de mercado: Alocação efetiva e mais rápida de capital e 

trabalho aumenta a produtividade total, ditando o compasso em que 

firmas ineficientes deixam o mercado, enquanto firmas eficientes 

crescem e novas firmas aparecem, conforme Hsieh e Klenow (2009). A 

qualidade da regulação do mercado está comumente associada à 

eficiência. Regulações rígidas reduzem a flexibilidade na alocação de 

recursos e reduzem a produtividade, conforme Nicoletti e Scarpetta 

(2003). O aparato regulatório deve buscar gerar os incentivos à maior 

eficiência na alocação dos fatores. 

IV. Infraestrutura física: Acesso a água e saneamento básico, energia 

elétrica estável, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, transporte 

urbano, redes de telecomunicação, são exemplos de infraestruturas 

tangíveis de uso comum por uma gama muito grande de atividades e 

que podem fornecer agilidade e eficiência de custos possibilitando 

acesso a mercados e ambientes saudáveis para vasta maioria de 

atividades. 

V. Instituições: Alta qualidade de instituições favorecem o ambiente de 

negócios e políticas que levam ao desenvolvimento econômico. A 

qualidade das instituições está geralmente associada com a 

produtividade. 

Vale mencionar, cada um desses cinco componentes da produtividade total dos 

fatores é redutor de custos, cada um a seu modo, na sua velocidade, a depender da 

estrutura concorrencial das economias, que podem refletir em aumento de renda em 

primeiro momento, mas em algum tempo acabam se desdobrando sobre os preços. 

Embora não tenha sido demonstrada, esta é a hipótese central deste trabalho, 

diferenciando a dinâmica da inflação no modelo de pequeno porte descrito nos passos 

seguintes. 
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2.2. Introdução sobre os investimentos 

A grande maioria das teorias econômicas são baseadas no consumo das famílias. A 

final de contas o consumo é responsável por uma maior parte do PIB das economias. 

Diferentes escolas de pensamento econômico divergem sobre a forma de interpretar 

o consumo. Contudo, a exemplo do que já mencionado, verifica-se que entre 2013 e 

2016 a economia brasileira sofreu uma recessão muito mais intensa sobre os 

investimentos do que sobre o consumo das famílias. Em geral, por questões já bem 

representadas na literatura1, o movimento do consumo das famílias é mais suavizado 

ao longo do tempo, ou seja, sofre menos que os investimentos em momentos de crise 

e se recupera mais lentamente, enquanto os investimentos, em geral, sofrem ajustes 

maiores e tendem a se recuperar mais rapidamente. No entanto, a crise entre 2014 e 

2019 desafia este padrão. De fato, os investimentos estão caindo a mais tempo e 

passaram a cair mais rapidamente a partir da retração do consumo, contudo, embora 

o consumo já tenha feito a inflexão, os investimentos não voltaram a ganhar tração. 

2.2.1. Ensaio sobre os custos, a decisão e a maturação dos investimentos 

As decisões de investimentos em fatores de produção dependem das perspectivas de 

empresários sobre a demanda sobre seus produtos em relação ao nível atual, ou seja, 

o diferencial do consumo futuro esperado, o custo do financiamento do capital e o 

nível da sua capacidade instalada, contrapondo a demanda futura esperada e o nível 

da sua capacidade produtiva. No entanto, quanto menor for a previsibilidade sobre o 

consumo futuro esperado, sobre o custo do financiamento e a sua duração, menor é 

a antecipação do empresário para investir e mais reativo ao consumo ele se torna. 

Isso considerando uma economia que não apresente ociosidade na capacidade 

instalada. No limite, imprevisibilidades sobre o consumo futuro, ou sobre o custo do 

financiamento, poderiam ser tão grandes que o financiamento se tornaria proibitivo. 

Como em geral, incertezas sobre a taxa de juros e consumo evoluem razoavelmente 

juntos, o investidor, no limite, não antecipa perspectivas de maior consumo futuro, 

mas apenas reage à variação dos estoques, financiando a sua produção com a 

geração do seu próprio lucro. 

Vale destacar, os investimentos não aumentam a capacidade instalada instantemente 

e possuem defasagem considerável para impactar a produção. Esta defasagem é 

                                                 
1 Meghir (2004), Justiniano et al(2010), King et al (1988), Long e Plosser (1983), Campbell e Mankiw (1990) 
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proporcional ao tamanho da escala ótima de produção e também varia com as 

características de cada setor (He e Pindyck 1992). 

A partir da maturação do investimento, são levadas em conta as perspectivas de fluxo 

de caixa, considerando inclusive os encargos financeiros sobre fluxos negativos nos 

primeiros períodos de produção. Para que aquele investimento se pague, o horizonte 

de avaliação de cada investimento também é, grosso modo, função da escala ótima 

de produção. Projetos de montantes menores tendem a necessitar de horizontes mais 

curtos de previsão de fluxos de caixa. Projetos industriais, novas plantas e empresas 

intensivas em capital necessitam de um tempo maior. Projetos de infraestrutura, de 

escala ótima de grande porte, podem levar décadas para a sua plena eficiência de 

implantação. 

Deve-se levar ainda em conta que o custo de capitação de uma empresa depende, 

em grande parte, da taxa futura de juros, na qual mais longo o prazo, maior a taxa, 

Merton (1974). 

Conforme o modelo de pequeno porte (Bogdanski et al 2000), ponto de partida desse 

trabalho, é esperado que a economia encontre o seu estado estacionário com plena 

utilização dos fatores de produção, com inflação na meta, taxa de juros neutra e PIB 

crescendo em linha com o potencial. 

Por outro lado, a taxa de crescimento de longo prazo de uma economia, que pode ser 

extraído do modelo de Solow (1956), se torna uma referência mais importante nas 

decisões de investimento dos empresários quanto mais longa for a maturação dos 

investimentos, conforme leitura a partir de Salmanov et al (2016). Da mesma forma, a 

taxa de juros de longo prazo, principal componente da estrutura a termo da taxa de 

juros é a base para a taxa de desconto, comumente usada para a avaliação de 

investimentos, Damodaran (2012, 2016). Por decorrência, quanto mais longo o prazo 

de maturação do investimento mais sensível ele é à taxa de crescimento potencial da 

economia e à taxa de juros neutra de longo prazo. 

Quando observamos os prazos de maturação e de retorno dos investimentos, 

notamos que o nível de incerteza sobre o consumo futuro e os custos de financiamento 

do capital pode naturalmente inviabilizar operações mais longas, mas podem até 

afetar o financiamento de investimentos mais curtos. Por outro lado, na medida em 
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que incertezas caem, verificamos que investimentos gradativamente mais longos se 

tornam viáveis. 

Por uma necessidade de delimitação de escopo, ficarão para estudos futuros os   

aprofundamentos das relações entre os investimentos, a produtividade total dos 

fatores, a percepção riscos dos agentes, os diferentes prazos de maturação de 

investimentos, o retorno dos tipos de  investimentos, custos de financiamento 

associados a risco e prazo, formação da estrutura a termo da curva de juros (e prêmios 

de mercado) e a disponibilidade e concorrência entre diversas linhas de crédito. 

Contudo, fica aqui uma linha claramente rica em conteúdo a ser elaborada em 

próximos trabalhos e que certamente possui notável interrelação, conectividade e 

potencialidade mútua com outras discussões aqui desenvolvidas. 

2.2.2. Investimento em fatores eficientes de produção e a Produtividade Total 

dos Fatores 

Cada um dos determinantes da produtividade total dos fatores é capaz de gerar 

exemplos de ganhos para a economia sem produzir inflação. A implantação de uma 

unidade industrial moderna, que gere internalização de novas tecnologias, mais 

eficientes, é exemplo mais claro em relação a investimentos em capital que tenha 

impacto de produtividade. A elevação do grau de escolaridade também é um exemplo 

que pode gerar impacto na PTF (Lucas 1988), seja por investimentos individuais ou 

coletivos na qualidade do ensino e do aprendizado, sejam públicos ou privados, em 

cursos primários, técnicos especializados ou em nível superior. Reformas legislativas 

que promovem justiça, transparência e clareza de interpretações, que delimitem 

direitos e deveres de forma clara, acarretam menores custos sociais de judicialização 

e também são foco de eficiência, poupadora de recursos para a sociedade como um 

todo (North 1990; Acemoglu et al 2004).  Investimentos em saúde também podem ser 

geradores de produtividade ao passo que estendem a vida produtiva do trabalhador, 

reduzirem a incidência de doenças, ou que trazem ganhos para a qualidade de vida 

com externalidades sobre a produtividade do trabalhador Cole e Neumeyr (2007). Este 

último ponto se torna a cada dia mais vital, uma vez que trabalhos manuais e 

repetitivos dão lugar à capacidade de aprendizado, analítica e criativa. 

Entretanto, não se pode generalizar, pois nem todo investimento de fato impacta a 

PTF. A construção de um novo edifício aumenta o PIB pelo aumento do estoque de 
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capital, mas não afeta em princípio a produtividade de uma economia. Embora 

possam ser incorporados elementos novos que gerem ganhos de eficiência, 

elevadores mais rápidos, edificações com planos de incêndios mais modernos, 

instalações elétricas mais seguras, mesmo assim tendem a produzir ganhos 

marginais, insuficientes para impactar a produtividade corrente da economia, pois não 

podem ser diretamente associados a ganhos para a produção. 

Ainda que reconhecidamente a produtividade total dos fatores dependa dos cinco 

núcleos de variáveis já citados, inovação, educação, eficiência de mercado, 

infraestrutura física, e instituições, como hipótese simplificadora e objetiva, mas 

também pela ausência de variáveis que quantifique com fidedignidade cada um dos 

determinantes da PTF, assumiremos que a produtividade total dos fatores é afetada 

pelo investimento em máquinas e equipamentos e pela importação de insumos. 

O investimento em máquinas e equipamentos leva empresas, setores e economias 

para a fronteira do avanço tecnológico (Arnold e Javorcik 2009), pulando etapas 

anteriores e processos já defasados, obsoletos. Não é necessário ‘reinventar a roda’, 

gastar todo o esforço de desenvolver o que já está disponível, esse é o ganho que se 

obtém pelo comércio. Com os equipamentos adequados e as melhores práticas é 

possível progredir para a fronteira da eficiência e competitividade, sem precisar reviver 

toda a jornada que culminou naquele estágio da evolução produtiva. Neste sentido os 

investimentos em máquinas e equipamentos materializa, ao mesmo tempo, dois 

pilares da PTF, inovação e eficiência. 

Em segundo lugar, o investimento em máquinas e equipamentos não é um fim por si 

só, mas apenas meios mais eficientes para atingir dois objetivos simultaneamente, a 

geração de renda e satisfação (bem-estar) para a população. Isso acontece porque, 

do ponto de vista da produção, equipamentos de ponta também demandam trabalhos 

qualificados, seja para a sua operacionalização seja para a sua manutenção, ao 

mesmo tempo que desmobiliza a alocação menos eficiente de recursos, sejam eles 

insumos de produção ou trabalho, que podem ser melhores aproveitados em 

atividades mais qualificadas, logo, melhor remuneradas. Pelo ponto de vista do 

consumo, investimentos em máquinas e equipamentos, por trazerem maior eficiência, 

poupam recursos e reduzem custos, logo, são capazes de atender às necessidades 

de consumo a um menor preço. 
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De certo modo, a importação de insumos de produção, bens intermediários, seque 

pela mesma lógica, mais eficiência que se traduz em maior renda e menores custos. 

Se há um produto mais barato, independente de sua origem, significa que a economia 

poupa recursos (energia, trabalho), para fazer outra coisa que traga mais retorno para 

ela. Como consequência, ela foca em atividades mais rentáveis e também fica mais 

eficiente e competitiva. Da mesma forma, os insumos de produção não são um fim em 

si, de forma que também possibilitam a geração de renda e o atendimento às 

satisfações do consumo de bens e serviços à custos menores. 

A taxa de crescimento de longo prazo e, consequentemente, a taxa de consumo das 

famílias no longo prazo é dada pela capacidade produtiva de uma economia, que por 

sua vez é dependente da produtividade total dos fatores. Em outras palavras, quando 

são realizados investimentos em fatores de produção eficientes não apenas a 

capacidade produtiva da economia se expande, mas também a renda da economia 

aumenta, o que sustenta um consumo das famílias maior e por sua vez atrai mais 

investimentos (Jerzmanowski 2007). Uma expansão da PTF não afeta apenas o 

crescimento da economia no longo prazo, a maior eficiência da produção significa uma 

redução dos custos de produção, na medida em que se gasta menos insumos para 

fabricação de um mesmo produto, ou, gera-se mais produtos com a mesma 

quantidade de fatores de produção. Isso é possível a partir da maturação dos 

investimentos. Nesta etapa, a redução de custos pode se reverter em lucros das firmas 

ou redução dos preços dos produtos, a depender das condições concorrenciais do 

setor. Como já prevê a teoria, lucros extraordinários são convites a novos entrantes, 

pressionando para que o preço tenda, no longo prazo, ao custo marginal. O 

crescimento da PTF inevitavelmente se reverte em redução de preços, ainda que com 

uma defasagem razoável. Quanto maior a concorrência do setor, mais rapidamente o 

aumento de produtividade tende a se refletir em redução dos preços. Não podemos 

esquecer que, além disso, a redução dos preços dos produtos equivale a um aumento 

de renda real para o trabalhador. 

Desta forma a PTF afeta a renda real das famílias pelo numerador, gerando renda, e 

pelo denominador, barateando mercadorias, aumentando o produto e reduzindo de 

preços, muito embora por dinâmicas próprias de cada setor e defasagens diferentes. 
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Vale mencionar novamente, neste ponto deve estar mais evidente os pilares da 

eficiência de mercado, inovação e infraestrutura para a produtividade total dos fatores 

dentro dos os exemplos citados, o que não significa que a educação e o aparato 

institucional não tragam ganhos na mesma magnitude, apenas pelas limitações do 

autor não foi possível encontrar séries quantitativas metodologicamente robustas e 

bem representativas desses fatores. 

2.3. Canais de Transmissão da Política Monetária 

Ao longo das últimas décadas, economistas e bancos centrais convergiram para o 

consenso sobre o objetivo principal da política monetária, a obtenção e manutenção 

da estabilidade da inflação, em consonância com a geração equilibrada de emprego 

e renda, mesmo que nem sempre existam metas explícitas (Friedman 1995). Nessa 

mesma linha, a estratégia de política monetária de responsabilidade do Banco Central 

passa a ser a antecipação de quaisquer pressões inflacionárias futuras. Esse foi o 

foco primário traçado pelo Banco Central no Brasil, desde a implementação do regime 

de metas para a inflação em 1999. Adjacente a essa proposição, acredita-se que a 

estratégia de política monetária quando estabelecida de forma preventiva justifica-se 

pelo menor custo social associado, contudo há limitações dessa mesma política no 

controle da inflação. Assim, o conhecimento dos canais de transmissão da política 

monetária, descritos a seguir conforme BCB (1999) e Mishkin (1996), é de suma 

importância e ponto de partida para a formulação de uma estratégia adequada para 

que a autoridade monetária garanta a estabilidade da moeda. 

Os efeitos quantitativos da política monetária sobre a economia é ponto 

significativamente pacificado na literatura econômica (Woodford 2003). Isto é, uma 

elevação da taxa de juros promove, no curto prazo, uma retração da atividade 

econômica e consecutivamente a redução da inflação. Ainda assim, quais os canais 

de transmissão e qual a relevância de cada um deles varia de acordo com as 

características de cada economia. Entretanto, vale ressaltar que a política monetária 

produz efeitos reais apenas no curto, no máximo no médio prazo, ou seja, no longo 

prazo a moeda é neutra, ela não cria riqueza. 

O canal mais tradicional da política monetária é o canal da taxa de juros, implícito nas 

análises keynesianas e abordado no conhecido modelo IS-LM. Uma elevação pelo 

Banco Central da taxa nominal de juros de curtíssimo prazo repercute por toda a 



18 
 

estrutura a termo da curva de juros, porém com efeitos maiores no curto prazo. 

Contudo, como no curto prazo os preços são rígidos, uma elevação na taxa de juros 

nominal provoca elevação das taxas reais de juros, taxa de referência para as 

decisões de investimento e de consumo de bens duráveis. Isso acontece porque 

elevando o custo de capital, o aumento da taxa de juros real reduz o investimento e o 

consumo, seja em capital fixo ou estoques, ou mesmo em bens duráveis, impactando 

por fim sobre a demanda agregada. 

O segundo canal de transmissão da política monetária é o da taxa de câmbio, no caso 

das economias abertas. Ao elevar as taxas de juros básicas da economia o Banco 

Central atrai aplicações externas líquidas que impactam o câmbio, apreciando a 

moeda doméstica. O canal da taxa de câmbio, diferente dos outros canais, possui a 

peculiaridade de exercer influência direta sobre o nível de preços através do preço 

domésticos dos bens comercializáveis internacionalmente. Para alguns produtos, 

como no caso das commodities, esse efeito é particularmente rápido enquanto para 

outros, mais lentos. Além disso, com a apreciação da taxa de câmbio há outros dois 

canais indiretos e distintos pelos quais podem ser percebidos os efeitos da política 

monetária. O primeiro, através de bens produzidos internamente que possuem, na sua 

composição, matérias primas importadas. Nesse caso, uma apreciação da taxa de 

câmbio implica em uma redução no custo de produção desses bens que, em cenário 

de concorrência perfeita, levaria à queda do preço final. No segundo, a apreciação da 

taxa de câmbio reduz o preço relativo dos produtos importados e isso reduz a 

demanda por bens domésticos uma vez que esses são substituídos pelos importados, 

gerando impactos sobre o nível de atividade que por sua vez reduz a demanda 

agregada e, portanto, menor pressão sobre o nível geral de preços e não apenas 

sobre os artigos comercializáveis. 

