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Resumo

Partindo-se do pressuposto de que uma grande distinção entre as respostas de

duas economias a um determinado choque monetário seria um obstáculo à adoção de

uma moeda única para ambas, a dissertação consta de um estudo comparativo dos efeitos

reais da transmissão de política monetária entre os dois principais países membros do

Mercosul – Argentina e Brasil. Para tanto, foi adotada a técnica econométrica da

autoregressão vetorial – VAR, com identificação recursiva de Cholesky.

O trabalho está dividido em três partes. As duas iniciais tratam,

respectivamente, das conceituações do mecanismo de transmissão de política monetária e

das possíveis fontes de divergência entre países quanto à ocorrência dos efeitos reais. A

terceira parte reproduz a análise empírica e os resultados correspondentes.

Os resultados indicam mecanismo de transmissão de política monetária mais

atuante na Argentina. Para um choque monetário contracionista de um desvio padrão, a

taxa de variação do PIB real cairia cerca de 0,77 pontos percentuais, em dois trimestres,

nesse país, contra aproximadamente 0,24 pontos, em três trimestres, no Brasil. Quanto à

variação da taxa de inflação, no momento inicial haveria manifestação do efeito price-

puzzle, que chegaria a 3,7 pontos na Argentina e 1,2 no Brasil, ambos em cerca de dois

trimestres. A queda nos preços somente atingiria a resposta máxima no sétimo trimestre,

na Argentina, com 1,2 pontos, e no quinto, no Brasil, com 0,5.

Conclui-se que as duas economias apresentam semelhanças no aspecto

qualitativo dos efeitos reais da transmissão monetária, ou seja, no sentido do efeito

produzido e no intervalo de tempo necessário à verificação da resposta máxima. Porém,

em termos quantitativos, nota-se um grau de sensibilidade cerca de três vezes superior na

economia argentina, a um choque monetário de igual intensidade relativa.



5

Sumário

Introdução ___________________________________________________________ 6
1 - O mecanismo de transmissão de política monetária: questões conceituais

 envolvendo os diferentes canais de transmissão__________________________ 9
1.1 - Canal de juros ________________________________________________ 10
1.2 - Canal cambial ________________________________________________ 12
1.3 - Efeitos sobre os preços dos demais ativos___________________________ 13
1.4 - Canal de crédito_______________________________________________ 14
1.5 - O mecanismo de transmissão de política monetária em uma economia em

processo de estabilização _______________________________________ 16
1.6 - Conclusão ___________________________________________________ 17

2 - Fontes de divergência na transmissão de impulsos monetários ____________ 18
2.1 - Estrutura orgânica do sistema financeiro ___________________________ 19
2.2 - Práticas de indexação de crédito __________________________________ 20
2.3 - Efeito substituição e restrição à liquidez____________________________ 22
2.4 - Estrutura de ativos e passivos ____________________________________ 23
2.5 - Estrutura legal ________________________________________________ 24
2.6 - Evidência empírica ____________________________________________ 25
2.7 - Efeitos da unificação monetária __________________________________ 25
2.8 - Conclusão ___________________________________________________ 27

3 - Análise empírica comparativa entre Brasil e Argentina __________________ 28
3.1 - Revisão da literatura correlata____________________________________ 30
3.2 - Determinação das variáveis______________________________________ 32
3.3 - Seleção das séries de dados e suas fontes ___________________________ 33
3.4 - Avaliação da ordem de integração das séries ________________________ 34
3.5 - A opção pelo modelo VAR ______________________________________ 36
3.6 - Identificação _________________________________________________ 37
3.7 - Especificação_________________________________________________ 41
3.8 - Procedimentos empíricos _______________________________________ 43

3.8.1 - Argentina______________________________________________ 44
3.8.2 - Brasil _________________________________________________ 45

3.9 - Análise das funções de resposta-impulso ___________________________ 47

4 - Conclusão ________________________________________________________ 49
5 - Referências Bibliográficas __________________________________________ 52
Apêndice A - Tabelas _________________________________________________ 55
Apêndice B - Gráficos_________________________________________________ 63



6

Introdução

A transmissão de política monetária é um tema que vem despertando interesse

crescente dentro da macroeconomia. O entendimento apropriado do mecanismo, bem

como de seus efeitos sobre a atividade econômica, constitui um instrumento relevante

para a condução eficaz da política monetária de qualquer país.

O interesse acadêmico pela questão sofreu uma reviravolta a partir da observação

empírica de que, embora os efeitos genéricos sobre a atividade econômica real,

provocados por um choque monetário, tenham sido considerados bem fundamentados em

teoria econômica1, a exata medida da intensidade e da distribuição temporal são de difícil

mensuração prospectiva. Adicionalmente, o confronto de estudos empíricos com um

diagnóstico teórico conduzido na tradição Keynesiana, do tipo IS/LM, comum entre os

macroeconomistas da época, revelava que tal tipo de análise não explicava todos os

efeitos observados, em especial quanto às magnitudes envolvidas, incitando a pesquisa

de canais alternativos de transmissão de impulsos monetários.

Recentemente, o advento da unificação econômica e monetária européia trouxe

motivação ainda maior para o estudo da transmissão de política monetária. A criação de

uma zona monetária comum, nos moldes delineados por Mundell (1961)2, com o

comando da política monetária de todo o bloco econômico centralizado em uma única

autoridade monetária, torna relevante, para sua eficaz condução, que os efeitos reais de

sua atuação sejam uniformemente distribuídos pelas regiões abarcadas pela união

monetária. Nesse contexto, uma avaliação empírica prospectiva das prováveis

conseqüências de um choque monetário sobre a atividade econômica de cada um dos

países participantes do referido regime faz-se mister para que as individualidades locais,

assim como as diferenças na transmissão de impulsos monetários, sejam previamente

diagnosticadas, com vistas a auxiliar o gestor da política monetária na montagem da

estratégia do seu modus operandi.

                                                          
1 No caso de um choque monetário contracionista, tais efeitos seriam elevação nos juros, queda na
produção, redução nos níveis de preços e aumento na taxa de desemprego.
2 Segundo a Theory of Optimum Currency Areas (em tradução livre, “Teoria das Áreas Monetárias
Ideais"), desenvolvida por Mundell (1961), um conjunto de países, satisfazendo a critérios
preestabelecidos, dentre os quais a livre mobilidade do capital e da mão-de-obra, beneficiar-se-iam
mutuamente com a adoção de uma união monetária, formando o que ele denominou de zona monetária
comum.
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Outra importante fonte de motivação no estudo do mecanismo de transmissão de

política monetária advém da adoção, cada vez mais freqüente, do regime de metas para a

inflação. Neste regime, a política monetária é conduzida com base no comportamento

esperado da taxa de inflação para um futuro próximo, dado que a evidência empírica

mostra que uma ação de política monetária demanda um intervalo de tempo para surtir os

efeitos almejados nos níveis da atividade econômica e da inflação. Caso a previsão

aponte tendência de elevação nos preços, o banco central deve agir previamente,

aplicando choque monetário contracionista em magnitude e antecedência temporal

apropriadas, para neutralizar as futuras pressões sobre os preços nominais.  Vê- se,

portanto, que, para o alcance dos objetivos traçados neste regime, uma correta avaliação

da distribuição temporal e magnitude dos efeitos provocados na atividade econômica real

por uma ação de política monetária torna-se primordial na determinação de quando,

como e com que intensidade o banco central deve atuar.

Há, essencialmente, duas abordagens possíveis para o estudo do fenômeno da

transmissão de política monetária. Uma diz respeito aos mecanismos que interagem na

propagação dos impulsos de política monetária, desde o instante em que o choque é

aplicado pela autoridade monetária, até o momento em que seus efeitos se fazem sentir

nos indicadores diversos da atividade real. O alvo primário dessa abordagem seria a

identificação da importância relativa de cada um dos canais de transmissão, bem como de

suas características individuais.

Um segundo enfoque analisa os efeitos provocados pelo choque monetário sobre

a atividade econômica real. Esse tipo de estudo é conduzido empiricamente, empregando

técnicas econométricas, na tentativa de identificar o que as séries de dados revelam, em

termos de magnitude e distribuição temporal, sobre o comportamento esperado dos

efeitos causados pelo impulso monetário em cada variável real de interesse, ou seja, as

funções de resposta-impulso ao choque.

Este trabalho está dividido em três partes. Inicialmente, é feita uma descrição dos

principais canais de transmissão de política monetária reconhecidos na literatura. Em

seguida, discute-se sobre as possíveis fontes de divergência entre as economias na

transmissão de impulsos monetários. Por fim, à luz de uma eventual integração monetária

no âmbito do MERCOSUL, é conduzida uma análise empírica comparativa dos efeitos

reais de transmissão de política monetária envolvendo seus dois principais países

membros – Brasil e Argentina. O objetivo é avaliar, baseado em séries de dados
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existentes, o grau de distinção apresentado pelos comportamentos esperados das duas

economias, relativamente às respostas das respectivas atividades reais a um choque

monetário assemelhado. Pretende-se, com isso, obter uma primeira noção das

dificuldades a serem consideradas no caminho da implementação de uma política

monetária comum entre esses países.
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1 - O mecanismo de transmissão de política monetária: questões conceituais
envolvendo os diferentes canais de transmissão

O principal mecanismo de atuação da política monetária, na maioria dos países,

atualmente, é o controle das taxas de juros das operações interbancárias de financiamento

de curtíssimo prazo, lastreadas em títulos públicos federais, conhecidas como taxas de

juros básicas do mercado monetário. Regulando-se o volume de reservas do sistema

bancário comercial, através das operações de compra e de venda (com respectivos

compromissos de revenda e de recompra posteriores) de títulos públicos no mercado

aberto – operações REPO, os bancos centrais buscam atingir níveis de taxas de juros de

curtíssimo prazo que sejam condizentes com suas metas de política monetária. Não

obstante, apesar do emprego quase que singular deste instrumento para o propósito de

política monetária3 pela maioria dos bancos centrais do mundo, sua interação com a

economia revela-se tão diversa quanto complexa, e verifica-se que não existe um canal

único de transmissão de seus efeitos aos agregados econômicos reais.

A literatura sobre o mecanismo de transmissão de política monetária aborda

visões alternativas quanto aos possíveis canais por via dos quais uma ação de política

monetária pode ter seus efeitos reais propagados através da economia. Os mais

freqüentemente citados são o canal de juros e o cambial, o efeito via preços dos ativos

financeiros e, por último, mas não menos importante, o canal de crédito. O canal de juros

passa pela quantidade de moeda e pela taxa de juros. Ele aborda o impacto direto das

taxas de juros sobre a demanda e a produção, envolvendo, ainda, efeitos renda e

substituição, assim como a influência da variação na quantidade de moeda sobre o

comportamento dos agentes. O canal cambial, por sua vez, retrata os efeitos indiretos

sobre a inflação e a atividade econômica real provocados pela variação na paridade da

moeda nacional, em conseqüência da mudança no diferencial de juros internos e externos

ao país. Alteração nos níveis de juros também tem reflexos nos preços relativos de ativos

do mercado financeiro, acarretando modificações na demanda agregada, via efeito

riqueza. Por fim, o canal de crédito, que tem sido destaque na literatura recente sobre o

mecanismo de transmissão de política monetária, com seus efeitos atribuídos à maneira

pela qual os bancos ofertam créditos, bem como à forma que diferentes agentes

econômicos demandam crédito bancário. A importância relativa de cada um dos canais
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de transmissão condiciona a efetividade da política monetária como um todo. A seguir,

uma descrição mais detalhada dos principais canais reconhecidos na literatura.

1.1 - Canal de juros

O canal de juros representa a visão mais ortodoxa de como o efeito de uma ação

de política monetária pode se propagar através da economia, afetando, em última

instância, a demanda e a produção agregada, bem como os níveis de preços. Baseia-se no

tradicional modelo Keynesiano de análise, do tipo IS/LM, do equilíbrio entre a oferta e a

demanda monetária, que determina a taxa de juros básica do mercado monetário. O

modelo considera duas hipóteses. Em primeiro lugar, que a demanda por moeda seja fixa.

Em segundo, que haja algum mecanismo de propagação na economia que faça com que

uma variação na taxa de juros básica reflita-se nas demais taxas de juros praticadas por

todo o mercado monetário, e, em última análise, nas taxas de juros de longo prazo,

relevantes na tomada de decisão quanto ao consumo e investimento em bens de longa

maturação e durabilidade.

Sendo fixa a demanda por moeda, uma modificação na oferta de liquidez desloca

o equilíbrio, que passa a ocorrer em um novo patamar de taxa de juros nominal básica.

Exemplificando, uma política monetária contracionista reduz o nível de liquidez

monetária na economia, elevando as taxas de juros nominais do mercado. No instante

imediatamente posterior, dada a rigidez dos preços nominais no curto prazo, isto se

traduz em uma elevação, ao menos temporária, das taxas de juros reais. O aumento no

custo real do capital, por sua vez, leva à queda nos componentes sensíveis à taxa de juros

na demanda agregada, tais como investimentos em bens de capital e estoque, além de

gastos com bens de consumo duráveis. O aumento nas taxas de juros provoca, ainda, uma

elevação no custo de oportunidade, afetando a decisão intertemporal de consumo dos

agentes econômicos, levando a maior nível de poupança e menor propensão ao consumo

no presente. A queda na demanda agregada provoca, enfim, redução na produção

agregada.

                                                                                                                                                                              
3 Além dessas operações de mercado aberto, a autoridade monetária dispõe ainda das operações de
redesconto e recolhimento compulsório para fins de política monetária.
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Esquematicamente, tem-se:

M ↓  � i ↑  � I ↓ , C ↓  � D ↓  � Y ↓

onde se vê que uma política monetária contracionista, que reduza o nível de liquidez na

economia (M ↓ ), eleva as taxas de juros nominais. Dada a rigidez dos preços nominais no

curto prazo, por sua vez, os juros reais sobem (i ↑ ), provocando queda nos níveis de

investimento e de consumo (I ↓ ,  C ↓ ), com reflexos negativos na demanda agregada

(D ↓ ) e, conseqüentemente, redução na produção agregada (Y ↓ ).

A formulação teórica que sustenta o canal de juros da transmissão monetária

baseia-se em um modelo de apenas dois ativos na economia: moeda, que é utilizada para

transações, e títulos, que englobam todos os demais ativos financeiros mantidos como

estoque de valor. Moeda e títulos são vistos, aqui, como substitutos imperfeitos. O

mecanismo de transmissão de política monetária funciona da seguinte forma: um aperto

monetário, que leve a uma elevação na taxa de juros determinada pelo banco central,

induz uma contração no montante de reservas mantido pelo sistema bancário e, portanto,

restringe a capacidade de os bancos comerciais emitir novos depósitos, limitando o efeito

multiplicador bancário. Isto significa, também, que a quantidade líquida de títulos

mantida pelos bancos deve cair igualmente. Conseqüentemente, tendo em vista que

moeda e títulos são os únicos ativos disponíveis nesta economia, o setor privado é

obrigado a manter menos moeda e mais títulos. Sob a hipótese, razoável, de haver rigidez

nos preços nominais, os agentes privados ver-se-ão, também, diante de um saldo

monetário, em termos reais, menor, relativamente ao nível considerado desejável por

eles, e o equilíbrio no mercado de títulos demandará uma elevação nas taxas de juros

reais do mercado. Isto, por sua vez, pode acarretar efeitos reais sobre as decisões de

investimento e de gastos com bens duráveis e, por tabela, sobre o nível agregado de

atividade econômica. Quanto mais lento for o ajustamento de preços nominais, maiores

serão os efeitos prováveis sobre a atividade econômica, implicando em taxas de juros

reais de curto prazo mais elevados para a “zeragem” do mercado de ativos. Portanto, de

acordo com esta visão, a política monetária afeta a produção através da redução no saldo

monetário real mantido pelo setor privado e de uma diminuição em todos os dispêndios

sensíveis à taxa de juros.
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1.2 - Canal cambial

A teoria econômica aponta para a neutralidade dos efeitos cambiais reais no

horizonte de longo prazo, quando a regra da paridade do poder de compra prevalece. No

curto prazo, porém, efeitos reais transitórios são perfeitamente observáveis. Uma

elevação nas taxas de juros nominais pela autoridade monetária faz com que a taxa de

câmbio nominal4 caia, dado que o diferencial nos juros internos e externos torna os ativos

em moeda nacional mais atraentes do que aqueles em moeda estrangeira. Sob a hipótese

de os preços do mercado real apresentarem rigidez nominal, demandando um período de

tempo para se ajustarem à nova realidade, acontece, no momento imediatamente a seguir,

a apreciação real, ao menos temporária, da moeda nominal. No longo prazo, quando os

preços já estiverem reacomodados, segundo o novo equilíbrio, esse efeito tende a

dissipar-se. Com a valorização real da moeda nacional, os bens e serviços domésticos

exportáveis tornam-se menos atraentes no mercado internacional. Por outro lado, os bens

e serviços importados passam a ser relativamente mais baratos no mercado interno,

inibindo a produção doméstica de itens similares. A conjugação das duas forças leva à

queda na exportação líquida, com a conseqüente redução na demanda e na produção

agregada da economia nacional. Como se observa, esta visão do mecanismo de

transmissão considera a moeda estrangeira como um ativo cujo preço relativo sofre

influência de ações de política monetária e a sua atuação é no sentido de ampliar os

efeitos recessivos de uma política monetária contracionista, sendo que o reforço será

mais expressivo quanto mais aberta for a economia. Neste sentido, as pequenas

economias abertas tendem a apresentar canal cambial mais atuante, dado que nelas, o

peso relativo de produtos transacionados com o exterior é maior. Esquematicamente,

tem-se:

M ↓  � i ↑  � E ↑  � NX ↓  � D ↓  � Y ↓

onde se vê que uma contração na liquidez monetária (M ↓ ) causa elevação nos juros

nominais (i ↑ ) que, por sua vez, devido à rigidez nos preços nominais, leva à apreciação

da moeda doméstica (E ↑ ), gerando queda na exportação líquida (NX ↓ ) e,

conseqüentemente, redução na demanda e na produção agregada (D ↓  e Y ↓ ).

