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RESUMO

O acompanhamento das condições financeiras se tornou instrumento importante para
análise dos ciclos econômicos, em particular, em momentos de crises com impactos
relevantes sobre o setor real. Este trabalho procura construir um indicador desagregado
de condições financeiras para o Brasil com base nas séries de 18 variáveis selecio-
nadas, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2019, utilizando-se o método
de componentes principais para esse fim. Posteriormente, discute-se a evolução do
indicador considerando-se o comportamento dos grupos de variáveis que o compõem e
sua interpretação à luz dos ciclos recentes da economia brasileira. Conclui-se que, em
linhas gerais, o índice de condições financeiras (ICF) construído acompanha os ciclos
macroeconômicos e que a inclusão de variáveis associadas a oferta de crédito adiciona
informação em relação a outros índices semelhantes estimados para o Brasil. Em uma
segunda parte, incorpora-se à incerteza econômica ao estudo na medida que a mesma
se tornou uma variável importante para explicar a conjuntura econômica doméstica.
Nesse contexto, procurou-se avaliar o relacionamento entre condições financeiras e
incerteza e como ambas interagem para gerar impactos sobre a atividade. Exercício
apresentado sugere que a incerteza em patamar persistentemente elevado no Brasil
impediu que os benefícios de condições financeiras historicamente positivas tenham
se traduzido em retomada mais consistente da atividade econômica após o último ciclo
recessivo que atingiu a economia brasileira.



ABSTRACT

Monitoring financial conditions became a key tool for the analysis of the economic
cycles, particularly in moments of crisis that have a relevant impact on the real economy.
This study aims to build a disaggregated financial condition indicator (FCI) for Brazil
based on a database of 18 selected variables, from January 2005 to December 2019,
using the principal components methodology. Afterward, the FCI is analyzed considering
the evolution of the group of variables selected, in light of recent cycles of the Brazilian
economy. In general, the financial conditions index follows the macroeconomic cycles
and the inclusion of credit supply variables in the index adds information concerning
other similar indexes estimated for Brazil. In a second step the economic uncertainty is
incorporated into this study as it turned out to be an important variable to analyze the
domestic economy. In that context, it was evaluated the relationship between financial
conditions and uncertainty and how both are intertwined to generate impacts on activity.
An empirical exercise suggests that persistently high uncertainty in Brazil prevented the
benefits of historically loose financial conditions to be translated into a more consistent
rebound of the economic activity after the last recession cycle that hit the Brazilian
economy.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Pesos de cada grupo de variáveis no índice . . . . . . . . . . . . . . 35

Figura 2 – Índice de Condições Financeiras (ICF) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figura 3 – Taxa Selic e ICF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figura 4 – Desagregação do ICF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figura 5 – Comparação com outros ICFs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figura 6 – Desagregação do Componente Principal – Grupo Taxas de Juros . 43
Figura 7 – Desagregação do Componente Principal – Grupo Oferta de Crédito 44
Figura 8 – Desagregação do Componente Principal – Grupo Mercados Acionários 48
Figura 9 – Desagregação do Componente Principal – Grupo Setor Externo . . 49
Figura 10 – ICF e ciclos recessivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Figura 11 – Correlação ICF com IBC-Br . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figura 12 – Resposta do IBC-Br a choques de um d.p. no ICF . . . . . . . . . . 52

Figura 13 – Indicador de Incerteza IBRE/FGV (normalizado) . . . . . . . . . . . 55
Figura 14 – ICF e Índice de Incerteza (IIE-Br) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Figura 15 – Respostas de IBC-Br a choques de um d.p. em ICF e IIE-Br . . . . . 59
Figura 16 – Respostas de IBC-Br a choques de um d.p. em IIE-Br e ICF . . . . . 60
Figura 17 – Funções impulso-resposta de choques conjuntos de incerteza e

condições financeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Loadings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Tabela 2 – Testes de causalidade de Granger ICF e IBC-Br (p-values) . . . . . 51

Tabela 3 – Testes de causalidade Granger ICF e IIE-Br (p-values) . . . . . . . . 58
Tabela 4 – Sumário de impulso-resposta do IBC-Br a choques selecionados . . 61



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Resumo da literatura empírica mencionada . . . . . . . . . . . . . 26
Quadro 2 – Seleção de variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Quadro 3 – Como as séries foram utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Quadro 4 – Sinais das variáveis e interpretação do ICF . . . . . . . . . . . . . 35
Quadro 5 – Sumário da evolução do ICF e seus condicionantes . . . . . . . . . 41



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 REFERENCIAL TEÓRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 METODOLOGIA, SELEÇÃO E TRATAMENTO DAS VARIÁVEIS . . 27
3.1 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Seleção e tratamento de variáveis para construção do ICF . . . 29

4 ANÁLISE DO ICF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.1 Análise do ICF agregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2 Análise desagregada por grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.1 Grupo Taxas de Turos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.2 Grupo Oferta de Crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.3 Grupo Mercados Acionários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2.4 Grupo Indicadores do Setor Externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3 ICF e atividade econômica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5 CONDIÇÕES FINANCEIRAS E INCERTEZA . . . . . . . . . . . . . 53
5.1 Incerteza e atividade econômica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2 Indicador de incerteza econômica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.3 A interação entre o Índice de Condições Financeiras e a Incerteza 56

6 CONCLUSÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

APPENDIX A – SÉRIES UTILIZADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A.1 Grupo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A.2 Grupo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
A.3 Grupo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
A.4 Grupo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

APPENDIX B – RESULTADOS DOS TESTES DE DETECÇÃO DE
ESTACIONARIEDADE (DICKEY-FULLER AUMEN-
TADO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

APPENDIX C – RESULTADOS DO MODELO DE COMPONENTES
PRINCIPAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



C.1 Grupos 1 e 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
C.2 Grupos 3 e 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

APPENDIX D – TABELA DE CORRELAÇÕES . . . . . . . . . . . . 77

APPENDIX E – RESULTADOS VAR ENTRE IBC-BR E GRUPOS
PARA DEFINIÇÃO DOS PESOS . . . . . . . . . . 78



12

1 INTRODUÇÃO

O canal de transmissão da política monetária ocorre por diversas vias que não
estejam restritas apenas aos canais tradicionais de taxa de juros ou mesmo taxa de
câmbio. É consensual na literatura que as decisões de política monetária, ao mudar
expectativas em relação as curvas de juros, alteram outras variáveis que afetam a
economia real. Isso que significa que a política monetária não opera diretamente no
setor real e os seus efeitos são sentidos, essencialmente, por vias indiretas, geralmente
relacionadas a condições financeiras. O nível de taxa de juros influencia na evolução
de taxas de longo prazo, preços de ações, taxa de câmbio, spreads de crédito e outras
variáveis que afetam a atividade econômica real de forma mais direta, seja pelo efeito
sobre a oferta e demanda de crédito, pelo impacto sobre a sensação de riqueza dos
indivíduos ou pela influência que tem sobre as decisões de investimentos das empresas
(DUDLEY, 2010).

Em geral, condições financeiras podem ser entendidas como o estado atual de
variáveis financeiras que influenciam o comportamento dos agentes econômicos e,
por consequência, a economia real. Em teoria, as variáveis financeiras devem incluir
“qualquer variável que afete a oferta e demanda de instrumentos financeiros relevantes
para a atividade econômica” (HATZIUS et al., 2010) 1.

A crise financeira de 2008/2009, com impactos dramáticos sobre a atividade
econômica, evidenciou a conexão entre condições financeiras e a economia real.
Há literatura relevante que explica como uma crise gestada em meio a transações
complexas dentro do setor financeiro se disseminou como uma crise de impactos
expressivos sobre o produto e sobre o nível de emprego globais. Beaton, Lalonde
e Luu (2009) mostraram que fatores financeiros subtraíram 5 pontos percentuais do
crescimento do PIB dos EUA entre o quarto trimestre de 2008 e o primeiro trimestre
de 2009. No mesmo trabalho, comprovou-se que os fatores financeiros atuaram de
forma contracíclica à política monetária. Ou seja, o afrouxamento da política monetária
naquele momento não teve o efeito desejado porque a rigidez das condições financeiras
atuou em sentido contrário.

Se de um lado as taxas de juros se configuram como indicador resumido da
política monetária, um índice de condições financeiras (ICF) congregaria uma série
de variáveis que, compostas, tornam-se indicador mais abrangente para avaliação
dos efeitos da política monetária sobre a atividade. Em geral, as variáveis utilizadas
1 A definição de condições financeiras varia. Carlson, Lewis e Nelson (2014), por exemplo, utiliza uma

definição baseada no custo do crédito. Optou-se aqui pelo conceito mais abrangente definido por
Hatzius et al. (2010).
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para compor o índice devem ser atualizadas com mais rapidez e retratam, de forma
tempestiva, a evolução das condições financeiras na economia. A utilidade desses
indicadores está associada tanto a captar efeitos imediatos da política monetária sobre
o mercado em geral quanto à capacidade de antecipar eventuais choques na atividade.

A constatação da importância das variáveis financeiras nos ciclos de negócios
motivou proliferação da criação de indicadores que representassem a evolução das con-
dições financeiras, inclusive por instituições oficiais como Bancos Centrais de diversos
países, tanto em economias avançadas quanto em economias emergentes, instituições
multilaterais (FMI,OECD) e instituições privadas (Goldman Sachs, Bloomberg), com
metodologias, grupo de variáveis incluídas e horizontes de tempo diferentes.

O mecanismo pelo qual os preços de ativos financeiros afetam a economia
são variados. Mayes e Virén (2001) identificaram alguns canais de transmissão entre
os quais destacam-se o efeito riqueza gerado pelos preços de ativos, que influem
sobre o consumo intertemporal dos indivíduos, e o canal de crédito ou “acelerador
financeiro”, em que mudanças nos preços de ativos financeiros afetam as possibilidades
das empresas levantar capital para financiar seus investimentos. Adicionalmente, as
condições financeiras também atuam sobre o canal de expectativas, na medida que
influem sobre as percepções relacionadas à rentabilidade e aos riscos de investimento
na economia.

A oscilação dos preços de ativos financeiros também está relacionada à incer-
teza econômica, na medida em que choques nas condições financeiras são, em teoria,
correlacionados a choques de incerteza. Choques de incerteza têm impacto relevante
sobre emprego e investimento, em parte por causa de seu impacto expressivo na
piora das condições financeiras. De fato, em momentos de incerteza, bancos tendem a
reduzir a oferta de crédito e aumentar taxas cobradas, prêmios de risco se elevam e
condições de liquidez pioram, à medida que a aversão ao risco se eleva 2.

Este trabalho visa construir um indicador de condições financeiras para o Brasil
utilizando um grupo de 18 variáveis selecionadas, divididas em quatro grupos segundo
suas características, seguindo uma linha já estudada por Gaglianone e Areosa (2017).
Utilizou-se a metodologia dos modelos de componentes principais para constituir o
índice, método comum em diversos estudos envolvendo a construção de índices desse
tipo. Após a construção do índice, analisou-se o indicador, de forma agregada e desa-
gregada à luz da evolução da conjuntura doméstica e internacional. Por fim, procurou-se
avaliar a relação entre incerteza econômica, o índice de condições financeiras, seus
impactos sobre a atividade econômica por meio de testes de causalidade e de modelos
vetores autorregressivos que incorporam o índice de condições financeiras estimado
2 Para evidência empírica do impacto da incerteza no canal de crédito bancário, ver Bordo, Duca e

Koch (2016).
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e o índice de incerteza construído pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), que tem divulgação mensal.

O presente trabalho é dividido em seis seções, incluindo-se essa introdução.
Na seção 2, elabora-se uma revisão da literatura dedicada ao tema, com ênfase
em diversos exemplos de construção de índice de condições financeiras. A seção 3
descreve a metodologia utilizada para a construção do índice, a seleção e o tratamento
das variáveis utilizadas. Na seção 4, apresenta-se o indicador de condições financeiras
elaborado bem como toda sua análise de forma agregada e desagregada e sua
interação com a atividade econômica. A seção 5 é dedicada ao estudo da incerteza e
sua interação com o ICF e com a atividade econômica. As considerações finais estão
na seção 6.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A inclusão de variáveis financeiras para avaliar o canal de transmissão da política
monetária remonta aos trabalhos de Modigliani (1971) sobre efeito riqueza, quando uma
mudança de preços de ativos afeta a riqueza individual dos indivíduos, influenciando
as decisões de consumo e com efeitos macroeconômicos diretos sobre a atividade1.
Bernanke e Gertler (1995) discutiram o efeito do canal de crédito no qual o efeito direto
da política monetária nas taxas de juros são amplificados pelas mudanças endógenas
nos prêmios de financiamento externo, a diferença de custo de financiamento entre
emitir dívida (financiamento externo) e retenção de lucros (financiamento interno).
Nesse caso, uma alteração de política monetária afeta os prêmios de financiamento,
propagando o impacto pela cadeia de crédito com efeitos sobre a economia real.

A constatação dos efeitos das variáveis financeiras sobre a economia real
ampliando os canais de transmissão de políticas monetária traduziu-se na construção
de indicadores pelos próprios Bancos Centrais para avaliar o fenômeno. Nesse sentido,
destaca-se o pioneirismo do Banco do Canadá, com o uso de um indicador de condições
monetária (MCI), uma combinação de taxas de juros de curto prazo com taxa de câmbio.
De fato, a partir do início da década de 90, o Banco do Canadá passou a usar o conceito
de condições monetárias como meta operacional da política monetária de maneira
semelhante, em que as taxas de juros de curto prazo eram utilizadas por outros países
2.

A ampliação do conceito de condições monetárias para incluir taxa de câmbio
além da clássica utilização da taxa de juros de curto prazo leva em conta duas razões:
i) em regimes de taxa de câmbio flutuante a política monetária opera sob dois canais
– taxa de juros e taxa de câmbio. De fato, a reação do mercado às ações do banco
podem levar a movimentos distintos nas duas variáveis, com efeitos diversos sobre
a economia; ii) uma outra razão é que pode haver movimentos exógenos na taxa de
câmbio (por choques de confiança ou fuga repentina de capitais, por exemplo) que
impactam as condições monetárias, enfatizando a necessidade de alguma ação da
política monetária para minimizar o efeito de tais movimentos na demanda agregada
(FREEDMAN, 1994) 3.

A utilização de indicadores de condições monetárias no escopo dos instrumentos
1 Para compreensão da natureza e das fontes de efeito riqueza e sua incorporação a modelo macroe-

conômico, ver Meyer (1974).
2 Para detalhamento do funcionamento do Índice de Condições Monetárias, ver Freedman (1994) ou

Ericsson et al. (1998).
3 Diversos estudos identificam as dificuldades e falhas de utilizar os ICMs como instrumento principal

de política monetária. Ver Eika, Ericsson e Nymoen (1996) e Freedman (1994) .
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de política monetária não é exclusiva do Banco do Canadá. Por exemplo, bancos
centrais da Noruega, Suécia e Nova Zelândia passaram a utilizar, em diferentes graus e
papéis, indicadores semelhantes no arcabouço de política monetária. Importante notar,
entretanto, que a utilização desses indicadores não foi totalmente livre de controvérsias.
Mayes e Virén (2001) lembram que é importante que não se considere que todos os
movimentos em variáveis financeiras impliquem em ações imediatas das autoridades
monetárias. No caso dos indicadores de condições monetárias, em países que adotam
o sistema, ocorreram episódios em que os mercados assumiram implicações imediatas
de algum choque. Tem-se como exemplo casos em que qualquer alteração na taxa de
câmbio que, consequentemente, influía sobre as condições monetárias era interpretada
como sinal de ação do banco central.

Todavia, os instrumentos financeiros evoluíram e se popularizaram, elevando
expressivamente sua importância e seu grau de complexidade no que tange as suas
interações com a economia real. Nesse contexto, os indicadores de condições mo-
netárias antigas tornaram-se obsoletos para mensuração do impacto das variáveis
financeiras no setor real.

Mesmo com a ampliação do papel do setor financeiro, os modelos macroeconô-
micos de grande porte demoraram a incorporar variáveis financeiras como elementos
fundamentais determinantes de ciclos expansionistas ou contracionistas. De fato, his-
toricamente modelos macroeconômicos abstraíram-se de incluir o setor financeiro,
focando muito mais nas interações entre as variáveis macroeconômicas como PIB,
inflação, desemprego, taxa de câmbio e em poucas variáveis financeiras como oferta e
demanda por dinheiro e taxas de juros. A influência do setor financeiro nos ciclos de
negócios já aparecia claramente nos trabalhos de Kindleberger (1978) e Minsky (1992)
e ficou mais evidente com os impactos da crise financeira de 2008/2009.

Kindleberger (1978) e Minsky (1992) desenvolveram teorias que explicam como
crises financeiras podiam ser geradas endogenamente pelo comportamento dos agen-
tes em uma economia capitalista. Para Kindleberger (1978), embora as pessoas agis-
sem de forma racional em tempos normais, há momentos em que agentes agem
irracionalmente de forma coletiva (“efeito manada”), levando à criação de bolhas finan-
ceiras. Agindo de forma irracional e movidas pela expectativa de lucros, indivíduos ou
empresas acabam por tomar riscos excessivos, se endividando ou alavancando-se.
Minsky (1992), particularmente, destaca na sua teoria de instabilidade financeira que,
em períodos de prosperidade, a economia transita de uma estrutura dominada por
agentes com capacidade de pagar suas obrigações sem necessidade de recorrer ao
endividamento (“posição de hedge”) para uma situação em que os agentes precisam
emitir novas dívidas para pagamento do principal das dívidas vencidas (“posição es-
peculativa”). E, posteriormente, mostra uma situação em que os fluxos de caixas dos
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agentes já não sustentam pagamentos de juros e do principal das dívidas e precisam
vender ativos ou pedir empréstimos para pagamentos de juros (“posição Ponzi”).