O terceiro canal de transmissão da política monetária é o das expectativas. Quando 

os objetivos do Banco Central estão bem definidos, a sua ação, bem como a sua 

comunicação, indica de forma clara e inequívoca a busca desses objetivos. Os 

agentes econômicos são capazes de antever não só as ações do Banco Central, mas 

também as suas consequências, o que por si só seriam capazes de provocar efeitos 

sobre as decisões de alocação de recursos na economia e, consequentemente, que 

antecipando impactos da política monetária, imediatamente. Por exemplo, frente a 

sinais inequívocos de aceleração da inflação, e um BC compromissado com a metas 
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de inflação, os agentes antecipam um aperto da política monetária, antes mesmo que 

ele ocorra, precificando a elevação da taxa de juros nas próximas reuniões, o que já 

traz efeitos restritivos antecipados sobre a formação de preços do crédito a firmas e 

famílias e, na ocorrência do aperto monetário conforme antecipado, a confiança dos 

agentes no desempenho futuro da economia é reforçada e poderia até provocar queda 

das taxas de juros para prazos mais longos, gerando horizontes maiores de 

previsibilidade e viabilizando investimentos de mais longo prazo. Diversos estudos, 

como em Minella (2009), indicam que a confiabilidade nas políticas macroeconômicas 

(não apenas a política monetária) poderia fortalecer o papel das expectativas e, além 

de antecipar, poderiam também aumentar o poder dessas políticas. 

O quarto canal diz respeito à transmissão da política monetária através do crédito e 

de seus efeitos sobre a demanda agregada. Diante um relaxamento quantitativo da 

política monetária a base monetária se expande e possibilitaria assim, por um lado, 

que os bancos comerciais concedam mais empréstimos e, por outro, incentivaria 

agentes econômicos a anteciparem investimentos e também o consumo, sobretudo 

de bens duráveis. O canal do crédito ganha maior relevância em cenários de maior 

previsibilidade sobre a economia, com o processo de formalização do mercado de 

trabalho, com o desenvolvimento do mercado de crédito e com o seu próprio 

crescimento em relação ao PIB. Este canal possui efeitos bastante similares ao 

mecanismo tradicional da taxa de juros, sendo na prática difícil segregá-los. 

O quinto canal de transmissão da política monetária é proveniente da variação da 

riqueza dos agentes econômicos em razão a alterações no nível das taxas de juros. 

Uma redução permanente da taxa de juros, ou por horizonte de tempo considerável, 

estimularia o crescimento da economia como um todo, o lucro das empresas e até 

uma valorização real no mercado imobiliário, ações e outros ativos reais. Em 

decorrência, não são incomuns aumentos no valor das ações das empresas, dos 

títulos pré-fixados e dos ativos reais como imóveis, elevando assim a riqueza (ou em 

muitos casos a percepção de riqueza) das pessoas. Essa elevação da riqueza, 

quando percebida como permanente, tem o poder de estimular o nível de consumo 

das famílias. A evolução da economia norte-americana na última década em três fases 

- pré-crise, durante a crise e pós-crise - é um exemplo claro de como o consumo pode 

ser afetado pela percepção de riqueza das famílias, sobretudo a que é ligada ao 

mercado imobiliário e ao mercado de ações. 
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O sexto canal de transmissão, a ser verificado neste trabalho, possui carácter 

estrutural e se propagaria a partir da produtividade total dos fatores. A condução bem-

sucedida da política monetária deve gerar a estabilização da inflação na meta, com o 

hiato do produto neutro, nos quais todos os demais canais funcionem, há maior 

previsibilidade da política monetária, em decorrência disso quaisquer choques 

positivos sobre: avanços tecnológicos, reformas legislativas, implementação de 

infraestrutura física, elevação do nível educacional dos trabalhadores, alocação mais 

eficiente de recursos, cada um desses drivers são capazes de, mesmo em condições 

de equilíbrio ou adversas do capital e do emprego, elevar o nível de produção sem 

pressionar a inflação. Pelo contrário, o aumento da produtividade, em ambientes 

concorrenciais, com alguma defasagem razoável, leva à redução de preços, que por 

sua vez deve ser novamente objeto de ajuste das políticas monetárias e fiscais. Ou 

seja, a hipótese que se pretende explorar neste trabalho é que a condução bem-

sucedida da política monetária, favorece, indiretamente, o crescimento da 

produtividade total dos fatores que, por sua vez, com efeitos defasados, afetaria 

negativamente os preços, sem afetar o hiato do produto. 

2.4. Hiato do Produto e a Demanda Agregada 

O produto efetivo, mensurado no Brasil pelo IBGE, nos mostra a evolução do PIB com 

todas as flutuações inerentes à realidade da atividade econômica, com todos os seus 

traços sazonais, picos, vales e demais choques temporários esculpidos pela economia 

real. Contudo, na teoria econômica, a despeito de todos os efeitos que permeiam os 

números da economia real, dois deles possuem singular importância. 

O primeiro é o Produto Potencial, cujo conceito consiste no produto gerado quando 

todos os fatores estão em pleno emprego. Ou seja, todos os fatores não estão nem 

subutilizados e nem sobreutilizados. De forma menos literal, pode-se entender o 

crescimento do PIB Potencial como a tendência de crescimento de longo prazo. O 

Produto Potencial é o estágio de equilíbrio da economia em que não se observa taxas 

elevadas de desemprego, capital produtivo ocioso ou, por outro lado, escassez de 

produtos ou inflação. Quando a economia cresce acima do Produto Potencial, 

tensionando o mercado de trabalho ou a sobreutilização do capital, os custos de 

produção aumentam, pois há utilização dos recursos acima daquilo que seria ideal 

(horas extras, necessidade de manutenção, etc). O capital se deprecia mais 
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rapidamente, elevam-se os custos de manutenção, empresas se deparam com a 

necessidade de pagar horas extras para honrar os seus pedidos e trabalhadores ainda 

não plenamente qualificados e menos produtivos são empregados. O efeito clássico 

do superaquecimento da economia é a inflação. Por outro lado, quando a economia 

desacelera e cresce abaixo do potencial, em geral trabalhadores com boa 

produtividade são demitidos, as empresas se encontram com subutilização de capital 

e reduzem os investimentos. O arrefecimento da economia aquém do produto 

potencial em geral está relacionado com altas taxas de desemprego, índices de 

confiança e de inflação abaixo da média. Contudo, a economia possui mecanismos 

de ajustes que, no longo prazo, acabam por equilibrar momentos de expansão com 

momentos de recessão e a tendência é que a economia estará crescendo em linha 

com o potencial, tal como no longo prazo. 

O segundo conceito que pretendemos explicar no modelo a ser proposto mais adiante, 

o Hiato do Produto é obtido pela diferença do produto efetivo do produto potencial. 

Quando a economia se encontra superaquecida, gerando inflação, então o produto 

efetivo cresce acima do potencial e isso significa um hiato do produto positivo. Por 

outro lado, o produto efetivo deprimido, que gera desemprego, cresce abaixo do 

potencial e então o hiato do produto será negativo. A intenção da política monetária é 

sempre suavizar os movimentos do hiato do produto de modo a induzir que o produto 

efetivo fique sempre próximo do potencial, estimulando a economia quando ela se 

apresenta em recessão e contendo uma expansão exagerada quando o diagnóstico 

é de um superaquecimento. 

Podemos ainda observar o hiato do produto pela decomposição de duas 

componentes, relacionadas ao capital e ao trabalho. O mesmo raciocínio do hiato do 

produto se aplica para ambas. Do termo em inglês, a NAIRU, non-accelerating inflation 

rate of unemployment, representa a taxa de desemprego que não acelera a inflação, 

enquanto a NAICU, non-accelerating inflation capacity utilisation rate, representa a 

utilização da capacidade instalada que não acelera a inflação (Portugal e Madalozzo 

2000). Embora geralmente correlacionadas, cada qual possui dinâmicas, tempos e 

características próprias. 

O Hiato do Produto é, portanto, uma constatação de desequilíbrio temporário na 

economia. Desequilíbrio entre o que a demanda agregada efetivamente requer e o 
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que a oferta agregada é capaz de prover. Contudo, no curtíssimo prazo os preços são 

rígidos e os produtores, tomadores de preço, ajustam a sua produção empregando 

trabalhadores e utilizando a capacidade instalada de forma a atender à demanda, 

ainda que pressionando custos. Portanto, o que determina o nível de produto acima 

ou abaixo do potencial é a demanda agregada. Assim, chega-se ao fato que o hiato 

do produto é uma boa medida para a demanda agregada no curto prazo, uma vez que 

a oferta se ajustará a qualquer nível da demanda e todo o desequilíbrio é resultado do 

movimento da demanda. 

O hiato do produto é igual a zero, implicitamente descreve as combinações de renda 

e juros nas quais o mercado de bens está em equilíbrio. Este é o conceito de uma 

Curva de Investimento (I) e Poupança (S). Se em determinado momento a identidade 

é quebrada, a autorregularão da macroeconomia tende a compensar e reequilibrar a 

equação. Exemplo, se em determinado momento há sobra de poupança, então a taxa 

de juros tende a cair, pois não existem projetos para remunerar este nível de 

poupança, até que os investimentos aumentem e equilibrem novamente a equação. 

Desta forma, a curva IS apresenta uma inclinação negativa em relação à taxa de juros, 

de forma a materializar a elevação no consumo de bens duráveis e investimentos 

diante a uma redução da taxa de juros. 

2.5. Curva de Phillips e a Oferta Agregada 

Um estudo em 1958 relacionando o nível de emprego para cada variação dos salários 

no Reino Unido realizado por A. W. Phillips ficou conhecido como a curva de Phillips. 

Nesse trabalho, Phillips demonstrou que havia uma relação inversa entre a taxa de 

desemprego e a variação dos salários. Quanto maior a taxa de desemprego, menor a 

taxa de inflação dos salários. Em outras palavras, o que Phillips revelou é que há um 

dilema entre inflação dos salários e desemprego entre o curto prazo e o médio prazo. 

Observou-se posteriormente que na verdade o que importa na relação é a variação 

real dos salários, ou seja, os reajustes nominais em relação à inflação esperada. 

Assim temos que: 

(2.1) 
𝑊𝑡−1 − 𝑊𝑡

𝑊𝑡
− 𝜋𝑒 = −∈ (

𝑁∗ − 𝑁

𝑁
) 

Onde: 
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𝜋𝑒= inflação esperada; 

𝑊𝑡 = Salários nominais; 

𝑁∗ = nível de pleno emprego; 

𝑁 = nível efetivo de emprego. 

Pela Lei de Okun (1962), no curto prazo o nível de emprego está fortemente 

relacionado ao nível de produto. Portanto, será possível extrair que o hiato do produto 

positivo está relacionado a um hiato de desemprego negativo. Assim: 

(2.2) 
𝑌 − 𝑌∗

𝑌∗
= −𝜔(𝑢 − 𝑢∗) 

Onde: 

𝑌= produto efetivo; 

𝑌∗= produto potencial; 

𝑢 = desemprego efetivo; 

𝑢∗ = desemprego em pleno emprego. 

Por outro lado, sabe-se que os custos de mão de obra são o principal componente 

dos custos totais de uma empresa. Ainda que a empresa queira estabelecer preços 

finais acima de seus custos, ela está sujeita a um nível de concorrência elevado onde 

além das demais empresas existentes ainda há possíveis novas participantes 

entrantes no mercado, caso os lucros forem maiores do que aqueles praticados no 

mercado de forma geral. Assim, o nível de preços finais é bem relacionado ao nível 

dos custos das empresas. Portanto, a variação dos salários determinará boa parte da 

própria variação dos preços gerais da economia. 

(2.3) 

𝑃 = (1 + 𝑧) ∙
𝑊

𝑎
 

Onde: 
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𝑃 = nível de preços; 

(1 + 𝑧) = margem de lucro sobre o custo unitário da mão de obra; 

𝑊

𝑎
 = custo unitário da mão de obra. 

A margem de lucro sobre o custo unitário do trabalho tende a zero quando o nível de 

concorrência na economia tende à concorrência perfeita. Quando juntamos as três 

proposições anteriores tem-se que o nível de preços gerais será determinado por: 

(2.4) 

𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡+1+
𝑒 𝑃𝑡

∈

𝜔
(

𝑌 − 𝑌∗

𝑌∗
) 

Assim chega-se à curva de Phillips em seu formato atual. Ela representa a oferta 

agregada no médio prazo relacionando o nível de preços à expectativa dos preços e 

o hiato do produto, derivada a partir da curva de Phillips. Esta especificação permite 

relacionar as expectativas de inflação e o hiato do produto positivamente com a 

inflação, tal qual a curva clássica de oferta agregada. 

Finalmente conclui-se que aqui surge o dilema da política monetária no curto e médio 

prazo. Promover um crescimento maior ao custo de uma inflação elevada, ou uma 

baixa inflação em sacrifício da atividade econômica mais baixa e taxas elevadas de 

desemprego. 

Neste caso, se a política monetária possui uma meta para inflação, então é possível 

determinar o nível da atividade econômica necessário para atingir a meta de inflação. 

Assim, novamente, como no curto prazo a oferta agregada é dada, restando à 

autoridade monetária ajustar o nível da demanda agregada que equilibra o nível de 

produto compatível à meta de inflação estabelecida, o nível de produto de pleno 

emprego, quando o hiato do produto é neutro. 

É importante frisar o comportamento da oferta agregada ao longo do tempo. Como 

visto, a oferta é horizontal no curtíssimo prazo, pois as empresas são tomadoras de 

preço e vão ajustar o nível de emprego do trabalho e a utilizar mais ou menos da 

capacidade instalada para atender à demanda. Os preços não reagem 

significativamente ao nível do produto. No médio prazo a oferta vai deslocar para cima 
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ou para baixo de acordo com o hiato do produto, de forma ajustar lentamente os 

preços na medida em que mais produto é demandado. Contudo, no longo prazo a 

oferta agregada é vertical, pois como o produto crescerá ao seu nível potencial, todo 

o estoque de capital e trabalho estará em pleno emprego, ou seja, empregado de 

forma eficiente com qualquer nível de preços da economia. Por outro lado, no longo 

prazo o hiato do produto também será nulo e a variação de preços será compatível 

com o produto de pleno emprego. 

Outro ponto importante é que no longo prazo, como a economia cresce em linha com 

o produto potencial, não há o trade off entre nível de atividade e inflação. Um 

crescimento forçado além do potencial no curto prazo eleva o patamar de inflação no 

produto de equilíbrio, mas não altera a capacidade produtiva potencial da economia, 

isso porque o capital e o emprego estão em plena utilização e qualquer expansão será 

explorada sobre uma produtividade menor do que a de pleno emprego. Assim, um 

crescimento forçado da economia gera apenas uma produção temporariamente maior 

ao custo de uma inflação crescente. Caso a elevação da inflação tenha de ser contida 

em algum momento futuro, será ao custo de um crescimento abaixo do potencial, 

neutralizando os efeitos de crescimento no período anterior. Contudo, esta troca 

também não é equilibrada, pois tanto no superaquecimento da economia quanto na 

fase com fatores de produção ociosos a produtividade dos fatores é menor que em 

pleno emprego dos fatores. Ou seja, descolamentos do produto potencial trazem 

custos mais elevados que apenas uma escolha de deslocamento temporal da 

produção. Dessa forma a ação de políticas macroeconômicas que conjuntamente 

conduzam a economia para o pleno emprego dos fatores e consecutivamente para o 

produto potencial justifica-se pelo menor custo social da produção.  

2.6. Regra de Política Monetária 

Uma vez justificada a atuação da autoridade monetária para reduzir o custo social da 

produção, o Banco Central precisa estipular uma regra para a condução da política 

monetária que pondere os seus objetivos entre estabilização do produto e a 

estabilização de preços. 

O Banco Central, para determinar a taxa de juros, precisa avaliar a situação 

macroeconômica conjuntural. Mas os seus passos devem ser razoavelmente 

pautados por uma mesma regra que transpasse aos agentes econômicos uma 
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coerência intertemporal nas suas ações. Esta posição visa a gerar a credibilidade à 

autoridade monetária, tão importante para elevar os efeitos das próprias políticas 

adotadas. 

A proposta mais aceita como regra de política monetária tanto entre Bancos Centrais 

quanto pela literatura econômica parte da regra de Taylor sugerindo o seguinte 

formato geral como regra de política monetária: 

(2.5) 

𝑖𝑡 = 𝑟∗ + 𝜋𝑡 + 𝛼(𝜋𝑡 − 𝜋∗) + (1 − 𝛼) (
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡

∗

𝑌𝑡
∗ ) 

Onde: 

𝑖𝑡 = taxa de juros determinada pela regra de política monetária; 

𝑟∗ = taxa de juros reais natural da economia; 

𝜋𝑡 = taxa de inflação corrente; 

𝜋∗ = meta determinada para a taxa de inflação; 

𝑌𝑡−𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
∗  = hiato do produto. 

O que a regra busca é uma ponderação entre os dois objetivos, levar a inflação 

corrente para a meta e estabilizar o hiato do produto perto de zero, por isso a 

determinação de ponderação do peso relativo de cada objetivo é muito importante 

para indicar o comportamento da política adotada pela autoridade monetária. 

2.7. Condição da Paridade Descoberta da Taxa de Juros 

A paridade descoberta da taxa de juros é um elemento de estudo da teoria de 

arbitragem financeira que relaciona a expectativa de variação cambial com base no 

diferencial entre as taxas de juros (Muinhos, Alves e Riella 2002). Para tal, imagine 

dois países com taxas de juros diferentes e uma taxa de câmbio fixa. No primeiro 

momento, desconsidere diferenciais de inflação, diferenciais de risco, custos de 

transação e uma mobilidade perfeita de capitais. Nesta situação, haveria a 

possibilidade de se tomar um empréstimo no País A, de menores taxas juros, na 

Moeda 1, converter a quantia na Moeda 2 e então emprestar no País B, por maiores 
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taxas de juros ao mesmo prazo. No vencimento dos empréstimos, resgatado o 

montante emprestado na Moeda 2, sob uma mesma cotação de câmbio, seria possível 

converter o montante novamente na Moeda 1, pagar o empréstimo inicial e obter 

ganhos por arbitragem. O caso da possibilidade da arbitragem ocorrer à teoria diria 

que, sob câmbio fixo, as taxas de juros menores do País A seriam pressionadas para 

cima e as taxas de juros do País B para baixo até que elas se equiparassem e a 

possibilidade de arbitragem se fechasse. Sob câmbio flutuante, as taxas de juros 

poderiam permanecer diferentes, porém, durante a duração dos empréstimos a 

Moeda 2 e desvalorizaria na mesma proporção do diferencial de juros, assim, ao 

converter de volta a quantia para a Moeda 1 haveria saldo suficiente apenas para 

quitar o empréstimo tomado no País A, sem ganhos de arbitragem. Seguindo esse 

princípio, a melhor estimativa futura para o câmbio deveria ser dado por: 

(2.6) 
𝑒𝑡+1 − 𝑒𝑡

𝑒𝑡
= 𝑖 − 𝑖∗ 

Onde: 

𝑒𝑡 = taxa de câmbio; 

𝑖 = taxa de juros domésticos; 

𝑖∗ = taxa de juros internacionais. 