                                                          
4 Taxa de câmbio definida pela razão entre a moeda local e a estrangeira.
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Atente-se, aqui, para a existência do canal cambial, que pressupõe flexibilidade

no regime cambial. No caso da paridade ser fixa, como na Argentina dos dias atuais5,

este canal teria impacto neutro. Em sua avaliação dos mecanismos de transmissão de

política monetária operantes no Brasil na fase inicial do Plano Real (entre julho de 1994

e início de 1995), Lopes (1998) conjectura que o canal cambial foi, possivelmente, um

dos mais influentes na propagação da política monetária altamente restritiva que vigorou

no período considerado, dado que, não só o regime cambial operante no país era o

flutuante, como foi imposta uma elevada taxa de juros real, levando a uma apreciação

considerável da moeda nacional. Já no regime cambial conhecido como de “flutuação-

suja”6, adotado pelo país no período subseqüente, é de se acreditar que o canal cambial

tenha perdido influência, uma vez que a taxa de câmbio real passou a ter variação

desprezível.

1.3 - Efeitos sobre os preços dos demais ativos

Uma ação de política monetária, muito provavelmente, afeta um universo bem

mais amplo de preços relativos de ativos do que somente taxas de juros e de câmbio, tais

como preços de títulos, de ações e de bens imóveis. Exemplificando, um aperto

monetário promovido pelo banco central, através da venda de títulos públicos no

mercado aberto, que deixe menos recursos líquidos destináveis à compra dos demais

ativos, limita  a demanda por estes e, conseqüentemente, leva à queda nos seus preços.

Quanto menos líquido for o ativo, maior será o efeito da contração monetária na

determinação do seu novo preço relativo. Ao mesmo tempo, detentores de ativos

procurarão desfazer-se de seu patrimônio para recompor caixa, pressionando mais ainda

para baixo seus preços. A queda generalizada nos preços dos ativos pode afetar decisões

de consumo e de investimento de várias formas. Uma delas diz respeito ao efeito riqueza

sobre o consumo. Um consumidor típico tende a suavizar o consumo ao longo de toda a

vida, em função da expectativa quanto à sua renda futura. Sendo assim, uma queda nos

preços dos ativos que faça com que seu patrimônio perca valor, reduzindo o aporte

esperado de fluxo futuro de rendimentos, termina por retrair o seu consumo presente.
                                                          
5 Desde 27 de março de 1991, quando o governo argentino adotou o mecanismo de currency board, a
relação peso argentino/dólar norte-americano é fixa em um, por determinação legal (Decreto do Poder
Executivo nº 2.128, de 10 de outubro de 1991, e Artigo 12 da Lei da Convertibilidade nº 23.928, de 27 de
março de 1991).
6 Neste regime, o governo estabelece bandas-limite para a flutuação cambial, reajustadas periodicamente,
de acordo com a evolução nos indicadores de preços, o que significa, na prática, um quase congelamento
da taxa de câmbio real.
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Um outro efeito é através do chamado q de Tobin. Define-se q de Tobin como

sendo a relação entre o valor de mercado de um empreendimento e o custo de reposição

do capital fixo nele investido. Um q elevado significa que a empresa é cotada no mercado

a um preço relativamente superior ao custo de reposição do seu capital fixo. Com as

ações da empresa valendo acima do seu valor patrimonial, o momento torna-se favorável

a que ela emita nova subscrição e invista os recursos assim captados no aumento do

capital produtivo fixo. No extremo oposto, um q baixo significa dizer que o valor de

mercado da empresa é relativamente menor do que o custo do investimento fixo a ser

realizado. Assim, para uma empresa que almeje aumentar o seu capital fixo produtivo,

mais vale a pena fazê-lo adquirindo participação em uma outra empresa que já opere no

mercado, incorporando o seu capital fixo, do que partir para um empreendimento

próprio. No primeiro caso, há aporte novo de investimento na economia, com aumento

do produto agregado, enquanto no segundo caso, o investimento líquido é nulo, sem

reflexos sobre o nível de produção agregada da economia.

1.4 - Canal de crédito

Investigações empíricas realizadas por autores distintos apontavam, muitas vezes,

para uma expressividade, além da esperada, segundo a visão teórica que se tinha na

época, do impacto do choque monetário sobre a atividade econômica real, sinalizando a

possível existência de canais alternativos de transmissão de impulsos monetários,

diversos daqueles tradicionalmente reconhecidos. Estudos adicionais conduzidos nessa

busca revelaram novos mecanismos operantes de propagação que, em conjunto, são

rotulados de canal de crédito. É importante salientar aqui que, à semelhança dos canais

de transmissão retratados até agora, a atuação deste também não se verifica de uma

forma independente ou exclusiva, mas sim de um modo complementar aos demais.

O canal de crédito, diferentemente daqueles enumerados até o momento, que

tratam exclusivamente dos efeitos de impulsos monetários sobre os preços dos ativos e

dos passivos da economia, focaliza atenção no poder de influência do choque monetário

sobre a quantidade de crédito e débito ofertada e demandada na economia. Sob este

enfoque, dois mecanismos operantes se destacam: o canal de empréstimos bancários e o

canal do balanço de ativos e passivos das empresas.

O canal de empréstimos bancários trata dos efeitos das medidas de política

monetária sobre o volume de crédito ofertado pelas instituições financeiras aos
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tomadores finais. Uma contração monetária no mercado de reservas bancárias promovida

pelo banco central reduz a liquidez financeira no sistema bancário, gerando, além da

elevação no custo de oportunidade do uso do meio circulante, contração no volume de

crédito ofertado. Nesse contexto, medidas auxiliares em forma de elevação da alíquota do

recolhimento compulsório, imposição de limites quanto ao direcionamento de recursos

captados e restrições aos prazos contratuais de empréstimos, dentre outras, ampliam o

controle da autoridade monetária sobre o poder de multiplicação monetária das

instituições financeiras, garantindo maior eficácia à política monetária restritiva adotada.

Por outro lado, a crescente liberalização financeira, a globalização de mercados e o

surgimento de novos mecanismos de gerenciamento de fundos, ao criarem facilidades de

acesso a recursos alternativos de financiamento, desvinculados de reservas bancárias, faz

com que a atuação do canal do crédito torne-se menos expressiva.

Um choque monetário tem, também, como já foi observado acima, o poder de

alterar o preço relativo de ativos e passivos que compõem a carteira tanto de credores

quanto de devedores. Os balanços patrimoniais das empresas e das instituições

financeiras, com isso, sofrem alterações em suas composições, com reflexos na

disponibilidade dos agentes em contrair e em conceder empréstimos. Havendo, por

exemplo, uma elevação nas taxas de juros praticadas na economia que reduza os preços

dos ativos que compõem o patrimônio de uma empresa que planeje levantar

financiamento junto aos bancos, o valor dos colaterais que seriam dados em garantia à

operação sofreria queda, limitando o crédito angariado.

Objetivando uma melhor visualização, considere-se a descrição de um modelo

para o mecanismo de transmissão que inclua o canal de crédito. Formalmente, isto

acarreta a extensão do menu de ativos a três, com a inclusão de empréstimos bancários

como um substituto imperfeito de títulos, tanto do ponto de vista do passivo das

empresas quanto pelo do ativo dos bancos. Para ver como o canal de crédito pode operar

independentemente do canal monetário em um tal esquema, pode ser útil imaginar, por

um instante, que moeda e títulos sejam substitutos perfeitos. Neste caso, os agentes

seriam indiferentes quanto à composição do seu portfólio de ativos e, portanto,

manteriam sem problema algum a menor quantidade de moeda e a maior quantidade de

títulos que o aperto monetário impõe. Dessa maneira, não haveria necessidade de as taxas

de juros do mercado se ajustarem e a política monetária não teria impacto algum por via

do canal monetário (ou de taxa de juros). Ainda assim, ela poderia ter efeito, através do
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canal de crédito, haja vista que o decréscimo nas reservas causado pelo aperto monetário

induziria os bancos a cortarem a oferta de empréstimos. Neste caso, a disponibilidade de

empréstimos relativamente à carteira de títulos seria reduzida, e aquelas empresas que

dependem primariamente de financiamentos bancários (digamos que elas não tenham

acesso ao mercado de títulos, por um motivo qualquer) cortariam os investimentos,

levando, por conseguinte, à redução no nível de atividade econômica agregada.

1.5 - O mecanismo de transmissão de política monetária em uma economia
em processo de estabilização

Foi visto, nas seções anteriores, que, apesar da grande quantidade de estudos já

realizados neste campo, a exata medida do funcionamento do mecanismo de transmissão

de política monetária ainda hoje configura uma tarefa difícil e longe de estar completa.

No contexto de uma economia em estabilização, o desafio é ainda maior, dado que tal

processo gera importantes alterações estruturais e comportamentais na  economia.

Em uma economia marcada pela presença de inflação elevada e crônica, a política

monetária fica confinada à neutralização dos efeitos oriundos dos acontecimentos

correntes na economia, uma vez que os variados canais de transmissão tornam-se, em sua

maioria, inoperantes na propagação e ampliação dos efeitos de impulsos monetários,

determinando a passividade da atuação do banco central. Com a estabilização da

economia tomando curso, a política monetária tende a recuperar seu poder de influência.

O mecanismo de transmissão readquire operacionalidade, devolvendo à autoridade

monetária o poder de controle ativo sobre a atividade econômica.

Lopes (1998) aponta, para o caso do Brasil, três fatores que teriam determinado a

passividade da política monetária que vigorava no país em sua fase antecedente à

estabilização promovida pelo Plano Real. Em primeiro lugar, ele cita a importância do

mecanismo de crawling peg7, que “congelou” a taxa de câmbio real, anulando o

funcionamento do canal cambial. Além disso, a ampla substituição da moeda promovida

por intermédio de sofisticados mecanismos de indexação monetária, fez com que os

instrumentos de dívida, inclusive operações de crédito, convergissem para uma

maturidade próxima de zero, limitando a atuação do canal de transmissão via preços

relativos dos ativos. Por último, a necessidade dos agentes econômicos de garantirem
                                                          
7 Regime cambial no qual a taxa nominal de conversão fica vinculada a um índice geral de preços,
significando, na prática, congelamento da taxa de câmbio real.
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proteção contra a inflação galopante, determinando o desvirtuamento do perfil

operacional do sistema bancário, que deixou de se focalizar na operação primária de

concessão de crédito e passou a priorizar o ganho inflacionário através da cobrança de

floats sobre contas remuneradas e aplicações financeiras, inibindo a presença do canal de

crédito.

1.6 - Conclusão

Em síntese, as variadas correntes do pensamento econômico ponderam de forma

bastante eclética a importância relativa dos diferentes canais de transmissão de política

monetária. Contudo, mais importante do que a defesa do ponto de vista de cada uma

delas, é observar que o mecanismo de transmissão de política monetária é um processo

dinâmico, sensível às evoluções e modificações pelas quais passa o ambiente econômico.

Assim, alterações na estrutura da economia (que podem envolver inovações na

tecnologia e nas instituições do sistema financeiro), expectativas quanto ao futuro

político, bem como a composição relativa dos balanços dos tomadores e credores de

empréstimos, introduzem modificações profundas na maneira como a economia reage ao

modus operandi do banco central. Depreende-se, portanto, que é imprescindível que a

autoridade responsável pela determinação da conduta monetária seja capaz de

reinterpretar continuamente o estado contemporâneo dos canais de transmissão de

política monetária de sua economia, para que logre êxito no alcance dos objetivos

maiores traçados pelo regime monetário em vigor.
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2 - Fontes de divergência na transmissão de impulsos monetários

No capítulo anterior, foi visto que um choque nominal na taxa de juros básica da

economia, derivado de uma ação de política monetária, é capaz de afetar as variáveis

reais da atividade econômica, como os níveis da produção e de preços. Em seguida,

foram detalhados os principais canais que formam o corpo operacional do mecanismo de

transmissão de política monetária, visando melhor compreensão do processo. No

propósito de simplificar o entendimento e a análise, a descrição, ali, tomou por hipótese

um cenário macroeconômico estático, em que os determinantes dos elementos de

propagação são supostos invariantes no tempo e no espaço.

Em avaliação mais concreta da realidade, no entanto, tais premissas precisam ser

revistas. O dinamismo inerente à evolução temporal das economias e a multiplicidade

existente de países ou regiões fazem imaginar que a transmissão de impulsos monetários

seja um processo dinâmico, sensível às condições apresentadas pela economia. Sabe-se

que a efetividade de uma política monetária está vinculada à importância relativa dos

diferentes canais de transmissão. Mas, diversos fatores interagem na determinação do

efeito prático da propagação de choques monetários: organização e regulamentação do

sistema financeiro; grau de desenvolvimento do mercado monetário; práticas de

indexação dos créditos e dos contratos financeiros em geral; grau de abertura ao mercado

de capital externo; intensidade de competitividade no setor de intermediação bancária;

etc. Uma vez que tais fatores são perfeitamente variáveis de uma economia a outra e com

o fluir do tempo, torna-se bastante improvável que uma mesma postura de política

monetária gere igual conseqüência macroeconômica em um conjunto de países, e em

distintos períodos. Portanto, é de se supor que um nível particular da taxa de juros,

coordenada pelo banco central, tenha reflexos variados sobre os indicadores da atividade

econômica real de uma economia, e em um conjunto delas.

A questão revela-se particularmente importante, quando se trata da formação de

uma zona monetária comum, como no caso da União Monetária Européia. Em um

ambiente em regime monetário unificado, para que a política monetária central obtenha

pleno êxito – mensurado aqui pela sua capacidade em imprimir, por igual, rumo ativo e

coordenado às economias sob seu domínio – é imprescindível que os efeitos individuais

conseqüentes sejam assemelhados por entre os países que integrem a união, caso

contrário distorções indesejáveis poderiam advir: uma postura de política monetária,
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considerada apropriada para uma determinada região, sendo ineficaz ou mesmo gerando

conseqüências negativas sobre uma outra. A literatura é farta em estudos relacionados à

matéria, conduzidos principalmente pelos bancos centrais europeus e pelo BIS. Diante da

importância do tema para as discussões envolvendo o regime monetário único,

passaremos agora a um diagnóstico mais aprofundado das possíveis fontes de

divergência na transmissão de impulsos monetários.

2.1 - Estrutura orgânica do sistema financeiro

O funcionamento do mecanismo de transmissão de política monetária versa

essencialmente sobre a capacidade do sistema financeiro de propagar o impulso

monetário original, aplicado pela autoridade monetária sobre a taxa de juros básica da

economia, às demais taxas de juros praticadas pelo mercado, principalmente àquelas que

figuram na ponta do consumo e do investimento, fundamentais na tomada de decisão dos

agentes não-financeiros. Vários fatores pertinentes à estrutura orgânica do sistema

financeiro condicionam a velocidade, o grau e a profundidade para que tal fenômeno se

verifique, com destaque para a disponibilidade de fontes alternativas de levantamento de

fundos, o tamanho e a saúde das instituições e sua concentração, e a facilidade de acesso

ao mercado de capitais externo.

Em decorrência do movimento pela liberalização e globalização financeira que

tomou corpo a partir dos anos 80, a economia mundial experimentou crescente

integração dos mercados financeiros, ao mesmo tempo que assistiu à criação de novos

produtos, que vieram a fortalecer as inter-relações diretas entre as diversas taxas de juros

praticadas no mercado. Nesse quesito, figuram as novas formas de concessão e de

captação de recursos, a exemplo dos certificados de depósito e  dos commercial papers.

Como resultado, as medidas tomadas pelos bancos centrais, relativas às taxas de juros do

mercado monetário, passaram  a  afetar  as  condições  aplicadas  aos  agentes  não-

financeiros  mais  diretamente.  A velocidade de ajustamento à nova ordem, contudo,

varia bastante entre os países, em função do grau e da rapidez com que o processo é

assimilado pela economia particular.

O tamanho e a saúde financeira das instituições de crédito, por sua vez, têm

íntima relação com a capacidade das mesmas de suportar variações nas reservas, em

conseqüência de uma ação de política monetária. Quanto maior o patrimônio e mais

saudável a posição financeira de uma entidade bancária, menor a sua vulnerabilidade a
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uma eventual oscilação na liquidez do mercado interbancário, por dispor de facilidade

aumentada no acesso às formas alternativas de obtenção de recursos, como o

financiamento interno ou a venda de ativos outros, que não padeçam de exigibilidades do

governo. Em suma, sua dependência em relação ao mercado de reservas bancárias torna-

se menor. O raciocínio é aplicável igualmente para os agentes não-financeiros: empresas

de grande porte, de sólida situação patrimonial, certamente terão à disposição meios

alternativos de angariar fundos e de investir recursos, diversos dos produtos bancários

vinculados às reservas, como securitização da dívida, subscrição de novas participações,

inclusive emissões de títulos no exterior, que limitem sua exposição às variações na taxa

de juros básica da economia. Nos dois casos, a transmissão de política monetária seria

enfraquecida.

Outro elemento estrutural que contribui para a distinção, entre os países, da

propagação do choque de política monetária através do sistema financeiro, está

relacionado à maneira como se organiza a partição do mercado. Maior concentração no

setor bancário, por exemplo, ao reduzir a competitividade entre as instituições,

oligopolizando o mercado de concessão de crédito financeiro, tende a limitar a

velocidade com que os impulsos monetários são repassados aos tomadores finais. Por

outro lado, em um país caracterizado pela presença de pequenas e numerosas instituições

mais homogêneas entre si, o que favorece a instituição da saudável competitividade de

mercado, o poder de atuação da autoridade monetária seria provavelmente maior.