Tanto em Kindleberger (1978) como em Minsky (1992), choques negativos de
vendas em blocos de ativos geram efeitos em série, com queda expressiva dos preços
de ativos, liquidação de posições, forte restrição de crédito já que bancos se tornam
excessivamente cautelosos, e “pânico” financeiro com severos impactos sobre a econo-
mia real. Em termos macroeconômicos, ambas as teorias estão associadas à situação
em que empresas ou indivíduos com expectativas de lucros futuros tomam cada vez
mais crédito. A cada expansão de lucro, elevam-se investimentos às custas de maior
endividamento e bancos aumentam a alavancagem. Esse aumento de endividamento
faz com que as corporações fiquem vulneráveis às alterações macroeconômicas que
levem a choques negativos sobre seus fluxos de caixa. Quando há algum impacto sobre
o fluxo de caixa e as expectativas revertem, há um colapso das estruturas financeiras
com reestruturações de dívida e choques no crédito.

O fato de não serem incorporados como elementos centrais em modelos ma-
croeconômicos mais amplos não impediu o desenvolvimento de literatura empírica
dedicada ao papel dos preços de ativos em projetar variáveis macroeconômicas como
crescimento e inflação 4. Diversos autores encontraram evidências de que preços de
ativos são importantes para projeção de atividade econômica futura. Em teoria, ativos
financeiros têm características forward-looking, ou seja, indicam nos seus preços expec-
tativas em relação ao futuro das condições econômicas. Como exemplo, variações nos
rendimentos de curto prazo de títulos livres de risco ao capturar os efeitos da política
monetária contém informação relevante sobre o futuro da atividade econômica (BER-
NANKE; BLINDER, 1990; ESTRELLA; MISHKIN, 1998). Por sua vez, Philippon (2009)
encontrou evidências de que uma queda das expectativas em relação ao valor presente
do fluxo de caixa das empresas gera elevação dos spreads de crédito corporativo, que
se antecipa ao ciclo recessivo da economia. A utilização de combinações diversas de
ativos financeiros que, juntos, comporiam índice único que agregasse informação sobre
o futuro da economia tornou-se uma evolução natural desse processo em que preços
de ativos individuais se constituíam em inputs para modelos de projeção econômicas

Os primeiros exemplos de indicadores de condições financeiras foram uma
extensão dos indicadores de condições monetárias. Dudley e Hatzius (2000) desenvol-
veram um dos primeiros índices incluindo variáveis financeiras como taxas de juros de
curto e longo prazo de títulos corporativos, taxa de câmbio e indicadores de mercado
acionário nos indicadores de condições monetárias do Canadá. O peso de cada va-
riável no índice foi determinado utilizando-se do modelo macroeconômico do Banco
Central americano (Federal Reserve - FED).
4 Para descrição de literatura dedicada ao tema nos anos 80 e 90, ver Stock e Watson (2003).
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Mayes e Virén (2001) estimaram uma curva IS para onze países europeus5, em
linha com os métodos de índices de condições monetárias, incluindo um grupo mais
amplo de variáveis entre as quais taxa de juros de curto prazo, índices do mercado
de ações e preços de imóveis. Conclui-se que a adição de variáveis de preços de
imóveis e de ações adicionam informação relevante a estimação do hiato e da taxa de
juros. De forma até surpreendente, segundo os próprios autores, os preços de imóveis
revelaram-se mais significativos do que os índices acionários.

No mesmo trabalho, Mayes e Virén (2001) ilustraram um aspecto adicional
importante das relações entre variáveis financeiras e atividade econômica. Preços de
ativos financeiros incorporam expectativas dos agentes em relação ao futuro da econo-
mia, fornecendo informações relevantes sobre o comportamento futuro da inflação e da
atividade. Sobre esse último aspecto, ressalte-se que períodos de crescimento robusto
estão associado a menor aversão ao risco por parte dos tomadores de empréstimos
que, se por um lado tem efeitos positivos sobre o crédito e investimento, por outro, eleva
o risco de desequilíbrios financeiros e criação ou amplificação de bolhas financeiras.

Goodhart, Hofmann et al. (2001) fizeram trabalho semelhante estimando uma
curva IS, levando em conta preços de ações e de imóveis residenciais. Foi mostrado
que se essas variáveis fossem omitidas, a política monetária ótima de resposta à
inflação e ao hiato de produto seria mais forte, o que levaria a uma elasticidade menor
da taxa de juros na curva IS. A intuição para esse resultado é que tanto imóveis quanto
ativos financeiros como ações podem ser usados como garantias em operações de
crédito, influindo sobre o custo da operação.

Gauthier, Graham e Liu (2004) construíram três diferentes índices de condições
financeiras para o Canadá utilizando dados mensais de preços de imóveis, de ações
e títulos de renda fixa complementarmente às taxas de juros de curto e longo prazo.
Utilizaram-se três métodos diferentes para construção dos índices: i) um modelo
consistindo em uma curva IS e uma curva de Phillips (CP); ii) um vetor autorregressivo
(VAR), em que os pesos do índice são determinados pelas funções impulso-resposta
do VAR. Esse método teria uma vantagem em relação à curva IS-CP, na medida
que trata todas as variáveis como endógenas, enquanto o método anterior assumiria
implicitamente que as variáveis eram exógenas às variáveis macroeconômicas6; e iii)
análise de fatores em que os pesos seriam derivados dos primeiros fatores.

A avaliação do desempenho dos três métodos utilizados considerou alguns cri-
5 Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia e Reino

Unido.
6 Embora, teoricamente, fosse superior em temos de endogeneidade das variáveis, o VAR teria

uma desvantagem, também apontada, pelos autores. Ao utilizar o procedimento tradicional, com a
decomposição de Cholesky, os resultados das funções impulso-resposta dependem do ordenamento
das variáveis o que, no caso, é mais complicado na medida que variáveis financeiras se alteram de
forma simultânea.
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térios como a consistência de cada indicador com a teoria econômica, sua capacidade
gráfica de prever pontos de virada nos ciclos econômicos, sua correlação dinâmica
com o hiato de produto e seu desempenho em prever o hiato. Além de apresentar
desempenho positivo em relação aos critérios relacionados, concluiu-se que os índices
superaram o indicador de condições monetária do Banco do Canadá em diferentes
aspectos, entre os quais estão a capacidade de previsão do crescimento do PIB e do
hiato de produto.

Swiston (2008) constrói um indicador para os Estados Unidos com foco no
conceito de oferta de crédito – a disponibilidade de emprestadores em ofertar crédito
a uma determinada taxa de juros de mercado. O autor usa a metodologia de vetores
autorregressivos, que apresenta a vantagem de fazer com que todas as variáveis
sejam endógenas. Assim, o impacto da política monetária na atividade econômica
inclui o efeito direto das taxas básica de juros na economia e os efeitos indiretos por
meio do impacto da mudança nas taxas básicas em outras variáveis financeiras que
podem afetar o crescimento. As variáveis são ordenadas de acordo com o grau em que
respondem às outras variáveis do modelo no mesmo trimestre. A resposta estimada do
PIB a choques de cada uma das variáveis é combinada para estimar o impulso total
sobre o produto.

As variáveis utilizadas são oferta de crédito, taxa de câmbio real, retorno de
ações, retorno de ativos alto risco e de ativos com grau de investimento. Conclui-se
que o indicador funciona como um indicador antecedente dos ciclos de negócios com
todas as variáveis tendo um efeito significativo sobre o crescimento. Particularmente
importante, a oferta de crédito responde por parcela significativa do impacto das
condições financeiras no PIB.

O advento da crise financeira de 2008/2009 e o seu expressivo impacto re-
cessivo demonstrou a necessidade e a importância do monitoramento das condições
financeiras em um contexto de relações complementares entre a atividade econômica
e instrumentos financeiros cada vez mais complexos. Nesse contexto, a constatação
de que efeitos de eventuais choques financeiros era ainda maior do que se acreditava
anteriormente não só impulsionou a literatura em torno das condições financeiras e
sua relação com a atividade econômica, como tornou prioritária a inserção de variáveis
financeiras nos modelos macroeconômicos de grande porte.

Brave e Butters (2011) utilizaram 100 variáveis para construir um indicador de
condições financeiras para os Estados Unidos, separando o conjunto de variáveis
em três grandes grupos: i) mercados monetários (Ex.: spreads de taxas de juros);
ii) mercados acionários e de títulos de dívida (Ex.: índices acionários, proxies de
preços de ações, prêmios de risco, indicadores do mercado imobiliário, derivativos);
e iii) indicadores do sistema bancário para, em geral, avaliar liquidez, alavancagem
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e condições de oferta de crédito. Os autores utilizam a metodologia de modelos
de componentes principais para definição dos pesos de cada variável no indicador
sugerindo que “o benefício do método é sua habilidade para determinar a importância
individual de grande número de indicadores de maneira tal que cada variável recebe
um peso consistente com seu papel nas flutuações ocorridas historicamente no sistema
financeiro”.

Estimado com base em longo horizonte temporal (1971-2010), com variáveis
consolidadas em frequência semanal 7, os índices apresentados mostram avaliação
tempestiva das condições dos mercados financeiros. Além de acompanhar os períodos
de aperto financeiro e os pontos de inflexão dos mercados, o indicador construído
apresenta informações sobre a atividade econômica, além do encontrado em medidas
de atividade econômica com variáveis não financeiras 8.

Hatzius et al. (2010) faz amplo estudo empírico, avaliando diversos índices de
condições financeiras elaborados anteriormente sob o critério de suas capacidades
de prever movimentos na atividade econômica. Conclui-se que índices de bolsa de
valores (como o Standard & Poors 500) têm maior poder preditivo do que diversos
indicadores de condições financeiras9 quando se avalia a habilidade desses indicadores
prever em horizontes de dois a quatro trimestre variáveis do setor real entre as quais
o PIB real e índice de produção industrial. Posteriormente, os autores desenvolvem
um novo índice de condições financeiras que procurava superar as limitações de
índices anteriores. São estabelecidos três critérios para o novo índice: i) necessidade
de cobrir grande número de variáveis financeiras; ii) longas séries históricas; iii) o
método de estimação do indicador deveria expurgar efeitos de movimentos endógenos
relacionados as flutuações cíclicas e a influência da política monetária10. Incluindo 45
variáveis financeiras e utilizando a metodologia do modelo de componentes principais,
os autores constroem novo indicador que apresenta melhor performance que outras
medidas alternativas de condições financeiras no sentido de antecipar flutuações do PIB
real. O método elaborado pelos autores acabou sendo fonte de diversos indicadores
7 Embora sejam utilizadas variáveis com frequências distintas (47 semanais, 29 mensais e 24 tri-

mestrais), os autores ajustam o indicador para frequência semanal de acordo com as variáveis
disponíveis.

8 O índice elaborado por Braves e Butters originou a composição do Indicador Nacional de Condições
Financeiras americano (National Financial Conditions Index - NCFI). A série é mantida pelo FED de
Chicago e atualizada semanalmente. Disponível em: <https://www.chicagofed.org/publications/nfci/
index>.

9 Os indicadores utilizados como referência do estudo são: Bloomberg Financial Conditions Index, Citi
Financial Conditions Index, Deutsche Bank Financial Conditions Index, Goldman Sachs Financial
Conditons Index, Federal Reserve Bank of Kansas City Financial Stress Index, Macroeconomic
Advisers Monetary and Financial Conditions Index, OECD Financial Conditions Index.

10 De acordo com os autores, indicadores financeiros tem alta correlação com evolução da atividade
econômica e inflação. Expurgando seus efeitos sobre o índice, assegura-se que uma deterioração
das condições financeiras em um contexto de crescimento econômico e inflação baixa tenha efeitos
diferentes do que deterioração em contexto de baixo crescimento econômico e alta inflação.

https://www.chicagofed.org/publications/nfci/index
https://www.chicagofed.org/publications/nfci/index
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de condições financeiras para diferentes países e regiões.

Matheson (2012) criou índice de condições financeiras para Estados Unidos
e Área do Euro, utilizando um modelo de fatores dinâmicos no qual cada indicador
padronizado, γt, pode ser decomposto em um componente comum e um componente
idiossincrático. Enquanto o componente comum captura a covariância entre o indicador
γt e outros indicadores, o componente idiossincrático afeta principalmente γt. Segundo
o autor, uma vantagem desse método é que o índice pode ser estimado mesmo quando
há lacunas na disponibilidade de dados das séries, devido a eventuais defasagens
na publicação11. A avaliação do indicador criado é realizada por meio de um vetor
autorregressivo que inclui hiato de produto, inflação e taxa de juros de curto prazo.
Conclui-se que o VAR que inclui o indicador de condições financeiras obtém melhor
desempenho em projetar o PIB do que o VAR simples sem incorporação do indicador.

Bernanke (2018) utilizou análise de fatores com uma base de 75 variáveis de
frequência diária, para identificar os principais fatores por trás de cada estágio da crise
financeira de 2008/2009. As variáveis foram divididas em quatro grupos relacionadas
ao mercado de hipotecas, ao financiamento de curto prazo, ao crédito não relacionado
ao mercado habitacional e a solvência bancária. Foram aplicados dois exercícios: uma
análise de fatores para a amostra total de 75 variáveis e a mesma análise para cada um
dos quatro grupos, extraindo-se um fator único nesse segundo passo. O resultado dos
dois exercícios combinados foi que cada fator único extraído de cada um dos grupos
de variáveis apresentou alta correlação, com pelo menos um fator da amostra total
(primeiro fator da amostra total teve correlação alta com fator do grupo de variáveis
do mercado de hipoteca; segundo fator com as variáveis de crédito não relacionadas
ao mercado habitacional; e assim por diante). Dessa forma, o autor conseguiu extrair
quatro fatores representativos de cada um dos grupos de variáveis definidos para
explicar cada estágio da crise financeira: o fator 1, relacionado a variáveis do mercado
de hipotecas, dominava a variabilidade dos dados até meados de 2007, enquanto o fator
3, identificado com o grupo de financiamento de curto prazo tornou-se fundamental no
ápice da crise, momento da decretação da falência do banco de investimento Lehman
Brothers e do resgate da seguradora AIG por parte do governo americano. Os fatores
2 e 4, associados ao crédito não relacionado ao mercado habitacional e a solvência
bancária, respectivamente, tornaram-se dominantes em outros estágios da crise.

A criação de indicadores semelhantes de condições financeiras se popularizou
e se traduziu na composição de indicadores para diversos países. Os Estados Uni-
dos, por normalmente ter séries de dados mais longas e mercados financeiros mais
desenvolvidos, foi, obviamente, o país com mais estudos individuais sobre o tema com
índices criados com diferentes metodologias12.
11 O próprio modelo de fatores dinâmicos estima dados que estão ausentes nas séries.
12 Além dos indicadores já mencionados elaborados por Hatzius et al. (2010), Matheson (2012) e
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A extensão de índices similares para outros países e regiões ocorreu de forma
natural. Davis, Kirby e Warren (2016) reestimaram índices de condições financeiras
para seis países da OCDE e Área de Euro, em que os pesos de cada variável no
índice eram definidos por modelos macroeconômicos em forma reduzida para o hiato
do PIB e vetores autoregressivos eram utilizados para explicar o crescimento do PIB.
Gumata, Klein e Ndou (2012) desenvolveram indicador para a África do Sul, utilizando
a metodologia de componentes principais; Kara et al. (2012) construíram índice para
a Turquia com base em uma VAR em que o peso de cada variável refletia a relativa
importância da mesma para explicar a atividade econômica futura.

Debuque-Gonzales e Gochoco-Bautista (2013) utilizaram o método de Hatzius
et al. (2010) para construir índices de condições financeiras para China, Hong Kong,
Japão, Coréia do Sul, Malásia e Singapura com séries históricas iniciando década de
70. Em geral, os indicadores propostos capturam episódios de crise financeira aguda,
como a recessão japonesa de 1991 e a crise cambial asiática em 1997. Sinais da crise
financeira global que atingiu seu ápice em 2008/2009 já apareciam nos indicadores
dos países asiáticos bem mais cedo na medida que Japão, Malásia e Singapura já
enfrentavam deterioração das condições financeiras em 2006 e 2007.

Brandão-Marques e Ruiz (2017) construíram índices de condições financeiras
para as seis maiores economias da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México,
Colômbia e Peru), utilizando metodologia de vetores autorregressivos com fatores
aumentados (Favar) com dados de 2000 a 2017. A metodologia utilizada reúne três
características: i) utiliza um grande número de variáveis, uma vez que maior quantidade
de variáveis eleva a capacidade de captar os principais canais de transmissão das
condições financeiras para a economia real; ii) pesos se alteram ao longo do tempo,
consistente com a visão que algumas condições financeiras são transmitidas ao setor
real em intensidades variadas com o passar do tempo; iii) seguindo Hatzius et al. (2010),
o método procura medir choques financeiros exógenos, expurgando as influências
originadas de variáveis de fora do sistema financeiro, como política monetária ou
movimentos da taxa de câmbio.