Contudo, na prática, exercícios econométricos realizados para séries de câmbio de 

países industrializados que se considerem com risco nulo e inflações históricas 

semelhantes na maioria das vezes não se apresentam consistentes. Não é incomum 

encontrar trabalhos em que consideram a taxa de câmbio como passeio aleatório. 

A realidade revela que muito além de diferencial das taxas de juros, as taxas de 

câmbio guardam acúmulo de incertezas sobre taxas de inflação, classificação de 

risco, diferenças entre estrutura futura de juros entre as economias, projeções sobre 

atividade, competitividade no comércio exterior e incerteza de outras n variáveis de 

ambos os lados que são reavaliadas continuamente. Dessa forma, o pressuposto 

número um da teoria de arbitragem nunca poderia ser obtido, que é obter ganho 

financeiro por meio de trocas ou operações sem risco. Assumir posições em câmbio 
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é na verdade assumir riscos de toda sorte de variáveis que atuam sobre ele. Ainda 

assim, esta é regra teórica mais aceita que quantifica a relação entre câmbio e os 

juros, tão presente e importante dentro da teoria macroeconômica. 
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3. MODELOS DE PEQUENO PORTE DO BANCO CENTRAL 

 

3.1. Modelo Original do Banco Central (1999) 

O primeiro modelo estrutural de pequeno porte do Banco Central nasceu junto ao 

plano de metas de inflação, em 1999, com o objetivo de balizar as decisões de política 

monetária sobre uma âncora nominal. Ele contava com um conjunto de quatro 

equações principais, que tentavam sintetizar o funcionamento da economia brasileira 

da seguinte forma: 

i) uma equação de demanda agregada, representada pela curva Investment-Saving 

que sintetiza o equilíbrio no lado real da economia, ou seja, no mercado de bens e 

serviços. Ela descreve a dinâmica do hiato do produto como dependente das suas 

próprias defasagens, da taxa real de juros e da taxa de câmbio. 

ii) uma equação de oferta agregada, representada pela curva de Phillips que expressa 

a taxa de inflação em função de suas próprias defasagens, o hiato do produto e a taxa 

nominal de câmbio. 

iii) a condição da paridade descoberta da taxa de juros que relaciona o diferencial 

entre a taxa de juros interna e externa com a taxa de depreciação esperada para a 

moeda local e o prêmio de risco. 

iv) por fim, uma regra de política monetária inspirada na regra de Taylor admitindo, 

porém, certo conservadorismo por parte do Banco Central ao suavizar os movimentos 

da taxa de juros. 

3.1.1. A curva de demanda Investment-Saving (IS) 

A equação do hiato do produto é definida na forma padrão e a adição de uma variável 

fiscal que representa a atuação do setor público consolidado na equação e demanda 

final da economia: 

(3.1) 

ht =  β0 + ht−1 + rt−1 + prt−1 + εt
hf 

Onde: 

h= logaritmo natural do hiato do produto 
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r = logaritmo natural da taxa real de juros 

pr = logaritmo natural do superávit primário do setor público em percentual do PIB 

εhf = choque de demanda 

Inicialmente é necessário estimar o produto potencial histórico. Muitas técnicas são 

comumente usadas para calcular o produto potencial: 1) Extração de tendência linear 

de uma série histórica do PIB; 2) Suavização da série do PIB através de filtros como 

o Hodrick-Prescott; 3) Filtros Kalman; 4) Estimações da função de produção, entre 

outros. O estudo de 1999 do Bacen preferiu utilizar a tendência linear e o filtro HP por 

apresentarem resultados similares. Assim, o hiato do produto foi obtido pela diferença 

entre o PIB potencial estimado e o observado, permitindo uma estimação direta da 

curva IS – fiscal. A última atualização do BACEN sobre o Hiato do Produto aconteceu 

em março de 2011, sem apontar um método estritamente preferível, contudo 

apontando leve preferência sobre o Filtro Kalman e a função de produção em função 

de limitações do filtro HP e da tendência linear. 

Outros autores também fizeram importantes sugestões sobre formas mais elaboradas 

e perspicazes para a mensuração do hiato do produto, referenciados no método 

aplicado pela Comissão Europeia como Borges (2017) e Orair e Baciotti (2018). 

Contudo, estes estudos, assim como os originais, D’auria (2010) e Havik (2014), não 

destinam o tratamento mais adequado à PTF e sua segregação em relação ao hiato 

do produto proveniente de capital e trabalho. Por sua vez, Souza-Júnior (2017) 

também fez contribuições importantes a partir da evolução da série estimada do 

estoque de capital. Contudo, as evoluções da PTF e do hiato do produto de algum 

modo ainda não aparentam apresentar proporções adequadas quando observamos 

os patamares observados comparativamente entre as crises de 2008/2009 e 

2015/2016. 

A calibragem sugerida para a curva IS consiste no fato de que no estado estacionário 

de longo prazo, a razão do déficit público deve permanecer constante juntamente com 

uma política fiscal equilibrado, ou seja, superávit primário igual à zero, e hiato do 

produto igual à zero. Isto implica que a taxa real de juros de equilibro de longo prazo 

deve necessariamente ser igual à taxa de crescimento do PIB potencial. Na 

especificação da Curva IS-fiscal, isto seria equivale a: 
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(3.2) 

r =
β0

β3
 

Assim, a calibragem de longo prazo pode ser feita pela estimação da curva IS com a 

restrição no par (beta 0, beta 3), cuja razão deve ser igual à taxa de juros de equilíbrio 

de longo prazo. 

3.1.2. Curva de Phillips 

Como usual, a proposta para o lado da oferta da economia foi a sua modelagem 

através da especificação da curva de Phillips, diretamente pela relação da inflação 

dos preços a algumas medidas de desequilíbrio real, provenientes do hiato do produto 

e suas defasagens, expectativas de inflação e a mudança na taxa real de câmbio. 

Três variantes da curva são apresentadas no trabalho original: backward-looking, 

forward-looking e a combinação média de ambas. Para satisfazer à teoria econômica 

que diz que a curva de Phillips deve ser vertical no longo prazo, a soma dos 

coeficientes alfas em cada uma das equações, com exceção ao coeficiente do hiato 

do produto, deve ser igual a um. Seguem as especificações 

Especificação backward-looking: 

(3.3) 

πt = α1
bπt−1 + α2

bπt−2 + α3
bht−1 + α4

b∆(pt
F + et) + εt

b 

Especificação forward-looking: 

(3.4) 

πt = α1
f πt−1 + α2

f E(πt+1) + α3
f ht−1 + α4

f ∆(pt
F + et) + εt

f 

Especificação da Combinação Média: 

(3.5) 

πt =
(α1

bα1
f )

2
πt−1 +

α2
f

2
E(πt+1) +

α2
b

2
πt−2 +

(α3
bα3

f )

2
ht−1 +

(α4
bα4

f )

2
∆(pt

F + et) + εt
n 

Onde: 

πt = logaritmo natural da taxa de inflação; 

ht= logaritmo natural do hiato do produto; 
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pt
F= logaritmo natural do índice de preços ao produtor externo; 

et= logaritmo natural da taxa de câmbio; 

∆ = operador de primeira diferença; 

E(. ) = operador da esperança, condicional na informação disponível no tempo t; 

εt
f , εt

b, εt
n = choques de oferta. 

A especificação de backward-looking pode ser motivada pelo pressuposto de 

expectativas adaptativas de inflação. É simples para estimar e, com apenas duas 

defasagens, é possível reproduzir muito bem a dinâmica de dados passados. 

Entretanto, é vulnerável à crítica de Lucas. O poder preditivo demonstra-se fraco 

diante das mudanças nas políticas monetária e de câmbio em 1999, que alteraram a 

formação da expectativa de inflação e o trade off entre inflação e produto presentes 

até então. 

A especificação de forward-looking é uma tentativa de sobrepor a instabilidade de 

parâmetros comumente encontrada após quebras estruturais. Também é motivada 

pelo pressuposto natural que à medida que o regime de metas de inflação ganha 

credibilidade, expectativas tendem a convergir para o valor da meta de inflação. 

Entretanto, aumentam as dificuldades de estimação sobre as medidas apropriadas de 

expectativas, especialmente quando pesquisas confiáveis não estão disponíveis. 

Uma solução para balancear as duas perspectivas é combiná-las. A média das duas 

especificações da curva de Phillips (juntamente com outras equações do modelo 

completo) mostram as propriedades da dinâmica desejável para a economia, com 

inflação persistente dado a um lento ajustamento forçado pela perspectiva dos termos 

de backward-looking, enquanto mantém o componente de forward-looking ganhando 

importância na transição de período depois das mudanças de política monetária e no 

regime de câmbio. 

As expectativas de câmbio podem ser utilizadas exogenamente através de uma 

pesquisa de mercado ou, com base em hipóteses a respeito da reação do mercado à 

novas informações, podem ser calculadas de forma recursiva, de forma a obedecer a 

consistência do modelo. 
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3.1.3. Condição da Paridade descoberta da taxa de juros 

A taxa nominal de câmbio é determinada pela condição de paridade descoberta da 

taxa de juros (UIP - Uncovered Interest Parity), que relaciona as mudanças esperadas 

entre o diferencial das taxas de juros entre as duas economias e o prêmio de risco. 

(3.6) 

Etet+1 − et = it − it
F − xt 

Onde: 

et = logaritmo natural da taxa de câmbio; 

it = logaritmo natural da taxa de juros; 

it
F= logaritmo natural da taxa de juros externa; 

xt = logaritmo natural do prêmio de risco. 

Duas variáveis exógenas nessa equação: a taxa de juros internacional e o prêmio de 

risco. Dada a relativa estabilidade das taxas de juros internacionais, projeções 

razoavelmente precisas podem ser obtidas pelos contratos internacionais de 

mercados futuros. Entretanto, o prêmio de risco, que pode ser medido pelo spread 

entre as Treasure Bonds e o as taxas cobradas sobre os títulos da dívida soberana 

brasileira demonstra uma volatilidade maior e indesejável. O prêmio de risco está 

associado sobre tudo aos fundamentos macroeconômicos, mas também sofre 

influências de fatores mais subjetivos que não são facilmente antecipáveis. Duas 

alternativas podem ser consideradas. Adotar um cenário esperado de evolução do 

prêmio de risco a ser usado nas simulações. Ou então, fazer suposições entre o 

comportamento do prêmio de risco e os principais fatores objetivos que o influencia, 

determinando-o endogenamente no modelo. 

Um pressuposto consistente com a curva IS-fiscal é que o prêmio de risco responde 

à percepção sobre as condições fiscais presentes. Melhorias nos resultados do setor 

público consolidado reduzem o prêmio de risco. Outros fatores podem também 

influenciar consideravelmente as expectativas e assim, o prêmio de risco. Uma lista 

desses fatores pode tipicamente incluir condições de liquidez e taxas de juros 

internacionais, desempenho do mercado de capitais estrangeiros, preços de 
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commodities, perspectivas de equilíbrio das contas correntes e o rating atribuído aos 

títulos de dívida daquele país. 

(3.7) 

∆xt = γ1∆xt−1 + γ2∆prt−3 + ∑ γj∆Zj,t−tj

n

j=3

 

Onde: 

∆xt = variação do prêmio de risco em pontos base; 

∆prt = superávit primário em relação ou PIB; 

Zj,t−tj
 = variáveis de controle que influenciam o risco país. 

3.1.4. Regra de Política Monetária 

O instrumento primário da política monetária é a taxa de juros de curto prazo, 

estabelecida pelo Banco Central. Para simulação de qualquer variante do modelo se 

faz necessário escolher a regra de política monetária. Essas regras podem ser dividias 

em três famílias básicas: caminhos da taxa de juros totalmente exógenos, combinação 

linear de variáveis do sistema e funções de melhor resposta. 

Caminhos da Taxa de Juros Totalmente Exógenos 

Esta família de regras permite estabelecer qualquer caminho de taxa de juros no 

modelo e tem maior utilidade para estimar consequências de trajetórias não 

esperadas para a taxa de juros, bem como analisar cenários de juros implícitos nos 

instrumentos do mercado financeiro e nos títulos de dívida do tesouro. Esta regra é 

especialmente utilizada para comunicação institucional do Bacen. 

Combinação Linear de Sistema de Variáveis 

A regra para essa família é uma função linear de algum sistema de variáveis. A política 

monetária pode reagir contemporaneamente ao hiato do produto e desvios na inflação 

em relação a meta. Quando lambda é igual a 1, trata-se da regra de Taylor padrão, 

quando lambda está entre 0 e 1 trata-se da regra de Taylor com suavização da taxa 

de juros. Os respectivos alfas podem ser definidos arbitrariamente ou usando 

procedimentos específicos de otimização disponíveis na ferramenta de simulação. 
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(3.8) 
it = (1 − λ)it−1 + λ(α1(πt − π∗) + α2h + α3) 

Onde: 

πt = logaritmo natural da taxa de inflação; 

π∗ = logaritmo natural da meta de inflação; 

ht = logaritmo natural do hiato do produto; 

it = logaritmo natural da taxa de juros. 

3.2. Modelo Atual do Banco Central (2018-2017) 

A última publicação realizada pelo Banco Central de atualização para o modelo de 

pequeno porte utilizando inflação a inflação de preços livres agregada ocorreu em 

junho de 2017. Em junho de 2018 o Banco Central fez mais uma atualização, porém 

no modelo com a desagregação dos preços livres entre inflação de serviços, 

industrializados e alimentos. Segue abaixo a versão com a inflação agregada, porém 

incorporando inovações incorporadas em 2018. 

Curva de demanda Investment-Saving (IS) 

(3.8) 

ht =  β0 + ∑ β1iht−i

i>0

+ ∑ β2jrt−j

j>0

+ ∑ β3k∆supt−k

k>0

+ ∑ β4l(ℎ∗ + ∆y̅t−l
∗

l≥0

+ ∆�̅�𝑡−1) + ∑ ∑ 𝛽5𝑛
𝑝

𝑝

𝑍𝑡−𝑛
𝑘−𝑝

n≥0

+ ut 

Onde: 

ht= hiato do produto; 

rt = taxa de juros real, medida pela taxa de juros nominal swap pré-DI de 360 dias 

deflacionada pela expectativa de inflação relativa ao período de vigência do contrato 

de swap; 

∆supt = variação do superávit primário estrutural; 

∆y̅t
∗ = taxa de crescimento do produto potencial mundial; 

∆y̅t
∗ = taxa de crescimento do produto potencial doméstico 
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∆ht
∗
 = variação do hiato do produto mundial; 

𝑍𝑡−𝑛
𝑘−𝑝

 = variável controle p; 

ut = termo de erro. 

Curva de Phillips 

(3.9) 

πt
L = ∑ α1iEtπt+i

i>0

+ ∑ α2jπt−j

j>0

+ ∑ α3kπt−k
∗

k≥0

+ ∑ α4lht−l

l>0

+ ∑ ∑ α5n
𝑝 Zt−m

π,p

nm≥0

+ εt 

Onde: 

πt
L = inflação de preços livres do IPCA; 

Etπt+i = expectativa corrente para a inflação i trimestres à frente; 

πt = inflação plena medida pela variação do IPCA; 

πt
∗ = inflação externa medida pelo IC-Br2 em moeda nacional; 

ht = medida do hiato do produto; 

Zt
π,p

 = variável de controle p, proxies para choques de oferta como a temperatura 

média do oceano pacífico3 e o descasamento entre preços no atacado e no varejo; 

εt = termo de erro. 

Prêmio de mercado (Swap - expectativa de Selic média) 

(3.10) 

𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜𝑡 = γ0 + ∑ γ1i(𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜𝑡−1)

i>0

+ γ2𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎𝑡 + vt 

Onde: 

                                                 
2 Índice de Commodities Brasil, indicador divulgado mensalmente pelo BCB, com metodologia 
publicada no Relatório de Inflação de dezembro de 2010 e revisão atual no Relatório de Inflação de 
dezembro de 2017. 
3 O Oceanic Niño Index (ONI) é divulgado pelo Climate Prediction Center, vinculado ao National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
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𝑝𝑟ê𝑚𝑖𝑜t = diferencial entre a taxa swap pré-DI de 360 dias e a expectativa para a taxa 

Selic no período do contrato; 

𝑟𝑖𝑠𝑝𝑎t = variável representativa do prêmio de risco país (Embi ou CDS); 

vt = termo de erro. 

O BCB não revelas as atuais especificações de regra de política monetária em seus 

modelos, mas no RI de Junho/2018 observa em nota, que ‘a estimação conjunta 

dessas equações inclui também a especificação de uma regra de Taylor, que relaciona 

a taxa Selic aos desvios da inflação esperada de sua meta, ao hiato do produto, ao 

nível de equilíbrio da Selic e a termos autorregressivos da Selic’. O modelo descrito 

de forma genérica é compatível com a equação do item 3.1.4 deste trabalho, que 

replica a sua formulação teórica inicial. 
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4. MODELO PROPOSTO 

Como método de estimação do hiato do produto, Areosa (2008) através de uma 

simplificação bastante eficaz, anula o efeito da produtividade total dos fatores sobre a 

inflação, e, ao mesmo tempo, abre mão da necessidade de cálculo do estoque de 

capital e trabalho da economia. Através de sua proposta, são necessárias 

mensurações apenas para o nível de utilização da capacidade instalada e o nível de 

desemprego (sob hipótese subjacente para a taxa de participação de equilíbrio da 

força de trabalho). Os resultados finais daquele trabalho também sustentam níveis de 

NAIRU e NAICU bastante voláteis baseados nos resultados econométricos otimizados 

e, pouco defensáveis do ponto de vista da teoria econômica. 