A facilidade de acesso ao capital externo constitui um item adicional na

determinação da capacidade de influência da política monetária. O grau de abertura de

uma economia, aliado ao tamanho e ao nível de desenvolvimento do seu sistema

financeiro, são fatores que condicionam a acessibilidade das instituições financeiras, bem

como das empresas, ao mercado internacional de capitais. A oferta de fontes alternativas

de recursos, externas ao país, por reduzir a dependência dos bancos e das empresas

nacionais ao mercado de reservas bancárias interno, torna as taxas praticadas em

operações de crédito, sem mencionar sua própria disponibilidade, menos vulneráveis às

deliberações de política monetária, limitando a eficácia de sua atuação.

2.2 - Práticas de indexação de crédito

Práticas bancárias relacionadas ao estabelecimento do custo de crédito também

configuram importantes determinantes dos verdadeiros efeitos das taxas de juros. As
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pesquisas têm revelado que elas diferem substancialmente entre as nações. Um estudo

conduzido por BIS (1995), englobando os países do OCDE, mostra que, mesmo quando

a comparação é limitada àqueles que integram a União Européia, as diferenças são

marcantes. No Reino-Unido, por exemplo, a quase totalidade do crédito financeiro aos

agentes privados, na forma de financiamento habitacional, é conferida a taxas de juros

flutuantes, sendo seu volume financeiro especialmente elevado, quando comparado aos

demais países, enquanto que, em um outro extremo, situa-se o caso da França, onde o

grosso dessas operações de crédito é contratada a taxas de juros fixas. Assim, quando da

ocorrência da variação nas taxas de juros da economia, os agentes endividados a priori

não seriam afetados no último país, acontecendo o contrário no primeiro, em virtude do

fluxo variável no pagamento de prestações. O estudo revela, também, não ter sido

detectada qualquer tendência distintiva quanto à convergência dessas práticas creditícias,

com base em comparação feita em dois pontos isolados no tempo – 1983 e 1993.

Uma indexação maior das taxas de juros do crédito bancário à taxa de juros

básica do banco central, sem dúvida torna mais veloz e eficaz a transmissão de política

monetária. Mas mesmo que a flexibilidade nas taxas de juros seja menor, significando,

portanto, transmissão menos intensa dos impulsos monetários, é possível, ainda, que

ocorram ajustes que levem à pressão sobre o nível da atividade econômica. Basta lembrar

que, afora o acima mencionado efeito via custo do empréstimo, existe a questão do seu

nível de oferta, como fora retratado no capítulo anterior para o canal de crédito de

transmissão monetária. Supondo que haja total rigidez nas taxas de juros praticadas pelos

bancos no mercado de crédito financeiro, haveria, neste caso, em seguida a um aumento

na taxa de juros do mercado monetário uma contração na margem bancária – definida

como o diferencial entre as taxas na ponta do empréstimo e na de captação, que pode

influenciar na decisão das instituições financeiras quanto à concessão de crédito, para

uma retração no volume ofertado. O resultado prático seria pressão pela queda no nível

da atividade econômica, da mesma forma que no caso de as taxas de juros serem

ajustáveis. Portanto, a falta de vinculação objetiva nas taxas de juros do mercado

monetário e do crédito não necessariamente conduz à menor eficácia da política

monetária. É preciso ponderar sobre o peso da variação da margem bancária na decisão

dos agentes financeiros em realizar ou não novas operações de crédito.

Há que se considerar, além disso, que em muitos países existem créditos

subsidiados e distribuídos pelo governo a taxas de juros abaixo das de mercado, mesmo
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apesar do crescente movimento pela liberalização financeira. As taxas desses

empréstimos preferenciais são geralmente reguladas e sua sensibilidade às taxas de juros

praticadas no mercado é baixa, o que, obviamente, enfraquece a transmissão de política

monetária. O teor de abrangência e de importância para o respectivo mercado de crédito

é muito díspar entre os países, podendo, mesmo, ser bastante significativo. Coudert

(1996) cita os exemplos da França e da Alemanha encontrados em BIS (1994). A parcela

dos empréstimos a taxas preferenciais na França, destinados a facilitar o financiamento

habitacional, representava mais da metade (57%) do total das operações de crédito em

1986. O valor fora reduzido drasticamente com a liberalização financeira, mas ainda

chegava a 28%, em 1992. Na Alemanha, a concessão de subsídios cresceu muito após a

reunificação, como forma de promover a consolidação do processo. Aproximadamente

metade dos empréstimos à Alemanha Oriental fora beneficiado por taxas grosso modo 2

pontos abaixo das de mercado, entre 1991 e 1993. Isto não é nada desprezível,

considerando-se que entre um quarto e um terço do total do crédito ao setor privado

passou a se destinar ao novo tomador.

2.3 - Efeito substituição e restrição à liquidez

A atuação do efeito substituição sobre o nível da atividade econômica real já foi

mencionada no capítulo anterior: havendo uma queda nos juros, os consumidores ficam

propensos a substituir o consumo futuro pelo presente, recorrendo ao endividamento,

dado que o valor presente do gasto futuro torna-se superior ao atual. A magnitude do

efeito, entretanto, está relacionada à capacidade dos agentes de tomar financiamento.

Além disso, para que o mecanismo possa operar plenamente, os consumidores têm que

ser capazes de arbitrar livremente entre o consumo presente e o futuro. Tem-se, aqui,

portanto, um problema do agente com restrição de liquidez. Limites quanto ao grau de

endividamento e ao parcelamento da amortização dependem não só de práticas bancárias

e de regulamentação, que variam de país a país, como também da existência da

preferência individual dos agentes na realização de seus gastos. A ação de política

monetária que opera por meio das taxas de juros terá influência maior quanto mais

inelástica for a demanda por crédito bancário. Será, ao contrário, menos eficiente quanto

mais restrito for o acesso ao crédito, uma vez que o efeito substituição fica menos livre

para se manifestar.
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Jappelli e Pagano (1994) apresentam, como indicativo prático que ilustra essa

visão, a parcela mínima de entrada exigida dos indivíduos que procuram empréstimos

para financiar um imóvel residencial nos países da União Européia. A quantia exigida é

maior na Itália, Áustria e Portugal, com cerca de 40% do valor total do bem, quando

comparada à França, Alemanha (ambas com 20%) e Reino Unido (13%), no período

1981-1987. O acesso ao mercado de crédito imobiliário encontraria maior facilidade nos

países escandinavos, dado que na Finlândia e na Dinamarca, respectivamente 85% e 96%

do valor total do bem é financiável. Quanto maior o percentual exigido para a entrada,

menor o grau de endividamento das famílias e, portanto, menos intenso o impacto de

uma variação nas taxas de juros. Com base nesse raciocínio, a transmissão de política

monetária tenderia a ser mais forte nos dois últimos países, ao passo que na Itália, na

Áustria e em Portugal, seria mais fraca. Mas esta é apenas uma ponderação superficial,

que não questiona a forma como são pactuadas as taxas de juros das prestações, se fixas

ou flexíveis. De qualquer maneira, serve para ilustrar que restrições de acesso ao crédito,

de tipos específicos de agentes, como famílias e pequenas empresas, sem fontes

alternativas de financiamento que não sejam empréstimos bancários, podem influir na

determinação do efeito real de transmissão de política monetária.

2.4 - Estrutura de ativos e passivos

A importância da composição do balanço de ativos e passivos dos agentes

econômicos na transmissão de política monetária também foi abordada no capítulo um.

Na oportunidade observou-se que a ela são atribuídas a atuação dos efeitos renda e

riqueza sobre empresas e indivíduos e, conseqüentemente, a própria eficácia da política

monetária. Uma variação nas taxas de juros afeta diretamente o fluxo líquido do

pagamento e recebimento de juros e, por outro lado, modifica o valor dos títulos e ações

que compõem a carteira de ativos e passivos dos agentes econômicos, gerando oscilação

não só em sua renda, propriamente dita, como também na sua riqueza aparente. A

magnitude desse efeito irá variar de país a país conforme seja a composição dos estoques

de ativos e passivos dos seus agentes: diferentes categorias de indivíduos institucionais

são credoras e devedoras em graus variados, com ativos como depósitos bancários,

títulos, ações ou participações mantidos em proporções variáveis e dívidas tomadas a

prazos mais ou menos longos, em forma de crédito bancário ou emissão de títulos.
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Quanto mais as famílias e as empresas encontrarem-se credoras no mercado de

títulos públicos, por exemplo, menos eficiente será a política monetária, já que um

aumento nos juros ocasionará uma percepção de majoração na renda por esses agentes,

em contrapartida ao detrimento da dívida pública, em um movimento reverso ao da

contenção do nível de atividade econômica supostamente pretendida pela política

monetária restritiva. Barran, Coudert e Mojon (1996) conjecturam ser este,

provavelmente, o caso da Itália, onde existe muita dívida pública de baixa maturidade,

em poder, principalmente, dos agentes não-financeiros.

Por outro lado, uma elevação nas taxas de juros provoca uma queda no valor dos

ativos, como títulos e ações. Se as famílias concentram a maior parte de suas aplicações

em investimentos desse tipo, como acontece nos países Anglo-Saxônicos europeus, elas

ver-se-ão diante de incentivos para pouparem mais, a fim de reconstituírem seu

patrimônio. Ocorre, portanto, neste caso, pressão restritiva sobre o consumo, contrária à

de aquecimento, do efeito renda precedente. Influência do balanço de ativos e passivos

igualmente se verifica para as empresas, que costumam captar recursos sob a contra-

garantia de colaterais na forma de ativos reais. Em um eventual aumento nos juros, o

valor desses ativos cairá, diminuindo a capacidade das empresas de tomarem novos

financiamentos.

2.5 - Estrutura legal

Como se vê, as diferenças existentes na maneira como se estrutura e organiza o

sistema econômico-financeiro dos países constituem importantes fatores de distinção na

efetividade da política monetária. Contudo, há que se lembrar que toda prática

econômico-financeira de um país é cunhada, via de regra, pelas normas legislativas

específicas daquela economia. As regras e as exigências quanto às garantias contratuais,

os termos e as condições estipulados na realização de uma operação de concessão de

financiamento, todos refletem não somente as práticas inerentes à instituição cessionária

e aos hábitos oriundos da cultura do povo, mas também, e principalmente, aos preceitos

dos normativos legais.

Cechetti (1999), em um estudo comparativo relacionando, de um lado, as

possíveis fontes de origem, a nível teórico, de diferenças na transmissão de choques

monetários, e, do outro, as distinções verificadas em avaliação empírica de efeitos reais

de transmissão, para um grupo de países da União Européia, identifica serem os
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emaranhados legais o provável entrave maior a uma coordenação mais ampla de práticas

bancárias de crédito, que destoam muito entre os países analisados.

2.6 - Evidência empírica

Além do trabalho de Cechetti (1999), podemos encontrar, em diversas outras

obras, evidência empírica da variabilidade, dentre um grupo de países, na rigidez das

taxas de juros do crédito bancário. Os estudos revelam, genericamente, que, no longo

prazo, uma mudança na taxa de juros do mercado monetário é repassada, integralmente,

às taxas de juros bancárias, na maioria dos países, embora a velocidade de ajustamento

difira substancialmente, significando que os efeitos reais da transmissão monetária, no

longo prazo, tendem a ser neutros. Cottarelli e Kourelis (1994), por exemplo, ao

investigarem a velocidade de ajustamento das taxas de juros do crédito bancário em trinta

e um países industriais e em desenvolvimento, verificaram que o efeito de uma

modificação na taxa de juros do banco central é realizado, por completo, dentro de três

meses, nos casos mais ligeiros, enquanto em alguns outros, mesmo no longo prazo, o

repasse integral não se verificava. Nos países que compõem a União Européia, em

virtude dos compromissos mutuamente assumidos para a viabilização do euro, relativos

ao cumprimento da convergência fiscal e das metas macroeconômicas preestabelecidas,

seria de se esperar uma volatilidade menor entre as velocidades de ajustamento das taxas

de juros dos empréstimos bancários. Contudo, isso não ocorre exatamente dessa forma,

de acordo com as revelações do estudo. A distinção diagnosticada para o conjunto maior

de países é mantida, com o Reino Unido e a Holanda figurando entre os que apresentam

repasse total da taxa de juros básica em apenas três meses; Alemanha e Itália, na faixa

intermediária, com sensibilidade entre 40 e 67%, após os mesmos três meses; e

Dinamarca e Finlândia apresentando as taxas de juros bancárias mais inertes, com 38% e

27%, respectivamente, de alteração decorrente de mudanças na taxa de juros básica, após

decorridos seis meses e, no longo prazo, respondendo somente com cerca de 70%.

Portanto, para efeito de transmissão de política monetária, esses últimos países teriam

sensibilidade menor.

2.7 - Efeitos da unificação monetária

Com a instituição de uma união monetária, é de se esperar que as fontes de

divergência entre os países, na transmissão de política monetária, sofram consideráveis
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modificações. Algumas delas devem deixar de influenciar, outras a convergirem entre si,

tornando-se semelhantes e, muito provavelmente, existirão aquelas que variarão pouco,

ou mesmo nada. No primeiro caso, estaria o canal via taxa cambial. Como foi visto no

capítulo anterior, um choque restritivo nas taxas de juros geralmente é acompanhado de

uma apreciação no valor da moeda nacional, que afeta preços e atividade real, reforçando

a efetividade da política monetária. Mas a funcionalidade do canal está relacionada à

flexibilidade do regime cambial adotado, que desapareceria, de  imediato, com a

unificação monetária.

A entrada em vigor do regime monetário único pressupõe, ainda, a eliminação de

barreiras à maior integração do sistema econômico-financeiro dentre os países

participantes, aspecto que, aliado à maior competitividade que passaria a prevalecer no

setor, faz imaginar que, no decorrer do tempo, ocorra maior convergência nas condições

presentes na região quanto aos determinantes do mecanismo de transmissão de impulsos

monetários. O acesso ao crédito, por exemplo, seria mais harmonizado, assim como as

formas e as condições para sua concessão. O esperado movimento pelas fusões e

associações entre as instituições financeiras nacionais, visando à otimização de recursos e

ao aumento da área de atuação, bem como aquisição de importantes conhecimentos

estratégicos sobre os mercados transnacionais, seria mais um catalisador da

uniformização maior nas práticas bancárias.

Entretanto, a harmonização requer tempo. No caso particular das práticas de

indexação de crédito, Coudert (1996) observa que o período demandado pode mesmo ser

longo, uma vez que elas estão relacionadas a preferências culturais, que se originam da

consciência coletiva das pessoas e depende da história da inflação de cada país em

particular. Essa percepção coletiva do risco modifica-se apenas gradativamente.

Em análise voltada à União Monetária Européia, Cechetti (1999), por sua vez,

sentencia que, somente se fossem tomadas medidas que buscassem uma uniformização

maior na estrutura legal dos países, haveria esperança de se ver minimizada a volatilidade

esperada nos efeitos provocados por um choque monetário. Mas isso significa, mais do

que destituir doutrinas culturais enraizadas em cada povo, reverter os preceitos de rígidos

códigos civil, comercial e tributário de cada país. O autor especula que, pela dificuldade

envolvida, a uniformização completa do mecanismo de transmissão de política

monetária, entre os países, talvez seja uma realidade  distante. Não havendo

harmonização na estrutura legal, restaria à autoridade monetária central procurar
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conduzir uma política monetária que, levando em consideração as características

inerentes a cada economia, minimizasse as diferenças nas reações de cada uma delas.

2.8 - Conclusão

O mecanismo de transmissão de política monetária, que se constitui no

instrumento condicionador do efeito final de uma inovação monetária, é representado por

uma série de processos dinâmicos, sensível, portanto, ao estado corrente da economia.

Sendo assim, tudo que diz respeito à estrutura organizacional do sistema financeiro, bem

como as práticas econômicas associadas ao aspecto cultural e hábitos institucionais da

nação passam a refletir na determinação do seu modo de atuação. Dado que tais

elementos são intrínsecos à cada economia particular, ocorrem divergências na

transmissão de impulsos monetários entre os países. Observe-se, ainda, que a

organização estrutural do sistema financeiro de uma economia é calcada,

fundamentalmente, em sua estrutura legislativa. Portanto, a harmonização dos impactos

monetários entre diferentes países requer, sobretudo, uma identidade próxima no aspecto

legal além de uma integração econômico-financeira maior, cujo ápice se encontra na

instituição da unificação monetária,.
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3 - Análise empírica comparativa entre Brasil e Argentina

Nos capítulos precedentes, foram vistos, preliminarmente, os principais canais

pelos quais opera a transmissão de política monetária. Além disso, dado o contexto

macroeconômico de estabilização econômica que envolve os dois países objeto de

análise do presente estudo, procurou-se delinear, de forma breve, as diferenças nos

comportamentos desses mecanismos de transmissão em uma economia em regime de

transição. Um processo inflacionário crônico e desenfreado inibe o funcionamento pleno

de tais mecanismos, enfraquecendo os efeitos da política monetária com o objetivo de

imprimir rumo ativo à economia. As intervenções do banco central, com isso, passam a

ser basicamente passivas, resumidas à tentativa de neutralização dos impactos oriundos

de choques adversos. Com a estabilização tomando curso, os canais de propagação de

impulsos monetários readquirem funcionalidade, devolvendo à autoridade monetária o

poder de atuação ativa sobre a economia.

Conhecidos os mecanismos que norteiam a propagação de impulsos monetários, o

passo seguinte foi investigar como as características pertinentes ao ambiente econômico

influenciam a transmissão monetária, discussão esta conduzida no capítulo dois. Práticas

financeiras corriqueiras de cada povo, normas legislativas que regem os variados tipos de

empréstimos concedidos e tomados a indivíduos e empresas (incluídos os financiamentos

habitacionais), estrutura e grau de desenvolvimento do sistema financeiro, bem como o

nível de abertura ao comércio exterior, dentre muitos outros fatores, são condicionantes

da efetividade da política monetária vista como um todo e que, em função da sua

variabilidade entre as nações, fazem com que um mesmo choque aplicado a economias

distintas produza efeitos diferenciados, segundo as características de cada uma.