Assim, o indicador de condições financeiros desenvolvidos refletiria apenas
informações associadas ao setor financeiro. Para o Brasil, foram utilizadas 27 variáveis
que abrangem condições de crédito, grau de alavancagem, qualidade dos colaterais e
variáveis de mensuração do risco. O indicador elaborado captura o impacto de eventos
externos e domésticos que afetaram a economia brasileira, particularmente a crise
financeira de 2009 e o ciclo recessivo de 2014-2015. O impacto de choques financeiros
no PIB, medido por meio de um VAR que incorpora variáveis macroeconômicas13

Bernanke (2018), ver também Koop e Korobilis (2014).
13 Inflação, crescimento do PIB, taxa de câmbio real e taxa básica de juros.
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registra resultados substancialmente diferentes entre os países. Como exemplo, em
novembro de 2016, o aperto de condições financeiras identificado pela elevação de 1
desvio padrão do índice, afeta mais o PIB brasileiro do que o PIB de México e Chile,
por exemplo (impacto de 0,25% a 0,3%. ante impacto de 0,05% a 0.1%).

O FMI (2017) desenvolveu indicadores dessa natureza para 43 países também
utilizando o método FAVAR, similar ao usado por Brandão-Marques e Ruiz (2017)14 Para
todos os países, incluindo o Brasil, utilizou-se uma série de 10 variáveis em frequência
mensal com dados de 1990-2016. Seguindo a literatura sobre o tema, as variáveis
utilizadas incluíram medidas de taxas de juros e spreads, preços de ativos, medidas de
volatilidade e de crescimento de crédito. Uma conclusão interessante do trabalho é que
um fator único tem grande influência na dinâmica das condições financeiras na amostra
de países selecionada: as próprias condições financeiras globais que se movem em
torno das condições financeiras nos Estados Unidos e de medidas de risco globais
como o índice de volatilidade Vix15. Entretanto, quanto maior o desenvolvimento do
mercado financeiro doméstico, menor a influência exercida pelas condições financeiras
americanas.

Para América Latina, alguns bancos centrais desenvolveram indicadores de
condições financeiras para seus países. Para o caso de México, Villarreal e Ramírez
(2015) desenvolvem um indicador para captar episódios de stress financeiro, utilizando a
metodologia de componentes principais. Gómez, Murcia e Zamudio (2011) construíram
um indicador para a Colômbia sintetizando a informações de 21 variáveis também
utilizando a metodologia de componentes principais. Em ambos os casos, os autores
avaliam a capacidade preditiva do indicador e concluem que superam outras variáveis
no que tange a capacidade preditiva, além de antecipar episódios de crise tornando-se
então indicador útil não apenas para antecipar respostas de políticas macroeconômicas
como instrumento importante para a política de estabilidade financeira.

Embora inicialmente à margem de uma literatura mais ampla sobre o tema,
diversos indicadores de condições financeiras para o Brasil foram construídos seja
por instituições internacionais (como o do FMI mencionado anteriormente), entidades
privadas (como instituições bancárias16), pesquisadores e, mais recentemente, pelo
próprio Banco Central.

Duarte e Guillen (2015) aplicaram a metodologia proposta por Hatzius et al.
(2010) para construir um índice para o Brasil utilizando 43 variáveis. As variáveis foram
divididas em cinco subgrupos: i) variáveis relacionada a preços de ativos e spreads de
14 Nos dois casos, o método utilizado replica o apresentado em Koop e Korobilis (2014).
15 O índice VIX, calculado pela Chicago Board Options Exchange (CBOE) reflete a expectativa de

volatilidade do mercado de ações com base nas opções do índice Standard & Poors 500 da bolsa de
valores de Nova York.

16 Entre outros, Banco Itaú e Banco Santander produzem seus próprios índices de condições financeiras.
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taxa de juros; ii) indicadores de fluxos financeiros; iii) indicadores de condições externas
; iv) indicadores de volatilidade e confiança e v) indicadores de crédito doméstico.

Após a construção dos indicadores, testou-se sua habilidade de projetar variá-
veis do setor real. Os exercícios indicaram que os indicadores de condições financeiras
se mostraram mais eficientes para projetar o PIB em horizontes de 1 a 4 trimestres,
embora não tenha mostrado mesmo desempenho para projeção de produção industrial
e mercado de trabalho.

Gaglianone e Areosa (2017) construíram indicadores de condições financeiras
para o Brasil com base em 28 variáveis divididas em cinco grupos: i) variáveis que
representavam custo de oportunidade; ii) crédito bancário; iii) agregados monetários; iv)
mercado de capitais; e v) setor externo. De posse das séries dessas variáveis, optou-se
por diferentes métodos de fixar pesos para cada variável no índice: pesos iguais para
cada variável, pesos derivados de um modelo VAR e pesos derivados de modelo de
componentes principais. Ao fim, foram criados oito índices de condições financeiras em
que as variáveis assumiam pesos diferentes de acordo com os resultados do método
ou da combinação de métodos empregados.

Os autores testam o poder preditivo dos índices criados. Os resultados apresen-
tados sugerem que o indicador de condição financeira funciona mais como indicador
antecedente do que coincidente do ciclo de negócios. Testes de causalidade de Gran-
ger identificaram relações de causalidade entre condições financeiras e o hiato de
produto em ambas as direções, ou seja, choques gerados dentro do sistema financeiro
impactam a economia real assim como a própria economia real gera impactos sobre o
sistema financeiro. Por fim, exercícios out of sample sugeriam que os indicadores de
condições financeiras incorporavam informações sobre a atividade econômica futura,
uma conclusão comum a diversos estudos nesse tema.

O exercício proposto por Gaglianone e Areosa (2017) serviu de base para
o Índice de Condições Financeiras do Banco Central do Brasil (BCB, 2020). O ICF
aperfeiçoado é um indicador diário que utiliza 25 variáveis divididos em sete grupos.
A metodologia proposta deriva da extração do componente principal de cada um dos
grupos de variáveis e o cálculo do ICF a partir da média ponderada dos componentes
principais, padronizada para apresentar média zero e variância unitária na amostra
considerada. Os pesos utilizados para calcular a média ponderada se originam de
regressões capturando a capacidade de os componentes principais de cada grupo
trazerem informação sobre a variação futura da atividade econômica, no caso o Índice
de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Conclui-se que o ICF proposto além
de atender diversas propriedades desejáveis em um indicador financeiro (parcimônia,
tempestividade) funciona como um interessante indicador antecedente da atividade
econômica.
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Por fim, um resumo dos trabalhos empíricos utilizados como referência na litera-
tura de indicadores de condições financeiras e mencionados nesse estudo encontra-se
no quadro 1.

O presente estudo propõe a construção de indicador de condições financeiras
nos moldes de Gaglianone e Areosa (2017), com alterações na seleção de indicadores
utilizando método de componentes principais. Após sua construção, procedeu-se a
desagregação do indicador para análise dos fatores que condicionaram a evolução
das condições financeiras ao longo do período estudado. Em uma segunda parte,
analisa-se a interação entre este indicador construído e um indicador de incerteza
econômica.

Embora tenha sido a solução adotada para confecção do índice, não foi a única
a ser tentada. Seguindo a abordagem de Bernanke (2018), buscou-se utilizar a análise
de fatores para a estimação de fatores que sintetizassem os movimentos de variáveis
financeiras, estimando-se quatro fatores relacionados à toda amostra e um primeiro
fator relacionado a cada um dos quatro grupos. A ideia seria de que cada fator da
amostra completa deveria ter correlação alta com cada primeiro fator de cada grupo.
Nesse contexto, os quatros fatores extraídos de toda a amostra seriam suficientes
para construção de um índice que explicaria a variação das 18 variáveis utilizadas. Os
resultados encontrados, entretanto, não foram estatisticamente satisfatórios e preferiu-
se a abordagem de componentes principais.
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Quadro 1 – Resumo da literatura empírica mencionada

Autor Variáveis incluídas Método
Dudley e Hatzius (2000) Taxas de juros de curto e longo

prazo de títulos corporativos, taxa
de câmbio e indicadores de mer-
cado acionário

Modelo macroeconômico de grande
porte

Mayes e Virén (2001) Taxas de juros de curto prazo, taxa
de câmbio, índices do mercado de
ações e preços de imóveis

Inclusão de variáveis na curva IS

Goodhart, Hofmann et al. (2001) Taxas de juros de curto prazo, taxa
de câmbio, índices do mercado de
ações e preços de imóveis

Inclusão de variáveis na curva IS e
VAR (impulso-resposta de inflação
a variáveis financeiras)

Gauthier, Graham e Liu (2004) Preços de imóveis, de ações e títu-
los de renda fixa; prêmios de risco
de títulos, taxas de juros de curto e
longo prazo, taxa de câmbio

Curva IS, Vetor Autorreegressivo,
Análise de Fatores

Swiston (2008) Indicadores de disponibilidade de
crédito, Taxa Libor, Taxa de câmbio
efetiva,spreads de títulos privados,
preços de ações

Vetores autorregressivos

Brave e Butters (2011) 100 variáveis relacionadas aos mer-
cados monetários, aos mercados
acionários e de títulos de dívida;
e indicadores do sistema bancário
para, em geral, avaliar liquidez, ala-
vancagem e condições de oferta de
crédito

Modelo de componentes principais

Hatzius et al. (2010) 45 variáveis financeiras divididas
em taxas de juros para diversos ho-
rizontes, indicadores de preços de
imóveis, taxa de câmbio,preço de
petróleo, indicadores do mercado
de crédito tanto qualitativos quanto
quantitativos

Modelo de componentes principais

Matheson (2012) Taxas de juros para diversos hori-
zontes, indicadores de preços de
imóveis, taxa de câmbio, indicado-
res do mercado de crédito tanto
qualitativos quanto quantitativos

Modelo de fatores dinâmicos

Koop e Korobilis (2014) 18 variáveis incluindo spreads de
títulos privados, preços de petró-
leo,indicadores dos mercado de
ações e imobiliários, entre outros

Modelos Favar (Factor-Augmented
Vector Autoregressive)

Davis, Kirby e Warren (2016) Taxas de juros de curto e longo
prazo de títulos corporativos, taxa
de câmbio real efetiva, indicado-
res qualitativos de crédito,preços de
imóveis e de ações, spreads de títu-
los corporativos

Formas reduzidas de modelos ma-
croeconômicos

Brandão-Marques e Ruiz (2017) Indicadores de crédito, risco e ala-
vancagem

Modelos Favar (Factor-Augmented
Vector Autoregressive)

FMI (2017) Diversas taxas de juros e spreads
de taxas de juros, indicadores de
preços de ações e de imóveis, vola-
tilidade do mercado de ações, indi-
cadores quantitativos e qualitativos
do mercado de crédito.

Modelos Favar (Factor-Augmented
Vector Autoregressive)

Gaglianone e Areosa (2017) Taxas de juros, agregados monetá-
rios, indicadores de mercado ban-
cário e de crédito, indicadores dos
mercados acionários, volatilidade,
taxa de câmbio, entre outros

Modelo de componentes principais

BCB (2020) Taxas de juros domésticas e ex-
ternas, indicadores de risco e de
preços de commodities, taxas de
câmbio, indicadores do mercado de
ações

Modelo de componentes principais

Fonte: Elaboração própria
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3 METODOLOGIA, SELEÇÃO E TRATAMENTO DAS VARIÁVEIS

3.1 Metodologia

Conforme se pode depreender da literatura sobre o tema apresentado neste
trabalho, índices de condições financeiras são construídos por diferentes métodos que
geralmente podem ser resumidos em duas abordagens. Uma primeira abordagem
comum se baseia na determinação de pesos para cada variável no índice base com
estimativas de impacto desta variável no PIB. A estimação é normalmente realizada
de três maneiras: i) por meio de simulações de modelos macroeconômicos estruturais
(como exemplo, inclusão de variáveis em curva IS de modelos macroeconômicos); ii)
por meio de equações de demanda agregada na forma reduzida; iii) estimativa via
vetores autorregressivos e suas funções impulso-resposta.

Uma segunda abordagem envolve a estimação de fatores comuns de um deter-
minado conjunto de variáveis utilizando-se métodos de estatística multivariada. Nesse
caso, analisa-se um grande grupo de dados, reduzindo-os a número menor de dimen-
sões, componentes ou fatores. Duas técnicas com essas características utilizadas em
larga escala são a análise de fatores e o modelo de componentes principais.

A análise de fatores busca identificar os chamados “fatores latentes”, ou seja,
fatores que justifiquem as correlações observadas entre as variáveis. No caso do
modelo de componentes principais (ou PCA, do acrônimo em língua inglesa), assume-
se que há fatores comuns que capturam parte expressiva da variação comum das
variáveis incluídas, particularmente, um fator único, denominado componente principal,
capturaria a influência de diversas variáveis no sistema financeiro.

Conforme lembrado por Debuque-Gonzales e Gochoco-Bautista (2013), cada
estratégia de utilização tem suas vantagens. Modelos macroeconômicos de grande
porte capturam de forma mais abrangente a estrutura da economia e o impacto das
variáveis financeiras. As equações na forma reduzida (por exemplo, curvas IS com
inclusão de variáveis financeiras) são mais simples de estimar e permitem identificar
com mais facilidade o canal de transmissão das variáveis financeiras ao hiato de produto
por exemplo. A desvantagem é que as variáveis não são endógenas pois podem sofrer
influência das variáveis macroeconômicas. A utilização de vetores autorregressivos
tem a habilidade de capturar as interações dinâmicas das variáveis já que são todas
endógenas. O método captura os mecanismos de retroalimentação entre as variáveis,
especialmente o impacto de choques financeiros (SWISTON, 2008). A desvantagem é
que acomoda uma quantidade limitada de variáveis.
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Os métodos de estatística multivariada, em particular o modelo de componentes
principais, têm a vantagem de cobrir grande número de variáveis, reduzindo-as a um
grupo limitado de variáveis, ou seja, diminuindo a dimensionalidade de um conjunto
de dados com menor perda de informação possível. Outro benefício importante do
método é que o mesmo determina a importância individual de um grupo de variáveis de
forma que cada variável recebe peso consistente com sua influência histórica sobre as
flutuações do índice (BRAVE; BUTTERS, 2011). Intuitivamente, o método procura obter
correlações e padrões comuns entre as diversas variáveis. Ao encontrar correlações
expressivas entre as variáveis, o método reduz a dimensionalidade para número menor
de componentes de maneira que parte relevante da informação contida nos dados é
condensada em um indicador.

Formalmente, o modelo de componentes principais tem como principal objetivo
reduzir as dimensões de um conjunto de dados de n dimensões, reduzindo-os a
subespaço de k dimensões (onde k < n).

De forma simplificada, os componentes principais são um grupo de variáveis
obtidas a partir da combinação linear do grupo de variáveis original. Seja um conjunto de
variáveis x1, x2, x3, . . . , xp, os componentes principais z1, z2, z3, . . . , zn serão definidos
como combinações lineares das variáveis originais de forma que:

z1 = α1x1 + α2x2 + . . .+ α1xp

z2 = β1x1 + β2x2 + . . .+ β2xp

∵

zn = γnx1 + γnx2 + . . .+ γnxp (3.1)

Cada z1, z2, z3, . . . , zn representa um autovetor formado com base nos dados
originais e os coeficientes α, β e γ representam os autovalores (eigenvalues ou lo-
adings) que mostram o quanto de variância tem no conjunto de dados dado aquele
autovetor, ou o quanto os dados originais são espalhados em relação ao autovetor. O
autovetor com maior soma de autovalores será o primeiro componente principal. Nesse
sentido, z1, z2, z3, . . . , zn são independentes entre eles e cada combinação representa
uma combinação linear com a maior variância possível entre os dados. Assim, z1 seria
o primeiro componente principal, aquela combinação que reteria maior quantidade de
informação em termos de variação total contidas nos dados. O segundo componente,
z2, responderia pela segunda maior quantidade de variação e assim por diante.

Analiticamente o modelo por ser resumido como:

Xt − µt = βFt + Ut (3.2)
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Onde X t − µt representa o vetor t X 1 de variáveis padronizadas (as variá-
veis são normalizadas para terem magnitudes similares1); β é uma matriz t X m de
coeficientes e F é um vetor de t X 1 variáveis não observadas, designadas como
fatores comuns e Ut é um t X 1 vetor de erros. O modelo assume que os erros são
ortogonais em relação aos fatores comuns EFU ′ = 0, e os fatores comuns têm média
zero E(F ) = 0.

3.2 Seleção e tratamento de variáveis para construção do ICF

O passo inicial de elaboração de um indicador de condições financeiras está
na seleção de variáveis que suspostamente refletem o dinamismo das condições de
mercado e que, de alguma forma, afetam a economia real. Algumas características de
possíveis candidatos a indicadores antecedentes ou coincidentes, que funcionam para
o contexto de um indicador de condições financeiras, seriam: a) explicar, em média,
oscilações das principais variáveis macroeconômicas; b) disponibilidade dos dados;
c) acompanhar os ciclos de expansão e recessão; d) antecipar pontos de virada nos
ciclos de negócios.