A despeito disso, a ideia de que a produtividade total dos fatores guarda uma relação 

essencialmente diferente de capital e trabalho para a determinação do hiato do 

produto que se correlaciona com a inflação merece ser melhor investigada. A se 

verificar, diferente de capital e trabalho, a produtividade total dos fatores não possui 

um nível ótimo do ponto de vista da inflação, mas também não é neutro como sugerido 

no texto original. A hipótese aqui levantada é de que a produtividade é redutora de 

custos e consequente de preços (no caso de ambiente concorrencial). Posto isso, não 

há um nível ótimo da PTF com relação à inflação, mas sim uma relação inversa, 

quanto maior a PTF menor a inflação. Neste sentido, preservamos a ideia de que os 

níveis correntes de utilização de capital e trabalho possuem alguma sensibilidade, 

ainda que pequena, com relação ao estágio do ciclo. De tal forma que NAICU e NAIRU 

sejam contínuas e suavizadas. 

Conforme antecipado, as maiores diferenças para o modelo do Banco Central são: 

- A equação de expectativas de inflação (incorporada em 2014); 

- A introdução da produtividade total dos fatores na Curva de Phillips. 

- Nova equação para endogeneizar a percepção de risco país medido pelo Embi-Br. 

- Nova equação para explicar e endogeneizar a produtividade total dos fatores. 

O modelo proposto consiste nas seguintes especificações: 
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4.1. Curva de Investment-Saving 

(4.1) 

ℎ𝑡 =  𝛽0 + ℎ𝑡−1 + (
𝑆𝑤𝑝𝑡

𝐸𝑡(𝜋𝑡+4)
)

𝑡−1

+ (
𝑆𝑤𝑝𝑡

𝐸𝑡(𝜋𝑡+4)
)

𝑡−6

+ ∆𝑠𝑢𝑝𝑡−1 + ℎ𝑡
∗ + 𝑢𝑡 

Onde: 

ℎ𝑡= hiato do produto; 

𝑟𝑡 = taxa de juros real, medida pela taxa de juros nominal swap pré-DI de 360 dias 

deflacionada pela expectativa de inflação relativa ao período de vigência do contrato 

de swap; 

𝑠𝑢𝑝𝑡 = variável de impulso fiscal; 

ℎ𝑡
∗ = hiato do produto mundial; 

𝑢𝑡 = termo de erro. 

A equação da Curva IS utiliza o mesmo conjunto de variáveis adotado pelo Banco 

Central com ligeiros ajustes determinados pela estimação econométrica. 

A taxa real de juros de referência também foi utilizada da mesma maneira que a 

equação do Banco Central, com defasagem de um período. A taxa de juros impacta 

de forma inversamente proporcional o hiato do produto, pois como anteriormente visto, 

uma taxa de juros real elevada inibe os investimentos e o consumo de duráveis, assim 

o sinal esperado para esse termo é negativo. Contudo, como o choque é temporário, 

há significância no rebate do choque de juros inicial, 6 trimestres após a sua adoção, 

quase na mesma magnitude. 

Para o termo fiscal, utilizou-se o diferencial do superávit primário recorrente, que é 

ajustado de receitas extraordinárias. A intuição dessa variável está na aceitação que 

existem ciclos na política fiscal e os seus efeitos são diferenciados em razão do 

momento no ciclo. O impacto do superávit primário sobre o hiato do produto também 

é inversamente proporcional uma vez que o superávit primário maior é uma medida 

de poupança do governo, portanto quanto maior o superávit menor o gasto corrente e 

a pressão sobre o hiato do produto. Conforme a especificação, uma elevação no 

superávit primário em relação ao PIB tende a promover uma contração no hiato do 
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produto por alguns períodos e tenderá a se tornar neutro depois de algum tempo. Essa 

especificação equivale à do Banco Central quando o termo fiscal é apresentado por 

duas ou mais defasagens. 

A última variável traduz o efeito do setor externo sobre a demanda agregada, 

utilizando o diferencial entre o produto efetivo e o produto potencial da economia 

mundial. Deduz-se que quanto maior for o crescimento mundial efetivo, maior o hiato 

do produto mundial e também maior o impacto sobre o hiato do produto interno. 

4.2. Curva de Phillips 

(4.2) 

𝜋𝑡
𝐿 = 𝐸𝑡𝜋𝑡+4 + ∆(𝜋𝑡−1) + ∆𝜋𝑡−1

∗ + ℎ𝑡−1 + 𝑑(𝑝𝑡𝑓𝑡−16) + (𝑝𝑡𝑓𝑡−4
ℎ𝑝 − 𝑝𝑡𝑓𝑡−20

ℎ𝑝 ) + 𝑍𝑡−2
𝑑

+ 𝑍𝑡
𝑇𝑒𝑚𝑝2

+ 𝜀𝑡 

Onde: 

𝜋𝑡
𝐿 = inflação de preços livres do IPCA; 

Etπt+4 = expectativa corrente para a inflação quatro trimestres à frente; 

πt = inflação plena medida pela variação do IPCA; 

∆πt
∗ = inflação externa medida pela variação do IC-Br em moeda nacional; 

ht = medida do hiato do produto; 

𝑑(𝑝𝑡𝑓𝑡−16) = diferencial da produtividade total dos fatores com defasagem de 4 anos; 

(𝑝𝑡𝑓𝑡−4
ℎ𝑝 − 𝑝𝑡𝑓𝑡−20

ℎ𝑝 ) = diferencial do termo tendencial da PTF com defasagens de 1 e 5 

anos respectivamente. 

Zt
d = diferencial entre a variação dos preços no atacado e no varejo; 

𝑍𝑡
𝑇𝑒𝑚𝑝

 = temperatura média do oceano pacífico; 

εt = termo de erro. 

A curva de Phillips, tal como na última versão da equação do Banco Central, estima a 

inflação dos preços livres. A inflação dos preços ao consumidor é obtida pela 
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combinação da inflação dos preços livres com um cenário exógeno para a inflação 

dos preços administrados. Novamente as variáveis são as mesmas utilizadas pelo 

Banco Central para estimar a variação dos preços. 

O primeiro termo traz o canal das expectativas de inflação, referente a quatro 

trimestres à frente. Espera-se que expectativa de inflação possua efeito positivo sobre 

a inflação corrente uma vez que se a inflação esperada para o futuro aumenta os 

agentes econômicos tendem a antecipá-lo para evitar perder poder de compra. Esse 

termo representa a crítica de Lucas quando traz ao comportamento dos agentes as 

expectativas futuras. 

Por outro lado, a inflação passada também afeta a inflação presente. Sobretudo as 

variações em relação ao ocorrido anteriormente. Este termo representa o papel das 

expectativas adaptativas que corrigem as trajetórias esperadas com base nos erros 

sobre informações passadas. 

 O terceiro termo traz o impacto dos preços externos, medidos pela variação do índice 

IC-Br em dólar, e do câmbio, ambos defasados em um período. Este termo representa 

o canal do câmbio da política monetária, repassando impactos na alteração do câmbio 

provenientes da mudança dos juros, para os preços. Vale ressaltar que a defasagem 

encontrada para esse termo indica que variações do câmbio no curtíssimo prazo não 

tendem a ser refletida nos preços, os agentes sabem o quanto o câmbio é volátil e só 

reajustam os preços internos com base na variação da média observada no trimestre 

anterior. 

O quarto termo materializa o canal mais clássico de transmissão da política monetária, 

o canal da demanda, com o hiato do produto defasado em um trimestre. Ou seja, 

somando as defasagens encontradas entre a alteração nos juros sobre o hiato com o 

impacto dessa mudança sobre a inflação, é possível inferir que de acordo com o 

modelo, o canal da demanda possui uma defasagem mínima de três trimestres. Em 

consonância com nossas expectativas iniciais. 

Os termos cinco e seis são compostos respectivamente pela variação do preço do 

petróleo e pela variação do diferencial entre os preços do atacado e o varejo, tal qual 

sugere o modelo do Banco Central. No longo prazo a curva de oferta é vertical, pois 

como a economia estará em pleno emprego, todos os fatores de produção estão 
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empregados e o nível de produção está determinado e dessa forma toda variação da 

demanda é repassada aos preços. Para que isso ocorra os coeficientes das 

expectativas, da inflação defasada e do câmbio devem ser igual a um. Adicionalmente, 

todas as demais variáveis devem ter média zero. 

4.3. Spread Swap Selic 

(4.3) 

Swpt − St = γ0 + γ1(Swpt−1 − St−1) + γ2∆Etπt+4
4 + γ3

ht

ht−2
+ γ4

CZt,t+1,t+2
c + vt 

Onde: 

𝑆𝑤𝑝𝑡 = taxa swap nominal pré-DI de 360 dias; 

𝑆𝑡 = taxa Selic nominal; 

∆𝐸𝑡𝜋𝑡+4
4  = variação da expectativa corrente para a inflação quatro trimestres à frente, 

mesmo período do contrato de swap considerado; 

ht

ht−2
 = variação do hiato do produto em relação a dois trimestres; 

𝑍𝑡,𝑡+1,𝑡+2
𝑐  = variações nos recolhimentos compulsórios nos últimos três trimestres; e 

𝑣𝑡 = termo de erro. 

O spread entre a taxa swap pré-DI de 360 dias e a taxa Selic representa a expectativa 

do mercado para a estrutura futura de juros. Um spread maior entre as duas taxas 

significa dizer perspectivas futuras de política monetária mais restritiva. Todas as 

variáveis foram convertidas para logaritmo natural. 

O spread entre a taxa swap pré-DI de 360 dias e a taxa Selic depende da sua própria 

defasagem, da qual se espera estar correlacionado positivamente. 

As expectativas de inflação também contribuem para aumentar a projeção da swap 

pré-DI sobre a Selic, pois expectativas de inflação em alta sugerem novos ciclos de 

aperto monetário e, portanto, maior juros futuros precificados na taxa swap. 

A mesma interpretação pode ser feita em relação ao hiato do produto. Uma variação 

positiva no hiato do produto acumulado em dois períodos significa, tanto por definição, 
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quanto por estimação, que a economia está em estágio inflacionário por dois períodos, 

e, portanto, necessitaria de política corretiva. 

Já a variação do recolhimento compulsório se encaixou na presente estimação, 

quando acumulada em três trimestres. A teoria econômica indica que uma elevação 

dos compulsórios equivaleria em algum grau a elevações nas taxas de juros, portanto, 

espera-se uma relação direta entre os compulsórios e o spread de swap e Selic. 

4.4. Regra de Política Monetária 

(4.4) 

𝑆𝑡 = (𝑆𝑡−1)𝛾1 ∙ ℎ𝑡−1
𝛾2 ∙ (

𝐸𝑡(𝜋𝑡+4)

�̅�𝑡+4
)

𝛾3

∙ 𝑍𝑡
𝐸𝑚𝑏𝑖𝛾4

∙ 𝜔𝑡 

Onde: 

𝑆𝑡 = taxa Selic nominal; 

𝐸𝑡(𝜋𝑡+4) = expectativa corrente para a inflação quatro trimestres à frente; 

π̅t+4 = meta de inflação quatro trimestres à frente; 

ht = hiato do produto; 

Zt
Embi = risco soberano, mensurado pelo Embi-Brasil 

𝜔𝑡 = choque de política monetária. 

A regra de política monetária é baseada na regra de Taylor que pondera a taxa de 

juros passada com a taxa de juros necessária para a estabilização do hiato do produto, 

das expectativas de inflação e do risco soberano. O pressuposto para a utilização de 

uma regra do tipo Taylor é de um Banco Central conservador, que aplica a política 

monetária de forma gradual em vez de utilização de choques. 

O primeiro termo é indubitavelmente positivo uma vez que a Selic será explicada 

significativamente pela sua primeira defasagem. Este termo é ponderado por um 

coeficiente alfa diretamente relacionado ao grau de conservadorismo do Banco 

Central, que é maior quanto maior mais ’suave’ for a condução da política monetária. 
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O hiato do produto com uma defasagem sugere que a política monetária olha para 

majoritariamente para o último dado disponível da atividade, dada grande defasagem 

na publicação dos dados do PIB, para decidir sobre a política monetária. Assim, 

quanto maior for o hiato do produto hoje, maior será a Selic uma vez que o hiato 

positivo gera inflação um trimestre à frente. 

O terceiro termo diz respeito a quanto as expectativas de inflação para quatro 

trimestres a frente superam a meta de inflação. Quando as expectativas estão 

superiores à inflação a taxa de juros é elevada para combater os efeitos das 

expectativas sobre a inflação corrente, conforme relação explicada na equação da 

curva de Phillips. Devido ao grau de discrepância observado entre o comportamento 

previsto para as expectativas desde 2010, foi testada a hipótese de uma meta de 

inflação subjetiva de 5,5% desde o primeiro trimestre de 2010 em vez da meta oficial. 

O resultado demonstrou-se significante e corrobora a assertiva de que na visão dos 

agentes econômicos o Banco Central na prática adota uma meta subjetiva para a 

inflação. 

O quarto termo representa a percepção sobre o risco soberano brasileiro, mensurado 

pelo Embi-Brasil. Ele indica que a política monetária também é dependente da atração 

de capitais externos e capta muito bem a tendência de queda das taxas de juros no 

período de 2003 a 2013. O sinal positivo significa que, mantidas as outras variáveis 

constantes, quanto menor o nível de risco soberano, menor tenderia a ser a Selic de 

equilíbrio. Em última instância pode-se pensar que um choque na percepção de risco 

soberano brasileiro poderia gerar uma crise no balanço de pagamentos, exigindo da 

política monetária o desvio de sua função de controle da inflação e uma elevação da 

Selic para evitar uma maciça fuga de capitais. No entanto, muito embora o risco país 

não esteja sendo modelado, sabe-se que a queda desse indicador em grande parte 

está relacionada à confiabilidade da política econômica como um todo e de alguma 

forma capta o grau de efetividade da política monetária. Assim, mesmo na ausência 

de eventos extremos é percebida uma correlação positiva e significante entre o Embi 

e a Selic. 

4.5. Condição da Paridade Descoberta da Taxa de Juros 

Sem o canal do câmbio o impacto da política monetária não é completo. Ainda que o 

câmbio possua um forte componente aleatório no curto prazo, há também 
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sustentações econômicas sólidas para afirmar que para o longo prazo a taxa de 

câmbio vai espelhar o diferencial de juros. O Banco Central não adota uma equação 

para o câmbio dentro do modelo de pequeno porte, no entanto, revela utilizar a UIP 

dentro do modelo SAMBA quando necessário, ver RI(2012/06) e Castro et al (2011). 

O grande problema da utilização da UIP está na sua modelagem. Diversos autores, 

no mundo, admitem a dificuldade de encontrarem um modelo estável e consistente 

para a taxa de câmbio dentro do parâmetro da condição de paridade descoberta da 

taxa de juros. Assim, propõe-se a equação a seguir, que não segue o formato estrito 

da UIP, mas preserva significativamente a conectividade com os termos fundamentais 

do modelo: 

(4.5) 

𝑒 = (𝑒𝑡−1)𝜃1 ∙ (
𝑆𝑤𝑝𝑡

𝐸𝑡(𝜋𝑡+4)
)

𝜃2

∙ (
𝑇𝑡

𝜋𝑡
∗)

𝜃3

∙ ∏(𝑍𝑡
𝐸𝑚𝑏𝑖 . 𝑍𝑡−2

𝑅𝑒𝑠)

𝑛≥4

𝜃𝑛

∙ 𝑎𝑡 

Onde: 

𝑒 = taxa de câmbio real 

𝑆𝑡 = taxa Selic nominal; 

𝐸𝑡(𝜋𝑡+4) = expectativa corrente para a inflação quatro trimestres à frente; 

Tt = taxa de juros norte-americana; 

πt
∗ = inflação externa CPI-EUA em quatro trimestres; 

Zt
Embi = risco soberano, mensurado pelo Embi-Br; 

𝑍𝑡−2
𝑅𝑒𝑠= reservas internacionais defasadas em dois períodos; 

𝑎𝑡 = choque no câmbio. 

O modelo parte de defasagens do câmbio real, da expectativa de juros reais da 

economia doméstica, dos juros reais da economia norte-americana e do risco 

soberano dos títulos públicos brasileiros. 

É importante frisar que esta equação se demonstra consistente quando os sinais dos 

coeficientes 𝜃2e 𝜃3 são contrários. Explica-se. Uma elevação da taxa de juros real 
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doméstica, tudo mais constante, atrai capitais externos que leva a apreciação do 

câmbio nominal, ou seja, reduz o valor do dólar cotado em Real. Por outro lado, uma 

elevação na taxa de juros real externa, tudo mais constante, deprecia a taxa de câmbio 

nominal, ou seja, aumenta a cotação do dólar americano em Reais. Por fim, o Embi 

visa capturar a diferença de risco entre as duas economias. 

4.6. Modelagem das Expectativas de Inflação 

As expectativas de inflação, como bem abordado nas disposições dos mecanismos e 

canais de política monetária, são fundamentais para o equilíbrio do modelo estrutural 

de pequeno porte. Como pode ser verificado também a partir do formulário 

apresentado, as expectativas de inflação possuem papel essencial em diversos dos 

canais de política monetária. 

Todos os trabalhos até aqui verificados tratam as expectativas de inflação como um 

desdobramento da própria inflação. Na maioria das citações as expectativas de 

inflação são projeções provenientes da curva de Phillips, o que possui total 

embasamento sobre a teoria econômica proveniente da abordagem de expectativas 

racionais. Outra saída é adotar as expectativas para inflação e juros da pesquisa 

Focus do Banco Central como suficientes para trazer a taxa de inflação para a meta. 