A exposição delineada nesses dois primeiros capítulos teve o propósito de

mostrar o fundamento teórico do mecanismo que envolve a transmissão de um choque

monetário e, mais ainda, permitir que se avalie a influência dos fatores ambientais na

distinção dos efeitos reais produzidos. Este último aspecto é particularmente relevante

em casos de adoção de uma política monetária comum e coordenada para um grupo de

países ou regiões, típico em uma união monetária. O alcance pleno de êxito, no campo

econômico, desse tipo de instituto político, está condicionado à capacidade da política

monetária em produzir efeitos assemelhados em todo o território abarcado pela união.

Caso contrário, a instabilidade econômica seria inevitável, com possíveis reflexos até
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mesmo no campo social. Na incipiente União Monetária Européia, exemplos práticos

desse fenômeno são visíveis, como o da taxa de juros fixada pelo Banco Central

Europeu, que estaria em um nível correto, segundo a ótica alemã, mas que estaria

subdimensionada para a economia portuguesa, gerando maior dificuldade no controle da

inflação neste país.

Pela relevância da questão, seria pertinente, portanto, que, previamente à

discussão da formação de uma aliança monetária, os países envolvidos investigassem as

diferenças existentes entre suas economias, relativamente aos efeitos reais esperados de

um choque monetário comum. A comparação serviria para dar uma primeira noção das

dificuldades a transpor no caminho da concretização da união monetária e ajudaria na

determinação dos passos a seguir até a sua consecução8. Para tanto, podem ser utilizadas

técnicas econométricas, envolvendo simulação de funções de resposta-impulso, que

permitam extrair, de séries de dados, informações empíricas relevantes sobre os

prováveis efeitos reais de transmissão de choques monetários.

Tendo em vista a crescente onda de interesse, evocada principalmente na esfera

política, de repetir no MERCOSUL a experiência européia de integração monetária, seria

interessante que o tipo de avaliação empírica retratada no parágrafo anterior, muito

realizada para os países da Europa, anteriormente à efetivação da união monetária, fosse

replicada, envolvendo ao menos os dois principais países componentes do bloco

econômico sul-americano: Brasil e Argentina. O objetivo seria avaliar, em primeira mão,

as possíveis diferenças existentes entre esses países quanto à transmissão monetária, com

vistas a dar subsídio à aferição preliminar das dificuldades na implantação de uma

política monetária comum entre eles.

Além desta introdução, este capítulo contém, nesta ordem: 3.1) revisão da

literatura correlata; 3.2) determinação das variáveis; 3.3) seleção das séries de dados e

suas fontes; 3.4) avaliação da ordem de integração das séries; 3.5) opção pelo modelo

VAR; 3.6) identificação; 3.7) especificação; 3.8) procedimentos empíricos; e 3.9) análise

das funções de resposta-impulso.

                                                          
8 Seria esse o encaminhamento ideal, do ponto de vista teórico, mas que, na prática, nem sempre é seguido.
Por exemplo, interesses de ordem política, mais do que sócio-econômica, podem prevalecer.
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3.1 - Revisão da literatura correlata

A literatura é rica em investigações empíricas envolvendo o mecanismo de

transmissão de política monetária para um grupo de países ou regiões. Já na década de

80, na esteira do desenvolvimento, a partir de Sims (1980), da técnica econométrica de

auto-regressão vetorial – VAR, muito apropriada para o tipo de análise em questão,

numerosos estudos foram conduzidos, principalmente pelos bancos centrais dos estados

federativos dos EUA, com vistas a investigar o mecanismo de transmissão naquele país.

Nos anos 90, a maioria das obras passaram a focalizar os países do G-7 e aqueles que

formariam, mais tarde, a União Monetária Européia. Quanto à América Latina e, mais

precisamente, Brasil e Argentina, desconhece-se qualquer estudo empírico que vise

comparar os efeitos da política monetária entre países. Possivelmente, isto se deve à

ausência de séries de dados históricas uniformes para muitos deles, por causa de períodos

de instabilidade econômica por que passaram, sem mencionar a dificuldade em se

realizar uma boa análise econométrica na presença de fortes quebras estruturais e

pequeno volume de observações.

A tabela a seguir relaciona alguns dos principais trabalhos encontrados na

literatura, abordando investigação empírica comparativa, para um conjunto de regiões ou

países, dos efeitos reais de transmissão de política monetária sobre a atividade

econômica. A prática observada na maioria dos trabalhos é a recorrência à técnica VAR,

como instrumento de modelagem econométrica, com distinção essencialmente restrita ao

esquema adotado na identificação dos choques estruturais. A escolha das variáveis

econômicas investigadas é ditada pelo objeto específico do estudo particular, excluídas as

que medem o nível da atividade econômica e a taxa de juros representativa do

instrumento de atuação do banco central.
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Autores Países Variáveis

endógenas

Variáveis

analisadas

Séries de

dados

Especificação Esquema de

identificação

Ajuste

sazonal dos

dados

Resultados empíricos

Ramas-

wamy e

Sloek

(1997)

Todos da UE,

exceto Grécia,

Luxemburgo e

Irlanda

LPIB real,

LIPC, JMM e

E (taxa câmbio

nominal)

LPIB Trimestrais,

de 1972:1 a

1995:4,

exceto

alguns

países

Em nível. Faz-se

também análise

da robustez da

especificação,

utilizando

modeloVECM

Decomposição

recursiva de

Cholesky

Sim Dois grupos são identificados.

Em um deles, o produto atinge

queda máxima de 0,7 a 0,9

pontos percentuais em 11~12

trimestres. No outro, 0,4 a 0,6

pontos em 5~6 trimestres.

Gerlach

e Smets

(1995)

Do G-7 LPIB real,

LIPC,  JMM

LPIB real,

LIPC, JMM

Trimestrais,

de 1979:1 a

1993:4

Em diferença Combinação

de restrições

de curto e de

longo prazos

Sim O efeito de um choque

monetário sobre o PIB é algo

maior na Alemanha do que na

França ou Itália, ficando o Reino

Unido na posição intermediária.

As diferenças observadas, no

entanto, não são muito

expressivas.

Barran,

Coudert

e Mojon

(1996)

Nove países da

UE

LPIB, LIPC,

JMM, E,

índice de

preços de

exportação

mundial

PIB, IPC, E,

JMM, etc.

Trimestrais,

de 1976-1 a

1994-4,

exceto

alguns

países

Em nível Decomposição

recursiva de

Cholesky

Sim O efeito sobre o PIB é mais

duradouro na Alemanha (pico

em 10 trim.), algo menor no

Reino Unido (8 trim.), enquanto

que na França o pico ocorre em

apenas 6 trimestres.

Os resultados das pesquisas invariavelmente apontam a existência de

divergências, dentre os países enfocados, nos efeitos reais de um choque monetário sobre

a economia real. Embora as diferenças identificadas variem conforme o autor, que

poderiam ser explicadas pelo emprego de estratégias alternadas na estimação, em geral

os resultados encontrados são robustos, no sentido de apontarem para uma mesma

ordenação dos países, relativamente ao grau de transmissão. Curioso, porém, é observar

que a classificação encontrada nem sempre coincide com o critério de julgamento

rotulado de “percepção popular”9, em Ramaswamy e Sloek (1997). Isso retrata bem a

dificuldade em se realizar análise teórica neste campo e a conseqüente importância do

complemento por meio de estudos empíricos.

Para ilustrar o tipo de resultado alcançado em pesquisas comparativas de efeitos

reais de transmissão de política monetária nos países do bloco europeu, citemos o
                                                          
9 “Percepção popular”, no entender desses autores, seria a classificação baseada em um julgamento teórico
fundamentado na avaliação de características econômico-financeiras do país, como, por exemplo, hábito e
cultura do povo em poupar ou gastar, aspectos legislativos que determinem os tipos de contratos
financeiros, práticas na indexação de financiamentos, etc.
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trabalho conduzido pela dupla de autores previamente citados, por configurar um caso

bem típico. O seu estudo objetiva avaliar as diferenças nos efeitos reais da política

monetária na economia dos países da União Européia (UE), com vistas a analisar tanto as

dificuldades que podem advir da operação de uma política monetária unificada na zona

do euro quanto as reformas necessárias para que os efeitos de tal política tenham

distribuição mais uniforme entre os países abrangidos pelo regime. Os resultados da

estimação VAR, que faz uso da identificação de Cholesky, apontam a divisão dos países

da UE em dois amplos grupos, relativamente à transmissão da política monetária. Em um

grupo (Áustria, Bélgica, Finlândia, Alemanha, Holanda e Reino Unido), o produto cairia

0,7 a 0,9 pontos percentuais em 11-12 trimestres, após um choque monetário

contracionista. No outro grupo (Dinamarca, França, Itália, Portugal, Espanha e Suécia), a

queda seria de 0,4-0,6 pontos, em 5-6 trimestres. Eles observam, ainda, que nem todos os

países se classificam dentro do conceito de “percepção popular”. Esse seria o caso do

Reino Unido que, muito embora contrate grande parcela do financiamento habitacional –

item de peso no total das operações de crédito daquele país – a taxas de juros flutuantes,

sugerindo posicionamento no topo da lista dos países mais voláteis aos efeitos da

transmissão monetária, apresenta resultados empíricos em desacordo com a “percepção

popular”.

3.2 - Determinação das variáveis

Conforme mencionado em linhas anteriores, a proposta da presente análise

empírica é a de obter, à luz das séries de dados existentes, uma noção básica preliminar

do grau de distinção que permeia as transmissões monetárias no Brasil e na Argentina,

com vistas a fornecer suporte à apreciação das dificuldades esperadas na implantação de

uma política monetária unificada entre os dois países. Para isso, seria recomendável que

o modelo analisado contenha apenas as variáveis mínimas necessárias que permitam

visualizar, de modo genérico e simplificado, os efeitos reais da política monetária sobre a

atividade econômica dos países envolvidos.

O objetivo maior de uma política monetária é a garantia da estabilidade do poder

de compra da moeda nacional, que pode ser traduzida, de forma direta, em manutenção

do nível de preços praticado na economia e, indiretamente, em aumento no nível da
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atividade econômica do país10, promovidos, ambos, por intermédio do controle da

liquidez monetária na economia. Neste quesito, o principal instrumento de atuação de

que dispõe a autoridade monetária são as operações de mercado aberto, que lhe permitem

controlar as taxas de juros do mercado monetário11. Do exposto, conclui-se que o modelo

simples pretendido pode ser concebido pela escolha de apenas três variáveis, quais sejam,

o nível de atividade econômica, o nível de preços e a taxa de juros do mercado

monetário.

3.3 - Seleção das séries de dados e suas fontes

O nível da atividade econômica de um país costuma ser avaliado pelo seu Produto

Interno Bruto (PIB), que, tipicamente, costuma apresentar traços de sazonalidade, quando

observado em freqüência inferior à anual. Neste caso, o tratamento padrão para suavizar

seu comportamento e permitir a realização de inferências estatísticas relativas ao

conteúdo tendencial intrínseco presente, é dada pelas diversas técnicas de

dessazonalização. Esse tratamento, no entanto, como todo processo de transformação,

não apresenta somente aspectos positivos, sendo seu demérito principal a possibilidade

de ocasionar perda de conteúdo informacional. Exemplificando, casos recentes de

choques de origem externa ao país, como as crises do México e do Sudeste Asiático,

ocorreram justamente no último trimestre do ano, período tradicionalmente marcado pela

forte influência da sazonalidade. Aqui, um tratamento de dessazonalização pode não

somente remover da série os efeitos decorrentes da sazonalidade, como também

importantes informações relativas aos impactos dos choques. Nesse ponto, é preciso

ponderar a relevância do conteúdo informativo para o objeto específico da análise. No

nosso caso, a investigação empírica tenciona traçar o perfil das respostas dos níveis de

produção e de preços de um país a choques monetários, envolvendo somente uma

avaliação baseada na tendência das séries, e não nas flutuações sazonais em torno dessa

tendência. Além disso, o tamanho reduzido da amostra considerada (apenas cerca de 70

observações, em razão da ausência de dados para algumas das séries) deixa poucos graus

de liberdade para tratar mais apropriadamente a questão12. Em vista dos fatores
                                                          
10 O aumento no nível da atividade econômica do país permitiria sustentação, ou mesmo melhora, no nível
de emprego e na remuneração média dos trabalhadores, com reflexos positivos em seu poder de compra.
11 São as taxas de juros de operações de financiamento de curtíssimo prazo, realizadas entre as instituições
financeiras, inclusive o banco central, com lastro em títulos públicos federais. No caso do Brasil, ela é
conhecida por taxa SELIC.
12 Por exemplo, inserindo variáveis dummy sazonais, o que, no entanto, reduziria ainda mais os graus de
liberdade.



3
4

mencionados, optou-se, aqui, por utilizar dados dessazonalizados para o PIB. No caso do

Brasil, a série empregada foi a GAMMA4_PIBEAS4, do IPEADATA, o arquivo de

séries de dados estatísticos para o Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –

IPEA. Representa a variante destituída do efeito sazonal, pela aplicação da metodologia

X12 ARIMA, da série do PIB real trimestral, a preços constantes, computada pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sendo apresentada como número-

índice, com base 100 em 1990. Já a série do PIB real argentino foi obtida junto ao

Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos – MEyOSP, da Secretaria de

Política Econômica da Argentina. Ela consta de dados sem ajuste sazonal, avaliados em

valores de 1986. Para efetuar sua dessazonalização, aplicou-se a metodologia X-1113.

Relativamente aos níveis de preços, foi utilizada, para ambos os países, a série

64...ZF... da International Financial Statistics – IFS, do Fundo Monetário Internacional,

que trata do índice de preços ao consumidor (IPC), reportada em números-índices, com

base 100 em 1995. Da mesma IFS, obteve-se a taxa de juros do mercado monetário

(JMM), série 60B..ZF..., reportada em valores anualizados.

A periodicidade de dados adotada foi a trimestral, escolhida em razão de garantir

um bom mapeamento das alterações sofridas pelas séries ao longo do tempo, por

existirem todas as séries necessárias nesta freqüência, e por permitir uma quantidade de

observações razoável, dentro do período coberto, que vai de 1980:2 a 1998:3, em um

total de 74 observações.

3.4 - Avaliação da ordem de integração das séries

Obtidas as séries, passou-se à análise de seus comportamentos. Diante da forte

dispersão verificada ao longo do período considerado, todas foram tratadas em

logaritmos, no intuito de suavizar seus comportamentos, preservado o conteúdo

informativo. A observação dos gráficos das três séries em respectivas transformadas log

(gráfico 1) – LPIB, LIPC e LJMM – revela que os dois países, objetos da nossa análise,

apresentam comportamentos assemelhados: i) LPIBs com tendência de crescimento ao

longo do tempo, em associação a um comportamento cíclico; ii) LIPCs em acentuado

crescimento contínuo até a implantação do último plano de estabilização econômica em

cada respectivo país, quando passam a manter certa estabilidade; iii) LJMMs

caracterizadas pela presença de elevada volatilidade em momentos marcantes do tempo,
                                                          
13 Utilizou-se, aqui, o pacote econométrico Eviews 3.1.



3
5

ocasiões de ocorrência de choques externos adversos ou da implantação de algum plano

de estabilização econômica, muito embora uma avaliação feita no horizonte amostral por

inteiro não revele qualquer tendência distintiva. Na tentativa de suavizar um pouco mais

esta última série, e considerando também ser ela uma média aritmética mensal, no

trimestre, em valores anualizados, observou-se que fazia mais sentido avaliar sua

variação em igual período ao de referência, optando-se por transformar sua unidade de

medida de anual em mensal.

Os fatos percebidos no parágrafo anterior permitem conjecturar que, para as

séries do LPIB e do LIPC, há indícios da possível presença de raiz unitária e que, no caso

da LJMM, o impacto dos fortes choques mencionados poderá enviesar os resultados dos

testes conduzidos na avaliação da condição de sua estacionariedade, para a não rejeição

da hipótese nula de raiz unitária. A observação adicional dos gráficos da primeira e

segunda diferenças (gráficos 2 e 3) dão indícios da aparente estacionariedade das séries

do LPIB e da LJMM, em primeira diferenciação, e do LIPC, em segunda.

A investigação formal das propriedades de integração das séries foi conduzida

aplicando-se, primeiramente, os testes convencionais de Dickey-Fuller aumentado (ADF)

e de Phillips-Perron (PP). Secundariamente, considerada a possibilidade de os resultados

dos testes anteriores estarem enviesados para a não rejeição da hipótese nula de raiz

unitária, em razão da ocorrência de quebras estruturais no período analisado, foi

realizado, adicionalmente, o teste de raiz unitária na presença de ruptura estrutural, com

detecção endógena do ponto de quebra, retratada em Perron (1997).

O teste ADF foi conduzido partindo-se de um número de defasagens igual a oito.

O critério de escolha da defasagem ótima foi a significância do coeficiente da ordem

testada. Nos testes ADF e PP, para tornar o teste genérico e evitar quaisquer conjecturas

prematuras sobre o tipo de especificação mais apropriada para a variável investigada,

seguiu-se a recomendação padrão dos manuais, incluindo-se inicialmente no processo

auto-regressivo testado uma constante e uma tendência linear, posteriormente apenas a

constante e, por último, excluindo ambas. Os resultados dos dois tipos de teste

convergem, em sua maioria, conforme se observa na tabela 1, dando indícios de que as

séries de LPIB, LIPC e LJMM sejam I(1), I(2), I(1), nesta ordem, para ambos os países,

aos níveis de significância de 5%. A única exceção registrada foi o LIPC da Argentina,

para o qual ADF aponta I(2) e PP, I(1). O diagnóstico visual dos gráficos de suas

primeira e segunda diferenças (gráficos 2 e 3), contudo, dão suporte para conjecturá-lo
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como I(2). O teste de Perron na presença de quebra estrutural, resumido na mesma

tabela, corrobora as indicações anteriores. Ressalte-se, aqui, uma característica deste

teste. Ele foi concebido para otimizar a escolha endógena do ponto de quebra para a não

rejeição da hipótese nula de raiz unitária. A redução da potência do teste seria para

garantir a confiabilidade do resultado, caso ela aponte rejeição da hipótese nula. Tal

característica permite que o teste gere, por vezes, resultados aparentemente pouco

plausíveis, como os aqui observáveis nos casos do LPIB e da LJMM argentinos, para os

quais os indicativos de serem pelo menos I(2) devem ser desconsiderados.