O grupo de variáveis selecionados pode ser organizado da seguinte forma:

• Variáveis relacionadas ao custo do crédito: partindo das características apresenta-
das, a inclusão de variáveis associadas ao custo de crédito e custo de capital, que
estão associadas ao mecanismo de transmissão do canal de política monetária,
parece naturalmente necessária. No caso deste estudo foram incluídas a taxa
básica de juros, a taxa de swaps pré vs. DI de 360 dias, taxa média de juros
representativas de crédito livre tanto para pessoa física como jurídica. Foi incluída
apenas a taxa média do crédito livre excluindo-se as taxas do denominado crédito
direcionado na medida que estas últimas não são determinadas exclusivamente
por forças de mercado. A inclusão das taxas de juros também cobre o efeito
das hipóteses associadas aos modelos de consumo intertemporal. Finalmente,
inclui-se os rendimentos do título do Tesouro americano de 10 anos, como proxy
de taxas de juros externas;

• Variáveis associadas ao crédito bancário: Alguns trabalhos na literatura mensuram
a disponibilidade de crédito por pesquisas qualitativas conduzidas pelos próprios
bancos centrais (SWISTON, 2008; HATZIUS et al., 2010). No caso do Brasil, o

1 Modelo de componentes principais são utilizados em diversas disciplinas com dados que podem ter
magnitudes bem diferentes. Como exemplo, suponha um modelo que tenha agregados monetários em
valores nominas e crescimento do PIB. Como se trata de magnitudes bem diferentes com variâncias
que vão refletir essas magnitudes, o resultado do modelo vai acabar sendo comprometido na medida
que vai ser fortemente influenciado pela variável com magnitudes maiores. Por isso a necessidade de
normalizar as variáveis.
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Banco Central conduz uma pesquisa de condições de crédito, mas o fato de ter
frequência trimestral e de ter uma série relativamente curta põe obstáculos a
sua utilização. Nesse sentido, foram escolhidas variáveis que, em algum sentido,
afetam a oferta de crédito como a liquidez bancária (retorno sobre patrimônio e a
taxa de empréstimos sobre depósito – LTD), a disponibilidade de capital do setor
bancário (Índice de Basiléia) e inadimplência. Em geral, todas essas variáveis
influenciam o canal de crédito seja por aferir o grau de risco adjacente seja por
mensurar a liquidez do sistema bancário e sua capacidade de ofertar crédito.
Adicionalmente, incluiu-se as concessões de crédito. Embora seja uma variável
também relacionada a demanda por crédito, é importante lembrar que o modelo
de componentes principais vai resultar em uma composição que apresente a
melhor correlação entre as variáveis, ou seja, nesse caso, a própria metodologia
faz com que a “parcela” das concessões de crédito utilizadas seja associada
mais a oferta do que a demanda de crédito. Das variáveis incluídas neste grupo,
depreende-se que o mesmo procura avaliar a dinâmica relacionada a oferta
de crédito sinalizando ciclos de parada súbita na oferta de crédito, fenômeno
conhecido na literatura econômica como “credit crunch” ;

• Indicadores de mercado acionário: Procuram captar a evolução do efeito riqueza
gerado pelo mercado de capitais e a demanda por capital do lado corporativo.
Adicionalmente, as oscilações no mercado acionário indicam a incerteza dos
investidores em relação aos fundamentos das condições da economia e a capa-
cidade futura das empresas gerarem lucros. Nesse sentido, incluiu-se variáveis
associadas ao mercado acionário local – Índice Ibovespa – e mundial – Morgan
Stanley Capital Internacional (MSCI) global.

• Indicadores de fluxo de recursos externos: Procura captar, em geral, os deter-
minantes de influxos financeiro para o Brasil. Particularmente importante é a
inclusão de índice de commodities (Commodity Research Bureau - CRB) em um
país em que percentual relevante das exportações são produtos primários2, ou
seja, em que grande parte do influxo de capital externo varia em linha com os
preços de commodities internacionais. Os indicadores de risco e os indicadores
financeiros globais – índice Vix, Credit Default Swaps (CDS) Brasil e Embi+ Brasil
- sinalizam o nível de estresse financeiro global quando a fuga para qualidade
se torna movimento prioritário em termos de movimentos de capitais. A taxa de
câmbio, no caso brasileiro, mede não só o mesmo patamar de aversão ao risco
global quanto os desequilíbrios domésticos que levam investidores a injetar ou
retirar fundos do país.

2 Esse percentual atingiu cerca de 55%, dados de dezembro de 2019.
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A seleção de variáveis para a construção de um ICF não tem uma regra única na
literatura. Alguns indicadores são elaborados com variáveis limitadas e outros acabam
por incluir grande número de variáveis. Em teoria, quanto mais variáveis incluídas,
maior a quantidade de informação condensada em um único indicador com eventuais
consequências sobre a capacidade de associação com os ciclos macroeconômicos.
Em oposição, a utilização de muitas variáveis pode elevar o custo associado ao cálculo
do indicador e sua própria tempestividade na medida que nem todas a variáveis podem
estar disponíveis ao mesmo tempo.

Para o presente trabalho, foram utilizadas 18 variáveis financeiras de frequência
mensal com amostra de janeiro de 2005 a dezembro de 2019. O quadro 2 ilustra a lista
de variáveis utilizadas bem como sua divisão em subgrupos que serão base da análise
quando da desagregação do índice.

Quadro 2 – Seleção de variáveis

Grupo 1 - Taxas de
juros

Grupo 2 - Oferta de
crédito

Grupo 3 - Mercados
acionários

Grupo 4 - Setor ex-
terno

Taxa Selic Índice Basiléia Índice Ibovespa Índice Embi+ Brasil
Taxa Swap Pré x DI -
360 dias

Taxa loan-to-deposit
(LDT)

MSCI Mundo CDS Brasil

Taxa de juros - crédito
livre - pessoas físicas
(1)

Retorno sobre o pa-
trimônio (ROE)

Índice Vix

Taxa de juros - crédito
livre - pessoas jurídi-
cas (2)

Inadimplência Índice de commodi-
ties CRB

Taxa de juros - Trea-
sury bond 10 anos

Concessões de cré-
dito - pessoas físicas

Índice de taxa de
câmbio real

Concessões de cré-
dito - pessoas jurídi-
cas

Nota: (1) há dificuldade de encontrar séries de longo prazo de taxas de juros sobre o crédito no Brasil já que a
metodologia de apuração dados de crédito do Banco Central foi alterada em 2011, originando quebras nas séries.
Optou-se aqui por usar séries das taxas de juros de crédito pessoal e aquisição de veículos que apresentaram
menores problemas de encadeamento. A operações de crédito pessoal e aquisição de veículos representaram,
em 2019,cerca de 2/3 do total das operações de crédito PF.
(2) Pelo mesmo motivo anterior, optou-se por usar séries das taxas de juros de crédito ao capital de giro como
representativa do crédito PJ. As operações de crédito de capital de giro representaram, em 2019,pouco acima de
1/3 do total das operações de crédito PJ em 2019.

Fonte: Elaboração própria

As séries do primeiro grupo relacionadas a taxas de juros domésticas foram
usadas em termos reais deflacionadas pelo IPCA, os dados de concessões de crédito
tanto para pessoa física como para pessoa jurídica foram deflacionados pelo IPCA e
depois dessazonalizados pelo método X-13 ARIMA3.
3 O spec para dessazonalização utilizado foi o default do software Eviews
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A medida de câmbio foi o Índice de Taxa de Câmbio Real, estimado pelo Banco
Central que, segundo a própria fonte, “reflete a variação da moeda nacional em relação
a uma determinada moeda estrangeira, corrigida pelo diferencial entre as inflações do
país e do país estrangeiro”4.

Todas as séries propostas têm dados mensais no período estudado, ou seja, o
estudo não se deparou com problemas relacionados às lacunas na disponibilidade de
dados. As séries em geral foram submetidas ao teste Dickey-Fuller para comprovação
da estacionaridade. Optou-se por utilizar as séries de taxas de juros em nível, mesmo
com o teste DW sinalizando não-estacionaridade. A razão dessa escolha é que fazia
sentido, sob o ponto de vista da análise econômica, que o indicador criado captasse a
expressiva redução estrutural da taxa de juros ocorrida ao longo do período como um
fator importante no que tange ao status das condições financeiras. As taxas de juros
consideradas na amostra têm recuo expressivo no período, o que tem fomentado a
discussão sobre uma redução estrutural na taxa de juros neutra na economia brasileira.
Utilizar transformações do tipo diferença do logaritmo (dlog), por exemplo, inibiria
o efeito favorável sobre as condições financeiras de um patamar de taxas de juros
expressivamente menor do que o registrado no início da amostra. Adicionalmente, a
questão sobre a estacionaridade de taxas de juros no longo prazo é controversa na
literatura5.

Em algumas séries, detectou-se não-estacionaridade (não-rejeição da hipótese
nula de que a série tem raiz unitária). Nesses casos, optou-se por extrair a tendência
da série tornando-as estacionárias. Embora seja comum a utilização da diferença de
logaritmos (dlog) para atingir esse objetivo em estudos com séries temporais, essa
solução foi descartada pois deixou as séries com ruídos excessivos o que prejudicariam
de forma expressiva a confecção do índice. Nesse contexto, utilizou-se como alternativa
a remoção da tendência via filtro Hodrick-Prescott 6. A maneira como as séries foram
utilizadas estão descritas no quadro 3.

O modelo de componentes principais foi utilizado para cada grupo definido de
variáveis extraindo-se o primeiro componente principal de cada grupo. A exceção do
grupo de variáveis associadas à oferta de crédito, o primeiro componente principal foi
bem-sucedido em explicar mais de 60% da variância de cada grupo (Ver tabela de
resultados no anexo A).

No grupo Taxas de Juros, as taxas de juros domésticas têm peso maior do
4 Metadados da série 20360 do sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central.
5 Ver Bec, Bassil et al. (2009) e Cerrato, Kim e MacDonald (2013) para análises sobre as evidências de

estacionaridade de taxas de juros, por exemplo.
6 A desvantagem da escolha pelo filtro HP é que faz com que o índice seja sujeito a revisão a cada

observação acrescentada, já que esse método tem sensibilidade ao acréscimo de uma observação.
Entretanto, não se considerou esse problema como particularmente relevante para os propósitos
deste trabalho.



Capítulo 3. Metodologia, seleção e tratamento das variáveis 33

Quadro 3 – Como as séries foram utilizadas

Variável Tipo de utilização
Taxa Selic nível
Taxa Swap - 360 dias nível
Taxa de juros - crédito livre - PF nível
Taxa de juros - crédito livre - PJ nível
Taxa de juros - Treasury bond 10 anos nível
Índice Basiléia nível
Taxa loan-to-deposit extração de ciclo via filtro HP
Retorno sobre o patrimônio extração de ciclo via filtro HP
Inadimplência nível
Concessões de crédito - pessoas físicas extração de ciclo via filtro HP
Concessões de crédito - pessoas jurídicas extração de ciclo via filtro HP
IBovespa extração de ciclo via filtro HP
MSCI Mundo extração de ciclo via filtro HP
Embi+ Brasil nível
Taxa de câmbio real extração de ciclo via filtro HP
Índice Vix nível
Índice de commodities CRB extração de ciclo via filtro HP
CDS Brasil nível

Fonte: Elaboração própria

que a taxa de juros externa representada pelos rendimentos do título de 10 anos do
Tesouro americano. No grupo de Oferta de Crédito, os maiores pesos recaíram sobre o
indicador de retorno sobre patrimônio, sobre a inadimplência e sobre as concessões de
pessoa jurídica. No grupo de Mercados Acionários, os pesos do índice Ibovespa e do
índice MSCI são iguais, conforme esperado para um grupo de duas variáveis. No grupo
de indicadores de Setor Externo, tiveram maiores pesos os indicadores de risco (Embi+
e CDS) e a taxa de câmbio real. O índice CRB de preços de commodities também se
mostrou significativo. Os pesos ou loadings dos componentes são mostrados na tabela
1.

Algumas variáveis tiveram os sinais invertidos dos sinais originais dos loadings
resultantes do modelo. Isso foi feito para ficarem em linha com a interpretação do
indicador de condições financeiras. Assim, o sinal das variáveis do grupo de oferta
de crédito foram todos alterados por julgamento do seu impacto sobre as condições
financeiras. Por exemplo, a concessão de crédito (tanto pessoa física quanto jurídica),
embora tenha tido loadings positivos no modelo original, teve seus sinais alterados
para negativo. Isso porque a elevação das concessões de crédito deve ser interpretada
como uma melhora no indicador de condições financeiras - ou seja, ICF teria sentido
de redução para expressar afrouxamento das condições. O mesmo ocorreu no grupo
de mercados acionários. O quadro 4 descreve o sinal esperado para o ICF de cada
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Tabela 1 – Loadings

Variável Loading
Grupo Taxas de Juros

Taxa Selic 0,461731
Taxa Swap - 360 dias 0,462409
Taxa de juros - crédito livre - PF 0,459205
Taxa de juros - crédito livre - PJ 0,466029
Taxa de juros - Treasury bond 10 anos 0,380696

Grupo Oferta de Crédito
Índice Basiléia -0,434535
Taxa loan-to-deposit 0,329278
Retorno sobre o patrimônio 0,501084
Inadimplência -0,47779
Concessões de crédito - pessoas físicas 0,141603
Concessões de crédito - pessoas jurídicas 0,450927

Grupo Mercados Acionários
Bovespa 0,707107
MSCI Mundo 0,707107

Grupo Setor Externo
Embi+ Brasil 0,518343
Taxa de câmbio real 0,469641
Índice Vix 0,279668
Índice de commodities - CRB -0,423701
CDS Brasil 0,503012

Fonte: Elaboração própria

uma das variáveis considerando sua interpretação para o índice.

Após a extração dos primeiros componentes, o próximo passo estaria relacio-
nado a atribuição de pesos a cada grupo para constituição do índice. Em geral, isso
é feito observando-se a capacidade do índice de acompanhar o ciclo de flutuações
econômicas. Nesse sentido, utilizou-se um modelo de vetor autorregressivo (VAR)
tendo como variáveis endógenas a série dessazonalizada do Índice de Atividade do
Banco Central (IBC-Br), indicador de frequência mensal de atividade econômica, e os
primeiros componentes principais de cada grupo. Os pesos de cada grupo no índice
foram definidos com base na resposta acumulada do IBC-Br, dados choques nos primei-
ros componentes principais de cada grupo 7. Ressalte-se que se utilizou a abordagem
de impulso-resposta generalizada, definida por Pesaran e Shin (1997), amplamente
utilizada nesta abordagem e que é indiferente ao ordenamento das variáveis. Os grupos
de taxas de juros, oferta de crédito e de setor externo têm pesos significativos conforme
ilustrado na figura 1. O grupo de mercados acionários tem peso menor.

7 As variáveis endógenas utilizadas no VAR foram a série dessazonalizada do IBC-Br e os primeiros
componentes principais de cada grupo.
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Quadro 4 – Sinais das variáveis e interpretação do ICF

Grupo de Variáveis Sinal esperado para
o ICF

Houve transforma-
ção no sinal do
modelo original?

Interpretação: alta
do indicador, sig-
nifica aperto ou
afrouxamento nas
condições financei-
ras?

Taxas de juros + Não Aperto
Oferta de crédito (1) - Sim Afrouxamento
Mercados acionários - Sim Afrouxamento
Setor Externo (1) + Não Aperto

Nota: (1) Em ambos os grupos, o sinal esperado pode divergir entre as variáveis incluídas. Por exemplo, no grupo
de setor externo, quatro das cinco variáveis tem sinal positivo (quando crescem, expressam aperto das condições)
mas uma delas deve ter sinal negativo (índice CRB quando cresce significa afrouxamento das condições). No
caso desse quadro, preferiu-se usar o sinal esperado para a maioria das variáveis incluídas como sinal esperado
pelo grupo como um todo.

Fonte: Elaboração própria

Figura 1 – Pesos de cada grupo de variáveis no índice

Fonte: Elaboração própria
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4 ANÁLISE DO ICF

4.1 Análise do ICF agregado

Esta seção mostra o ICF construído e o analisa à luz dos ciclos da economia no
período. A figura 2 mostra o índice de condições financeiras elaborado em termos de
número de desvios padrão. Por convenção, quanto mais alto, mais apertadas são as
condições financeiras. Zero indica neutralidade em relação à média histórica da série.

Destacam-se cinco períodos em que o índice supera ou se aproxima de forma
consistente à marca de dois desvios padrões 1, em níveis acima ou abaixo da área
sombreada na figura 2: i) 2005-2006, com taxas de juros em patamares elevados
comparativamente a série; ii) 2007-2008: período de robusto crescimento da oferta
e demanda por crédito; iii) 2008-2009: período marcado pelas repercussões da crise
financeira global em que o índice alcança um pico acima de quatro desvios padrões de
sua média; iv) 2015-2016: período de expressiva recessão da economia brasileira e forte
incerteza política e econômica; v) 2019: período em que as taxas de juros domésticas
atingiram patamares historicamente baixos. Sobre este último, cabe ressaltar que
mesmo com o índice em patamar tão baixo não tenha se observado recuperação mais
robusta da economia brasileira, o que levanta hipótese se as condições financeiras se
tornaram menos relevantes para a atividade econômica em período recente e porque
isso aconteceu.