Contudo, observa-se na prática que a formação das expectativas de inflação está 

vinculada não apenas com a evolução dos agregados macroeconômicos em si, mas 

está em muito relacionada com a leitura dos agentes sobre ações de políticas 

econômicas adotadas frente ao cenário macroeconômico como um todo. Dessa forma 

procurou-se aqui modelar as expectativas trazendo essa nova faceta ao modelo de 

pequeno porte. 

 

 

Reação das Expectativas de Inflação: 

(4.6) 

𝐸𝑡𝜋𝑡+4 = (𝐸𝑡−1𝜋𝑡+3)𝜑1 ∙ (ℎ𝑡−1)𝜑2 ∙ (�̅�𝑡−3)𝜑3 ∙ (
𝑆𝑡−1

𝜋𝑡−1
)

𝜑4

∙ (∆𝐼𝐶𝑡)𝜑5 ∙ 𝜖𝑡 

Onde: 
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𝐸𝑡𝜋𝑡+4 = expectativa corrente para a inflação quatro trimestres à frente; 

𝑆𝑡 = taxa Selic nominal; 

ℎ𝑡= hiato do produto; 

π̅t = meta de inflação; 

𝜋𝑡 = inflação plena medida pela variação do IPCA; 

∆𝐼𝐶𝑡 = variação do Índice de Commodities Brasil (BCB) em reais; 

𝜖𝑡 = termo de choque de expectativas. 

No primeiro termo trata-se das expectativas de inflação, para quatro trimestres a 

frente, observadas no último trimestre. O segundo termo o hiato do produto defasado 

em um período que tende a alimentar positivamente as expectativas de inflação em 

caso de hiato positivo. O quarto termo trata da meta de inflação subjetiva dos agentes, 

tal qual a regra de política monetária anteriormente apresentada. O quarto termo é a 

taxa real de juros negativamente relacionada à inflação e às expectativas de inflação. 

O quinto e último termo refere-se ao impacto dos preços externos, medidos pela 

variação do IC-Br em dólar, e do câmbio, sobre as expectativas de inflação, que 

equivale ao IC-Br em reais. 

4.7. Modelagem da Percepção de Risco dos Agentes (Embi-Br) 

(4.7) 
𝐸𝑚𝑏𝑖𝑡 = 𝐸𝑚𝑏𝑖𝑡−1 + 𝑣𝑖𝑥𝑡 + 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑡+1 + 𝑑(𝑝𝑡𝑓𝑡) + 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 + 𝑢𝑡 

𝐸𝑚𝑏𝑖𝑡 = percepção de risco dos agentes medido pelo Embi-Br4; 

𝑣𝑖𝑥𝑡 = variável de volatilidade da bolsa S&P 500, proxy de volatilidade global; 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑡+1= rating médio dado ao Brasil pelas três maiores agências classificadoras de 

riscos Fitch, Standard&Poors e Moody’s; 

𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 = nível das reservas internacionais em dólar; 

                                                 
4 Calculado pelo JPMorgan 
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𝑢𝑡 = variável de choques. 

O Embi-Br é explicado pela combinação de indicadores globais, como o VIX e 

avaliações sobre a economia brasileira, representado pela média dos ratings 

atribuídos ao brasil pelas três agências classificadoras, a produtividade total dos 

fatores e as reservas internacionais, que tende a amenizar a percepção de risco dos 

agentes. Vale notar que o que compõe o Embi é a antecipação pelo mercado das 

alterações de rating promovida pelas agências classificadoras. 

4.8. Modelagem da Produtividade total dos Fatores 

Os componentes apresentados no item 2.1 deste trabalho revela o consenso sobre a 

produtividade total dos fatores, contudo, diante limitações de informações que sejam 

quantificáveis de maneira isenta, selecionamos duas variáveis que podem sintetizar, 

a dinâmica de três dos cinco componentes apresentados: inovação, eficiência de 

mercado e infraestrutura. São eles a importação de bens intermediários e os 

investimentos em máquinas e equipamentos (nacionais e importados). 

(4.8) 

𝑝𝑡𝑓 = 𝑝𝑡𝑓𝑡−1 + 𝑝𝑡𝑓𝑡−2 + 𝑝𝑡𝑓𝑡−3 +
𝑖𝑚𝑝𝑡

𝑏𝑖

𝑖𝑚𝑝𝑡−3
𝑏𝑖  

+
𝑚𝑎𝑞𝑡−3

𝑡𝑜𝑡

𝑚𝑎𝑞𝑡−16
𝑡𝑜𝑡 + ∆𝑒𝑚𝑏𝑖𝑡 + 𝑢𝑝𝑡𝑓 

Onde: 

𝑝𝑡𝑓 = produtividade total dos fatores; 

𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑏𝑖 = importações de bens intermediários; 

𝑚𝑎𝑞𝑡
𝑡𝑜𝑡 = investimentos em máquinas e equipamentos; 

∆𝑒𝑚𝑏𝑖𝑡 = variação de uma medida de risco país.  



49 
 

5. METODOLOGIA, ESTIMAÇÕES E TESTES ECONOMÉTRICOS 

5.1. Procedimentos Metodológicos 

As estimações seguiram por três etapas. A primeira etapa é a estimação do hiato do 

produto, partindo do modelo inicialmente de Areosa (2008), com as diferenciações já 

mencionadas no capítulo anterior. 

 

A segunda foi estimar cada equação isoladamente pelo Método de Mínimos 

Quadrados Ordinários, respeitando a significância das variáveis ao grau de confiança 

de 95%, mas, sobretudo verificando a coerência dos sinais apresentados com os 

esperados pela teoria econômica. Todas as equações foram estimadas utilizando o 

software econométrico Eviews e a escolha dos testes econométricos foi determinada 

pela combinação de rigor técnico e disponibilidade ou reprodutibilidade no software. 

Buscaram-se estimações pelos critérios de informação Akaike e Schwarz, em nenhum 

dos casos se percebeu discrepância entre eles e, menor desvio padrão que 

respeitasse aderência aos testes econométricos clássicos e mantivessem coerência 

com a teoria econômica. Para o teste de normalidade usou-se Jarque-Bera, para auto-

correlação dos resíduos Breusch-Godfrey LM e para verificar heterocedasticiadade o 

teste de White com termos cruzados. A estacionariedade das séries foi testada com o 

Dickey-Fuller aumentado. 

 

A terceira etapa consistiu em utilizar o Método de Equações Simultâneas, ou Mínimo 

Quadrado em dos Estágios, utilizando como instrumentos para cada equação, as 

demais equações obtidas pelo MQO. O objetivo foi identificar possíveis viéses 

promovidos pela endogeneidade entre variáveis de cada equação, uma vez que são 

modelos macroeconômicos e há endogeneidade inerente à natureza dos dados. A 

utilização dos instrumentos permite identificar a real robustez de cada variável e 

eventuais ajustes dos seus respectivos coeficientes. Aqui, partimos da premissa que 

independente da avaliação de selecionar bons instrumentos individualmente ou não, 

mas observar o efeito dos sistemas e possíveis impactos de mensuração na 

estimação de cada equação. 

 

A quarta etapa foi retornar à primeira etapa, na tentativa de reestimar o hiato do 

produto considerando, além da curva de Curva de Phillips, originalmente proposta, a 



50 
 

inclusão da regra de política monetária, estimação das expectativas de inflação e a 

estimação da produtividade total dos fatores, conjuntamente. 

Esta etapa também permite nova rodada de verificação de consistência das variáveis 

como estima simultaneamente 5 das 9 equações do modelo. 

 

5.2. Estimações e Testes Econométricos 

 

Na seguência, estão apresentadas as saídas do Eviews mostrando, sempre, para 

cada equação apresentada no capítulo 4, respectivamente: 

- Estimação inicial em MQO; 

- Representação gráfica dos resíduos e do ajuste de cada modelo estimado; 

- Teste de Normalidade dos resíduos; 

- Teste de Autocorrelação dos resíduos; 

- Teste de Heterocedasticidade dos resíduos; e, 

- Estimação de Mínimos Quadrados em Dois Estágios. 

Por último, está a saída do Filtro Kalman que estima o Hiato do Produto, a NAIRU, a 

NAICU e a PTF, sujeitos à da curva de curva de Phillips, originalmente proposta, mas 

também a inclusão da regra de política monetária, estimação das expectativas de 

inflação e a estimação da produtividade total dos fatores (pela ótica de seus 

determinantes). 

Vale ressaltar que de todos os modelos apresentados, apenas a Regra de Política 

Monetária expressa na Tabela 5.13 precisou de um método para correção da matriz 

de covariância, sendo estimado pelo método de Newey-West, em função de 

significativa autocorrelação dos resíduos, verificada na Tabela 5.14. 
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Tabela 5.1 - Estimação MQO - Hiato do Produto 
Dependent Variable: LNPIB-SV5F  
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Date: 08/20/19   Time: 07:45  
Sample (adjusted): 2003Q2 2019Q2  
Included observations: 65 after adjustments 
(LNPIB - SV5F)=C(401)*(LNPIB(-1) - SV5F(-1))+C(402)*LOG((1 
        +SWAP360(-1))/(1+EXPEC_IPCA(-1)))+C(403)*LOG((1 
        +SWAP360(-6))/(1+EXPEC_IPCA(-6)))+C(404)*LOG((1+PIB_G20) 
        /(1+PIB_G20_HP))+C(405)*LOG((1+PRIMARIO_REC(-0))/(1 
        +PRIMARIO_REC(-1)))+C(406)*D2015Q2 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(401) 0.967995 0.027905 34.68909 0.0000 

C(402) -0.072784 0.026187 -2.779334 0.0073 
C(403) 0.062207 0.022329 2.785961 0.0072 
C(404) 0.529532 0.125830 4.208302 0.0001 
C(405) -0.114675 0.027616 -4.152519 0.0001 
C(406) -0.012291 0.003426 -3.587959 0.0007 

     
     R-squared 0.954780     Mean dependent var -0.000893 

Adjusted R-squared 0.950948     S.D. dependent var 0.021068 
S.E. of regression 0.004666     Akaike info criterion -7.809203 
Sum squared resid 0.001285     Schwarz criterion -7.608490 
Log likelihood 259.7991     Hannan-Quinn criter. -7.730009 
Durbin-Watson stat 2.332193    

     
Fonte: elaborada pelo autor 

 
 
 

Gráfico 5.1 – Teste de Normalidade - Hiato do Produto 
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Fonte: elaborada pelo autor 
 
 
 

Tabela 5.2 – Autocorrelação - Hiato do Produto 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 1.086238     Prob. F(4,55) 0.3724 

Obs*R-squared 4.758987     Prob. Chi-Square(4) 0.3129 
     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.3 - Heterocedasticidade - Hiato do Produto 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.545021     Prob. F(17,47) 0.1201 

Obs*R-squared 23.30226     Prob. Chi-Square(17) 0.1397 
Scaled explained SS 18.85996     Prob. Chi-Square(17) 0.3366 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

Tabela 5.4 - Estimação em Dois Estágios - Hiato do Produto 
Dependent Variable: LNPIB-SV5F  
Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/20/19   Time: 09:14  
Sample (adjusted): 2003Q2 2019Q2  
Included observations: 65 after adjustments 
(LNPIB - SV5F)=C(401)*(LNPIB(-1) - SV5F(-1))+C(402)*LOG((1 
        +SWAP360(-1))/(1+EXPEC_IPCA(-1)))+C(403)*LOG((1 
        +SWAP360(-6))/(1+EXPEC_IPCA(-6)))+C(404)*LOG((1+PIB_G20) 
        /(1+PIB_G20_HP))+C(405)*LOG((1+PRIMARIO_REC(-0))/(1 
        +PRIMARIO_REC(-1)))+C(406)*D2015Q2 
Instrument specification: LOG(1+IPCA_LIVRES)  (LNPIB - SV5F) 
        LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1/4)) DLOG(1+IPCA(-1)) LOG((ICBR(-0) 
        /ICBR(-2))) LOG(1+IPCA_LIVRES(-3)) LOG(IPA_IPC(-2)) 
        @SEAS(1) (TEMPERATURA(0)^2) (PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20)) 
        D(SV5F,16) D2002Q4 D2014Q3 D2007Q3LOG((1 
        +SWAP360)/(1+SELIC)) C  LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-1))) 
        DLOG((1+EXPEC_IPCA))  LNPIB-SV5F  LNPIB(-3)-SV5F(-3) 
        LOG((1+COMPULSORIOS(-0))) LOG((1+COMPULSORIOS(-1))) 
        DLOG(1+EMBI/10000) @DATE=@DATEVAL("2009q1") 
        @DATE=@DATEVAL("2011q4") @DATE=@DATEVAL("2011q3")  
        LOG(1+SELIC) C LOG(1+SELIC(-1)) LOG(1+SELIC(-2)) (LNPIB0( 
        -1)-SV6F) LOG((1+EXPEC_IPCA)/(1+META)) D2003Q4    
        LOG(1+EXPEC_IPCA) (LNPIB(-1)-SV5F(-1)) LOG(1 
        +EXPEC_IPCA(-1)) LOG(1+META) LOG((ICBR(-1)/ICBR(-3))) 
        LOG(1+PRIMARIO_REC) LOG(1+EMBI/10000) D2002Q401    
        LOG(CAMBIO_REAL) LOG(CAMBIO_REAL(-1)) LOG((1 
        +SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA)) LOG((1+FED_FUNDS)/(1+CPI( 
        -1))) LOG(1+EMBI/10000) DLOG(RESERVAS(-2)) D2008Q4 
        RATING D2016Q2LOG(1+EMBI/10000) C LOG(1+EMBI(-1) 
        /10000) LOG(VIX) LOG(RATING(1)) DLOG(SV5F(-0)) 
        LOG(RESERVAS) @DATE=@DATEVAL("2004q2") 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(401) 0.967649 0.027995 34.56460 0.0000 

C(402) -0.069517 0.027042 -2.570659 0.0127 
C(403) 0.059697 0.023078 2.586734 0.0122 
C(404) 0.555521 0.130406 4.259927 0.0001 
C(405) -0.120012 0.028409 -4.224354 0.0001 
C(406) -0.014107 0.003760 -3.751480 0.0004 

     
     R-squared 0.954523     Mean dependent var -0.000893 

Adjusted R-squared 0.950669     S.D. dependent var 0.021068 
S.E. of regression 0.004679     Sum squared resid 0.001292 
Durbin-Watson stat 2.316611     J-statistic 55.51812 
Instrument rank 47     Prob(J-statistic) 0.064601 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.5 - Estimação MQO - Curva de Phillips 
Dependent Variable: LOG(1+IPCA_LIVRES)  
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Date: 08/20/19   Time: 07:49  
Sample (adjusted): 2001Q4 2019Q2  
Included observations: 71 after adjustments 
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)  
LOG(1+IPCA_LIVRES) = C(101)*(LNPIB - SV5F)+(1-C(102)-C(103)-C(104))* 
        LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1/4))+C(102)*DLOG(1+IPCA(-1))+C(103)* 
        LOG((ICBR(-0)/ICBR(-2)))+C(104)*LOG(1+IPCA_LIVRES(-3))+C(105)* 
        LOG(IPA_IPC(-2))+C(106)*@SEAS(1) +C(107)* (TEMPERATURA(0)^2) 
        +C(108)*(PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20))+C(109)* D(SV5F,16)+C(110)*D2002Q4 
        +C(111)*D2014Q3+C(112)*D2007Q3 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(101) 0.128029 0.024569 5.211022 0.0000 

C(102) 0.255494 0.032601 7.837042 0.0000 
C(103) 0.015882 0.004400 3.609953 0.0006 
C(104) 0.345125 0.046269 7.459114 0.0000 
C(105) 0.388400 0.048949 7.934737 0.0000 
C(106) 0.007363 0.000796 9.244529 0.0000 
C(107) 0.001215 0.000227 5.344505 0.0000 
C(108) -0.009526 0.002017 -4.723700 0.0000 
C(109) -3.03E-05 4.50E-06 -6.737161 0.0000 
C(110) 0.012080 0.001069 11.29629 0.0000 
C(111) -0.007034 0.001654 -4.252231 0.0001 
C(112) 0.008435 0.000824 10.23167 0.0000 

     
     R-squared 0.905679     Mean dependent var 0.014632 

Adjusted R-squared 0.888094     S.D. dependent var 0.009864 
S.E. of regression 0.003300     Akaike info criterion -8.437123 
Sum squared resid 0.000642     Schwarz criterion -8.054699 
Log likelihood 311.5179     Hannan-Quinn criter. -8.285045 
Durbin-Watson stat 2.008932    

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

Gráfico 5.2 – Normalidade - Curva de Phillips 
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Fonte: elaborada pelo autor 
 

Tabela 5.6 – Autocorrelação - Curva de Phillips 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 0.545983     Prob. F(4,55) 0.7027 

Obs*R-squared 2.711586     Prob. Chi-Square(4) 0.6072 
     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.7 - Heterocedasticidade- Curva de Phillips 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.751070     Prob. F(12,58) 0.6963 

Obs*R-squared 9.549095     Prob. Chi-Square(12) 0.6555 
Scaled explained SS 4.474293     Prob. Chi-Square(12) 0.9733 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