3.5 - A opção pelo modelo VAR

Como foi visto no primeiro capítulo, a determinação da importância relativa dos

diferentes canais de transmissão de política monetária constitui uma questão ainda em

aberto. A dificuldade em precisar o caminho exato trilhado pelo impulso monetário,

desde quando é aplicado à economia até o instante em que faz sentir seus efeitos sobre os

agregados reais, tais como níveis da produção e de preços, põe em cheque o outrora

largamente empregado modelo estrutural de larga escala na realização de investigações

empíricas na área, por demandar um embasamento teórico correto, de antemão, que

sustente a especificação escolhida.

Para contornar o problema, estudos recentes que tenham investigado questões

relativas à transmissão de política monetária têm recorrido, em sua maioria, ao emprego

da metodologia da auto-regressão vetorial (VAR), como modelo de avaliação empírica

do mecanismo de seu funcionamento. Modelos VAR são amplamente empregados em

análises empíricas de questões relacionadas à política monetária por apresentarem a

faculdade de não demandarem uma completa especificação da estrutura da economia. A

abordagem VAR, muito embora possa ter uma natureza de “caixa preta”, conforme

rotulam Bernanke e Gertler (1995), por não envolver interpretação econômica dos

relacionamentos entre as variáveis nela descritas, revela-se particularmente útil quando o

objetivo primário da investigação empírica é o de derivar unicamente as

interdependências estatísticas dinâmicas entre um conjunto de variáveis e suas inovações

– como no presente caso, entre choques monetários e seus efeitos sobre os níveis do

produto e de preços, sem que se estabeleça ou deseje estabelecer a importância relativa

dos diferentes canais do mecanismo de transmissão. A baixa exigência, em termos de

detalhamento das relações teóricas entre as variáveis, torna a abordagem VAR um
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arcabouço apropriado para comparações entre países, uma vez que as mesmas equações,

na forma reduzida, podem ser aplicadas a diferentes países na estimação da resposta do

produto a choques monetários, sem a necessidade de preocupar-se com as especificações

da economia de cada país. Conclui-se, portanto, que, para os propósitos do presente

trabalho empírico, a abordagem VAR revela-se a escolha mais apropriada.

Um ponto crítico no emprego da metodologia VAR consiste na determinação

adequada do esquema de identificação dos choques estruturais. Ações de política da

autoridade monetária que sejam respostas endógenas aos acontecimentos correntes na

economia – funções de reação – devem ser separadas de ações de política

verdadeiramente exógenas. Somente quando estas últimas forem corretamente

identificadas, a análise dinâmica do sistema VAR pode prover informação útil sobre o

mecanismo de transmissão monetária. Essa questão será analisada em detalhes a seguir.

3.6 - Identificação

Já foi mencionado, na subseção anterior, de forma sucinta, que uma questão

fundamental que se apresenta no emprego da técnica da auto-regressão vetorial na

avaliação empírica do mecanismo de transmissão de política monetária é a identificação

apropriada dos choques monetários exógenos. Uma ação de política monetária pode

decorrer, de um lado, de uma reação endógena da autoridade monetária às variações

contemporâneas nas variáveis econômicas que compõem sua função de reação. Por

exemplo, em havendo uma fuga exagerada de capitais do país, é natural que se procure

neutralizar tal movimento elevando-se, temporariamente, os juros internos, via política

monetária restritiva. Por outro lado, a execução da política monetária pode também ter

caráter estritamente exógeno, refletido em uma ação de política independente, onde se

busca impor novos rumos à economia, como no caso em que o governo, na tentativa de

promover crescimento econômico do país, atenua sua política monetária

deliberadamente. Na avaliação empírica dos efeitos reais de transmissão de política

monetária, apenas este último tipo de choque monetário constitui objeto de interesse, por

contemplar uma atitude ativa da autoridade monetária, em contraposição à sua

passividade no primeiro caso. Diagnosticado o tipo de ação de política monetária que é

relevante para o estudo, o próximo passo é determinar a técnica que permita separar

corretamente, dentre as ações tomadas pela autoridade monetária, aquelas que tenham



3
8

natureza estritamente exógena, daquelas que decorram simplesmente de reações

endógenas do banco central aos acontecimentos correntes na economia.

A literatura aborda o tema em duas vertentes. Alguns autores buscam identificar

os choques de política monetária através da análise de dados históricos para detectar os

momentos exatos em que houve alterações significativas propositais na condução da

política monetária. É o caso, por exemplo, do trabalho de Romer e Romer (1989), que

recorreu às minutas dos encontros do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) para

precisar as datas em que a condução da política monetária norte-americana tornara-se

claramente restritiva. A abordagem histórica, como comumente é referida, apesar de

bastante interessante, apresenta o inconveniente de as medidas dos choques serem apenas

qualitativas, não refletindo sua intensidade relativa. Além disso, somente poucos

episódios de alterações significativas na condução da política monetária são detectáveis

através do emprego desta metodologia.

Uma outra forma de identificar os choques monetários, adotada pela maioria dos

autores14 e também no presente trabalho, consiste em derivá-los do próprio sistema VAR,

através da imposição de restrições apropriadas. A seguir, a descrição de todo o processo.

Assume-se que a economia seja descrita por um sistema dinâmico estocástico

linear. O modelo estrutural teria a seguinte representação:

(1)     Yt = B0Yt + B1Yt-1 + ... + BpYt-p + εt           (forma estrutural do VAR)

onde Yt é um vetor n x 1 de variáveis econômicas de interesse no instante t; Bi, i=0,...,p,

as  matrizes  n x n de coeficientes; e εt, um vetor n x 1 de choques primitivos estruturais

que se deseja identificar. Por hipótese, εt tem as seguintes características: i) média zero

(E(εt)=0); ii) ausência de autocorrelação serial (E[εtετ´] = 0, t≠τ); e iii) matriz de

variância-covariância na forma de uma identidade n x n (E[εtεt´] = In). Como se nota, esta

técnica considera que o comportamento no período t de cada uma das n variáveis do

vetor Yt, objeto da estimação, é explicado pela combinação dos efeitos de todas elas

naquele exato período e nos p períodos anteriores. Repare, ainda, que, em função das

variáveis endógenas integrarem o conjunto das variáveis explicativas, não é possível

estimar esse sistema da forma como é apresentado. Para contornar o problema, o modelo

é transformado em sua forma reduzida (equação 2), na qual as variáveis explicativas

                                                          
14 Ramaswamy e Sloek (1997), Gerlach e Smets (1995), Barran, Coudert e Mojon (1996), entre outros.
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estão dissociadas daquelas que vão ser estimadas e, portanto, passível de estimação via,

por exemplo, OLS, equação a equação.

(2)     Yt = A1Yt-1 + ... + ApYt-p + υt                 (forma reduzida do VAR)

Na equação acima, υt representa o vetor de inovações, que se assume não

correlacionado serialmente e com a matriz de variância-covariância Ω positiva, semi-

definida e simétrica. Observe-se que, diferentemente da forma estrutural (equação 1),

onde o termo de erro εt tinha interpretação econômica – a do vetor de choques

econômicos subjacentes, na forma reduzida (equação 2), o erro υt é uma simples

inovação, desprovido de significância econômica direta. Para obter o relacionamento

entre os dois termos de distúrbios, define-se a matriz de impactos contemporâneos

A(0)=[I-B0]-1. Com isso, tem-se, de (1) e (2), que Ai=A(0)Bi para i=1,...,p, e a relação

entre as inovações e os choques primitivos toma a forma:

(3)     υt = A(0)εt

O modelo estrutural original (1) e a sua forma reduzida (2) admitem

representação MA, da seguinte forma:

(4)     Yt = Φ(L)εt       onde     Φ(L) = [I-B(L)]-1

(5)     Yt = Θ(L)υt       onde     Θ(L) = [I-A(L)]-1

Substituindo-se (3) em (5), chega-se a uma forma alternativa para Φ(L), dada por

(6)     Φ(L) = [I-A(L)]-1A(0)

que  nada  mais  é  do  que  a  função de resposta-impulso  aos  choques  primitivos

estruturais (εt).

As relações (3) e (6) mostram que é possível derivar todos os elementos do

modelo estrutural, dos choques primitivos até a função de resposta-impulso, a partir da

estimação da forma reduzida (2), desde que se conheçam todos os n2 elementos da matriz

de impactos contemporâneos A(0).

De (3), lembrando que E[εtεt´] = In e que, da estimação da forma reduzida, é

obtida a matriz de variância-covariância das inovações E[υtυt´] = Ω, tem-se:

(7)     A(0)A(0)´ = Ω
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Aqui surge um problema: dada a simetria da matriz de var-covar Ω, a equação (7)

fornece somente n(n+1)/2 restrições não-lineares sobre os n2 elementos de A(0).

Portanto, n(n-1)/2 restrições adicionais são ainda necessárias para que o processo de

identificação de todos os coeficientes da forma estrutural, a partir dos componentes

estimados da forma reduzida, seja completo.

A literatura refere-se a diversas abordagens alternativas para o esquema de

identificação do VAR. A mais tradicional é a decomposição de Cholesky, onde se

assume que a matriz de impactos contemporâneos A(0) seja triangular inferior. Outra

alternativa consiste em atribuir restrições de longo prazo, baseadas em interpretações

teóricas a priori. Neste caso, as restrições recaem sobre os elementos da matriz B(1). Por

fim, pode-se, também, atribuir restrições de não contemporaneidade a algumas variáveis.

Considerando-se, ainda, que as citadas alternativas não são excludentes e, portanto,

podem ser interpostas umas às outras, conclui-se que há uma variedade extensa de

esquemas de identificação. A escolha irá depender, basicamente, dos objetivos

específicos de cada investigação.

No caso do presente trabalho, onde o interesse primário recai sobre a resposta dos

níveis do produto e de preços ao impulso monetário, é razoável supor que um choque na

taxa de juros não tenha efeitos imediatos sobre as citadas variáveis, devido à rigidez dos

preços nominais no horizonte de curto prazo. Esta alternativa pode ser adequadamente

representada pela identificação, via decomposição de Cholesky, ordenando as equações

de forma recursiva, a partir da variável “mais exógena” (afetada contemporaneamente

apenas pelo seu próprio choque estrutural) até a variável “mais endógena” (afetada

contemporaneamente por todos os choques).
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3.7 - Especificação

A recomendação usual na especificação das variáveis a serem incluídas em um

modelo VAR qualquer é a de que elas sejam estacionárias. Entretanto, a literatura que

aborda a análise empírica de questões voltadas para o mecanismo de transmissão de

política monetária cita três alternativas caso as endógenas não a sejam15. Em primeiro

lugar, pode-se simplesmente fazer a especificação em nível, embora isto acarrete, diante

da ausência de estacionariedade nos dados, perda de eficiência à estimação. Uma maneira

de contornar o problema seria diferenciar as séries, tornando-as estacionárias, de modo a

atender às exigências da recomendação. Esta alternativa devolve eficiência à estimação,

porém às custas do inconveniente de introduzir potencial perda de informações quanto

aos relacionamentos de longo prazo entre as séries. Uma terceira alternativa, que

pressupõe a existência de relações de cointegração entre as variáveis envolvidas, consiste

no emprego do modelo com correção de erro vetorial − VECM16. Esta especificação gera

estimação eficiente, sem prejuízo das informações relativas às relações de longo prazo

entre as variáveis. Contudo, como foi observado por Ramaswamy e Sloek (1997), nem

sempre ela garante os melhores resultados. Caso a verdadeira relação de cointegração

entre as variáveis não seja conhecida ex-ante, nem possa ser lhe dada uma interpretação

econômica apropriada e, além disso, essas relações não configurarem o objetivo principal

da análise, algo típico nos estudos voltados para os efeitos reais de transmissão, impor o

tratamento de cointegração pode levar a estimação tendenciosa e, portanto, enviesar as

funções de resposta-impulso derivadas do VAR. Os autores concluem sugerindo que, não

havendo suficiente fundamento teórico a priori que possa dar respaldo tanto às relações

de longo prazo quanto ao modo correto de interpretá-las, como no caso das variáveis

tratadas em seu estudo, mais razoável é não impor nenhuma restrição de correção de erro

ao modelo VAR. Seguindo raciocínio semelhante, muitos autores de estudos empíricos

envolvendo a análise dos efeitos reais da transmissão monetária têm optado por estimar o

VAR, irrestrito em nível. Cite-se, entre outros, Bernanke e Blinder (1992) e Christiano,

Eichenbaum e Evans (1994).

No presente estudo, entretanto, esta alternativa de especificar as variáveis em

nível esbarra em sérias dificuldades de ordem econométrica, devido à extrema dispersão

observada nos dados, causada pela instabilidade econômica e pela presença de muitos
                                                          
15 Ver, por exemplo, Ramaswamy e Sloek (1997).
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pontos de ruptura estrutural decorrentes dos impactos dos diversos planos de

estabilização econômica e choques adversos de origem externa. Quanto à opção pelo

modelo VECM, em se tratando dos países analisados, envolve uma outra consideração,

além das supramencionadas. Conforme observado no capítulo 1, nas economias em

desenvolvimento como a nossa, há criação de diversos mecanismos de proteção contra

vulnerabilidade à alta instabilidade econômica, a exemplo da indexação dos preços e

contratos firmados a taxas flutuantes e a curto termo. Nesse ambiente, é presumível que

as ações de política monetária causem efeito em um prazo não muito longo.

Interpretando sob outra ótica, as informações relativas às relações de longo prazo entre as

variáveis, quando prevaleceria a estabilidade estacionária, podem não ser,

necessariamente, de relevância para que sejam conhecidos os efeitos reais da transmissão

de política monetária dentro dos prazos que suscitam maior interesse, que, no caso de

uma economia instável como as dos países em análise, seriam o curto e o médio. Além

disso, deve-se notar que os testes de cointegração são válidos apenas assintoticamente.

Em amostras pequenas como a utilizada neste trabalho, os resultados do teste revelam-se

pouco robustos a especificações alternativas. Considerando que a presença de variáveis

dummy – que, muito provavelmente, terão que ser adicionadas ao modelo para contar

pelos diversos choques – devem mudar a distribuição assintótica dos testes, conclui-se

que a tentativa de testar a existência de relações de cointegração e estimá-las seria

assumir um significativo grau de incerteza. A imposição de relações de longo prazo

inexistentes ou mal estimadas poderia, assim, gerar viés maior do que a sua exclusão.

As ponderações acima levam à escolha da especificação envolvendo séries

diferenciadas e estacionárias. Com isso, garante-se uma estimação eficiente e, pelos

mesmos motivos citados para a questão do uso da cointegração, é de se supor que os

efeitos de uma possível perda de informações relativas aos relacionamentos de longo

prazo entre as variáveis sejam minimizadas, no presente caso. Os testes de raiz unitária

sugerem, como já foi visto, que as três séries de variáveis de interesse – LPIB, LIPC e

LJMM – sejam I(1), I(2) e I(1), nesta ordem. A aplicação, portanto, de primeira, segunda

e primeira diferenças, respectivamente, resulta em correspondentes estacionárias –

DLPIB, D2LIPC e DLJMM, que podem ser interpretadas como: DLPIB – taxa

                                                                                                                                                                              
16 VAR seria um caso particular do modelo VECM, em que não se impõe nenhuma restrição de
cointegração.
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aproximada de variação do PIB real; D2LIPC – variação da taxa aproximada de inflação;

e DLJMM – taxa aproximada de variação da taxa de juros do mercado monetário17.

3.8 - Procedimentos empíricos

O modelo VAR de partida conta com oito defasagens e inclui o termo de

intercepto. Foram determinantes na escolha da ordem máxima testada: i) a periodicidade

adotada nas séries, que é a trimestral; e ii) o tempo julgado suficiente para que se

observem os efeitos plenos de um choque imposto a uma das variáveis endógenas, em se

tratando de uma economia sob planos de estabilização, como a dos países sob

investigação. A presença de forte dispersão e pontos de ruptura estrutural nas séries,

conseqüências diretas dos muitos planos de estabilização adotados, além dos choques

externos que se acometeram sobre os países investigados, constituem obstáculos à

realização de uma econometria bem fundamentada. Tal questão foi contornada através da

inclusão, no modelo, de um conjunto de variáveis dummy18 que retratam os principais

eventos ocorridos. Com respeito ao período amostral utilizado em cada bloco de testes,

tomou-se o cuidado de mantê-lo fixo, em função da ordem maior de defasagens testada,

para permitir comparações de progresso entre os modelos. O processo seletivo da

especificação considerou: critérios de informação de Akaike (AIC), de Hannah-Quinn

(HQ) e de Schwarz (SC); testes-F para exclusão de variáveis; testes de comportamento

dos resíduos; teste de estabilidade dos parâmetros; e teste de coerência dos sinais. A

“congruência” do modelo requer resíduos “bem comportados” – homocedasticidade,

ausência de autocorrelação serial e de problemas de especificação, além da constância

paramétrica. A seguir, a descrição do processo de seleção do modelo final para cada país.