Entre 2012 e 2014, o índice também ultrapassa essa barreira, mas de forma
oscilante.

De fato, conforme mostrado na figura 3, a evolução das condições financeiras
está em linha com a evolução das taxas de juros domésticas. Em 2005, quando a
taxa Selic se encontrava em patamar próximo a 20% ao ano, as condições financei-
ras mostravam-se mais apertadas e o seu afrouxamento segue, em linhas gerais, o
afrouxamento da política monetária ao longo do período.

A desagregação do índice (Figura 4) ilustra os movimentos e seus principais
condicionantes. No começo da amostra, conforme esperado, o grupo de taxas de juros
é o que mais pressiona o índice. Uma trajetória consistente de queda do índice já
ocorre a partir de meados de 2005, quando as variáveis do grupo de indicadores do
setor externo iniciam movimento favorável que se acentua no início de 2006, refletindo
queda nos indicadores de risco (CDS, EMBI), apreciação do câmbio nominal e elevação
do índice CRB. O afrouxamento das condições financeiras continua em 2007, puxado
1 Como o índice é, por construção, uma variável normalizada, a escolha de dois desvios padrão foi

feita para que a área em destaque cobrisse 95% das observações.
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Figura 2 – Índice de Condições Financeiras (ICF)

Fonte: Elaboração própria

Figura 3 – Taxa Selic e ICF

Fonte: Banco Central

adicionalmente pelo expressivo crescimento do crédito ocorrido nesse período e pelo
desempenho dos mercados acionários, até atingir um mínimo local em junho de 2008.
Interessante notar que o afrouxamento das condições de variáveis relacionadas a
oferta de crédito parece antecipar a crise 2008/2009. Movimento semelhante ocorre
em antecipação ao forte aperto das condições em 2015/2016. O papel desempenhado
pela oferta de crédito nesses ciclos será analisado em capítulo posterior.

A partir do segundo semestre de 2008, inicia-se processo de contração na
liquidez internacional, com os sinais de que a crise financeira que se desenrolava



Capítulo 4. Análise do ICF 38

Figura 4 – Desagregação do ICF

Fonte: Elaboração própria

nos mercados americanos teria impacto mais forte do que esperado inicialmente.
Essa percepção se traduziu imediatamente em movimento de fuga para qualidade,
que reduziu os fluxos de capitais para países emergentes com impactos sobre os
indicadores de risco e volatilidade globais e sobre os mercados acionários. A falência
do tradicional banco de investimentos Lehman Brothers em setembro de 2008 e o
agravamento subsequente da crise acentuou o estresse nos mercados financeiros. No
Brasil, particularmente, já atingido pela onda de aversão ao risco global, somou-se um
movimento de restrição da oferta de crédito local (“credit crunch” ), especialmente às
pessoas jurídicas (entre setembro de 2008 a maio de 2009, as concessões de crédito
a pessoas jurídicas caíram cerca de 21%) e de aumento da inadimplência. Nesse
contexto, as condições financeiras atingem seu patamar mais alto em fevereiro de
2009.

Ainda em 2009, as condições financeiras iniciam trajetória de afrouxamento.
Destacam-se, nesse momento, a agressiva redução da taxa de juros doméstica, con-
substanciada pelo corte de 500 pontos básicos na Selic entre janeiro e dezembro de
2009 com repercussões sobre as taxas de crédito livre e o início de recuperação dos
mercados acionários que atingiram o vale em março de 2009 e iniciaram movimento de
recuperação. Entretanto, observa-se que, mesmo com a crise externa se arrefecendo,
as variáveis relacionadas a oferta de crédito continuam exercendo pressão sobre o
indicador. Ou seja, após a crise externa se manifestar, o movimento de parada de
crédito doméstico, que se manifestou como reação do sistema financeiro doméstico
a crise, foi significativo para manter as condições financeiras ainda em patamar de
aperto. Essa reação do sistema bancário brasileiro de crédito à crise, com aumento da
restrição ao crédito, assemelha-se ao ilustrado por Bernanke (2018) em relação aos
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Estados Unidos na sua análise sobre cada momento da crise 2008/2009 2, embora
no caso brasileiro o movimento de restrição ao crédito tenha sido associado mais a
comportamento de cautela por parte do setor bancário e por medidas regulatórias do
que propriamente por choque de confiança no sistema.

A retomada da atividade econômica que se seguiu, consubstanciada pelo expres-
sivo crescimento do PIB brasileiro em 2010, traduziu-se em melhora dos indicadores
de risco. Simultaneamente, as ações dos governos mundiais e das instituições mul-
tilaterais no enfrentamento da crise injetaram maior liquidez no mercado global com
repercussões positivas sobre os mercados acionários e de commodities. O índice CRB
de commodities, por exemplo, registrou aumento de 78% entre março de 2009 e junho
de 2011, quando atingiu o pico da série. Para o Brasil, isso se refletiu em elevação
expressiva dos termos de troca que alcançaram seu máximo histórico no primeiro
semestre de 2011.

Observando-se esses movimentos e a contribuição dos indicadores de riscos
globais ao índice, nota-se que, conforme já mencionado em FMI (2017), o indicador
de condições financeiras do Brasil, assim como de outros países emergentes, tem
expressiva contribuição de condições financeiras globais.

O período de 2010 até fim de 2014 é marcado por condições financeiras favorá-
veis, com ligeira piora ao longo de 2011, refletindo principalmente um curto ciclo de alta
das taxas de juros domésticas, que se iniciou ainda em meados de 2010, em ambiente
de elevação da inflação.

As condições financeiras seguiram relativamente benignas até o período de
2014/2015, marcado por maior instabilidade doméstica e pelo início de período de
recessão que causou queda acumulada de quase 7% do PIB entre 2015 e 20163.
Observa-se que as condições financeiras, embora em trajetória de piora, ainda eram
favoráveis mesmo quando a economia já se encontrava em desaceleração em 2014.
Alguns fatores ainda contribuíam para isso, entre os quais: i) taxas de juros em nível
mais baixos para os padrões históricos brasileiros (Selic atingiu 7,25% ao ano em
outubro de 2012, mais baixo patamar da história, até então); ii) indicadores associados
a crédito ainda com contribuição favorável (a inadimplência, por exemplo, só começou
a se elevar a partir de fim de 2014); iii) indicadores de risco como CDS, Embi + e a
própria taxa de câmbio ainda não haviam se elevado de maneira significativa; iv) ciclo
de preços de commodities ainda era favorável (junho de 2014 marcou o segundo nível
2 Bernanke (2018) descreve o choque de oferta de crédito sendo o último estágio da crise em um

momento em que há expressiva perda de capital pelos bancos e outras instituições de crédito e forte
redução da capacidade do sistema em prover crédito.

3 Ao longo deste trabalho se considerará como período recessivo, os 11 trimestres entre 2º trimestre
de 2014 e 4º trimestre de 2016, em acordo com o informado pelo Comitê de Datações de Ciclos
(Codace).



Capítulo 4. Análise do ICF 40

mais elevado do índice CRB de toda a série). De fato, embora as condições tenham
começado a piorar já em meados de 2014, quando a atividade econômica já estava em
desaceleração, só cruzaram o nível para condições desfavoráveis em meados de 2015
especialmente devido à elevação do risco embutido nos indicadores do grupo de setor
externo.

Já no início de 2016 o índice voltou a cair, repercutindo, entre outros fatores,
o ciclo de afrouxamento monetário com a Selic caindo de 14,25% ao ano em agosto
de 2016 a 6,50% ao ano, em março de 2018. Novamente, nota-se que a oferta de
crédito assume o mesmo papel da crise de 2008/2009, em patamar de afrouxamento
no pré-crise quando as condições em geral já iniciavam trajetória de aperto, e de aperto
no pós-crise, quando as condições já começavam a afrouxar.

O ciclo favorável entre 2016 e 2018, embora liderado por fatores domésticos
como a taxa de juros e a retomada do crédito, também teve contribuição dos indicadores
externos com a melhora do cenário externo, consubstanciado por queda na volatilidade
global e ciclo de alta nos mercados acionários.

O índice voltou a subir ligeiramente em 2018, se aproximando de sua linha
de neutralidade, pressionado pela alta nos indicadores de risco. Por fim, o ciclo de
cortes de taxas de juros domésticas foi o fator que dominou as condições financeiras
a partir de 2018, levando o índice ao seu menor patamar da série em dezembro de
2019. Nesse sentido, cabe observar que as condições financeiras, que se situavam
no seu mínimo histórico ao longo de 2019, não se converteu em fator impeditivo para
retomada mais consistente do crescimento da economia brasileira.

Um sumário dos ciclos financeiros e seus principais fatores condicionantes,
segundo o indicador estimado neste trabalho, são resumidos no quadro 5.

Conforme já mencionado neste trabalho, outros índices de condições financei-
ras foram elaborados para o Brasil para períodos semelhantes. A figura 5 mostra a
comparação do índice estimado neste trabalho com dois índices construídos um pelo
Banco Central e outro pelo IBRE/FGV. Como ambos os índices são diários, optou-se
por fazer a comparação com suas médias mensais. Adicionalmente, como as séries
dos dois índices não cobrem todo o período estudado a comparação só é possível a
partir de janeiro de 2006, caso do ICF estimado pelo Banco Central, e abril de 2008,
caso do ICF calculado pela FGV 4 5.

A comparação mostra que o indicador construído neste trabalho apresenta maior
4 Ressalte-se que no caso do Banco Central, a série utilizada é a denominada ICF moedas, que inclui

a taxa de câmbio (US/R) e os US dollar indexes para países desenvolvidos e emergentes
5 Para descrição da metodologia do Índice de Condições Financeiras do Banco Central, ver BCB (2020).

O autor agradece aos pesquisadores do Banco Central, Wagner Piazza Gaglianone e Fernando
Nascimento de Oliveira por, gentilmente, permitirem a publicação da série neste trabalho.
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Quadro 5 – Sumário da evolução do ICF e seus condicionantes

Período Tendência das condições financeiras Fatores principais

Janeiro de 2005 a junho de 2008 Afrouxamento

- Taxas de juros domésticas
- Crescimento do crédito doméstico
- Queda dos indicadores de risco
- Elevação dos preços de commodities
- Apreciação do câmbio

Junho de 2008 a fevereiro de 2009 Aperto
- Indicadores de risco e de volatilidade
- Mercados acionários
- Restrição de crédito

Março de 2009 a janeiro de 2011 Afrouxamento
- Taxas de juros domésticas
- Mercados acionários
- Preços de commodities

Fevereiro de 2011 a novembro de 2011 Aperto - Taxas de juros domésticas

Outubro de 2011 a setembro de 2014 Afrouxamento

- Taxas de juros domésticas
- Preços de commodities
- Inadimplência baixa
- Ciclo de crédito favorável
- Indicadores de risco em patamares
baixos

Outubro de 2014 a Fevereiro de 2016 Aperto
- Queda de preços de commodities
- Elevação dos indicadores de risco
- Depreciação cambial

Fevereiro de 2016 a Fevereiro de 2018 Afrouxamento
- Taxas de juros domésticas
- Retomada do crédito
- Melhora do cenário externo

Março de 2018 a Setembro de 2018 Aperto - Alta nos indicadores de risco brasilei-
ros
- Cenário externo menos favorável

Outubro de 2018 a Dezembro de 2019 Afrouxamento - Queda nas taxas de juros domésti-
cas e internacionais
- Melhora nos indicadores bancários e
de crédito

Fonte: Elaboração própria

Figura 5 – Comparação com outros ICFs

Fonte: Elaboração própria com dados da FGV/IBRE e Banco Central
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volatilidade, traduzida na amplitude de sua variação, embora siga, em linhas gerais,
os ciclos de aperto e afrouxamento de condições financeiras mostrados pelos outros
índices.

Em relação ao índice do Banco Central, chama a atenção a lacuna entre os dois
índices no período que antecedeu a crise financeira global, quando o ICF estimado
neste estudo apresenta grau de afrouxamento de condições expressivo em contraste
com o indicador estimado pelo BC. Dois pontos parecem explicar essa diferenciação:

• Conforme é possível visualizar em gráfico apresentado em BCB (2020), a principal
influência para a alta do ICF do Banco Central neste período parece relacionada
à evolução do grupo, que inclui taxas de juros internacionais (taxas de juros de
curto, médio e longo prazo de Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão),
sendo este o segundo grupo de maior peso no índice (0,33). No ICF estimado
neste trabalho, há prevalência das taxas de juros domésticas tendo em vista
que só é utilizada uma medida de taxa de juros internacionais (juros dos títulos
do Tesouro americano), com um peso menor no índice. Nesse sentido, o efeito
das taxas de juros internacionais exerce influência estritamente limitada sobre o
indicador aqui apresentado, ao contrário de influência significativa no indicador
estimado pelo Banco Central;

• O índice estimado neste trabalho inclui variáveis associadas à oferta de crédito,
que não são incluídas no ICF do Banco Central. De fato, conforme ilustrado na
figura 4, as variáveis do grupo Oferta de Crédito tem contribuição fundamental
para o afrouxamento das condições financeiras no período pré-crise financeira
global de 2008/2009. Nesse contexto, é razoável afirmar que a inclusão de
variáveis relacionadas ao crédito no índice neste estudo parece ser a principal
fonte da clara divergência entre o mesmo e o índice estimado pelo Banco Central
nesse período;

• No caso do índice do IBRE/FGV, há duas divergências principais. No período
2012-2013, o indicador da FGV se situa ao redor da neutralidade, enquanto o
ICF estimado neste trabalho mostra condições em níveis mais benignos. Em
2016/2017, tanto o afrouxamento das condições financeiras quanto o aperto
que se segue iniciam mais cedo em relação tanto ao índice estimado neste
trabalho quanto ao índice estimado pela Banco Central. Ou seja, nesse período,
há divergência temporal evidente no início dos ciclos de afrouxamentos e de
aperto segundo os índices comparados 6.

6 A série do indicador foi gentilmente cedida pelos pesquisadores da FGV, responsáveis pelo índice. O
autor desconhecia, até o momento, alguma publicação com explicação metodológica para que se
pudesse avaliar as razões que justificassem as divergências apontadas.
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4.2 Análise desagregada por grupos

A desagregação dos primeiros componentes principais de cada grupo mostra a
contribuição de cada variável para a evolução do ICF estimado.

4.2.1 Grupo Taxas de Turos

No grupo de Taxas de Juros, há contribuição similar de cada variável doméstica,
conforme esperado, à medida que os componentes do grupo são altamente correlaci-
onados. A evolução das variáveis desse grupo ilustra a queda expressiva das taxas
de juros ao longo do período da amostra. Destaque-se que as taxas de juros externas,
representadas aqui pelo título do Tesouro Americano - embora com contribuição menor
por ter peso inferior às outras variáveis do grupo, segue trajetória semelhante sugerindo
que há contemporaneidade entre os ciclos monetários domésticos e globais.

Figura 6 – Desagregação do Componente Principal – Grupo Taxas de Juros

Fonte: Elaboração própria

4.2.2 Grupo Oferta de Crédito

No segundo grupo, as variáveis se movem de forma mais errática, em linha com
a volatilidade inerente de algumas variáveis consideradas. Conforme já mencionado,
o afrouxamento das condições de oferta de crédito parece antecipar ciclos de esgar-
çamento das condições financeiras conforme visto no pré-crise 2008/2009 e antes do
acentuamento da recessão em 2015/2016 (Figura 4). Por sua vez, o período pós-crise
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é caracterizado por contribuições negativas da oferta de crédito, típicos de episódios
de credit crunch (também perceptível na figura 4). Ou seja, as variáveis de crédito
pareceram desempenhar papel importante em movimentos distintos ao índice total ao
anteceder momentos de crise com expansão do crédito (afrouxamento de condições) e
reagindo com movimentos restritivos ao crédito (aperto nas condições) nos períodos
após a eclosão das crises.

Essa característica é observada na figura 7, ao comparar a linha do ICF total
com as variáveis do grupo. A trajetória de alta do ICF ocorre de forma ligeiramente
antecipada ao movimento das variáveis desse grupo na crise de 2008/2009. Na crise
de 2015/2016, essa antecipação do ICF total em relação a trajetória das variáveis do
grupo é mais evidente. Em ambos os casos, o movimento da curva do ICF é motivado,
inicialmente, pela elevação dos indicadores de risco externos. A reação dos indicadores
de crédito ocorre depois quando o ICF já mantinha trajetória de elevação. O movimento
contracíclico é visto novamente, após os picos de crise. Tanto em 2008/2009 quanto em
2015/2016, o ICF inicia movimento de descenso quando os indicadores desse grupo
ainda exercem pressão de aperto.

Por estas características e por ser um grupo com variáveis mais heterogêneas,
cabe uma análise mais detalhada apresentada a seguir.

Figura 7 – Desagregação do Componente Principal – Grupo Oferta de Crédito

Fonte: Elaboração própria

As concessões de crédito para pessoa física e jurídica exercem pressão be-
nigna sobre o indicador. Ou seja, quanto mais altas as concessões, mais folgadas as
condições financeiras. De fato, a contribuição desses dois indicadores acompanha o
ciclo de crédito.
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As concessões de pessoa jurídica favoreceram o indicador (no sentido de
afrouxamento das condições financeiras) quando experimentam ciclos de crescimento
como, por exemplo, entre Março de 2007 e Dezembro a 2008 e após Abril de 2017,
indo até o fim de 2019. No segundo semestre de 2008, particularmente, a influência
exercida por essa variável está atrelada a um movimento de aumento das participações
de instituições públicas no crédito total e de aumento da participação de grandes
empresas como tomadores de crédito interno, frente à redução nas linhas de crédito
externo que já refletiam deterioração das condições internacionais 7.