Tabela 5.8 - Estimação em dos estágios - Curva de Phillips 
Dependent Variable: LOG(1+IPCA_LIVRES)  
Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/20/19   Time: 09:25  
Sample (adjusted): 2003Q2 2019Q2  
Included observations: 65 after adjustments 
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)  
LOG(1+IPCA_LIVRES) = C(101)*(LNPIB - SV5F)+(1-C(102)-C(103) -C(104))* 
        LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1/4))+C(102)*DLOG(1+IPCA(-1))+C(103)* 
        LOG((ICBR(-0)/ICBR(-2)))+C(104)*LOG(1+IPCA_LIVRES(-3))+C(105)* 
        LOG(IPA_IPC(-2))+C(106)*@SEAS(1) +C(107)*(TEMPERATURA(0)^2) 
        +C(108)*(PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20))+C(109)*D(SV5F,16)+C(110)* 
        D2002Q4+C(111)*D2014Q3+C(112)*D2007Q3 
Instrument specification: (LNPIB - SV5F) (LNPIB(-1) - SV5F(-1)) LOG((1+SWAP360(-1))/(1 
        +EXPEC_IPCA(-1))) LOG((1+SWAP360(-6))/(1+EXPEC_IPCA(-6))) LOG((1+PIB_G20)/(1 
        +PIB_G20_HP)) LOG((1+PRIMARIO_REC(-0))/(1+PRIMARIO_REC(-1))) D2015Q2 
        LOG((1+SWAP360)/(1+SELIC)) C  LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-1))) 
        DLOG((1+EXPEC_IPCA)) LNPIB-SV5F LNPIB(-3)-SV5F(-3) LOG((1+COMPULSORIOS( 
        -1))) DLOG(1+EMBI/10000) @DATE=@DATEVAL("2009q1") 
        @DATE=@DATEVAL("2011q4") @DATE=@DATEVAL("2011q3") LOG(1+SELIC) 
        C LOG(1+SELIC(-1)) LOG(1+SELIC(-2)) (LNPIB0(-1)-SV6F) LOG((1+EXPEC_IPCA)/(1 
        +META)) D2003Q4LOG(1+EXPEC_IPCA) (LNPIB(-1)-SV5F(-1)) LOG(1 
        +EXPEC_IPCA(-1)) LOG(1+META) LOG((ICBR(-1)/ICBR(-3))) LOG(1 
        +PRIMARIO_REC) LOG(1+EMBI/10000) D2002Q401 LOG(CAMBIO_REAL) 
        LOG(CAMBIO_REAL(-1)) LOG((1+SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA)) 
        LOG((1+FED_FUNDS)/(1+CPI(-1))) LOG(1+EMBI/10000) DLOG(RESERVAS(-2)) 
        D2008Q4 RATING D2016Q2LOG(1+EMBI/10000) C LOG(1+EMBI(-1) 
        /10000) LOG(VIX) LOG(RATING(1)) DLOG(SV5F(-0)) LOG(RESERVAS) 
        @DATE=@DATEVAL("2004q2") 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(101) 0.136280 0.025834 5.275208 0.0000 

C(102) 0.278973 0.042695 6.534095 0.0000 
C(103) 0.013717 0.007620 1.800089 0.0775 
C(104) 0.333980 0.070560 4.733259 0.0000 
C(105) 0.376940 0.068722 5.484966 0.0000 
C(106) 0.006793 0.000982 6.920123 0.0000 
C(107) 0.001495 0.000334 4.471150 0.0000 
C(108) -0.009075 0.002434 -3.727860 0.0005 
C(109) -2.05E-05 6.82E-06 -3.011892 0.0040 
C(110) 0.010095 0.003824 2.640024 0.0109 
C(111) -0.003623 0.003681 -0.984246 0.3295 
C(112) 0.008495 0.001493 5.689793 0.0000 

     
     R-squared 0.830356     Mean dependent var 0.013357 

Adjusted R-squared 0.795146     S.D. dependent var 0.007524 
S.E. of regression 0.003406     Sum squared resid 0.000615 
Durbin-Watson stat 2.273984     J-statistic 28.33171 
Instrument rank 39     Prob(J-statistic) 0.394026 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.9 - Estimação MQO – Spread Swap Selic 
Dependent Variable: LOG((1+SWAP360)/(1+SELIC)) 
Method: Least Squares   
Date: 08/20/19   Time: 07:50  
Sample (adjusted): 2002Q4 2019Q2  
Included observations: 67 after adjustments 
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001771 0.000700 2.528784 0.0143 

LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-
1))) 0.566974 0.071728 7.904493 0.0000 

DLOG((1+EXPEC_IPCA)) 0.864128 0.113472 7.615335 0.0000 
LNPIB-SV5F 0.171875 0.047900 3.588176 0.0007 

LNPIB(-3)-SV5F(-3) -0.131272 0.053198 -2.467611 0.0167 
LOG((1+COMPULSORIOS)) 0.023030 0.005280 4.361455 0.0001 

LOG((1+COMPULSORIOS(-1))) -0.040846 0.008709 -4.689950 0.0000 
DLOG(1+EMBI/10000) 0.360826 0.073000 4.942794 0.0000 

@DATE=@DATEVAL("2009q1") -0.020318 0.003266 -6.221677 0.0000 
@DATE=@DATEVAL("2011q4") -0.012617 0.001119 -11.27937 0.0000 
@DATE=@DATEVAL("2011q3") -0.013328 0.000931 -14.31774 0.0000 

     
     R-squared 0.924338     Mean dependent var 0.001130 

Adjusted R-squared 0.910827     S.D. dependent var 0.013736 
S.E. of regression 0.004102     Akaike info criterion -8.005772 
Sum squared resid 0.000942     Schwarz criterion -7.643808 
Log likelihood 279.1934     Hannan-Quinn criter. -7.862542 
F-statistic 68.41341     Durbin-Watson stat 1.430525 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
 

    
Fonte: elaborada pelo autor 

 
Gráfico 5.3 – Normalidade – Spread Swap Selic 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 
Tabela 5.10 – Autocorrelação – Spread Swap-Selic 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 1.475304     Prob. F(4,52) 0.2231 

Obs*R-squared 6.828550     Prob. Chi-Square(4) 0.1452 
     
     Fonte: elaborada pelo autor  
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Tabela 5.11 – Heterocedasticidade – Spread Swap-Selic 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.344094     Prob. F(38,28) 0.2096 

Obs*R-squared 43.27586     Prob. Chi-Square(38) 0.2562 
Scaled explained SS 22.33801     Prob. Chi-Square(38) 0.9797 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 5.12 – Estimação em dois estágios – Spread Swap-Selic 
Dependent Variable: LOG((1+SWAP360)/(1+SELIC)) 
Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/20/19   Time: 09:26  
Sample (adjusted): 2003Q2 2019Q2  
Included observations: 65 after adjustments 
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)  
Instrument specification: (LNPIB - SV5F) (LNPIB(-1) - SV5F(-1)) LOG((1 
        +SWAP360(-1))/(1+EXPEC_IPCA(-1))) LOG((1+SWAP360(-6))/(1 
        +EXPEC_IPCA(-6))) LOG((1+PIB_G20)/(1+PIB_G20_HP)) LOG((1 
        +PRIMARIO_REC(-0))/(1+PRIMARIO_REC(-1))) D2015Q2    
        LOG(1+IPCA_LIVRES)  (LNPIB - SV5F) LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1 
        /4)) DLOG(1+IPCA(-1)) LOG((ICBR(-0)/ICBR(-2))) LOG(1 
        +IPCA_LIVRES(-3)) LOG(IPA_IPC(-2)) @SEAS(1) 
        (TEMPERATURA(0)^2) (PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20)) D(SV5F,16) 
        D2002Q4 D2014Q3 D2007Q3LOG(1+SELIC) C LOG(1+SELIC( 
        -1)) LOG(1+SELIC(-2)) (LNPIB0(-1)-SV6F) LOG((1+EXPEC_IPCA) 
        /(1+META)) D2003Q4LOG(1+EXPEC_IPCA) (LNPIB(-1) 
        -SV5F(-1)) LOG(1+EXPEC_IPCA(-1)) LOG(1+META) LOG((ICBR( 
        -1)/ICBR(-3))) LOG(1+PRIMARIO_REC) LOG(1+EMBI/10000) 
        D2002Q401LOG(CAMBIO_REAL) LOG(CAMBIO_REAL(-1)) 
        LOG((1+SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA)) LOG((1+FED_FUNDS)/(1 
        +CPI(-1))) LOG(1+EMBI/10000) DLOG(RESERVAS(-2)) D2008Q4 
        RATING D2016Q2LOG(1+EMBI/10000) C LOG(1+EMBI(-1) 
        /10000) LOG(VIX) LOG(RATING(1)) DLOG(SV5F(-0)) 
        LOG(RESERVAS) @DATE=@DATEVAL("2004q2") 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001793 0.000762 2.352174 0.0223 

LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-1))) 0.587792 0.069889 8.410384 0.0000 
DLOG((1+EXPEC_IPCA)) 0.660207 0.183770 3.592577 0.0007 

LNPIB-SV5F 0.180662 0.045860 3.939381 0.0002 
LNPIB(-3)-SV5F(-3) -0.123154 0.051596 -2.386880 0.0205 

LOG((1+COMPULSORIOS)) 0.030198 0.009242 3.267412 0.0019 
LOG((1+COMPULSORIOS(-1))) -0.055125 0.012322 -4.473697 0.0000 

DLOG(1+EMBI/10000) 0.426725 0.110058 3.877261 0.0003 
@DATE=@DATEVAL("2009q1") -0.025384 0.003957 -6.415619 0.0000 
@DATE=@DATEVAL("2011q4") -0.023432 0.011005 -2.129248 0.0378 
@DATE=@DATEVAL("2011q3") -0.010621 0.006464 -1.642949 0.1062 

     
     R-squared 0.848121     Mean dependent var -0.000238 

Adjusted R-squared 0.819995     S.D. dependent var 0.010455 
S.E. of regression 0.004436     Sum squared resid 0.001063 
F-statistic 31.99110     Durbin-Watson stat 1.590033 
Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 0.000701 
J-statistic 35.63514     Instrument rank 45 
Prob(J-statistic) 0.391337    

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.13 – Estimação MQO – Regra de Política Monetária 
Dependent Variable: LOG(1+SELIC)  
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Date: 08/30/19   Time: 05:34  
Sample (adjusted): 2001Q4 2019Q2  
Included observations: 71 after adjustments 
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)  
LOG(1+SELIC) =C(201)+C(202)*LOG(1+SELIC(-1))+C(203)*LOG(1 
        +SELIC(-2))+C(204)*(LNPIB0(-1)-SV6F)+C(205)*LOG((1 
        +EXPEC_IPCA)/(1+META))+C(207)*D2003Q4 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(201) 0.007409 0.002791 2.654943 0.0100 

C(202) 1.366851 0.086562 15.79040 0.0000 
C(203) -0.447031 0.073804 -6.056970 0.0000 
C(204) 0.103422 0.032833 3.149985 0.0025 
C(205) 0.544837 0.068629 7.938907 0.0000 
C(207) -0.022158 0.002960 -7.486860 0.0000 

     
     R-squared 0.987518     Mean dependent var 0.120271 

Adjusted R-squared 0.986558     S.D. dependent var 0.040515 
S.E. of regression 0.004697     Akaike info criterion -7.802971 
Sum squared resid 0.001434     Schwarz criterion -7.611758 
Log likelihood 283.0055     Hannan-Quinn criter. -7.726932 
F-statistic 1028.537     Durbin-Watson stat 0.990168 
Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 1744.271 
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 
 

Gráfico 5.4 – Normalidade – Regra de Política Monetária 
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Fonte: elaborada pelo autor 

Tabela 5.14 – Autocorrelação – Regra de Política Monetária 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 7.443908     Prob. F(4,61) 0.0001 

Obs*R-squared 23.28896     Prob. Chi-Square(4) 0.0001 
     
     Fonte: elaborada pelo autor  
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Tabela 5.15 – Heterocedasticidade – Regra de Política Monetária 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.062467     Prob. F(17,53) 0.4125 

Obs*R-squared 18.04620     Prob. Chi-Square(17) 0.3859 
Scaled explained SS 13.95149     Prob. Chi-Square(17) 0.6705 

     
Fonte: elaborada pelo autor 

 
Tabela 5.16 – Estimação em dois estágios – Regra de Política Monetária 

Dependent Variable: LOG(1+SELIC)  
Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/20/19   Time: 09:28  
Sample (adjusted): 2003Q2 2019Q2  
Included observations: 65 after adjustments 
LOG(1+SELIC) =C(201)+C(202)*LOG(1+SELIC(-1))+C(203)*LOG(1 
        +SELIC(-2))+C(204)*(LNPIB0(-1)-SV6F)+C(205)*LOG((1 
        +EXPEC_IPCA)/(1+META))+C(207)*D2003Q4 
Instrument specification: (LNPIB - SV5F) (LNPIB(-1) - SV5F(-1)) LOG((1 
        +SWAP360(-1))/(1+EXPEC_IPCA(-1))) LOG((1+SWAP360(-6))/(1 
        +EXPEC_IPCA(-6))) LOG((1+PIB_G20)/(1+PIB_G20_HP)) LOG((1 
        +PRIMARIO_REC(-0))/(1+PRIMARIO_REC(-1))) D2015Q2    
        LOG(1+IPCA_LIVRES)  (LNPIB - SV5F) LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1 
        /4)) DLOG(1+IPCA(-1)) LOG((ICBR(-0)/ICBR(-2))) LOG(1 
        +IPCA_LIVRES(-3)) LOG(IPA_IPC(-2)) @SEAS(1) 
        (TEMPERATURA(0)^2) (PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20)) D(SV5F,16) 
        D2002Q4 D2014Q3 D2007Q3LOG((1+SWAP360)/(1 
        +SELIC)) C  LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-1))) DLOG((1 
        +EXPEC_IPCA))  LNPIB-SV5F  LNPIB(-3)-SV5F(-3) LOG((1 
        +COMPULSORIOS(-0))) LOG((1+COMPULSORIOS(-1))) DLOG(1 
        +EMBI/10000) @DATE=@DATEVAL("2009q1") 
        @DATE=@DATEVAL("2011q4") @DATE=@DATEVAL("2011q3")  
        LOG(1+EXPEC_IPCA) (LNPIB(-1)-SV5F(-1)) LOG(1 
        +EXPEC_IPCA(-1)) LOG(1+META) LOG((ICBR(-1)/ICBR(-3))) 
        LOG(1+PRIMARIO_REC) LOG(1+EMBI/10000) D2002Q401    
        LOG(CAMBIO_REAL) LOG(CAMBIO_REAL(-1)) LOG((1 
        +SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA)) LOG((1+FED_FUNDS)/(1+CPI( 
        -1))) LOG(1+EMBI/10000) DLOG(RESERVAS(-2)) D2008Q4 
        RATING D2016Q2LOG(1+EMBI/10000) C LOG(1+EMBI(-1) 
        /10000) LOG(VIX) LOG(RATING(1)) DLOG(SV5F(-0)) 
        LOG(RESERVAS) @DATE=@DATEVAL("2004q2") 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(201) 0.005769 0.002310 2.497299 0.0153 

C(202) 1.459681 0.076037 19.19704 0.0000 
C(203) -0.520815 0.069599 -7.483079 0.0000 
C(204) 0.092774 0.029316 3.164669 0.0025 
C(205) 0.446673 0.124222 3.595758 0.0007 
C(207) -0.023741 0.003927 -6.045656 0.0000 

     
     R-squared 0.984817     Mean dependent var 0.114424 

Adjusted R-squared 0.983530     S.D. dependent var 0.036604 
S.E. of regression 0.004698     Sum squared resid 0.001302 
Durbin-Watson stat 1.007267     J-statistic 56.09629 
Instrument rank 49     Prob(J-statistic) 0.086879 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.17 – Estimação MQO – UIP 
Dependent Variable: LOG(CAMBIO_REAL)  
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Date: 08/20/19   Time: 07:55  
Sample (adjusted): 2003Q3 2019Q2  
Included observations: 64 after adjustments 
LOG(CAMBIO_REAL)=C(501)*LOG(CAMBIO_REAL(-1))+C(502) 
        *LOG((1+SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA))+C(503)*LOG((1 
        +FED_FUNDS)/(1+CPI(-1)))+C(504)*LOG(1+EMBI/10000)+C(505) 
        *DLOG(RESERVAS(-2))+C(506)*D2008Q4+C(507)*RATING 
        +C(508)*D2016Q2   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(501) 0.904199 0.016560 54.60202 0.0000 

C(502) -0.626009 0.274864 -2.277522 0.0266 
C(503) 1.865084 0.450245 4.142377 0.0001 
C(504) 5.609944 0.799882 7.013462 0.0000 
C(505) -0.166333 0.082488 -2.016449 0.0486 
C(506) 0.149672 0.023449 6.382890 0.0000 
C(507) 0.028482 0.004754 5.991650 0.0000 
C(508) 0.103797 0.020160 5.148533 0.0000 

     
     R-squared 0.970156     Mean dependent var 4.419667 

Adjusted R-squared 0.966425     S.D. dependent var 0.214818 
S.E. of regression 0.039362     Akaike info criterion -3.515566 
Sum squared resid 0.086764     Schwarz criterion -3.245705 
Log likelihood 120.4981     Hannan-Quinn criter. -3.409254 
Durbin-Watson stat 1.967312    

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 
Gráfico 5.5 – Normalidade - UIP 
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Std. Dev.   0.037110

Skewness  -0.269067

Kurtosis   2.661927

Jarque-Bera  1.077016

Probability  0.583618 
 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

 
Tabela 5.18 – Autocorrelação – UIP 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 1.271649     Prob. F(4,52) 0.2930 

Obs*R-squared 5.702603     Prob. Chi-Square(4) 0.2225 
     
     Fonte: elaborada pelo autor 

  



60 
 

Tabela 5.19 – Heterocedasticidade – UIP 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.789480     Prob. F(28,35) 0.7380 

Obs*R-squared 24.77432     Prob. Chi-Square(28) 0.6401 
Scaled explained SS 15.71887     Prob. Chi-Square(28) 0.9698 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 
 