                                                          
17 DLX  =  D{LN[X(t)]}  =  LN[X(t)] - LN[X(t-1)]  =  LN[X(t) / X(t-1)]  =  LN{[X(t-1)+Dx] / X(t-1)}   =
=  LN{1 + [Dx / X(t-1)]}  =  LN(1 + dx)  ≅  dx,  p/ dx � 0, onde dx é a taxa de variação de X. Portanto,
DLX representa a taxa aproximada de variação de X. No caso de D2LIPC, como DLIPC seria a taxa
aproximada de crescimento dos preços (ou inflação), D[DLIPC] = DLIPC(t) – DLIPC(t-1) representa a
variação da taxa aproximada de inflação entre dois períodos consecutivos.
18 Em ambos os países, a seleção das variáveis dummy considerou os planos de estabilização adotados, os
períodos de forte aceleração da inflação, além dos choques de origem externa. A letra “i” designa dummy
tipo impulso, “s”, tipo degrau, e “t”, tendência, com os respectivos períodos de vigência indicados logo
após.
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3.8.1 - Argentina

Partindo-se do modelo de oito defasagens, que inclui, além do termo de

intercepto, as variáveis dummy previamente selecionadas, obtiveram-se os resultados

reportados na tabela-2A1. À primeira vista, os critérios de informação apontam para a

especificação com apenas uma ou duas defasagens (de agora em diante P).

O teste-F confirma todas as reduções testadas, exceto a hipótese nula de

coeficientes iguais a zero na passagem do modelo com P=2 para aquele com P=1,

indicando a escolha pelo primeiro como a mais apropriada.

Contudo, testes de comportamento dos resíduos apontam diversos problemas

nesta modelagem, revelando ser mais sensato limitar a escolha às especificações

envolvendo somente as ordens de defasagens que vão do oito ao três. Neste caso, tanto

AIC como HQ sugerem P=5. Dado que esta especificação apresenta somente problemas

mínimos nos resíduos, passa a ser a primeira escolha. Testes reconduzidos a partir do

modelo selecionado (tabela-2A2) corroboram a escolha anterior, com todos os critérios

de informação, exceto SC, convergindo nesse sentido. Além disso, a estimação,

utilizando integralmente a amostra disponível, revela ausência de problemas no

comportamento dos resíduos. Por este último critério, a especificação com apenas quatro

defasagens poderia também configurar uma escolha. O teste-F, porém, descarta-a da

condição de candidata.

Definida a ordem das defasagens incluídas no VAR, buscou-se uma modelagem

mais parcimoniosa, através da eliminação de variáveis exógenas pouco significativas. A

tabela-2A3 relaciona os coeficientes estimados para as nove dummies e a constante das

três equações do VAR de ordem cinco, com respectivos desvios-padrão, estatísticas-t e p-

values. Observa-se que o termo de intercepto é estatisticamente nulo em todos os casos.

O confronto dos modelos com e sem a sua inclusão (tabela-2A4) sugere opção pelo

último. As propriedades quanto ao bom comportamento dos resíduos são mantidas. O

exame dos resultados da estimação do modelo sem o termo constante (tabela-3A) revela

inexistência de qualquer outro coeficiente não-significativo, ao nível de significância de

5%, para todas as equações, concluindo-se pela escolha deste modelo como a versão

mais parcimoniosa permitida. Sua validação envolve ainda teste de constância

paramétrica e de sinais. Pelo gráfico-4A, que reporta os resultados dos testes de

estimação recursiva, observa-se que os coeficientes estimados evoluem dentro do
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intervalo de confiança do período anterior (a 95%) e que o teste de Chow com horizonte

de previsão decrescente (Breakpoint Chow) não rejeita a estabilidade do modelo.

Pela observação das funções de resposta-impulso derivadas por meio da

identificação de Cholesky (gráfico-6A), percebe-se também sinais de coerência dos

resultados obtidos. Diante de um choque monetário contracionista, representado aqui

pela elevação na taxa aproximada de crescimento nos juros, a variação do PIB (primeiro

gráfico na terceira coluna) responde com sinal negativo. No caso da inflação (segundo

gráfico na terceira coluna), no momento imediatamente posterior ao choque ocorre uma

elevação –  fenômeno conhecido na literatura como price-puzzle19, mas logo depois,

detecta-se tendência de queda. Ambos os resultados estão, portanto, coerentes com a

teoria econômica. A julgar pelos resultados extraídos dos testes, o modelo parece, enfim,

bem especificado e constante.

3.8.2 - Brasil

O processo seletivo do modelo VAR apropriado para o Brasil seguiu os passos

delineados para o caso da Argentina, com pouca variação. Para uma especificação de

partida de oito defasagens e exógenas compostas do termo de intercepto mais as

variáveis dummy previamente selecionadas, em um total também de nove, os resultados

são os reportados na tabela-2B1.

O critério de informação de Akaike aponta melhor escolha pelo modelo com seis

defasagens, enquanto HQ e SC sugerem, ambos, p=1. Esta última especificação, porém,

é descartada, juntamente com a opção de ordem dois, em razão de problemas nos

resíduos e da rejeição pelo teste-F. Dentre as alternativas restantes, de três ou mais

defasagens, HQ e SC passam a indicar, ambos, p=3. Diante da ausência de consenso

entre os diferentes critérios de informação considerados, é reconduzida a análise

comparativa, desta vez tendo como ponto de partida a especificação sugerida pelo AIC,

de p=6, cujos resultados encontram-se na tabela-2B2. AIC mantém a indicação anterior,

enquanto HQ e SC novamente sugerem escolha, em primeira mão, pela especificação

com o menor número de defasagens, resultado esse desconsiderado pelos mesmos

motivos delineados no diagnóstico anterior, válido também para o caso de duas

defasagens. No rol das opções restantes, a indicação dos dois critérios de informação –

                                                          
19 Price-puzzle é a tendência verificada em investigações empíricas de os preços subirem imediatamente
após um choque monetário contracionista (ver, por exemplo, Sims (1992)).
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HQ e SC – recai no modelo de ordem três, mantido AIC em p=6. Do resultado do   teste-

F, verifica-se não haver rejeição para nenhuma redução feita no modelo até a

especificação de ordem três e, relativamente ao comportamento dos resíduos das

estimações, todas apresentam isenção de problemas estatisticamente significativos.

Conseqüentemente, considerada a recomendação padrão em modelagens sempre pela

opção mais parcimoniosa possível, o modelo escolhido é o de ordem menor, de três

defasagens.

O passo seguinte envolveu a tentativa de compactação do modelo. A tabela-2B3

relaciona os coeficientes estimados e suas estatísticas para todas as variáveis exógenas

que integram o modelo VAR testado, de ordem três. Repete-se, aqui, o ocorrido com o

modelo da Argentina, em que todas as variáveis dummy selecionadas são significativas,

ao nível de 5%, em pelo menos uma das três equações componentes do sistema, com a

constante figurando como o único termo cujos coeficientes revelam-se estatisticamente

nulos em todas as estimações, sem exceções. Diferentemente do caso argentino, contudo,

a hipótese da exclusão do termo de intercepto é rejeitada pelos três critérios de

informação, pela verificação do comportamento dos resíduos e também pelo teste-F

(tabela-2B4). Diante da impossibilidade de eliminação de quaisquer das exógenas

inclusas, fica, assim, terminada a especificação preliminar do modelo VAR para o Brasil.

Passa-se à verificação da validade do modelo selecionado, através dos testes de

constância paramétrica e de sinais. Conforme visualizados no gráfico-4B, os resultados

da estimação recursiva mostram que, grosso modo, os coeficientes estimados evoluem

dentro do intervalo de confiança do período anterior (a 95%) e o teste de Breakpoint

Chow não rejeita a estabilidade do modelo testado. A análise das funções de      resposta-

impulso (gráfico-6B) mostra igualmente coerência dos sinais dos efeitos de uma política

monetária restritiva sobre a produção e preços (respectivamente, primeiro e segundo

gráficos da terceira coluna). Conclui-se, portanto, que, a julgar pelos resultados dos

testes, o modelo VAR selecionado para o Brasil parece satisfazer os preceitos de uma

especificação bem fundamentada.
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3.9 - Análise das funções de resposta-impulso

As funções de resposta-impulso obtidas a partir da identificação recursiva de

Cholesky podem ser visualizadas nos gráficos 6A e 6B. Na terceira coluna, encontram-se

as respostas das três variáveis endógenas a um choque monetário contracionista,

representado aqui por uma inovação positiva de um desvio-padrão nos juros20. As linhas

tracejadas correspondem às bandas de dois desvios-padrão, ou seja, intervalo de

confiança de 95%. A comparação dos resultados das análises mostra que: i) o efeito

máximo observado sobre a taxa de variação do PIB (variáveis DLPIB) ocorre um pouco

mais rápido e com intensidade superior na Argentina do que no Brasil – em cerca de dois

trimestres e queda de aproximados 0,77 pontos percentuais, contra três trimestres e 0,24

pontos; e ii) relativamente aos efeitos sobre a variação na taxa de inflação (variáveis

D2LIPC), ocorre o efeito do price-puzzle em ambos os países, em um primeiro momento,

cujo efeito máximo ocorre em cerca de dois trimestres, com intensidade de 3,7 pontos na

Argentina, contra apenas 1,2 no Brasil, e, em um segundo momento, a contração,

propriamente dita, de aproximadamente 1,2 pontos, em sete trimestres, na Argentina, e

de cerca de 0,5 pontos, em cinco trimestres, no Brasil. Esses últimos resultados, porém,

devem ser observados com certa cautela, pois o intervalo de confiança de 95%,

delimitado pelas bandas limites de dois desvios-padrão, não difere de zero em uma das

pontas, significando que, estatisticamente, os valores encontrados são nulos. O mesmo

raciocínio aplica-se para a queda do PIB, no caso do Brasil.

A análise sugere que uma política monetária restritiva, portanto, seria um

instrumento potencialmente eficaz em produzir efeitos reais, no curto espaço de tempo,

no controle do nível da atividade econômica, em ambos os países. Entretanto, ela

aparentemente seria pouco eficiente no propósito de conter a inflação. Raciocínio

análogo, porém reverso, valeria no caso de uma política monetária expansiva.

Em princípio, sob a ótica exclusiva dos efeitos qualitativos provocados pelo

choque monetário sobre a produção e os preços, conclui-se pela pouca diferenciação

entre os dois países, ambos apresentando resposta parecida no sentido do efeito

produzido e  no

                                                          
20 As demais colunas – primeira e segunda – retratam as respostas das três variáveis endógenas a inovações
no DLPIB e no D2LIPC, respectivamente. As funções de resposta-impulso da DLJMM, especificamente,
correspondem às funções-reação do instrumento de política monetária a variações correntes nesses
indicadores econômicos, portanto, fora do objeto de análise aqui conduzido.
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intervalo de tempo necessário à verificação da resposta máxima. Distinção maior

restringe-se à esfera quantitativa, onde se nota um grau maior de sensibilidade à

transmissão de política monetária na economia argentina, na qual um impulso monetário

de igual intensidade relativa é capaz de produzir efeitos reais cerca de três vezes superior

do que na brasileira, tanto no produto como nos preços.

Uma hipótese que talvez explique, em parte, essa discrepância, a maior, na

intensidade com que se manifestam os efeitos reais da política monetária na Argentina,

seria o período de relativa estabilidade econômica que se estende há mais tempo nesse

país – quase dez anos contra apenas cerca da metade desse tempo, no Brasil, o que lhe

teria permitido uma maior recomposição dos canais influentes do mecanismo de

transmissão monetária.

Por último, é interessante, ainda, que seja feito um confronto comparativo aos

resultados de análises empíricas semelhantes encontrados na literatura para os países da

UE. O que mais ressalta à vista é a rapidez com que as economias dos dois países aqui

analisados respondem a uma inovação monetária, bem inferior ao que se verifica

tipicamente nos estudos europeus – no caso do PIB, o efeito máximo se manifesta em

cerca de dois a três trimestres, contra cinco a doze trimestres, para os países europeus.

Este resultado pode corroborar, de certo modo, as hipóteses conjeturadas no início do

presente capítulo, a respeito da provável maior importância do fenômeno da transmissão

no horizonte de menor prazo, em economias em estabilização.
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4 - Conclusão

Este trabalho teve origem em estudos do processo de unificação monetária.

Diante do crescente processo de globalização por que passam determinados mercados, a

ordem do dia retrata a vontade de as economias caminharem rumo à integração

econômica mais ampla entre si para fortalecerem-se no ambiente da acirrada

concorrência mundial e salvaguardar, cada uma, o seu domínio, como forma de garantir a

própria hegemonia. Dos outroras incipientes acordos proferidos entre os países, que

visavam unicamente a flexibilização das respectivas fronteiras ao traspassar das pessoas

e do comércio, passando pela formação de blocos econômicos regionais, em que são

verificados avanços como coordenação fiscal e cambial, o natural percurso do

movimento pela integração econômica maior levaria, em seu ápice, à eliminação,

inclusive, de barreiras monetárias, com a adoção comum de uma moeda única. Nesta

circunstância, a política monetária, agora central e dominante sobre o bloco monetário

inteiro, passaria a deter relevância destacada na promoção da estabilidade econômica

harmoniosa entre as nações participantes do regime.

Para compreender melhor as nuanças da nova sistemática de atuação da

autoridade monetária, nesse regime monetário comum, é recomendável que, antes de

mais nada, se adquira uma noção do princípio que norteia o inter-relacionamento da

política monetária com a atividade econômica real, estudo conduzido no capítulo um.

Conforme foi visto, o mecanismo de transmissão de política monetária é um fenômeno

múltiplo e complexo, no qual variados canais de propagação de impulsos monetários

interagem, transmitindo o choque monetário inicial, imposto pelo banco central à taxa de

juros de curtíssimo prazo do mercado monetário, às demais taxas praticadas no sistema

financeiro, e, com isso, possibilitando à autoridade monetária a almejada modelagem do

nível de atividade econômica real e de preços.

Entre os principais canais de transmissão monetária reconhecidos na literatura

destacam-se o canal de juros, o canal cambial, o efeito via preços dos ativos, e o canal de

crédito. A importância relativa de cada um deles condiciona a efetividade da política

monetária como um todo. O último acima enumerado – o canal de crédito – provém de

estudos teóricos e empíricos recentes, e sua descoberta tem origem no descompasso, a

menor, verificado no confronto entre os efeitos reais previstos pelas teorias monetárias

tradicionais e os resultados de estudos empíricos.
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Os canais de transmissão de política monetária em economias enfraquecidas pela

exposição à forte inflação têm sua atuação prejudicada. A política monetária, com isso,

passa a operar basicamente na defensiva, em atitude passiva perante os acontecimentos

correntes na economia, e relegada à tentativa de neutralização dos efeitos adversos deles

decorrentes. A estabilização, ao tomar curso, traria de volta a operacionalidade do

mecanismo de transmissão, devolvendo à autoridade monetária seu poder de atuação

ativa sobre a economia.

Adquirida a noção preliminar do modo como se procede o relacionamento da

política monetária com os seus efeitos sobre a atividade econômica real, o passo seguinte

no embasamento teórico da caracterização da atuação da autoridade monetária em regime

de unificação monetária foi investigar como esses efeitos podem variar de país a país.

Características relacionadas à estrutura do sistema financeiro, práticas de indexação de

crédito, estrutura de ativos e passivos dos agentes, e, principalmente, normativos legais,

determinam a sensibilidade da economia às inovações monetárias. Pela sua própria

variabilidade, é natural que economias distintas reajam de modo diferenciado a um

determinado choque monetário.

Com a instituição da união monetária e o conseqüente aumento do inter-

relacionamento entre as instituições, além do movimento pelas fusões e incorporações

que decorrerão, muito provavelmente, deste processo, é de se esperar que muitas dessas

divergências sejam atenuadas ou mesmo eliminadas, caso do canal cambial. Em

princípio, portanto, pode-se esperar um estreitamento na variância dos efeitos reais de

transmissão monetária entre os países integrantes do regime monetário comum. A

harmonização completa, no entanto, seria, ainda, pouco provável, em função de

dificuldades na uniformização maior de práticas legislativas.

Em seguida, no capítulo três, diante da crescente onda de interesse, manifestada

principalmente na esfera política, de repetir no MERCOSUL a experiência européia de

integração monetária, realizou-se uma avaliação empírica comparativa dos efeitos reais

de transmissão de política monetária entre as suas duas principais economias – a do

Brasil e a da Argentina. A comparação serviria para se obter uma primeira noção das

dificuldades a transpor no caminho da concretização da união monetária entre os dois

países e ajudaria na determinação dos passos a serem seguidos até a sua consecução.

Utilizou-se, para tanto, a técnica econométrica de auto-regressão vetorial – VAR,

considerando apenas as três variáveis endógenas de maior relevância na avaliação de
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efeitos reais de transmissão monetária: o nível do produto real, o nível de preços e a taxa

de juros de curtíssimo prazo do mercado monetário, aquela controlada mais diretamente

pelo banco central. A identificação da forma estrutural a partir da estimação da forma

reduzida contou com a decomposição recursiva de Cholesky, assumindo-se que as

alterações nas taxas de juros não tivessem efeitos contemporâneos sobre os níveis do

produto e de preços, por conta da rigidez nominal.