Do mesmo modo, há contribuição negativa sobre o índice (aperto das condições
financeiras) nos períodos de retração nas concessões de crédito às pessoas jurídicas.
Por exemplo, logo após a eclosão da crise financeira de 2008, quando uma maior
restrição de oferta de crédito reduziu em 16% as concessões de crédito à pessoa
jurídica entre novembro de 2008 e abril de 2009 (medidas em média móvel trimestral).
No período recessivo que se iniciou no segundo trimestre de 2014, a contribuição
negativa das concessões de pessoas jurídicas só ocorre tardiamente, mesmo quando
a média móvel trimestral desta variável já estava em trajetória descendente. Como
a contribuição para confecção do indicador é normalizada, o modelo entende que,
mesmo já em trajetória de queda, o componente cíclico das concessões ainda estava
acima da média, por isso continua exercendo contribuição positiva para o indicador
até fim de 2015. Em 2016, o indicador apresenta contribuição negativa significativa
repercutindo fatores tanto do lado da oferta quanto da própria demanda de crédito 8.

As concessões à pessoa física têm menor peso no indicador estimado, mas
também mostram-se em linha com os ciclos de crédito. É possível observar na figura 7,
uma contribuição positiva mais decisiva deste indicador para o afrouxamento do ICF
em 2010, na retomada da economia no pós-crise financeira internacional. Naquele
momento, o ambiente de retomada da economia resultou em crescimento da base de
clientes com crédito bancário 9.

A inadimplência tem sinal positivo no indicador, no sentido de que elevações
de inadimplência indicam piora nas condições financeiras. A contribuição do índice
de inadimplência segue, em geral, o ciclo de aumento da inadimplência no pós-crise
financeira, como resultado do arrefecimento da atividade econômica que afetou a
capacidade de pagamento das famílias. O mesmo ocorre durante o ciclo recessivo
recente, embora nesse último caso o impacto negativo sobre o ICF seja retardado em
relação a própria taxa de inadimplência que já experimentava crescimento a partir de
2014.
7 Ver BCB (2019).
8 Em junho de 2016, a carteira de operações de crédito do sistema financeiro apresentou expressiva

queda em termos reais (-7,2% em doze meses encerrados em junho). Ver BCB (2016).
9 Ver BCB (2010).
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Optou-se por considerar sinal positivo para o índice da Basiléia. Ainda que, sob
o ponto de vista da estabilidade financeira, um índice mais alto denote um sistema
financeiro mais sólido, sob o ponto de vista de condições financeiras isso pode signi-
ficar um comportamento mais restritivo dos bancos em termos de oferta de crédito,
traduzindo-se em maior aperto das condições financeiras 10. Da figura 5, depreende-se
que o Índice de Basiléia se elevou em momentos de grande crise como em 2008/2009,
em linha com um comportamento cauteloso dos bancos em ofertar crédito. Após a crise,
o índice oscila com contribuições negativas ou positivas ao longo do restante da série.
Entretanto, a análise dessa variável ao longo de toda a série fica prejudicada pelas mu-
danças estabelecidas nas regulamentações no âmbito dos acordos de Basiléia II e III,
que introduziram importantes modificações na regulação bancária, particularmente no
tocante às definições de capital 11. O conceito utilizado, todavia, permanece o mesmo
de que o quão mais alto índice de Basiléia, mais apertada as condições financeiras,
pelos efeitos sobre a oferta de crédito 12.

Em relação a taxa de loan-to-deposit (LTD), também optou-se por utilizar o
sinal negativo na confecção no índice. De novo aqui, foi utilizado um princípio que
vai de encontro a um ponto de vista estrito à estabilidade financeira. Em termos de
estabilidade financeira, aumento do LTD expressa maior risco de liquidez e, portanto,
maiores riscos ao sistema financeiro. No contexto de condições financeiras, entretanto,
considerou-se que quanto mais alto o LTD, maior a quantidade de crédito ofertada e,
nesse sentido, efeito positivo sobre a atividade econômica 13. No Brasil, a evolução
da taxa de LTD tem correlação positiva com variáveis de crédito, como crédito/PIB e
concessões de crédito, fato que influiu na escolha do sinal a ser utilizado.

Por último, o indicador de retorno sobre o patrimônio (ROE) indica a rentabi-
10 Há extensa discussão sobre o papel dos requerimentos de capital sobre a atividade econômica. Aqui

preferiu-se considerar apenas os impactos de curto prazo. Para uma revisão ampla dos estudos
sobre o tema, ver Martynova (2015). Sobre os impactos de aumentos dos requerimentos de capital
sobre o crédito, ver D’Erasmo et al. (2018). No Brasil, não se encontraram estudos conclusivos sobre
o tema. Os Relatórios de Estabilidade Financeira do Banco Central apontam, em geral, certo conforto
dos bancos em alcançar os requerimentos de capital, o que sugeriria não se tratar de fator limitante
em termos de oferta de crédito no âmbito doméstico. Ressalta-se, entretanto, que a definição dos
grupos neste trabalho atendeu também aos critérios de correlação entre as variáveis. No caso do
índice de Basiléia, a correlação mais forte é positiva com inadimplência (0,4). Concluiu-se, então, que
faria sentido utilizar o mesmo sinal para ambas as variáveis.

11 O acordo de Basiléia II foi implementado no Brasil no período de 2007 a 2013. Em relação ao acordo
de Basiléia III, o Banco Central estabeleceu cronograma para adequação as normas de Basiléia III
que se estendeu de outubro de 2013 até janeiro de 2019. Nesse sentido, os efeitos da adequação à
acordos podem ter influenciado a evolução dessa variável no período estudado.

12 Para avaliação de impacto de Basiléia III sobre oferta de crédito nos Estados Unidos e Europa ver
Naceur, Marton e Roulet (2018). Novamente, não se conhece estudo aplicado ao Brasil.

13 Esse ponto não é consensual. Por exemplo, Aggeler e Feldman (1998) encontrou, baseado em
pesquisa com bancos americanos, que taxas de LTD altas eram estatisticamente relevantes para
explicar por que um banco podia recusar um empréstimo. Ou seja, elevações da LTD atuariam contra
aumento de crédito, muito provavelmente indicando problemas de liquidez. Neste trabalho, entretanto,
considerou-se que não há registro desse problema no país.
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lidade dos bancos. No Brasil, há forte correlação entre o ROE e as taxas de juros,
indicando que grande parte do lucro bancário é proveniente de aplicações de tesouraria.
Entretanto, o componente cíclico do indicador, que foi usado neste trabalho, tem maior
correlação com o crédito, por isso foi utilizado sinal semelhante ao utilizado nos dados
de concessão de crédito (negativo). Nesse sentido, a contribuição do ROE tende a
acompanhar os ciclos de crédito, sendo significativo para o afrouxamento das condições
financeiras no pós-crise 2008/2009.

Em resumo, o grupo relacionado a oferta de crédito mostra que episódios
de restrição de crédito foram importantes para o aperto de condições financeiras,
particularmente na sequência das crises financeiras de 2008/2009 e da crise recessiva
doméstica do triênio 2014/2015/2016.

4.2.3 Grupo Mercados Acionários

No terceiro grupo de variáveis, relacionado aos mercados acionários, não há
disparidade muito evidente entre o comportamento da bolsa brasileira comparado
às bolsas mundiais, considerando-se a maior parte da série. Alguma disparidade é
encontrada em 2013, quando os mercados brasileiros mostram contribuição negativa ao
índice contrastando à efeito ligeiramente benigno dos mercados globais. Nesse período,
fatores domésticos tiveram influência significativa sobre o desempenho do mercado
acionário brasileiro 14. Destaca-se adicionalmente que, em situação semelhante as
variáveis de oferta de crédito, o grupo mercados acionários ainda tinha efeito favorável
para o ICF nos dois períodos logo anteriores as grandes crises.

4.2.4 Grupo Indicadores do Setor Externo

O grupo relacionado a indicadores externos é o grupo mais volátil, em parte,
por concentrar indicadores que são afetados de forma mais evidente por qualquer
desequilíbrio de ordem doméstica e externa. Destacam-se, nesse sentido, indicadores
de risco como Embi+ Brasil, CDS Brasil, ou mesmo a taxa de câmbio e o índice
VIX, que reflete a volatilidade financeira global. O índice de commodities CRB se
enquadra parcialmente nessa categoria, pois tem um componente especulativo que
reage às condições financeiras globais, embora haja controvérsias quanto a real
importância desse componente frente ao equilíbrio oferta e demanda no mercado
global de commodities metálicas, energéticas e de alimentos 15.
14 Em 2013, a bolsa brasileira teve pior desempenho global entre os principais mercados acionários

globais. Vários fatores domésticos pesaram nesse desempenho.
15 Knittel e Pindyck (2016), por exemplo, apontam efeitos limitados da especulação na variação de

preços de petróleo em um modelo extensivo a outras commodities.
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Figura 8 – Desagregação do Componente Principal – Grupo Mercados Acionários

Fonte: Elaboração própria

No caso deste grupo, todos os indicadores têm sinal positivo, uma vez que o au-
mento na volatilidade ou no risco têm efeitos negativos sobre as condições financeiras.
A exceção fica para o índice CRB, que tem sinal contrário já que sua elevação é tratada
como positiva para ICF, na medida que significa maior entrada de recursos externos em
um país que tem elevada participação de commodities na sua pauta de exportações 16.

Os componentes do grupo apresentam reação expressiva e, em geral, uniforme
à crise de 2008/2009, conforme esperado em um momento em que houve um escalona-
mento do risco global e forte redução do apetite por risco. A crise recessiva no Brasil no
triênio 2014/205/2016 também aparece como indutor de forte piora destes indicadores.
Embora tenha cruzado a linha de neutralidade em direção a condições financeiras
apertadas somente no início de 2015, os indicadores de setor externo mostravam sinais
de piora desde meados de 2014.

O pico da piora das condições ocorreu em janeiro de 2016 e se manteve alto
por alguns meses ao longo daquele ano, que foi marcado por expressiva instabilidade
política. Cabe notar que a contribuição do câmbio real para a piora das condições
foi mais evidente nesse período do que na crise global de 2008/2009, sugerindo que
idiossincrasias domésticas, possivelmente associados à incerteza política, tiveram mais
impacto do que condições globais.

Em menor grau, o mesmo ocorre em 2018. Neste período, conforme mostra a
figura 9, a piora das condições financeiras domésticas estão relacionadas à elevação
16 O mesmo argumento poderia ser usado para taxa de câmbio nominal uma vez que uma elevação do

câmbio nominal podia causar maior influxo de recursos via exportações em geral. Entretanto, neste
trabalho, optou-se por considerar que, em países emergentes como o Brasil, a instabilidade da taxa
de câmbio atua como indicador de risco relevante.
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do Embi+ Brasil, CDS e taxa de câmbio, em direção oposta ao índice VIX e ao CRB. A
evolução em direções opostas dessas variáveis sugere que o aperto das condições
experimentado em 2018, ainda que em patamar limitado quando comparado as crises
de 2008/2009 e 2015/2016, pode estar em alguma medida relacionado aos fatores
domésticos, como a incerteza associada à eleição presidencial de 2018 17. A possi-
bilidade dessa associação entre condições financeiras e incerteza não relacionada
propriamente aos fatores econômico-financeiros motivou o estudo da relação entre
esses dois indicadores em capítulo subsequente.

Figura 9 – Desagregação do Componente Principal – Grupo Setor Externo

Fonte: Elaboração própria

4.3 ICF e atividade econômica

Conforme já mencionado neste trabalho, há algumas características desejáveis
para indicadores de condições financeiras, entre as quais se aplicam acompanhar os
ciclos de expansão e recessão e antecipar pontos de virada nos ciclos de negócios.
Essas características vão ser analisadas nessa seção.

Em relação ao acompanhamento dos ciclos, a figura 10 mostra que, de fato,
dois dos momentos de expressivo aperto do índice são coincidentes com os ciclos
recessivos da economia ao longo do período 18.
17 Embora tenha havido, conjuntamente, uma piora no cenário externo, os indicadores de risco brasileiros

tiveram evolução mais negativa do que outros emergentes.
18 Utilizou-se como referência os ciclos determinados como recessão pelo Comitê de Datação de Ciclos

(CODACE). Disponível em <https://portalibre.fgv.br/codace>

https://portalibre.fgv.br/codace
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Figura 10 – ICF e ciclos recessivos

Fonte: Elaboração própria

No primeiro ciclo recessivo, é possível constatar que o indicador de condições
financeiras já se situava em trajetória de alta (ou aperto de condições) antes da própria
atividade atingir seu vale. No segundo, o início do ciclo recessivo é coincidente à
reversão da trajetória do ICF.

Como o índice construído é de frequência mensal, é mais viável fazer as com-
parações com o IBC-Br, proxy mensal da atividade econômica calculada pelo Banco
Central. A correlação entre as duas séries é significativa, fato esperado tendo em vista
que as ponderações do ICF tendem a aproximá-lo o máximo possível do IBC-Br. Tam-
bém esperada é a correlação negativa entre as duas variáveis na medida que se espera
que condições financeiras mais apertadas sejam negativamente correlacionadas com a
atividade econômica. Embora a correlação contemporânea seja significativa, a máxima
correlação entre as duas variáveis ocorre com defasagem de 2 meses, o que sugere
que um choque nas condições financeiras tende a ter efeito de curto prazo na atividade
(Figura 11).

Testes de causalidade Granger entre o ICF e o IBC-BR confirmam uma relação
entre essas variáveis inclusive para longas defasagens (Tabela 2). A hipótese nula, de
que ICF não causa IBC, é rejeitada a partir de 3 defasagens 19. A hipótese nula reversa
não é rejeitada em nenhuma defasagem.

Em um próximo passo, procura-se quantificar o impacto do choque no índice de
19 O teste de causalidade de Granger foi feito com variáveis estacionárias, o logaritmo de índice base

100 constituído pelo ICF e a primeira diferença de logaritmo do IBC-Br dessazonalizado.
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Figura 11 – Correlação ICF com IBC-Br

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central

Tabela 2 – Testes de causalidade de Granger ICF e IBC-Br (p-values)

Número de defasagens
Hipótese Nula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ICF não causa IBC-Br 0,8124 0,1381 0,0015 0,00006 0,0002 0,0003 0,0007 0,0011 0,0018 0,0033 0,0018 0,0007
IBC-Br não causa ICF 0,626 0,1237 0,2345 0,3656 0,3139 0,1244 0,1699 0,0337 0,0605 0,1365 0,1826 0,1513

Fonte: Elaboração própria

condições financeiras na atividade econômica por meio de um vetor autorregressivo bi-
variado. Utilizaram-se quatro defasagens de cada variável endógena e a decomposição
de Cholesky para ordenamento das variáveis com ICF a frente do IBC-Br 20.

A função de resposta ao impulso apresenta o formato esperado, com o índice
de atividade econômica reagindo negativamente a choques nas condições financeiras.
As estimativas sugerem que o índice de atividade econômica contrai cerca de 0,6%
em um horizonte de quatro a seis meses após um choque de um desvio padrão nas
condições financeiras. Há convergência após 16 meses (Figura 12).

20 A escolha de quatro defasagens seguiu defasagem ótima estimada para o modelo segundo o critério
de Akaike. Essa foi uma prática seguida em todos os modelos de vetores autorregressivos elaborados
neste trabalho.
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Figura 12 – Resposta do IBC-Br a choques de um d.p. no ICF

Fonte: Elaboração própria
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5 CONDIÇÕES FINANCEIRAS E INCERTEZA

5.1 Incerteza e atividade econômica

A incerteza tem sido considerada como variável importante para entender a
dinâmica da atividade econômica. Em ambientes de incerteza, consumidores adiam
decisões de consumo, firmas repensam decisões de investimento, postergam contrata-
ções ou antecipam demissões com efeitos negativos para o mercado de trabalho. Do
ponto de vista financeiro, momentos de incerteza são marcados por grande volatilidade
nos indicadores. Em países emergentes, essa volatilidade geralmente traduz-se em
forte depreciação da moeda local, em parte refletindo a fuga de ativos internacionais e
instabilidade de ativos locais, com eventuais riscos inflacionários e de financiamento do
balanço de pagamentos.

A discussão sobre o papel da incerteza nos ciclos econômicos é central na
macroeconomia keynesiana, por exemplo. Para Keynes, em momentos de incerteza,
os agentes preferem aumentar liquidez dos seus ativos, o que, em uma economia
monetária moderna, se traduz em elevação da demanda por moeda e consequente
redução da demanda.

O efeito contracionista da incerteza sobre investimento é bem documentado na
literatura. Bernanke (1983) concluiu que quando o investimento é irreversível, diante
de um ambiente de incerteza agentes preferiam adiar as decisões de investimento
para esperar por novas informações. Bloom (2009) desenvolveu modelo em nível de
firma que conclui que choques não antecipados geram fortes efeitos sobre o produto
agregado por meio de uma opção real de espera, ou seja, empresas “preferem” adiar
suas decisões de investimento e contratações de trabalhadores com repercussões
sobre o produto agregado.