Tabela 5.20 – Estimação em dois estágios – UIP 
Dependent Variable: LOG(CAMBIO_REAL)  
Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/20/19   Time: 08:34  
Sample (adjusted): 2003Q3 2019Q2  
Included observations: 64 after adjustments 
LOG(CAMBIO_REAL)=C(501)*LOG(CAMBIO_REAL(-1))+C(502) 
        *LOG((1+SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA))+C(503)*LOG((1 
        +FED_FUNDS)/(1+CPI(-1)))+C(504)*LOG(1+EMBI/10000)+C(505) 
        *DLOG(RESERVAS(-2))+C(506)*D2008Q4+C(507)*RATING 
        +C(508)*D2016Q2   
Instrument specification: (LNPIB - SV5F) (LNPIB(-1) - SV5F(-1)) LOG((1 
        +SWAP360(-1))/(1+EXPEC_IPCA(-1))) LOG((1+SWAP360(-6))/(1 
        +EXPEC_IPCA(-6))) LOG((1+PIB_G20)/(1+PIB_G20_HP)) LOG((1 
        +PRIMARIO_REC(-0))/(1+PRIMARIO_REC(-1))) D2015Q2    
        LOG(1+IPCA_LIVRES)  (LNPIB - SV5F) LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1 
        /4)) DLOG(1+IPCA(-1)) LOG((ICBR(-0)/ICBR(-2))) LOG(1 
        +IPCA_LIVRES(-3)) LOG(IPA_IPC(-2)) @SEAS(1) 
        (TEMPERATURA(0)^2) (PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20)) D(SV5F,16) 
        D2002Q4 D2014Q3 D2007Q3LOG((1+SWAP360)/(1 
        +SELIC)) C  LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-1))) DLOG((1 
        +EXPEC_IPCA))  LNPIB-SV5F  LNPIB(-3)-SV5F(-3) LOG((1 
        +COMPULSORIOS(-0))) LOG((1+COMPULSORIOS(-1))) DLOG(1 
        +EMBI/10000) @DATE=@DATEVAL("2009q1") 
        @DATE=@DATEVAL("2011q4") @DATE=@DATEVAL("2011q3")  
        LOG(1+SELIC) C LOG(1+SELIC(-1)) LOG(1+SELIC(-2)) (LNPIB0( 
        -1)-SV6F) LOG((1+EXPEC_IPCA)/(1+META)) D2003Q4    
        LOG(1+EXPEC_IPCA) (LNPIB(-1)-SV5F(-1)) LOG(1 
        +EXPEC_IPCA(-1)) LOG(1+META) LOG((ICBR(-1)/ICBR(-3))) 
        LOG(1+PRIMARIO_REC) LOG(1+EMBI/10000) D2002Q401  
        LOG(1+EMBI/10000) C LOG(1+EMBI(-1)/10000) LOG(VIX) 
        LOG(RATING(1)) DLOG(SV5F(-0)) LOG(RESERVAS) 
        @DATE=@DATEVAL("2004q2")  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(501) 0.900865 0.017211 52.34322 0.0000 

C(502) -0.617924 0.284969 -2.168388 0.0344 
C(503) 2.020826 0.487291 4.147066 0.0001 
C(504) 5.762335 0.835775 6.894604 0.0000 
C(505) -0.221064 0.092912 -2.379283 0.0208 
C(506) 0.161849 0.025170 6.430170 0.0000 
C(507) 0.029581 0.004938 5.990693 0.0000 
C(508) 0.124670 0.023148 5.385692 0.0000 

     
     R-squared 0.969274     Mean dependent var 4.419667 

Adjusted R-squared 0.965433     S.D. dependent var 0.214818 
S.E. of regression 0.039940     Sum squared resid 0.089329 
Durbin-Watson stat 2.050957     J-statistic 35.21271 
Instrument rank 43     Prob(J-statistic) 0.458140 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.21 – Estimação MQO – Expectativas de Inflação 
Dependent Variable: LOG(1+EXPEC_IPCA)  
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Date: 08/20/19   Time: 07:57  
Sample (adjusted): 2002Q1 2019Q2  
Included observations: 70 after adjustments 
LOG(1+EXPEC_IPCA)=C(301)*(LNPIB(-1)-SV5F(-1))+(1-C(301)-C(302) 
        -C(303)-C(304))*LOG(1+EXPEC_IPCA(-1))+C(302)*LOG(1 
        +META)+C(303)*LOG((ICBR(-1)/ICBR(-3)))+C(304)*LOG(1 
        +PRIMARIO_REC)+C(305)*LOG(1+EMBI/10000)+C(306) 
        *D2002Q401   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(301) 0.123234 0.017742 6.945938 0.0000 

C(302) 0.153164 0.039677 3.860302 0.0003 
C(303) 0.017028 0.003031 5.617945 0.0000 
C(304) -0.070617 0.016576 -4.260103 0.0001 
C(305) 0.132755 0.012584 10.54918 0.0000 
C(306) 0.013450 0.001672 8.042983 0.0000 

     
     R-squared 0.948381     Mean dependent var 0.051231 

Adjusted R-squared 0.944348     S.D. dependent var 0.011767 
S.E. of regression 0.002776     Akaike info criterion -8.853811 
Sum squared resid 0.000493     Schwarz criterion -8.661083 
Log likelihood 315.8834     Hannan-Quinn criter. -8.777257 
Durbin-Watson stat 1.710537    

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 
Gráfico 5.6 – Normalidade – Expectativas de Inflação 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 
Tabela 5.22 – Autocorrelação – Expectativas de Inflação 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 3.488977     Prob. F(4,60) 0.0126 

Obs*R-squared 13.20941     Prob. Chi-Square(4) 0.0103 
     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.23 – Heterocedasticidade – Expectativas de Inflação 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.977110     Prob. F(19,50) 0.0010 

Obs*R-squared 37.15622     Prob. Chi-Square(19) 0.0076 
Scaled explained SS 27.22649     Prob. Chi-Square(19) 0.0995 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 
 

Tabela 5.24 – Estimação em dois estágios – Expectativas de Inflação 
Dependent Variable: LOG(1+EXPEC_IPCA)  
Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/20/19   Time: 09:30  
Sample (adjusted): 2003Q2 2019Q2  
Included observations: 65 after adjustments 
LOG(1+EXPEC_IPCA)=C(301)*(LNPIB(-1)-SV5F(-1))+(1-C(301)-C(302) 
        -C(303)-C(304))*LOG(1+EXPEC_IPCA(-1))+C(302)*LOG(1 
        +META)+C(303)*LOG((ICBR(-1)/ICBR(-3)))+C(304)*LOG(1 
        +PRIMARIO_REC)+C(305)*LOG(1+EMBI/10000)+C(306) 
        *D2002Q401   
Instrument specification: (LNPIB - SV5F) (LNPIB(-1) - SV5F(-1)) LOG((1 
        +SWAP360(-1))/(1+EXPEC_IPCA(-1))) LOG((1+SWAP360(-6))/(1 
        +EXPEC_IPCA(-6))) LOG((1+PIB_G20)/(1+PIB_G20_HP)) LOG((1 
        +PRIMARIO_REC(-0))/(1+PRIMARIO_REC(-1))) D2015Q2    
        LOG(1+IPCA_LIVRES)  (LNPIB - SV5F) LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1 
        /4)) DLOG(1+IPCA(-1)) LOG((ICBR(-0)/ICBR(-2))) LOG(1 
        +IPCA_LIVRES(-3)) LOG(IPA_IPC(-2)) @SEAS(1) 
        (TEMPERATURA(0)^2) (PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20)) D(SV5F,16) 
        D2002Q4 D2014Q3 D2007Q3LOG((1+SWAP360)/(1 
        +SELIC)) C  LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-1))) DLOG((1 
        +EXPEC_IPCA))  LNPIB-SV5F  LNPIB(-3)-SV5F(-3) LOG((1 
        +COMPULSORIOS(-0))) LOG((1+COMPULSORIOS(-1))) DLOG(1 
        +EMBI/10000) @DATE=@DATEVAL("2009q1") 
        @DATE=@DATEVAL("2011q4") @DATE=@DATEVAL("2011q3")  
        LOG(1+SELIC) C LOG(1+SELIC(-1)) LOG(1+SELIC(-2)) (LNPIB0( 
        -1)-SV6F) LOG((1+EXPEC_IPCA)/(1+META)) D2003Q4  
        LOG(CAMBIO_REAL) LOG(CAMBIO_REAL(-1)) LOG((1 
        +SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA)) LOG((1+FED_FUNDS)/(1+CPI( 
        -1))) LOG(1+EMBI/10000) DLOG(RESERVAS(-2)) D2008Q4 
        RATING D2016Q2LOG(1+EMBI/10000) C LOG(1+EMBI(-1) 
        /10000) LOG(VIX) LOG(RATING(1)) DLOG(SV5F(-0)) 
        LOG(RESERVAS) @DATE=@DATEVAL("2004q2") 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(301) 0.106530 0.021954 4.852337 0.0000 

C(302) 0.274381 0.055368 4.955572 0.0000 
C(303) 0.012599 0.003455 3.646927 0.0006 
C(304) -0.074187 0.016252 -4.564734 0.0000 
C(305) 0.097463 0.027066 3.600985 0.0007 
C(306) 0.004831 0.002988 1.617119 0.1112 

     
     R-squared 0.936794     Mean dependent var 0.050078 

Adjusted R-squared 0.931438     S.D. dependent var 0.009184 
S.E. of regression 0.002405     Sum squared resid 0.000341 
Durbin-Watson stat 1.748113     J-statistic 56.17893 
Instrument rank 48     Prob(J-statistic) 0.070539 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.25 – Estimação MQO – PTF 
Dependent Variable: SV5F   
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Date: 08/20/19   Time: 07:59  
Sample (adjusted): 2004Q1 2019Q1  
Included observations: 61 after adjustments 
SV5F=C(601)*SV5F(-1)+C(602)*SV5F(-2)+C(603)*SV5F(-3)+C(604) 
        *IMP_BI/IMP_BI(-3)+C(605)*MAQ_TOT(-3)/MAQ_TOT(-16)+C(607) 
        *EMBI/EMBI(-1)   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(601) 0.674618 0.120610 5.593360 0.0000 

C(602) -0.376491 0.149892 -2.511747 0.0150 
C(603) 0.692209 0.143637 4.819162 0.0000 
C(604) 0.051928 0.008083 6.424140 0.0000 
C(605) 0.016112 0.003162 5.095258 0.0000 
C(607) -0.013175 0.005170 -2.548539 0.0136 

     
     R-squared 0.996439     Mean dependent var 5.042550 

Adjusted R-squared 0.996115     S.D. dependent var 0.117601 
S.E. of regression 0.007330     Akaike info criterion -6.900498 
Sum squared resid 0.002955     Schwarz criterion -6.692871 
Log likelihood 216.4652     Hannan-Quinn criter. -6.819127 
Durbin-Watson stat 2.020829    

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 

 
Gráfico 5.7 – Normalidade - PTF 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 5.26 – Autocorrelação – PTF 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 1.830203     Prob. F(4,51) 0.1374 

Obs*R-squared 7.657120     Prob. Chi-Square(4) 0.1050 
     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.27 – Heterocedasticidade – PTF 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.897841     Prob. F(18,42) 0.5842 

Obs*R-squared 16.94997     Prob. Chi-Square(18) 0.5265 
Scaled explained SS 11.85319     Prob. Chi-Square(18) 0.8547 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 5.28 – Estimação em dois estágios – PTF 
Dependent Variable: SV5F   
Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/20/19   Time: 09:31  
Sample (adjusted): 2004Q1 2019Q1  
Included observations: 61 after adjustments 
SV5F=C(601)*SV5F(-1)+C(602)*SV5F(-2)+C(603)*SV5F(-3)+C(604) 
        *IMP_BI/IMP_BI(-3)+C(605)*MAQ_TOT(-3)/MAQ_TOT(-16)+C(607) 
        *EMBI/EMBI(-1)   
Instrument specification: (LNPIB - SV5F) (LNPIB(-1) - SV5F(-1)) LOG((1 
        +SWAP360(-1))/(1+EXPEC_IPCA(-1))) LOG((1+SWAP360(-6))/(1 
        +EXPEC_IPCA(-6))) LOG((1+PIB_G20)/(1+PIB_G20_HP)) LOG((1 
        +PRIMARIO_REC(-0))/(1+PRIMARIO_REC(-1))) D2015Q2    
        LOG(1+IPCA_LIVRES)  (LNPIB - SV5F) LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1 
        /4)) DLOG(1+IPCA(-1)) LOG((ICBR(-0)/ICBR(-2))) LOG(1 
        +IPCA_LIVRES(-3)) LOG(IPA_IPC(-2)) @SEAS(1) 
        (TEMPERATURA(0)^2) (PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20)) D(SV5F,16) 
        D2002Q4 D2014Q3 D2007Q3LOG((1+SWAP360)/(1 
        +SELIC)) C  LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-1))) DLOG((1 
        +EXPEC_IPCA))  LNPIB-SV5F  LNPIB(-3)-SV5F(-3) LOG((1 
        +COMPULSORIOS(-0))) LOG((1+COMPULSORIOS(-1))) DLOG(1 
        +EMBI/10000) @DATE=@DATEVAL("2009q1") 
        @DATE=@DATEVAL("2011q4") @DATE=@DATEVAL("2011q3")  
        LOG(1+SELIC) C LOG(1+SELIC(-1)) LOG(1+SELIC(-2)) (LNPIB0( 
        -1)-SV6F) LOG((1+EXPEC_IPCA)/(1+META)) D2003Q4    
        LOG(1+EXPEC_IPCA) (LNPIB(-1)-SV5F(-1)) LOG(1 
        +EXPEC_IPCA(-1)) LOG(1+META) LOG((ICBR(-1)/ICBR(-3))) 
        LOG(1+PRIMARIO_REC) LOG(1+EMBI/10000) D2002Q401    
        LOG(CAMBIO_REAL) LOG(CAMBIO_REAL(-1)) LOG((1 
        +SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA)) LOG((1+FED_FUNDS)/(1+CPI( 
        -1))) LOG(1+EMBI/10000) DLOG(RESERVAS(-2)) D2008Q4 
        RATING D2016Q2LOG(1+EMBI/10000) C LOG(1+EMBI(-1) 
        /10000) LOG(VIX) LOG(RATING(1)) DLOG(SV5F(-0)) 
        LOG(RESERVAS) @DATE=@DATEVAL("2004q2") 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(601) 0.674298 0.131294 5.135783 0.0000 

C(602) -0.495545 0.180614 -2.743663 0.0082 
C(603) 0.810568 0.162239 4.996124 0.0000 
C(604) 0.055322 0.008385 6.597831 0.0000 
C(605) 0.017093 0.003265 5.234713 0.0000 
C(607) -0.012085 0.005286 -2.286102 0.0261 

     
     R-squared 0.996385     Mean dependent var 5.042550 

Adjusted R-squared 0.996057     S.D. dependent var 0.117601 
S.E. of regression 0.007385     Sum squared resid 0.002999 
Durbin-Watson stat 2.091682     J-statistic 50.99529 
Instrument rank 48     Prob(J-statistic) 0.160931 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.29 – Estimação MQO – Percepção de Risco dos Agentes 
Dependent Variable: LOG(1+EMBI/10000)  
Method: Least Squares   
Date: 08/20/19   Time: 08:01  
Sample (adjusted): 2004Q1 2019Q2  
Included observations: 62 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.024991 0.013901 1.797757 0.0777 

LOG(1+EMBI(-1)/10000) 0.570806 0.074778 7.633363 0.0000 
LOG(VIX) 0.006987 0.001611 4.337157 0.0001 

LOG(RATING(1)) -0.034717 0.010093 -3.439530 0.0011 
DLOG((SV5F)) -0.796011 0.256470 -3.103724 0.0030 

LOG(RESERVAS) 0.003931 0.001612 2.439196 0.0180 
@DATE=@DATEVAL("2004q2") 0.018055 0.004081 4.424563 0.0000 

     
     R-squared 0.885208     Mean dependent var 0.027699 

Adjusted R-squared 0.872685     S.D. dependent var 0.010408 
S.E. of regression 0.003714     Akaike info criterion -8.247593 
Sum squared resid 0.000759     Schwarz criterion -8.007433 
Log likelihood 262.6754     Hannan-Quinn criter. -8.153300 
F-statistic 70.68757     Durbin-Watson stat 1.387973 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 

Gráfico 5.8 – Normalidade – Percepção de Risco dos Agentes 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 5.30 – Autocorrelação – Percepção de Risco dos Agentes 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 3.825286     Prob. F(4,51) 0.0086 

Obs*R-squared 14.30851     Prob. Chi-Square(4) 0.0064 
     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.31 – Heterocedasticidade – Percepção de Risco dos Agentes 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 4.179995     Prob. F(21,40) 0.0001 

Obs*R-squared 42.59163     Prob. Chi-Square(21) 0.0035 
Scaled explained SS 41.72269     Prob. Chi-Square(21) 0.0046 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 5.32 – Estimação em dois estágios – Percepção de Risco dos Agentes 
Dependent Variable: LOG(1+EMBI/10000)  
Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/20/19   Time: 09:33  
Sample (adjusted): 2004Q1 2019Q2  
Included observations: 62 after adjustments 
Instrument specification: (LNPIB - SV5F) (LNPIB(-1) - SV5F(-1)) LOG((1 
        +SWAP360(-1))/(1+EXPEC_IPCA(-1))) LOG((1+SWAP360(-6))/(1 
        +EXPEC_IPCA(-6))) LOG((1+PIB_G20)/(1+PIB_G20_HP)) LOG((1 
        +PRIMARIO_REC(-0))/(1+PRIMARIO_REC(-1))) D2015Q2    
        LOG(1+IPCA_LIVRES)  (LNPIB - SV5F) LOG((1+EXPEC_IPCA)^(1 
        /4)) DLOG(1+IPCA(-1)) LOG((ICBR(-0)/ICBR(-2))) LOG(1 
        +IPCA_LIVRES(-3)) LOG(IPA_IPC(-2)) @SEAS(1) 
        (TEMPERATURA(0)^2) (PTF_HP(-4)-PTF_HP(-20)) D(SV5F,16) 
        D2002Q4 D2014Q3 D2007Q3LOG((1+SWAP360)/(1 
        +SELIC)) C  LOG((1+SWAP360(-1))/(1+SELIC(-1))) DLOG((1 
        +EXPEC_IPCA))  LNPIB-SV5F  LNPIB(-3)-SV5F(-3) LOG((1 
        +COMPULSORIOS(-0))) LOG((1+COMPULSORIOS(-1))) DLOG(1 
        +EMBI/10000) @DATE=@DATEVAL("2009q1") 
        @DATE=@DATEVAL("2011q4") @DATE=@DATEVAL("2011q3")  
        LOG(1+SELIC) C LOG(1+SELIC(-1)) LOG(1+SELIC(-2)) (LNPIB0( 
        -1)-SV6F) LOG((1+EXPEC_IPCA)/(1+META)) D2003Q4    
        LOG(1+EXPEC_IPCA) (LNPIB(-1)-SV5F(-1)) LOG(1 
        +EXPEC_IPCA(-1)) LOG(1+META) LOG((ICBR(-1)/ICBR(-3))) 
        LOG(1+PRIMARIO_REC) LOG(1+EMBI/10000) D2002Q401    
        LOG(CAMBIO_REAL) LOG(CAMBIO_REAL(-1)) LOG((1 
        +SWAP360)/(1+EXPEC_IPCA)) LOG((1+FED_FUNDS)/(1+CPI( 
        -1))) LOG(1+EMBI/10000) DLOG(RESERVAS(-2)) D2008Q4 
        RATING D2016Q2   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.027501 0.014867 1.849793 0.0697 