Os resultados encontrados mostram que as funções de resposta-impulso do

produto e de preços dos dois países a um choque de um desvio padrão na taxa de juros

controlada pelo banco central são assemelhados, em termos qualitativos, porém mais

intensos, cerca de três vezes, na Argentina do que no Brasil: i) a taxa de variação do PIB

tem queda de aproximadamente 0,77 pontos percentuais, em cerca de dois trimestres, na

Argentina, contra 0,24 pontos, em três trimestres, no Brasil; e ii) as variações da taxa de

inflação apresentam efeito price-puzzle relativamente forte, no início, cujo máximo, de

cerca de 3,7 pontos percentuais, na Argentina, e 1,2 pontos, no Brasil, ocorrem em dois

trimestres, para, só depois, chegarem à queda, propriamente dita, de cerca de 1,2 pontos,

em sete trimestres, no primeiro país, e 0,5 pontos, em cinco trimestres, no segundo. Estes

últimos resultados (quedas nos preços) e a conclusão referente ao PIB do Brasil, contudo,

são estatisticamente não diferentes de zero, se consideradas as bandas limites do

intervalo de confiança de 95%. Em comparação aos resultados de estudos empíricos para

os países da UE, encontrados na literatura, os números obtidos sugerem que a

transmissão monetária nos dois países investigados ocorrem em bem menos tempo,

principalmente no quesito resposta do produto.
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Apêndice A - Tabelas

Tabela-1 - Análise da Raiz Unitária
Teste ADF Teste Phillips-Perron

CICT CIST SIST OI CICT CIST SIST OI Estatís-
tica

OI

ALPIB 0  -0.94 (8)   0.49 (8)   1.91 (8)*   -1.76    0.21    1.25   -5.27

 ADLPIB 1  -4.06 (7)**  -3.88 (7)***  -3.33 (7)***   -7.92***   -7.61***   -7.52***   -4.97

ALIPC 0  -0.94 (2)  -1.80 (2)  -1.90 (3)*    0.10   -1.88   -2.48** -

 ADLIPC 1  -3.04 (1)  -2.64 (1)*  -1.55 (2)   -4.40***   -3.96***   -2.87***   -4.73

 AD2LIPC 2  -9.25 (1)***  -9.29 (1)***  -9.36 (1)*** -14.18*** -14.23*** -14.34***   -9.50***

ALJMM 0  -2.52 (4)  -0.97 (3)  -1.17 (3)   -2.55   -1.13   -1.15   -4.60

 ADLJMM 1  -4.44 (2)***  -4.44 (2)***  -4.41 (2)*** -11.29*** -11.27*** -11.29***   -5.16

BLPIB 0  -2.12 (5)  -0.23 (4)   2.42 (4)   -2.74   -0.37    1.86*   -5.32*

 BDLPIB 1  -5.55 (3)***  -5.60 (3)***  -3.18 (4)***   -8.71***   -8.75***   -8.44***   -8.93***

BLIPC 0  -1.89 (1)  -0.88 (1)  -1.63 (3)*   -1.35   -0.20   -2.79*** -

 BDLIPC 1  -2.44 (0)  -2.49 (0)  -1.43 (2)   -2.38   -2.44   -1.57   -4.52

 BD2LIPC 2  -7.43 (1)***  -7.43 (1)***  -7.48 (1)***   -7.51***   -7.53***   -7.59***   -7.32***

BLJMM 0  -2.57 (0)  -2.41 (0)  -1.01 (0)   -2.37   -2.24   -0.83   -5.10

 BDLJMM 1  -9.21 (0)***  -9.15 (0)***  -9.21 (0)***   -9.60***   -9.46***   -9.53*** -10.15***
1 ver texto

Notas: 
  1) Valores críticos de MacKinnon para a rejeição da hipótese nula de raiz unitária (aos níveis de significância de 1, 5 e 10%, respectivamente): 
  ADF e Phillips-Perron:   CICT  -  Com Intercepto e Com Tendência:                         (-4,09, -3,47, -3,16)    

  CIST  -  Com Intercepto e Sem Tendência:                         (-3,53, -2,90, -2,59)    
  SIST   -  Sem Intercepto e Sem Tendência:                         (-2,60, -1,95, -1,62)    

  2) Valores críticos para o teste de Perron com detecção endógena de quebra estrutural (p/ T=70 obs.):   (-6.32, -5.59, -5.29);
  3) */**/*** indicam rejeição da hipótese nula de raiz unitária aos níveis de significância de 10/5/1%, respectivamente;
  4) OI - Ordem de Integração sugerido pelo teste.
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Dummies incluídas: i85q3, i89q2, i89q3, i89q4, i90q1, st90q291q1, i91q2, i93q1, i95q2
Termo de intercepto: Sim 8 ----> 7 - 8 ----> 2 -
Ordem de defasagens de partida: P=8 8 ----> 6 - 7 ----> 2 -

7 ----> 6 - 6 ----> 2 -
8 ----> 5 - 5 ----> 2 -

 7 ----> 5 - 4 ----> 2 -
  6 ----> 5 - 3 ----> 2 -

P AIC HQ SC P PM AR N Chi2 ARCH Xi2 PM AR N Chi2 Xi2 8 ----> 4 - 8 ----> 1 -
8 -5.69 -12.87 -10.82 8 - * - - - - * - 7 ----> 4 - 7 ----> 1 -
7 -5.73 -13.02 -11.16 7 - * - - - - - - - 6 ----> 4 - 6 ----> 1 -
6 -5.67 -13.08 -11.40 6 - * - - - - - - - 5 ----> 4 - 5 ----> 1 -
5 -5.82 -13.35 -11.85 5 - * - - - - - - - 8 ----> 3 - 4 ----> 1 -
4 -5.69 -13.34 -12.02 4 - - * - - - - - - 7 ----> 3 - 3 ----> 1 -
3 -5.80 -13.56 -12.42 3 - ** * - - - * - - 6 ----> 3 - 2 ----> 1 *
2 -6.00 -13.88 -12.92 2 - ** * - ** - - - - 5 ----> 3 -
1 -5.91 -13.91 -13.13 1 - * ** - ** - - * - 4 ----> 3 -

Dummies incluídas: i85q3, i89q2, i89q3, i89q4, i90q1, st90q291q1, i91q2, i93q1, i95q2
Termo de intercepto: Sim 5 ----> 4 *
Ordem de defasagens de partida: P=8 5 ----> 3 -

 4 ----> 3 -
 5 ----> 2 -

P AIC HQ SC P PM AR N Chi2 ARCH Xi2 PM AR N Chi2 Xi2 4 ----> 2 -
5 -5.97 -13.52 -12.05 5 - - - - - - - - - 3 ----> 2 -
4 -5.81 -13.48 -12.19 4 - - - - - - - - - 5 ----> 1 -
3 -5.89 -13.67 -12.56 3 - ** * - - - * - - 4 ----> 1 -
2 -6.07 -13.97 -13.03 2 - ** ** - ** - - - - 3 ----> 1 -
1 -5.97 -13.99 -13.23 1 - * ** - ** - * * - 2 ----> 1 *

Dummies incluídas: i85q3, i89q2, i89q3, i89q4, i90q1, st90q291q1, i91q2, i93q1, i95q2
Termo de intercepto: Sim
Ordem de defasagens: P=5

Equação p/     ADLPIB     AD2LIPC     ADLJMM
Exógenas      Coef.          DP       Estat. t      p-value      Coef.           DP         Estat. t      p-value       Coef.        DP       Estat. t     p-value
 i91q2      0.0194       0.0355        0.547         0.5869      -0.0806        0.1615        -0.500         0.6199      -1.0789      0.4437      -2.431       0.0192
 i85q3     -0.0109       0.0246      -0.446         0.6577      -0.3766        0.1117        -3.370         0.0016      -1.3051      0.3069      -4.252       0.0001
 i90q1     -0.0401       0.0593      -0.678         0.5016       0.4525        0.2693          1.680         0.1000      -1.6841      0.7397      -2.277       0.0277
 i93q1      0.0361       0.0242        1.492         0.1428      -0.1437        0.1100        -1.307         0.1981      -1.3101      0.3021      -4.336       0.0001 
 i89q4      0.0324       0.0541        0.599         0.5522      -0.7584        0.2460        -3.083         0.0035       1.6094      0.6757       2.382        0.0216
 i89q3      0.0251       0.0373        0.672         0.5051       0.7853        0.1695          4.631         0.0000      -1.0814      0.4658      -2.322       0.0250
 i95q2     -0.0498       0.0232      -2.146         0.0375      -0.1397        0.1054        -1.325         0.1920      -0.6714      0.2896      -2.318       0.0251
 i89q2     -0.0710       0.0251      -2.825         0.0071       0.8108        0.1142          7.098         0.0000       1.8651      0.3137        5.944       0.0000
 st90q291q1     -0.0074       0.0071      -1.043         0.3027      -0.0792        0.0323        -2.447         0.0185      -0.1059      0.0889      -1.191       0.2399
 Constante      0.0040       0.0033        1.204         0.2351       0.0111        0.0151          0.735         0.4661       0.0375      0.0416       0.902        0.3720
 Nota: estão em negrito os coeficientes significativos ao nível de 5%.

Dummies incluídas: i85q3, i89q2, i89q3, i89q4, i90q1, st90q291q1, i91q2, i93q1, i95q2
Ordem de defasagens: P=5

 
Inter- Inter-
cepto AIC HQ SC cepto PM AR N Chi2 ARCH Xi2 PM AR N Chi2 Xi2

sim -5.97 -13.52 -12.05 sim - - - - - - - - -
não -6.00 -13.59 -12.18 não - - - - - - - - -

Vide legenda na tabela 2C

2A1 - Comparação das estimações VAR p/ Argentina, com nove dummies  mais o termo de intercepto, e ordem de defasagens variando de 8 até 1

2A2 - Comparação das estimações VAR p/ Argentina, com nove dummies  mais o termo de intercepto, e ordem de defasagens variando de 5 até 1

2A3 - Coeficientes estimados e respectivas estatísticas para as exógenas incluídas no modelo VAR de cinco defasagens para Argentina

vetor

Teste F

Problemas nos resíduos
equações

1 ----> 2 -

Teste Fequações vetorCritérios de Informação

Critérios de Informação

Tabelas 2A - Argentina

Critérios de Informação

Teste F

Problemas nos resíduos
equações

vetor

Problemas nos resíduos

2A4 - Comparação dos modelos VAR para Argentina, de cinco defasagens e nove dummies , com e sem o termo de intercepto
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Dummies incluídas:        i86q2, s86q387q2, i87q3, i89q2, s89q390q1, i90q2, i91q2, i94q3, i94q4
Termo de intercepto:        Sim 8 ----> 7 - 8 ----> 2 -
Ordem de defasagens de partida:  P=8 8 ----> 6 - 7 ----> 2 -

7 ----> 6 - 6 ----> 2 *
8 ----> 5 - 5 ----> 2 *

 7 ----> 5 - 4 ----> 2 *
  6 ----> 5 - 3 ----> 2 *

P AIC HQ SC P PM AR N Chi2 ARCH Xi2 PM AR N Chi2 Xi2 8 ----> 4 - 8 ----> 1 -
8 -7.59 -14.94 -12.87 8 - * - - - - - - - 7 ----> 4 - 7 ----> 1 -
7 -7.74 -15.13 -13.25 7 - * - - - - - - - 6 ----> 4 - 6 ----> 1 *
6 -7.84 -15.36 -13.66 6 - - - - - - - - - 5 ----> 4 - 5 ----> 1 *
5 -7.69 -15.43 -13.91 5 - - - - - - - - - 8 ----> 3 - 4 ----> 1 *
4 -7.66 -15.54 -14.20 4 - - - - - - - - - 7 ----> 3 - 3 ----> 1 *
3 -7.75 -15.62 -14.46 3 - - - - - - - - - 6 ----> 3 - 2 ----> 1 -
2 -7.71 -15.62 -14.65 2 - - * - - - * - - 5 ----> 3 -
1 -7.70 -15.74 -14.95 1 - - ** - - - * - - 4 ----> 3 -

Dummies incluídas:        i86q2, s86q387q2, i87q3, i89q2, s89q390q1, i90q2, i91q2, i94q3, i94q4
Termo de intercepto:        Sim
Ordem de defasagens de partida:  P=6

 6 ----> 5 - 6 ----> 2 *
 6 ----> 4 - 5 ----> 2 *

P AIC HQ SC P PM AR N Chi2 ARCH Xi2 PM AR N Chi2 Xi2 5 ----> 4 - 4 ----> 2 *
6 -7.88 -15.41 -13.74 6 - - - - - - - - - 6 ----> 3 - 3 ----> 2 *
5 -7.73 -15.48 -13.99 5 - - - - - - - - - 5 ----> 3 - 6 ----> 1 *
4 -7.72 -15.61 -14.30 4 - - - - - - - - - 4 ----> 3 - 5 ----> 1 *
3 -7.80 -15.67 -14.54 3 - - - - - - - - - 4 ----> 1 *
2 -7.77 -15.69 -14.74 2 - - * - - - * - - 3 ----> 1 *
1 -7.77 -15.80 -15.03 1 - - ** - - - * * - 2 ----> 1 -

Dummies incluídas: i86q2, s86q387q2, i87q3, i89q2, s89q390q1, i90q2, i91q2, i94q3, i94q4
Termo de intercepto: Sim
Ordem de defasagens: P=3

Equação p/     BDLPIB     BD2LIPC  BDLJMM
Exógenas      Coef.          DP         Estat. t      p-value       Coef.           DP         Estat. t       p-value     Coef.         DP       Estat. t    p-value
 i86q2      0.0038        0.0185         0.207         0.8369       -0.3006         0.0609         -4.930         0.0000    -2.5299       0.2291    -11.039      0.0000
 s86q387q2      0.0138        0.0096         1.436         0.1570        0.0709         0.0317           2.231         0.0301     0.5811       0.1194        4.865      0.0000
 i87q3     -0.0445        0.0202       -2.202         0.0322       -0.2994         0.0665         -4.500         0.0000    -0.9873       0.2500      -3.948      0.0002
 i89q2      0.0530        0.0179         2.966         0.0046       -0.2925         0.0589         -4.964         0.0000    -0.1682       0.2214      -0.760      0.4509
 s89q390q1     -0.0100        0.0108        -0.921        0.3615        0.3243         0.0358           9.049         0.0000     0.4532       0.1346        3.365      0.0015
 i90q2     -0.1050        0.0235        -4.469        0.0000       -0.8682         0.0774       -11.217         0.0000    -2.5252       0.2908      -8.682      0.0000
 i91q2      0.0692        0.0226         3.065         0.0035       -0.2278         0.0744         -3.062         0.0035     0.1861       0.2796        0.666      0.5086
 i94q3      0.0243        0.0178         1.363         0.1790       -0.7015         0.0588       -11.919         0.0000    -2.3715       0.2211    -10.723      0.0000
 i94q4     -0.0081        0.0221        -0.369        0.7139       -0.2204         0.0728         -3.027         0.0039    -0.7822       0.2737      -2.858      0.0062
 Constante      0.0046        0.0024         1.916         0.0610        0.0160         0.0080           1.990         0.0520     0.0578       0.0303        1.909      0.0619
 Nota: estão em negrito os coeficientes significativos ao nível de 5%.

Dummies incluídas: i86q2, s86q387q2, i87q3, i89q2, s89q390q1, i90q2, i91q2, i94q3, i94q4
Ordem de defasagens: P=3

 
Inter- Inter-
cepto AIC HQ SC cepto PM AR N Chi2 ARCH Xi2 PM AR N Chi2 Xi2

sim -7.90 -15.73 -14.63 sim - - - - - - - - -
não -7.80 -15.67 -14.62 não - - - ** - - - - -

Vide legenda na tabela 2C

vetor

2B4 - Comparação dos modelos VAR p/ Brasil, de três defasagens e nove dummies , com e sem o termo de intercepto

Problemas nos resíduos
Critérios de Informação equações

Teste F

2B1 - Comparação das estimações VAR p/ Brasil, com nove dummies  mais o termo de intercepto, e ordem de defasagens variando de 8 até 1

Critérios de Informação

Teste F

Problemas nos resíduos
equações vetor

1 ----> 2 *

Teste F

Tabelas 2B - Brasil

2B2 - Comparação das estimações VAR p/ Brasil, com nove dummies  mais o termo de intercepto, e ordem de defasagens variando de 6 até 1

Critérios de Informação
Problemas nos resíduos

equações vetor

2B3 - Coeficientes estimados e respectivas estatísticas para as exógenas incluídas no modelo VAR de três defasagens p/ Brasil



5
8

Tabela 2C - Legendas

Critérios de informação:

AIC – de Akaike;
HQ – de Hannah-Quinn;
SC   – de Schwarz;

Problemas nos resíduos:

PM –  estatística de Portmanteau, também conhecida por Ljung-Box;
AR –  teste LM para autocorrelação nos resíduos;
N Chi2 –  teste de Jarque-Bera para normalidade dos resíduos;
ARCH –  teste de Engle para heterocedasticidade condicional auto-regressiva

dos resíduos;
Xi2 –  teste de White para heterocedasticidade dos resíduos;

Variáveis endógenas:

ADLPIB – Log do produto interno bruto real, em primeira diferença, para
   Argentina;

AD2LIPC – Log do índice de preços ao consumidor, em segunda diferença,
   para Argentina;

ADLJMM – Log da taxa de juros do mercado monetário, em primeira diferença,
 para Argentina;

BDLPIB – Log do PIB real, em primeira diferença, para Brasil;
BD2LIPC – Log do IPC, em segunda diferença, para Brasil;
BDLJMM – Log da taxa de juros do mercado monetário, em primeira diferença,

 para Brasil;

Variáveis dummy:

i – tipo impulso;
s – tipo degrau;
t – tipo tendência;

Exemplo: i85q3 = 1, p/ t=85q3;
0, nos demais períodos;

 s86q387q2 = 1, p/ os períodos 86q3,86q4,87q1 e 87q2;
0, nos demais períodos;

st90q291q1 = 1, p/ t=90q2;
2, p/ t=90q3;
3, p/ t=90q4;
4, p/ t=91q1;
0, nos demais períodos.
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Tabela-3A - Resultados da estimação do modelo escolhido para a Argentina
Número de defasagens: p=5
Endógenas: ADLPIB, AD2LIPC, ADLJMM
Dummies (9): i85q3, i89q2, i89q3, i89q4, i90q1, st90q291q1, i91q2, i93q1, i95q2
Termo de intercepto:  Não

EQ( 1) Estimating the unrestricted reduced form by RLS
The present sample is: 1981 (3) to 1998 (3)