Basu e Bundick (2017) argumentam que as oscilações de produto, emprego,
investimento e horas trabalhadas são características intrínsecas da resposta da eco-
nomia a um choque de incerteza. Bachmann, Elstner e Sims (2013) usa a dispersão
de respostas quanto às expectativas de produção em pesquisas qualitativas com em-
presas como indicador proxy de incerteza e demonstram como, por vários canais,
elevada incerteza afeta a atividade econômica. Do ponto de vista do consumo, Leland
(1978) demonstrou que incerteza em relação a renda futura faz com que as pessoas
aumentem sua poupança precaucional com consequente redução do consumo e da
demanda agregada. Nesse sentido, a recuperação do consumo está intrinsicamente
atrelada a uma redução da incerteza.
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Em estudo apresentado no Relatório de Inflação, o Banco Central do Brasil
(2019) chegou a conclusões semelhantes. Em um painel com vários países para
analisar a relação entre incerteza e atividade econômica, mostrou-se que ambas
são significativamente relacionadas. Em particular, os resultados mostraram efeitos
adversos significativos da incerteza sobre o consumo e a Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF). Além disso, evidenciaram o papel da incerteza em uma recuperação
cíclica da economia: períodos com maior incerteza podem levar a uma recuperação
mais lenta. Os resultados obtidos também sugerem que a incerteza global tem efeitos
relevantes e persistentes sobre os ciclos econômicos.

Em economias em desenvolvimento, a incerteza parece desempenhar papel
ainda mais preponderante. Carrière-Swallow e Céspedes (2013) examinaram os fatos
estilizados a respeito do impacto de choques de incerteza em um grupo heterogêneo
de países e concluíram que a queda do investimento em países emergentes tem
magnitude quatro vezes mais ampla do que em países desenvolvidos e que o tempo
de recuperação de um choque em países emergentes é mais longo do que em países
desenvolvidos.

Com o consenso em torno do papel da incerteza nos ciclos econômicos e o
interesse no desenvolvimento de estudos empíricos sobre o tema, a literatura associada
à mensuração de índices econômicos ganhou tração recentemente. Bloom (2009)
utilizou a volatilidade do mercado acionário como proxy para a incerteza, encontrando
significativa correlação entre esta proxy e atividade econômica. Efeito semelhante foi
encontrado por Bloom et al. (2018) utilizando a dispersão dos lucros de firmas, indústria,
produtividade total de fatores e projeção de analistas.

Baker, Bloom e Davis (2016) construiu um índice de incerteza econômica para os
Estados Unidos baseado na cobertura de notícias pela imprensa escrita que se tornou
referência para construção de índices similares para outros países. A metodologia
consiste em encontrar nos arquivos de um grupo de jornais menções relacionadas a
incerteza econômica 1.

No Brasil, a incerteza tem sido constantemente tida como um fator que afeta
os ciclos econômicos. Conforme mencionado por Barboza (2017), um exemplo da
dimensão que o tema incerteza alcançou no campo da política econômica, o Comitê de
Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) justificou a manutenção
da taxa de juros por duas vezes consecutivas em 2016 - nas reuniões de janeiro e
março - com base na “elevação das incertezas domésticas e [...] externas”. Em 2019,
a palavra “incerteza” é mencionada, em média, cerca de 5 vezes em cada ata das
reuniões do Copom 2.
1 Os artigos teriam que conter palavras como “incerteza”, “econômica”, “economia” seguidas por

palavras relacionadas a política econômica como “déficit”.
2 Cabe ressaltar aqui que há uma diferença entre incerteza e risco. A distinção foi primeiramente
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5.2 Indicador de incerteza econômica

Em face da importância que o fator incerteza adquiriu, alguns índices de mensu-
ração foram desenvolvidos no Brasil. A Fundação Getúlio Vargas divulga mensalmente
o Índice de Incerteza Brasil (IIE-Br), resultado da agregação de dois indicadores: o
indicador de incerteza na Mídia, que corresponde a 80% do índice, estimado com
base na incidência dos termos relacionados a incerteza em artigos publicados em
sete dos principais jornais do país; e um Indicador de Dispersão de Expectativas,
correspondendo a 20% do índice, calculado com base na dispersão das previsões de
especialistas para variáveis macroeconômicas selecionadas, com dados extraídos do
Boletim Focus, do Banco Central. Este indicador será a base da análise entre incerteza
e ICF levada adiante.

O cálculo do IIE-mídia baseia-se na proporção de notícias sobre incerteza
econômica, considerando o critério de classificação baseado em palavras 3. Esse
critério segue a linha de Baker, Bloom e Davis (2016), que selecionava termos ou
combinação de termos que remetam a incerteza econômica. Já o IIE-Br Expectativa
considera em seu cálculo o coeficiente de variação das previsões 12 meses à frente
tanto do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) quanto da taxa de câmbio.

A figura 13 ilustra a evolução do índice de incerteza da FGV, normalizado por
elaboração própria.

Figura 13 – Indicador de Incerteza IBRE/FGV (normalizado)

Fonte: Elaboração própria com dados da FGV

observada por Knight (1921). Quando se trata de risco, a chance de resultados de cada experimento
pode ser quantificada. Já a incerteza não se pode ser definida estatisticamente pois a distribuição de
probabilidades associada é simplesmente desconhecida.

3 Para metodologia completa do índice da FGV, ver Ferreira et al. (2019).
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A incerteza na economia brasileira ainda se situava em níveis relativamente
baixos no início da amostra e teve um primeiro ciclo de alta expressivo já em meados
de 2008, refletindo a crise financeira global. Em outubro de 2008, o indicador atinge
um máximo local, acima de 2 desvios padrão, iniciando logo depois trajetória descen-
dente voltando a níveis próximos do momento pré-crise já no segundo semestre de
2009. Após breve alta em 2011, a incerteza atinge níveis mais baixos no período em
novembro de 2013, começando então período de elevação contínuo até atingir patamar
máximo no período em setembro de 2015, já refletindo a deterioração da situação
macroeconômica doméstica. Interessante observar que, após o ciclo recessivo de
2014/2015/2016, a incerteza, embora tenha se reduzido em relação ao pico, manteve-
se em patamar bem mais alto do que no período pré-ciclo recessivo. A manutenção
da incerteza em patamares relativamente altos tem sido apontada como uma das
razões que explicam a retomada modesta da economia brasileira após a recessão do
triênio 2014/2015/2016 e motivou os exercícios a ser apresentados a seguir. De fato,
Ferreira et al. (2019) mostra evidência empíricas significativas de que a incerteza em
patamares altos foi fator importante para a lenta recuperação da economia brasileira.
Ou seja, há evidências de que níveis elevados de incerteza têm impedido que o país
se aproveite de condições financeiras extremamente benignas nos últimos anos para
uma retomada mais consistente da economia. Os exercícios a seguir procuram reforçar
essas evidências.

5.3 A interação entre o Índice de Condições Financeiras e a Incerteza

Conforme sugerido em capítulo anterior, a análise do indicador de condições
financeiras sugere que em determinados períodos fontes de incerteza não motivadas
por eventos econômicos e financeiros impactam as próprias condições financeiras.
Nesse contexto, vale analisar a interação entre o índice de condições financeiras e o
índice de incerteza. De fato, a literatura sustenta a tese que ampla volatilidade dos
índices financeiros deve, de alguma forma, refletir algum patamar de incerteza, portanto
é natural que se encontre algum nível de comovimento entre as condições financeiras
e os índices que medem incerteza, representado nesse estudo pelo IIE-Br.

Para fazer essa comparação, criou-se um índice base 100 derivado do indica-
dor de condições financeiras construído nesse trabalho para uma comparação em
magnitudes semelhantes com o índice de incerteza mostrado em seção anterior. Essa
comparação é ilustrada na figura 14.

Os grandes movimentos de aperto nas condições financeiras nas duas crises
naturalmente convergem com elevações na incerteza e nas condições financeiras.
O índice de incerteza, entretanto, tende a permanecer em patamar mais elevado
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do que as condições financeiras mesmo em momentos de dissipação das grandes
crises. A correlação entre os dois índices não é muito significativa em toda amostra
(0,35) especialmente devido ao início da amostra, entre janeiro de 2005 e setembro de
2008, quando há um descolamento entre o ICF e o IIE-Br. Pode-se pensar que esse
descolamento faz sentido. O que faz o ICF ser mais apertado no início da amostra é
principalmente o patamar mais alto de juros. Em tese, isso não devia influir sobre a
percepção de incerteza captada no índice da FGV no sentido de que aquele patamar de
taxas de juros era “o normal” naquele tempo. Ou seja, o que é captado como condições
financeiras adversas era “mais do mesmo” para o indicador de incerteza. De fato, a
baixa correlação entre incerteza e o componente principal do grupo taxas de juros
(-0,18) reforça essa hipótese. A correlação do índice de incerteza é mais alta com
indicadores que reagem mais rapidamente, características dos indicadores dos grupos
mercados acionários e do setor externo. Adicionalmente, quando se reduz a amostra
em estudo, iniciando-se no quarto trimestre de 2008 quando o grau de incerteza ficou
mais evidente com os primeiros sinais de impacto da crise financeira internacional, a
correlação entre os dois indicadores atinge 0,63.

Figura 14 – ICF e Índice de Incerteza (IIE-Br)

Fonte: Elaboração própria com dados da FGV

A partir de 2013/2014, a relação entre as duas variáveis sinaliza alguma ligeira
precedência temporal, em particular, da piora da incerteza em relação ao indicador de
condições financeiras. Naquele momento, a incerteza parecia se elevar mesmo com
condições financeiras ainda em território benigno. A piora das condições financeiras só
se evidenciam quase um ano depois. É muito provável que, nesse caso, o índice de
incerteza estivesse captando um elevado grau de incerteza política, que ficou evidente
com as manifestações populares de meados de 2013 e que ainda não haviam se
consubstanciado em piora dos indicadores econômicos e financeiros.
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Observe-se, adicionalmente, a lacuna verificada na evolução dos dois indica-
dores após o período recessivo de 2014/2015/2016. Enquanto após aquele choque a
incerteza manteve-se em patamares compatíveis com períodos de crise, as condições
financeiras atingiram seu mínimo em toda a série indicando alguma incompatibilidade
entre os níveis de incerteza e as condições financeiras tão favoráveis. Uma questão
importante, nesse contexto, é como as duas variáveis interagem em relação a atividade
econômica. Ou, posto de outra forma, até que ponto a manutenção da incerteza em pa-
tamares elevados pode ter reduzido o impacto das condições financeiras tão benignas
sobre a atividade econômica?

Para avaliar a questão da precedência temporal entre as duas séries, realizou-se
um teste de causalidade de Granger com o índice constituído do ICF e o índice de
incerteza. Os resultados (Tabela 2) sugerem que,em geral, nas defasagens acima de
um mês rejeita-se a hipótese nula de que o IIE-Br não causa o ICF. Ou seja, o índice
de incerteza tem impacto sobre o índice de condições financeiras. A incerteza, que
pode estar associada a diversas fontes que não necessariamente fontes econômicas,
se reflete no indicador de condições financeiras com alguma defasagem. Os resultados
da causalidade reversa (do ICF para o IIE-Br) também sugerem que valores passados
do ICF ajudam a prever o índice de incerteza. Isso é também evidente no caso do
componente de mídia do indicador de incerteza (IIE-Mid). Conclui-se, então, que há
a algum efeito de feedback entre os dois indicadores o que economicamente parece
fazer sentido. A elevação de incerteza pode surgir por outros fatores que não a própria
volatilidade financeira (eventos políticos, por exemplo), mas com alguma defasagem
acaba se manifestando nas condições financeiras. Quando isso ocorre, a própria
volatilidade das condições financeiras aumenta a percepção de incerteza captada pelo
IIE-Br.

Tabela 3 – Testes de causalidade Granger ICF e IIE-Br (p-values)

Número de defasagens
Hipótese Nula 1 2 3 4 5 6 7 8
ICF não causa IIE-Br 0,7736 0,0654 0,0426 0,0223 0,0268 0,0252 0,0284 0,0168
IIE-Br não causa ICF 0,4724 0,0261 0,0531 0,0276 0,0368 0,0261 0,0282 0,0487
ICF não causa IIE-Mid 0,8913 0,0337 0,0136 0,0015 0,002 0,0009 0,0011 0,0015
IIE-Mid não causa ICF 0,3859 0,0248 0,0681 0,0366 0,0661 0,0594 0,0626 0,1155

E como a incerteza influi sobre o impacto das condições financeiras na atividade?
Será que que em ambiente de maior incerteza o impacto das condições financeiras na
atividade é amplificado?

Para responder essas questões, incluiu-se o indicador de incerteza como variá-
vel adicional, no mesmo vetor autorregressivo tratado na seção anterior. Empregou-se
a decomposição de Cholesky como estratégia de identificação com o seguinte orde-
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namento: ICF, IIE-Br e IBC-Br 4. A ideia aqui é verificar se a introdução do indicador
de incerteza modifica a resposta da atividade a choques no ICF. Conforme mostrado
anteriormente, estimativas sugerem que o índice de atividade econômica contrai cerca
de 0,6% em um horizonte de seis meses após um choque de um desvio padrão nas
condições financeiras.

Figura 15 – Respostas de IBC-Br a choques de um d.p. em ICF e IIE-Br

Fonte: Elaboração própria

Como demonstrado na figura 15, a inclusão do índice de incerteza no VAR
não alterou o impacto do ICF no IBC-Br. Na realidade, nessa ordenação, o indicador
de incerteza tem menor impacto sobre a atividade, embora seja um choque muito
persistente. Enquanto o choque de condições financeiras retorna no horizonte de
24 meses, o mesmo não acontece com o índice de incerteza. O resultado parece
4 O VAR foi rodado com a primeira diferença do logaritmo do IBC-Br e os logaritmos do ICF e do

IIE-Br, todas as variáveis estacionárias. De forma alternativa, foi rodado outro VAR com variáveis não
estacionárias (ICF em nível, IIE-BR e logaritmo de IBC-BR) com a opção de intervalo de confiança a
partir de Monte Carlo (10.000 interações). Os resultados foram similares.
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sugerir que, nesse caso, o choque na incerteza já tinha sido antecipado pelo ICF. De
fato, é razoável afirmar que a piora das condições financeiras evidenciada por maior
volatilidade em indicadores como taxa de câmbio e indicadores de risco já estejam
carregando algum grau de incerteza que aparece, depois, no índice estimado pelo
IBRE/FGV.

Quando o ordenamento é alterado e o índice de incerteza precede ao índice de
condições financeiras (IIE-Br, ICF e IBC-Br), a magnitude do choque de incerteza se
eleva (atinge -0,4% no quinto mês) enquanto a de ICF diminui ligeiramente (impacto
máximo de -0,5%) no quinto mês (Figura 16). Os resultados sugerem então que a
incerteza afeta as condições financeiras e propaga seus efeitos sobre o PIB. Em outras
palavras, choques de incerteza induzem choques de condições financeiras elevando a
capacidade da incerteza afetar o PIB.

Figura 16 – Respostas de IBC-Br a choques de um d.p. em IIE-Br e ICF

Fonte: Elaboração própria

O resultado está em linha com choques de incerteza que sejam não originá-
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rios de eventos propriamente econômico-financeiros. Enquanto choques de origem
econômico-financeira, por sua natureza, afetam as condições financeiras de imediato
(ex.: crise bancária), choque de outras origens não econômicas (ex.: crises políticas)
podem não ter natureza de piora de condições financeiras, mas afetam as mesmas
indiretamente por meio de elevação da incerteza.

Nesse sentido, a diferença de ordenamento dos modelos de vetores autorregres-
sivos pode ser entendida como a investigação de impacto de choques de naturezas
diferentes. No primeiro ordenamento, a pergunta é se um choque de condição finan-
ceira que aumenta a incerteza amplifica uma reação econômica de natureza financeira.
Os resultados alcançados não evidenciam essa hipótese. No segundo ordenamento,
pergunta-se se choques de incerteza que se propagam via condições financeiras tem
efeito ampliado sobre o PIB. Nesse caso, há indícios de resposta afirmativa. Nesse
sentido, o exercício apresentado sugere que a manutenção da incerteza em pata-
mares elevados após a recessão do triênio 2014/2015/2016 arrefeceu os efeitos da
melhora das condições financeiras reduzindo seu potencial impacto sobre a atividade
econômica. Evidentemente, exercícios mais aprofundados são necessários para uma
resposta mais definitiva para a questão.

Os mesmos exercícios foram realizados levando-se em consideração apenas o
componente de mídia do IIE, mas os resultados foram semelhantes. O componente
de expectativas não apresentou resultados estatisticamente significativos. A tabela 4
resume os resultados dos exercícios aqui realizados.