LOG(1+EMBI(-1)/10000) 0.546368 0.078925 6.922580 0.0000 
LOG(VIX) 0.007436 0.001734 4.287349 0.0001 

LOG(RATING(1)) -0.034774 0.011054 -3.145705 0.0027 
DLOG((SV5F)) -1.113423 0.317391 -3.508052 0.0009 

LOG(RESERVAS) 0.003713 0.001769 2.098727 0.0404 
@DATE=@DATEVAL("2004q2") 0.023167 0.004764 4.862894 0.0000 

     
     R-squared 0.878728     Mean dependent var 0.027699 

Adjusted R-squared 0.865499     S.D. dependent var 0.010408 
S.E. of regression 0.003817     Sum squared resid 0.000801 
F-statistic 68.74369     Durbin-Watson stat 1.527025 
Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 0.000598 
J-statistic 41.06565     Instrument rank 43 
Prob(J-statistic) 0.258209    

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5.33 – Estimação Filtro Kalman  
Sspace: KALMAN05   
Method: Maximum likelihood  (Marquardt / EViews legacy) 
Date: 08/20/19   Time: 09:34  
Sample: 1996Q1 2053Q1   
Included observations: 229   
Valid observations: 94   
Partial observations: 34   
Convergence achieved after 33 iterations  

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C(2) -8.003444 0.190070 -42.10798 0.0000 

C(4) -7.256730 0.271309 -26.74706 0.0000 
C(5) -8.360008 0.137158 -60.95160 0.0000 

C(100) -11.60680 0.258311 -44.93343 0.0000 
C(101) 0.126294 0.034452 3.665851 0.0002 
C(102) 0.255094 0.049627 5.140191 0.0000 
C(103) 0.015931 0.004810 3.312078 0.0009 
C(104) 0.345124 0.091146 3.786513 0.0002 
C(105) 0.388092 0.076265 5.088715 0.0000 
C(106) 0.007382 0.001348 5.474868 0.0000 
C(107) 0.001212 0.000820 1.476865 0.1397 
C(108) -0.009441 0.003601 -2.621854 0.0087 
C(109) -3.02E-05 5.37E-06 -5.621030 0.0000 
C(110) 0.012067 0.004991 2.417669 0.0156 
C(111) -0.007056 0.005215 -1.353123 0.1760 
C(112) 0.008421 0.004907 1.716173 0.0861 
C(200) -10.80775 0.260602 -41.47223 0.0000 
C(201) 0.007456 0.003490 2.136411 0.0326 
C(202) 1.362379 0.068430 19.90900 0.0000 
C(203) -0.443062 0.063303 -6.999066 0.0000 
C(204) 0.103612 0.046546 2.226014 0.0260 
C(205) 0.546721 0.123977 4.409865 0.0000 
C(207) -0.022103 0.007043 -3.138263 0.0017 
C(300) -11.86040 0.230418 -51.47348 0.0000 
C(301) 0.122917 0.041337 2.973555 0.0029 
C(302) 0.153182 0.087437 1.751915 0.0798 
C(303) 0.017045 0.003696 4.612435 0.0000 
C(304) -0.070403 0.028576 -2.463720 0.0138 
C(305) 0.132549 0.045066 2.941213 0.0033 
C(306) 0.013448 0.002758 4.875664 0.0000 
C(600) -9.934595 0.320123 -31.03370 0.0000 
C(601) 0.679721 0.221332 3.071048 0.0021 
C(602) -0.374143 0.266181 -1.405597 0.1598 
C(603) 0.684631 0.243378 2.813032 0.0049 
C(604) 0.051542 0.012801 4.026485 0.0001 
C(605) 0.015995 0.005464 2.927371 0.0034 
C(607) -0.012078 0.004620 -2.614475 0.0089 

     
      Final State Root MSE z-Statistic Prob.   
     
     SV1 -0.099712 0.004280 -23.29640 0.0000 

SV3 -0.220730 0.006246 -35.33969 0.0000 
SV5 5.103920 14.13968 0.360964 0.7181 
SV6 5.104194 13.98497 0.364977 0.7151 

     
     Log likelihood 1785.936      Akaike info criterion -37.21141 

Parameters 37      Schwarz criterion -36.21033 
Diffuse priors 4      Hannan-Quinn criter. -36.80705 

     
     Fonte: elaborada pelo autor 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.1. Estimações das novas equações, atualização das equações tradicionais 

pela estimação em dois estágios. 

 

Com relação ao ajuste da produtividade total dos fatores na curva de Curva de Phillips 

os resultados obtidos são bastante significantes. Uma elevação do termo tendencial 

da PTF produz um efeito redutor da inflação no intervalo entre 1 a 5 anos. O diferencial 

da PTF produz ainda outro efeito com defasagem de 4 anos. 

 

Dessa forma, demostramos que a produtividade produz, de fato, efeitos defasados e 

consistentes sobre o nível de preços, que podem se arrastar por vários anos, e se 

demonstram bastante significativos. Contudo, nos testes realizados, as expectativas 

de mercado sobre a inflação não são sensíveis às variações da produtividade total 

dos fatores. Atribuímos isso à ausência deste tema na literatura macroeconômica e 

ao fato de que as defasagens significativas entre a produtividade e seus efeitos sobre 

os preços são grandes o suficiente para que os agentes não consigam naturalmente 

realizar esta associação. 

Entretanto, podemos também notar que elevações da PTF produz impactos negativos, 

significativos e contemporâneos sobre a percepção de risco país (Embi-Br) dos 

agentes, antecipando efeitos sobre a curva de juros, os prêmios de mercado na 

estrutura a termo da taxa de juros e, consequentemente, sobre a atividade econômica. 

Na outra ponta, em que estimamos a produtividade total dos fatores em função dos 

investimentos em máquinas e equipamentos (nacionais e importadas), bem como a 

importação de bens intermediários (insumos de produção), Tabelas 5.25 e 5.28. 

Verificamos que há bastante significância nos parâmetros para ambos os casos. Os 

modelos nos revelam que os impactos da importação de insumos são imediatos e 

permanecem por três trimestres. No caso de investimentos em máquinas e 

equipamentos há defasagem de três trimestres para que eles afetem a PTF, contudo, 

seus efeitos sobre ela tendem a perdurar por 4 anos. 

A despeito do bom ajuste alcançado, é bastante provável que a presença da 

indicadores de educação, qualidade e acesso às instituições e de infraestrutura 

tenderiam a robustecer a explicação da produtividade total dos fatores. 
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Outro resultado bastante expressivo é que nenhuma variável relevante dentro das 8 

equações propostas se descolou significativamente nas estimações em dois estágios. 

Nota-se, no entanto, que algumas variáveis dummies que visavam tratar outliers nos 

modelos base não se fazem necessárias na estimação que utiliza as outras equações 

como instrumentos. Atenção especial exatamente para a curva de Curva de Phillips 

Tabelas 5.5 e 5.8. Por outro lado, percebe-se que algumas variáveis têm seus 

coeficientes ligeiramente alterados na modelagem em dois estágios, o que inspira 

maior confiabilidade nestes modelos em detrimentos aos coeficientes estimados por 

MQO simples, uma vez que a característica desse sistema é a interdependência entre 

as equações, este é o intuito da estimação em dois estágios. 

Na estimação conjunta, em modelagem espaço-estado, verifica-se processo 

semelhante ao observado nas estimações em dois estágios. Todas as variáveis 

relevantes se demonstram em intervalo razoável de significância (>5%), no entanto, 

algumas variáveis dummies passam a perder significância na estimação conjunta. 

Também é notada alguma variação nos valores dos coeficientes estimados, tanto em 

relação ao MQO original quanto da estimação em dois estágios. Diante dois processos 

que visam tratar a interdependência característica neste sistema macroeconômico de 

determinação, o atual trabalho até o momento não possui conclusão definitiva de qual 

deva ser considerado, muito embora, vale novamente mencionar, não haja 

diferenciação material em nenhum dos indicadores relevantes. 

6.2. Estimação do Hiato do Produto, NAIRU, NAICU e PTF 

As estimações das variáveis estacionárias e dos hiatos do produto, do capital e do 

trabalho foram realizadas pelo filtro Kalman, Tabela 5.33. Notamos na representação 

gráfica à seguir (Gráfico 6.5), que neste exercício a NAIRU permanece entre 91,4 e 

90,5 durante todo o período de estimação. Ou seja, a taxa de desemprego estrutural 

estaria, portanto, entre 8,6% e 9,5% neste período, resultado coerente com uma 

estabilidade relativa, esperada para a estimação estrutural desta que é variável de 

equilíbrio da taxa de desemprego. Por sua vez, a taxa de desemprego teria 

permanecido abaixo do nível não aceleracionista durante todo o período entre 2007 e 

2015. Ainda assim, verificamos que desde então o nível de desemprego vem 

consistentemente abaixo do seu nível natural, contribuindo, por outro lado, pelos 
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baixos patamares de inflação incorridos desde então, encontrando-se ainda entorno 

de 2,8 p.p. abaixo do seu nível neutro. 

Gráfico 6.5 – Emprego e NAIRU 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

De forma análoga, a NAICU teria permanecido com uma utilização da capacidade 

instalada estrutural entre 79,9% e 81,3%. Neste caso, nota-se que o nível da 

capacidade instalada permaneceu em patamar aceleracionista da inflação durante 

praticamente todo o período entre o fim de 1999 e o fim de 2013, exceto durante 

breves intervalos em 2001, 2003 e na virada de 2008 para 2009. Também é sensível 

observar que o nível da capacidade instalada atual se encontra algo entorno de 2,7 

p.p. abaixo do seu nível neutro. 

Gráfico 6.5 – NUCI e NAICU 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Observando a evolução da produtividade total dos fatores, que esteve em alguns 

momentos entre 2007 e 2010 acima de 0,8%, se encontra atualmente em terreno 

negativo -0,25%. A despeito da sua usual volatilidade, verificamos que é notável o 

patamar bastante deprimido da PTF na virada de 2008 para 2009, bem como desde 

2014, sem sinal de recuperação, cerca de 0,6 p.p. abaixo do patamar mediano da 

série estimado próximo a 0,35% neste período. 

Gráfico 6.6 – PTF e PTF suavizada (Filtro HP) 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Por fim, sobre o hiato do produto, verificamos que tivemos quatro momentos marcados 

de hiato produto negativo desde 1996. O primeiro acontecendo após a crise dos tigres 

asiáticos, Rússia e Argentina entre 1998 e 1999. O segundo entre o final de 2002 e o 

início de 2004, momento de grande aversão ao risco. O terceiro provocado pela crise 

do subprime nos EUA entre o fim de 2008 e o início de 2009. O quarto e mais marcante 

iniciando entre o final de 2014 até o período corrente em 2019. Vale notar que do 

ponto de vista histórico, da evolução da inflação e a datação de crises, o presente 

exercício apresenta singular coerência. 
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Gráfico 6.7 – Hiato do Produto 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em um exercício comparativo com a método original adotado por Areosa (2008), 

verificamos que o modelo proposto não sofre do mesmo efeito de viés significativo 

das variáveis estacionárias, muito embora aquele trabalho seja a principal inspiração 

deste trabalho.  

Gráfico 6.8 – Emprego, NAIRU proposta e NAIRU-Areosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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patamar bastante negativo. A mesma situação pode ser verificada com relação ao 

nível da capacidade instalada atual, conforme o gráfico 6.9. 

Gráfico 6.9 – NUCI, NAICU proposta e NAICU-Aerosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

Enquanto o método original indicaria o hiato do capital próximo a zero, a situação 

corrente ainda é de notável ociosidade na utilização da capacidade instalada. 

 

O resultado da estimação mais consistente para a NAIRU e a NAICU se desdobra, 

também, em uma estimação mais fidedigna para a produtividade total dos fatores, e 

ainda menos volátil, o que permite corroborar as hipóteses inicialmente levantadas. 

 
Gráfico 6.10 – PTF proposta e PTF método Areosa 
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A produtividade total dos fatores não pode ser apenas um resultado proveniente de 

um resíduo. Pois dessa forma, parte relevante do problema passa a ser negligenciado. 

Da mesma forma, tentar enquadrar a PTF em um parâmetro rígido, assumindo para 

ela um termo tendencial de longo prazo, também é não reconhecer que ela faz parte 

do jogo. A consequência, pode ser verificada pelo gráfico 6.11. O hiato do produto 

também se torna volátil, impreciso e inverossímil. 

 

Gráfico 6.11 – Hiato proposto e Hiato método Areosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

A leitura dos dados sugere que ao mesmo tempo que a produtividade é afetada pela 

dinâmica econômica, e, portanto, não é unicamente e absolutamente uma 
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ainda que com alguma defasagem. 
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macroeconômicas. 

  

-6

-4

-2

0

2

4

6

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

HIATO HIATO_AREOSA



75 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho proposto estimou um Modelo Macroeconômico de Pequeno Porte com a 

endogeneização da produtividade total dos fatores, capaz de mensurar impactos entre 

variáveis para a economia brasileira, abrindo caminho para a compreensão da 

interrelação entre o equilíbrio macroeconômico e o crescimento sustentável. 

Nota-se em especial o papel das expectativas de inflação para a formulação de várias 

equações do sistema, capaz de amplificar o efeito da política monetária por diversos 

de seus canais de transmissão. Contudo, vale a menção, não foi encontrada 

significância da PTF sobre as expectativas de inflação, mas apenas para a formação 

de preços, a curva de Phillips. 

É possível perceber que há impactos significativos da PTF sobre a percepção de risco 

dos agentes, neste caso, contemporaneamente, com possíveis repercussões sobre 

as demais variáveis do modelo, indiretamente. 

Outra realização do modelo proposto foi conseguir quantificar variáveis relevantes na 

determinação do dólar, canal bastante relevante da política monetária. Realização 

essa conquistada em poucas publicações sobre o tema. 

Muito embora seja um modelo de pequeno porte, com relativamente poucas variáveis 

e equações, é notável a complexidade que o modelo atinge. Seja no momento das 

estimações individuais de cada equação, quanto na fase de implementação do modelo 

dinâmico. Contudo, é ainda mais relevante as possibilidades de estimações que ele 

pode produzir e simular de forma razoavelmente fidedigna a dinâmica da economia 

brasileira, com ampla fundamentação na teoria econômica. 

Por outro lado, a tentativa de buscar outras variáveis relevantes, o modelo proposto 

neste trabalho também possibilita que cada cenário guarde coerência interna entre as 

suas variáveis estimadas, por um horizonte mais longo de projeções, uma vez que 

busca justamente conciliar a dinâmica de curto prazo com possíveis mudanças em 

variáveis de percepção futura dos agentes como as expectativas de inflação, a 

percepção de risco país e a produtividade total dos fatores. 

A partir desse ponto é possível visualizar quão ampla pode ser a utilização do modelo 

de pequeno porte e as suas possibilidades de desenvolvimento. Um modelo dinâmico, 
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uma vez em funcionamento ganha vida própria. Aprendizado, aperfeiçoamento, 

ajustes e calibragens fazem parte da sua rotina e do seu intuito para gerar projeções 

não só mais acuradas, mas também ajustadas à mudança da própria conjuntura 

econômica. 

O estágio atual do trabalho merece maiores investigações a respeito da relação entre 

investimentos, produtividade total dos fatores, percepção riscos, diferentes prazos de 

maturação e retorno dos tipos de investimentos, custos de financiamento associados 

a risco e prazo, formação da estrutura a termo da curva de juros (e prêmios de 

mercado) e a disponibilidade e concorrência entre diversas linhas de crédito. Contudo, 

fica aqui uma linha claramente rica em conteúdo a ser elaborada em próximos 

trabalhos e que certamente possui notável interrelação, conectividade e 

potencialidade mútua com outras discussões aqui desenvolvidas. 

O setor fiscal que compõe a curva IS também pode ganhar em robustez com as novas 

práticas aplicadas pelo Banco Central e pelo IPEA para o superávit primário estrutural. 

Fica também como uma etapa futura, investigar se/quando haveria impactos positivos 

entre as políticas públicas e a produtividade total dos fatores. Se toda o desejo das 

políticas públicas é gerar um efeito multiplicador sobre a economia, seria a 

mensuração da produtividade total dos fatores um candidato para função-objetivo a 

ser perseguido por policymakers? 

A contribuição do cenário internacional, seja através dos termos inclusos na demanda 

agregada, seja dentro da oferta agregada também mereceriam um trabalho à parte de 

forma a ponderar a participação dos países com mais volume e interação com a 

economia brasileira. 

Na curva de Phillips, a estratégia atual adotada pelo Banco Central é a estimação da 

inflação dos preços de alimentos, industriais e de serviços, o que possibilita verificar 

impactos não somente no modelo agregado, mas também de forma setorial na 

economia, com suas particularidades e captando nuances próprios de cada um dos 

grupos. 

Na regra de política monetária, ajustes finos também deverão ser realizados com o 

objetivo de sintonizar o andamento ideal da política monetária frente à estrutura de 

defasagens encontrada no modelo.  
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