Tabela 4 – Sumário de impulso-resposta do IBC-Br a choques selecionados

Magnitude no pico Tempo para o pico
Choque de condições financeiras -0,6 4
- precedendo o IIE-BR -0,6 5
- precedido pelo IIE-BR -0,5 4
Choque de incerteza
- precedendo o ICF -0,4 4
- precedido pelo ICF -0,2 3

Fonte: Elaboração própria

A seguir, em exercício complementar, foi incluído um choque conjunto de condi-
ções financeiras e incerteza e avaliado o impacto sobre o IBC-Br. O choque conjunto foi
elaborado seguindo quatro passos: i) cálculo da média de toda a amostra do indicador
de condições financeiras e do índice de incerteza e cálculo da média para os dois
indicadores a partir de 2017 (nesse caso, para cobrir o período em que o índice de
incerteza encontrava-se em patamar alto após o ciclo recessivo de 2015-2016); ii)
verificou-se quanto a diferença entre as duas médias calculadas para os dois indica-
dores significava em termos de desvio padrão de toda a amostra de cada um dos
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indicadores; iii) resultou-se então um vetor choque aplicado. Nesse vetor, o ICF gera
um choque positivo (um afrouxamento das condições financeiras), o IIE-Br um choque
negativo (uma piora da incerteza) e o IBC-Br fica neutro; iv) Calculou-se o impulso
resposta a partir desse vetor. Os resultados deste exercício podem ser vistos na figura
17.

O choque financeiro positivo prevalece no curto prazo, com efeitos positivos
temporários sobre o IBC-Br. Depois, a ação do choque de incerteza, que é mais
persistente, anula os efeitos positivos. Ou seja, as funções impulso-resposta de um
vetor de choques de ICF (positivo) e IIE (negativo) mostram que resultados se anulam
no médio prazo.

O exercício sugere que, de fato, choques negativos na incerteza podem anular
efeitos positivos de condições financeiras mais frouxas. Assim, complementarmente ao
exercício anterior, reforçam-se os indícios de que a incerteza em patamar alto pode
ter anulado os efeitos positivos de condições financeiras favoráveis na retomada da
atividade pós-ciclo recessivo de 2014/2015/2016.
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Figura 17 – Funções impulso-resposta de choques conjuntos de incerteza e condições
financeiras

Fonte: Elaboração própria
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6 CONCLUSÕES

O presente trabalho contribuiu para a literatura recente sobre condições finan-
ceiras e sua interação com a atividade econômica por meio da construção de um
índice de condições financeiras para o Brasil, com base em 18 variáveis seleciona-
das e utilizando-se a metodologia de componentes principais. O índice mostrou os
ciclos de condições financeiras na economia brasileira ao longo do período estudado,
sendo explicado pela evolução dos grupos de variáveis que o compõem. No período,
as condições financeiras apresentaram-se voláteis com trajetórias de afrouxamento
sendo alternadas com períodos de aperto, condição que se tornou mais expressiva em
momentos de crise.

As taxas de juros domésticas, que experimentaram redução acentuada ao longo
do período, configuraram-se como principal fator de pressão para a melhora das con-
dições no período estudado. Variáveis associadas a oferta de crédito mostraram que
períodos de restrição ao crédito foram importantes para explicar piora das condições
financeiras, principalmente no âmbito das crises de 2008/2009 e 2014/2015/2016. Osci-
lações nos indicadores de risco e de commodities e nos mercados acionários influíram
de forma relevante para piora das condições nos momentos em que o país sofreu os
impactos dessas crises de grandes proporções. Procedeu-se a uma desagregação dos
quatro grupos de variáveis o que permitiu a verificação da contribuição individual de
cada variável escolhida para a evolução dos ciclos.

Conforme evidenciado, comparativamente a outros índices de condições finan-
ceiras estimados para o Brasil, a inclusão de variáveis de oferta de crédito agregou
informação ao indicar que períodos de expansão ou de restrição ao crédito se constituí-
ram em elementos importantes para explicar movimentos de afrouxamento ou aperto
de condições financeiras no período estudado.

O ICF mostrou-se alinhado com os ciclos macroeconômicos, observando-se
boa correlação com a atividade econômica, resultado que foi reforçado pelos testes
de causalidade do ICF com o índice de atividade IBC-Br. Adicionalmente, análise com
vetores autorregressivos estimou que choques de condições financeiras tinham efeito
relevante e prolongado sobre a atividade.

Em um segundo momento, incorporou-se o indicador de incerteza econômica ao
estudo para verificação de como condições financeiras e incerteza interagem para gerar
impactos sobre o ciclo econômico. Por meio de exercícios com vetores autorregressivos,
concluiu-se que um choque financeiro, ao induzir aumento da incerteza, não tem seu
efeito sobre a atividade econômica amplificado. Ao contrário, quando há um choque
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de incerteza que não se inicia nas condições financeiras, os efeitos se propagam e
mostram-se persistentes. Adicionalmente, exercício de construção de um vetor de
choque conjunto de condições financeiras e incerteza sugere que choques negativos
na incerteza podem anular efeitos positivos de condições financeiras mais frouxas.

No caso brasileiro recente, a incerteza se manteve em patamares muito elevados
após o ciclo recessivo do triênio de 2014/2015/2016 enquanto as condições financeiras,
influenciadas pela redução das taxas de juros a níveis historicamente baixos, evoluíram
para território amplamente favorável. Embora seja necessário estudos adicionais para
confirmação da hipótese, os resultados dos exercícios apresentados trazem indícios de
que a incerteza em patamares altos reduziu impactos potenciais que os níveis de condi-
ções financeiras tão benignos podiam ter sobre a atividade econômica, constituindo-se
como um entrave a retomada mais consistente da economia brasileira após o ciclo
recessivo recente.



66

REFERÊNCIAS

AGGELER, H. T.; FELDMAN, R. J. Is the loan-to-deposit ratio still relevant? Fedgazette,
Federal Reserve Bank of Minneapolis, n. jul, 1998. Citado na página 46.

BACHMANN, R.; ELSTNER, S.; SIMS, E. R. Uncertainty and economic activity:
Evidence from business survey data. American Economic Journal: Macroeconomics,
v. 5, n. 2, p. 217–49, 2013. Citado na página 53.

BAKER, S. R.; BLOOM, N.; DAVIS, S. J. Measuring economic policy uncertainty. The
quarterly journal of economics, Oxford University Press, v. 131, n. 4, p. 1593–1636,
2016. Citado 2 vezes nas páginas 54 e 55.

BARBOZA, R. de M. Os Efeitos da Incerteza sobre Atividade e Política Monetária no
Brasil. Tese (Doutorado) — PUC-Rio, 2017. Citado na página 54.

BASU, S.; BUNDICK, B. Uncertainty shocks in a model of effective demand.
Econometrica, Wiley Online Library, v. 85, n. 3, p. 937–958, 2017. Citado na página 53.

BCB. Relatório de Estabilidade Financeira. [S.l.], 2010. Citado na página 45.

BCB. Relatório de Estabilidade Financeira. [S.l.], 2016. Citado na página 45.

BCB. Incerteza e atividade econômica. [S.l.], 2019. Citado 2 vezes nas páginas 45
e 54.

BCB. Indicador de Condições Financeiras. [S.l.], 2020. Citado 4 vezes nas páginas 24,
26, 40 e 42.

BEATON, K.; LALONDE, R.; LUU, C. A financial conditions index for the United States.
[S.l.], 2009. Citado na página 12.

BEC, F.; BASSIL, C. et al. Federal funds rate stationarity: new evidence. Economics
Bulletin, AccessEcon, v. 29, n. 2, p. 867–872, 2009. Citado na página 32.

BERNANKE, B.; BLINDER, A. The federal funds rate and the channels of monetary
transnission. [S.l.], 1990. Citado na página 17.

BERNANKE, B. S. Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment. The quarterly
journal of economics, MIT Press, v. 98, n. 1, p. 85–106, 1983. Citado na página 53.

BERNANKE, B. S. The real effects of disrupted credit: evidence from the global
financial crisis. Brookings Papers on Economic Activity, Brookings Institution Press,
v. 2018, n. 2, p. 251–342, 2018. Citado 5 vezes nas páginas 21, 22, 25, 38 e 39.

BERNANKE, B. S.; GERTLER, M. Inside the black box: the credit channel of monetary
policy transmission. Journal of Economic perspectives, v. 9, n. 4, p. 27–48, 1995.
Citado na página 15.

BLOOM, N. The impact of uncertainty shocks. econometrica, Wiley Online Library,
v. 77, n. 3, p. 623–685, 2009. Citado 2 vezes nas páginas 53 e 54.



Referências 67

BLOOM, N. et al. Really uncertain business cycles. Econometrica, Wiley Online Library,
v. 86, n. 3, p. 1031–1065, 2018. Citado na página 54.

BORDO, M. D.; DUCA, J. V.; KOCH, C. Economic policy uncertainty and the credit
channel: Aggregate and bank level us evidence over several decades. Journal of
Financial Stability, Elsevier, v. 26, p. 90–106, 2016. Citado na página 13.

BRANDÃO-MARQUES, L.; RUIZ, E. P. How Financial Conditions Matter Differently
across Latin America. [S.l.]: International Monetary Fund, 2017. Citado 3 vezes nas
páginas 22, 23 e 26.

BRAVE, S. A.; BUTTERS, R. Monitoring financial stability: A financial conditions index
approach. Economic Perspectives, v. 35, n. 1, p. 22, 2011. Citado 3 vezes nas páginas
19, 26 e 28.

CARLSON, M.; LEWIS, K.; NELSON, W. Using policy intervention to identify financial
stress. International Journal of Finance & Economics, Wiley Online Library, v. 19, n. 1,
p. 59–72, 2014. Citado na página 12.

CARRIÈRE-SWALLOW, Y.; CÉSPEDES, L. F. The impact of uncertainty shocks in
emerging economies. Journal of International Economics, Elsevier, v. 90, n. 2, p.
316–325, 2013. Citado na página 54.

CERRATO, M.; KIM, H.; MACDONALD, R. Nominal interest rates and stationarity.
Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer, v. 40, n. 4, p. 741–745, 2013.
Citado na página 32.

DAVIS, E. P.; KIRBY, S.; WARREN, J. The estimation of financial conditions indices for
the major oecd countries. OECD, 2016. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 26.

DEBUQUE-GONZALES, M.; GOCHOCO-BAUTISTA, M. S. Financial conditions
indexes for Asian economies. [S.l.], 2013. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 27.

D’ERASMO, P. et al. Are higher capital requirements worth it? Economic Insights,
Federal Reserve Bank of Philadelphia, v. 3, n. 2, p. 1–8, 2018. Citado na página 46.

DUARTE, A.; GUILLEN, O. A financial condition index for the brazilian economy.
DRAFT), Central Bank of Brazil, 2015. Citado na página 23.

DUDLEY, W. Comments on’Financial Conditions Indexes: A New Look after the
Financial Crisis’. [S.l.], 2010. Citado na página 12.

DUDLEY, W.; HATZIUS, J. The Goldman Sachs Financial Conditions Index: the right
tool for a new monetary policy regime. [S.l.]: Goldman Sachs New York, NY, 2000.
Citado 2 vezes nas páginas 17 e 26.

EIKA, K. H.; ERICSSON, N. R.; NYMOEN, R. Hazards in implementing a monetary
conditions index. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Wiley Online Library,
v. 58, n. 4, p. 765–790, 1996. Citado na página 15.

ERICSSON, N. R. et al. Interpreting a monetary conditions index in economic policy.
Topics in Monetary Policy Modelling, Bank for International Settlements Basle,
Switzerland, v. 6, p. 237–54, 1998. Citado na página 15.



Referências 68

ESTRELLA, A.; MISHKIN, F. S. Predicting us recessions: Financial variables as leading
indicators. Review of Economics and Statistics, MIT Press, v. 80, n. 1, p. 45–61, 1998.
Citado na página 17.

FERREIRA, P. C. et al. Measuring brazilian economic uncertainty. Journal of Business
Cycle Research, Springer, v. 15, n. 1, p. 25–40, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 55
e 56.

FMI. Are countries losing control of domestic financial conditions? In: Global Financial
Stability Report. [S.l.: s.n.], 2017. Citado 3 vezes nas páginas 23, 26 e 39.

FREEDMAN, C. The use of indicators and of the monetary conditions index in canada.
Frameworks for monetary stability: policy issues and country experiences, Washington:
International Monetary Fund, p. 458–476, 1994. Citado na página 15.

GAGLIANONE, W. P.; AREOSA, W. D. Financial conditions indicator for Brazil. [S.l.],
2017. Citado 4 vezes nas páginas 13, 24, 25 e 26.

GAUTHIER, C.; GRAHAM, C.; LIU, Y. Financial conditions indexes for Canada. [S.l.],
2004. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 26.

GÓMEZ, E.; MURCIA, A.; ZAMUDIO, N. Financial conditions index: Early and leading
indicator for colombia. Ensayos sobre Política Económica, Banco de la República, v. 29,
n. 66, p. 174–221, 2011. Citado na página 23.

GOODHART, C.; HOFMANN, B. et al. Asset prices, financial conditions, and the
transmission of monetary policy. In: conference on Asset Prices, Exchange Rates, and
Monetary Policy, Stanford University. [S.l.: s.n.], 2001. p. 2–3. Citado 2 vezes nas
páginas 18 e 26.

GUMATA, N.; KLEIN, N.; NDOU, E. A financial conditions index for south africa. IMF
working paper, 2012. Citado na página 22.

HATZIUS, J. et al. Financial conditions indexes: A fresh look after the financial crisis.
[S.l.], 2010. Citado 7 vezes nas páginas 12, 20, 21, 22, 23, 26 e 29.

KARA, A. H. et al. Financial conditions indices for the Turkish economy. [S.l.], 2012.
Citado na página 22.

KINDLEBERGER, C. P. Manias, panics and crashes: a history of financial crises. [S.l.]:
Basic Books, 1978. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.

KNIGHT, F. H. Risk, uncertainty and profit. [S.l.]: Houghton Mifflin, 1921. v. 31. Citado
na página 55.

KNITTEL, C. R.; PINDYCK, R. S. The simple economics of commodity price speculation.
American Economic Journal: Macroeconomics, v. 8, n. 2, p. 85–110, 2016. Citado na
página 47.

KOOP, G.; KOROBILIS, D. A new index of financial conditions. European Economic
Review, Elsevier, v. 71, p. 101–116, 2014. Citado 3 vezes nas páginas 22, 23 e 26.

LELAND, H. E. Saving and uncertainty: The precautionary demand for saving. In:
Uncertainty in economics. [S.l.]: Elsevier, 1978. p. 127–139. Citado na página 53.



Referências 69

MARTYNOVA, N. Effect of bank capital requirements on economic growth: a survey. De
Nederlandsche Bank Working Paper, 2015. Citado na página 46.

MATHESON, T. D. Financial conditions indexes for the united states and euro area.
Economics Letters, Elsevier, v. 115, n. 3, p. 441–446, 2012. Citado 2 vezes nas
páginas 21 e 26.

MAYES, D. G.; VIRÉN, M. Financial conditions indexes. Bank of Finland Working Paper,
2001. Citado 4 vezes nas páginas 13, 16, 18 e 26.

MEYER, L. H. Wealth effects and the effectiveness of monetary and fiscal policies.
Journal of Money, Credit and Banking, JSTOR, v. 6, n. 4, p. 481–502, 1974. Citado na
página 15.

MINSKY, H. P. The financial instability hypothesis. The Jerome Levy Economics Institute
Working Paper, n. 74, 1992. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.

MODIGLIANI, F. Monetary policy and consumption: Linkages via interest rate and
wealth effects in the fmp model, consumer spending and monetary policy: The linkages.
In: Federal Reserve Bank of Boston Conference Series. [S.l.: s.n.], 1971. v. 5. Citado
na página 15.

NACEUR, S. B.; MARTON, K.; ROULET, C. Basel iii and bank-lending: Evidence from
the united states and europe. Journal of Financial Stability, Elsevier, v. 39, p. 1–27,
2018. Citado na página 46.

PHILIPPON, T. The bond market’s q. The Quarterly Journal of Economics, MIT Press,
v. 124, n. 3, p. 1011–1056, 2009. Citado na página 17.

STOCK, J. H.; WATSON, M. W. Forecasting output and inflation: The role of asset
prices. Journal of Economic Literature, v. 41, n. 3, p. 788–829, 2003. Citado na página
17.

SWISTON, A. A US financial conditions index: putting credit where credit is due. [S.l.]:
International Monetary Fund, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 19, 26, 27 e 29.

VILLARREAL, T. A.; RAMÍREZ, C. Estimation of a Financial Conditions Index for
Mexico. [S.l.], 2015. Citado na página 23.



70

APPENDIX A – SÉRIES UTILIZADAS

A.1 Grupo 1

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central e Bloomberg
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A.2 Grupo 2

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central e Bloomberg
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A.3 Grupo 3

Fonte: Elaboração própria com dados da Bloomberg
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A.4 Grupo 4

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central e Bloomberg
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APPENDIX B – RESULTADOS DOS TESTES DE DETECÇÃO DE
ESTACIONARIEDADE (DICKEY-FULLER AUMENTADO)

Fonte: Elaboração própria
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APPENDIX C – RESULTADOS DO MODELO DE COMPONENTES PRINCIPAIS

C.1 Grupos 1 e 2

Fonte: Elaboração própria
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C.2 Grupos 3 e 4

Fonte: Elaboração própria
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APPENDIX D – TABELA DE CORRELAÇÕES

Fonte: Elaboração própria
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APPENDIX E – RESULTADOS VAR ENTRE IBC-BR E GRUPOS PARA
DEFINIÇÃO DOS PESOS

Fonte: Elaboração própria
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