URF Equation 1 for ADLPIB
Variable Coefficient Std.Error t-value t-prob
ADLPIB_1 0.055559 0.13744 0.404 0.6879
ADLPIB_2 0.25019 0.14759 1.695 0.0969
ADLPIB_3 0.16658 0.14651 1.137 0.2616
ADLPIB_4 0.0090493 0.13471 0.067 0.9467
ADLPIB_5 -0.12930 0.12661 -1.021 0.3126
AD2LIPC_1 0.0091736 0.036822 0.249 0.8044
AD2LIPC_2 0.0052277 0.037588 0.139 0.8900
AD2LIPC_3 0.043816 0.034689 1.263 0.2130
AD2LIPC_4 0.030272 0.026377 1.148 0.2572
AD2LIPC_5 0.029225 0.016428 1.779 0.0820
ADLJMM_1 -0.041868 0.010006 -4.184 0.0001
ADLJMM_2 -0.021487 0.011210 -1.917 0.0616
ADLJMM_3 -0.012722 0.010784 -1.180 0.2443
ADLJMM_4 -0.00083331 0.011189 -0.074 0.9410
ADLJMM_5 0.0043289 0.0089991 0.481 0.6328
i85q3 -0.0043550 0.024109 -0.181 0.8575
i89q2 -0.064810 0.024738 -2.620 0.0120
i89q3 0.035649 0.036489 0.977 0.3338
i89q4 0.028653 0.054362 0.527 0.6007
i90q1 -0.030472 0.059055 -0.516 0.6084
st90q291q1 -0.0063498 0.0071079 -0.893 0.3764
i91q2 0.023890 0.035567 0.672 0.5052
i93q1 0.042067 0.023842 1.764 0.0844
i95q2 -0.044667 0.022936 -1.947 0.0577

Õ = 0.0215188 RSS = 0.02083762019

URF Equation 2 for AD2LIPC
Variable Coefficient Std.Error t-value t-prob
ADLPIB_1 0.47809 0.61777 0.774 0.4430
ADLPIB_2 -0.16667 0.66339 -0.251 0.8028
ADLPIB_3 -0.19250 0.65855 -0.292 0.7714
ADLPIB_4 0.49063 0.60550 0.810 0.4220
ADLPIB_5 0.17734 0.56912 0.312 0.7568
AD2LIPC_1 -0.54944 0.16551 -3.320 0.0018
AD2LIPC_2 -0.23789 0.16896 -1.408 0.1660
AD2LIPC_3 -0.37489 0.15592 -2.404 0.0204
AD2LIPC_4 -0.28844 0.11856 -2.433 0.0190
AD2LIPC_5 -0.24252 0.073841 -3.284 0.0020
ADLJMM_1 0.20401 0.044978 4.536 0.0000
ADLJMM_2 0.091531 0.050387 1.817 0.0759
ADLJMM_3 0.063923 0.048474 1.319 0.1939
ADLJMM_4 0.036611 0.050293 0.728 0.4704
ADLJMM_5 0.029601 0.040450 0.732 0.4681
i85q3 -0.35826 0.10837 -3.306 0.0019
i89q2 0.82824 0.11120 7.448 0.0000
i89q3 0.81456 0.16401 4.966 0.0000
i89q4 -0.76900 0.24435 -3.147 0.0029
i90q1 0.47948 0.26545 1.806 0.0776
st90q291q1 -0.076202 0.031950 -2.385 0.0213
i91q2 -0.068459 0.15987 -0.428 0.6705
i93q1 -0.12734 0.10717 -1.188 0.2410
i95q2 -0.12541 0.10310 -1.216 0.2302

Õ = 0.0967257 RSS = 0.421013643

URF Equation 3 for ADLJMM
Variable Coefficient Std.Error t-value t-prob
ADLPIB_1 2.9515 1.7020 1.734 0.0897
ADLPIB_2 -0.23121 1.8277 -0.127 0.8999
ADLPIB_3 0.83298 1.8143 0.459 0.6484
ADLPIB_4 0.59710 1.6682 0.358 0.7221
ADLPIB_5 -1.2043 1.5680 -0.768 0.4465
AD2LIPC_1 -1.1432 0.45599 -2.507 0.0158
AD2LIPC_2 0.53382 0.46548 1.147 0.2575
AD2LIPC_3 -0.083398 0.42958 -0.194 0.8469
AD2LIPC_4 -0.082817 0.32665 -0.254 0.8010
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AD2LIPC_5 -0.54099 0.20343 -2.659 0.0108
ADLJMM_1 0.28278 0.12392 2.282 0.0273
ADLJMM_2 0.10186 0.13882 0.734 0.4669
ADLJMM_3 0.18780 0.13355 1.406 0.1665
ADLJMM_4 0.061393 0.13856 0.443 0.6598
ADLJMM_5 -0.026100 0.11144 -0.234 0.8159
i85q3 -1.2432 0.29856 -4.164 0.0001
i89q2 1.9236 0.30635 6.279 0.0000
i89q3 -0.98282 0.45186 -2.175 0.0349
i89q4 1.5738 0.67320 2.338 0.0239
i90q1 -1.5933 0.73132 -2.179 0.0346
st90q291q1 -0.095783 0.088022 -1.088 0.2823
i91q2 -1.0377 0.44045 -2.356 0.0229
i93q1 -1.2548 0.29525 -4.250 0.0001
i95q2 -0.62319 0.28403 -2.194 0.0334

Õ = 0.266482 RSS = 3.195575848

correlation of URF residuals
ADLPIB AD2LIPC ADLJMM

ADLPIB 1.000
AD2LIPC -0.09520 1.000
ADLJMM 0.02745 0.5135 1.000

standard deviations of URF residuals
ADLPIB AD2LIPC ADLJMM
0.02152 0.09673 0.2665

loglik = 572.69335 log|Û| = -16.5998 |Û| = 6.17725e-008 T = 69
log|Y'Y/T| = -10.7072
R2(LR) = 0.99724 R2(LM) = 0.795161

F-test against unrestricted regressors, F(72, 129) = 11.11 [0.0000] **
No variables entered unrestricted.
F-tests on retained regressors, F(3, 43)
ADLPIB_1 1.00105 [0.4016] ADLPIB_2 0.92490 [0.4369]
ADLPIB_3 0.54225 [0.6560] ADLPIB_4 0.21791 [0.8834]
ADLPIB_5 0.66325 [0.5792] AD2LIPC_1 3.78882 [0.0169] *
AD2LIPC_2 2.15527 [0.1072] AD2LIPC_3 2.58753 [0.0653]
AD2LIPC_4 2.52799 [0.0699] AD2LIPC_5 4.64113 [0.0067] **
ADLJMM_1 11.1045 [0.0000] ** ADLJMM_2 2.03044 [0.1238]
ADLJMM_3 1.19742 [0.3221] ADLJMM_4 0.17091 [0.9155]
ADLJMM_5 0.45363 [0.7161] i85q3 6.13091 [0.0014] **

i89q2 21.7960 [0.0000] ** i89q3 18.7328 [0.0000] **
i89q4 9.92737 [0.0000] ** i90q1 5.21279 [0.0037] **

st90q291q1 2.23704 [0.0976] i91q2 2.26751 [0.0942]
i93q1 7.51422 [0.0004] ** i95q2 2.70725 [0.0569]

correlation of actual and fitted
ADLPIB AD2LIPC ADLJMM
0.8108 0.9652 0.9400

Resumo dos testes de diagnósticos sobre os resíduos:
ADLPIB : Portmanteau 8 lags = 5.6081
AD2LIPC : Portmanteau 8 lags = 14.639
ADLJMM : Portmanteau 8 lags = 8.9188
ADLPIB : AR 1- 5F( 5, 40) = 0.5074 [0.7689]
AD2LIPC : AR 1- 5F( 5, 40) = 2.1483 [0.0793]
ADLJMM : AR 1- 5F( 5, 40) = 1.7554 [0.1443]
ADLPIB : Normality Chi2(2) = 1.7691 [0.4129]
AD2LIPC : Normality Chi2(2) = 3.5949 [0.1657]
ADLJMM : Normality Chi2(2) = 0.5118 [0.7742]
ADLPIB : ARCH 4 F( 4, 37) = 1.2507 [0.3067]
AD2LIPC : ARCH 4 F( 4, 37) = 0.4348 [0.7825]
ADLJMM : ARCH 4 F( 4, 37) = 0.3800 [0.8214]
Vector portmanteau 8 lags = 67.932
Vector AR 1-5 F(45, 83) = 1.2615 [0.1791]
Vector normality Chi2( 6) = 8.6203 [0.1961]
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Tabela-3B - Resultados da estimação do modelo escolhido para o Brasil
Número de defasagens: p=3
Endógenas: BDLPIB, BD2LIPC, BDLJMM
Dummies (9): i86q2, s86q387q2, i87q3, i89q2, s89q390q1, i90q2, i91q2, i94q3, i94q4
Termo de intercepto:  Sim

EQ( 1) Estimating the unrestricted reduced form by RLS
The present sample is: 1981 (2) to 1998 (3)

URF Equation 1 for BDLPIB
Variable Coefficient Std.Error t-value t-prob
BDLPIB_1 0.035908 0.11089 0.324 0.7474
BDLPIB_2 -0.015881 0.10411 -0.153 0.8794
BDLPIB_3 0.039609 0.099693 0.397 0.6928
BD2LIPC_1 -0.0033718 0.026736 -0.126 0.9001
BD2LIPC_2 0.055405 0.024323 2.278 0.0270
BD2LIPC_3 0.037044 0.024459 1.514 0.1361
BDLJMM_1 -0.013386 0.0071882 -1.862 0.0683
BDLJMM_2 -0.013126 0.0086754 -1.513 0.1364
BDLJMM_3 -0.0076009 0.0077340 -0.983 0.3304
i86q2 0.0038325 0.018524 0.207 0.8369
s86q387q2 0.013869 0.0096562 1.436 0.1570
i87q3 -0.044506 0.020213 -2.202 0.0322
i89q2 0.053091 0.017902 2.966 0.0046
s89q390q1 -0.010025 0.010887 -0.921 0.3615
i90q2 -0.10507 0.023510 -4.469 0.0000
i91q2 0.069289 0.022605 3.065 0.0035
i94q3 0.024359 0.017878 1.363 0.1790
i94q4 -0.0081567 0.022124 -0.369 0.7139
Constant 0.0046939 0.0024499 1.916 0.0610

Õ = 0.0173728 RSS = 0.01539255846

URF Equation 2 for BD2LIPC
Variable Coefficient Std.Error t-value t-prob
BDLPIB_1 0.99502 0.36510 2.725 0.0088
BDLPIB_2 -0.10673 0.34278 -0.311 0.7568
BDLPIB_3 0.26987 0.32824 0.822 0.4148
BD2LIPC_1 0.020177 0.088026 0.229 0.8196
BD2LIPC_2 -0.031700 0.080081 -0.396 0.6939
BD2LIPC_3 -0.00078706 0.080532 -0.010 0.9922
BDLJMM_1 0.075196 0.023667 3.177 0.0025
BDLJMM_2 0.036020 0.028563 1.261 0.2130
BDLJMM_3 -0.0056223 0.025464 -0.221 0.8261
i86q2 -0.30066 0.060991 -4.930 0.0000
s86q387q2 0.070924 0.031793 2.231 0.0301
i87q3 -0.29946 0.066552 -4.500 0.0000
i89q2 -0.29256 0.058940 -4.964 0.0000
s89q390q1 0.32438 0.035846 9.049 0.0000
i90q2 -0.86829 0.077407 -11.217 0.0000
i91q2 -0.22788 0.074424 -3.062 0.0035
i94q3 -0.70155 0.058862 -11.919 0.0000
i94q4 -0.22046 0.072842 -3.027 0.0039
Constant 0.016049 0.0080663 1.990 0.0520

Õ = 0.0571993 RSS = 0.1668596882

URF Equation 3 for BDLJMM
Variable Coefficient Std.Error t-value t-prob
BDLPIB_1 -0.14694 1.3718 -0.107 0.9151
BDLPIB_2 0.99088 1.2880 0.769 0.4452
BDLPIB_3 0.92446 1.2333 0.750 0.4570
BD2LIPC_1 -0.60454 0.33075 -1.828 0.0734
BD2LIPC_2 0.16405 0.30090 0.545 0.5880
BD2LIPC_3 1.1581 0.30259 3.827 0.0004
BDLJMM_1 0.035860 0.088927 0.403 0.6884
BDLJMM_2 0.074090 0.10733 0.690 0.4931
BDLJMM_3 -0.31746 0.095679 -3.318 0.0017
i86q2 -2.5299 0.22917 -11.039 0.0000
s86q387q2 0.58117 0.11946 4.865 0.0000
i87q3 -0.98735 0.25006 -3.948 0.0002
i89q2 -0.16827 0.22146 -0.760 0.4509
s89q390q1 0.45323 0.13469 3.365 0.0015
i90q2 -2.5252 0.29085 -8.682 0.0000
i91q2 0.18615 0.27965 0.666 0.5086
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i94q3 -2.3715 0.22117 -10.723 0.0000
i94q4 -0.78220 0.27370 -2.858 0.0062
Constant 0.057863 0.030309 1.909 0.0619

Õ = 0.214923 RSS = 2.355790106

correlation of URF residuals
BDLPIB BD2LIPC BDLJMM

BDLPIB 1.000
BD2LIPC -0.1561 1.0000
BDLJMM -0.08734 0.4334 1.000

standard deviations of URF residuals
BDLPIB BD2LIPC BDLJMM
0.01737 0.05720 0.2149

loglik = 633.01996 log|Û| = -18.0863 |Û| = 1.3971e-008 T = 70
log|Y'Y/T| = -12.6128
R2(LR) = 0.995803 R2(LM) = 0.786549

F-test against unrestricted regressors, F(57, 146) = 13.583 [0.0000] **
No variables entered unrestricted.
F-tests on retained regressors, F(3, 49)
BDLPIB_1 3.20239 [0.0312] * BDLPIB_2 0.36404 [0.7792]
BDLPIB_3 0.37153 [0.7739] BD2LIPC_1 1.48745 [0.2295]
BD2LIPC_2 1.89111 [0.1434] BD2LIPC_3 6.63635 [0.0008] **
BDLJMM_1 4.24146 [0.0096] ** BDLJMM_2 1.08337 [0.3649]
BDLJMM_3 4.50403 [0.0072] ** i86q2 39.2375 [0.0000] **
s86q387q2 8.74546 [0.0001] ** i87q3 10.9218 [0.0000] **

i89q2 10.2797 [0.0000] ** s89q390q1 26.4232 [0.0000] **
i90q2 59.1394 [0.0000] ** i91q2 6.84979 [0.0006] **
i94q3 57.8030 [0.0000] ** i94q4 4.12982 [0.0109] *

Constant 3.36525 [0.0259] *

correlation of actual and fitted
BDLPIB BD2LIPC BDLJMM
0.8278 0.9650 0.9484

  Resumo dos testes de diagnósticos sobre os resíduos:
BDLPIB : Portmanteau 8 lags = 8.833
BD2LIPC : Portmanteau 8 lags = 15.339
BDLJMM : Portmanteau 8 lags = 4.756
BDLPIB : AR 1- 5F( 5, 46) = 0.5612 [0.7291]
BD2LIPC : AR 1- 5F( 5, 46) = 1.6807 [0.1583]
BDLJMM : AR 1- 5F( 5, 46) = 1.2101 [0.3195]
BDLPIB : Normality Chi2(2) = 0.1165 [0.9434]
BD2LIPC : Normality Chi2(2) = 2.7391 [0.2542]
BDLJMM : Normality Chi2(2) = 1.9732 [0.3728]
BDLPIB : ARCH 4 F( 4, 43) = 2.0893 [0.0988]
BD2LIPC : ARCH 4 F( 4, 43) = 0.2956 [0.8792]
BDLJMM : ARCH 4 F( 4, 43) = 0.0627 [0.9925]
BDLPIB : Xi2 F(34, 16) = 0.521 [0.9457]
BD2LIPC : Xi2 F(34, 16) = 1.2994 [0.2937]
BDLJMM : Xi2 F(34, 16) = 0.4263 [0.9819]
Vector portmanteau 8 lags = 80.204
Vector AR 1-5 F(45,101) = 1.2397 [0.1873]
Vector normality Chi2( 6) = 1.765 [0.9400]
Vector Xi2 F(204, 73) = 0.5845 [0.9982]
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Apêndice B - Gráficos
Gráfico-1 - Séries de dados selecionadas, em log

Argentina Brasil

     Legenda:

       ALPIB  -  Produto Interno Bruto real a preço constante de 1986, dessazonalizado usando metodologia X11, em log, para Argentina
                      Fonte: MEyOSP

       BLPIB  -  Produto Interno Bruto real em número-índice, ano-base 1990, dessazonalizado pela metodologia X12 ARIMA, em log, para Brasil
                      Fonte: IPEADATA/IPEA, série GAMMA4_PIBEAS4

       ALIPC  -  Índice de Preços ao Consumidor, em número-índice, ano-base 1995, valor médio no trimestre, em log, para Argentina
                      Fonte: IFS/FMI, série 21364...ZF...

       BLIPC  -  Índice de Preços ao Consumidor, em número-índice, ano-base 1995, valor médio no trimestre, em log, para Brasil
                      Fonte: IFS/FMI, série 22364...ZF...

       ALJMM - Taxa de Juros do Mercado Monetário, média no trimestre de valores efetivos mensais, em log, para Argentina
                      Fonte: IFS/FMI, série 21360B..ZF...

       BLJMM - Taxa de Juros do Mercado Monetário, média no trimestre de valores efetivos mensais, em log, para Brasil
                      Fonte: IFS/FMI, série 22360B..ZF...
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Gráfico-2 - Séries de dados selecionadas, em 1ª diferença do log

Argentina Brasil
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Gráfico-3 - Séries de dados selecionadas, em 2ª diferença do log

Argentina Brasil
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Gráfico-4A - Resultados dos testes recursivos de constância paramétrica para Argentina
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Gráfico-4B - Resultados dos testes recursivos de constância paramétrica para Brasil
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Gráfico-5 - Resíduos das estimações VAR

        Argentina           Brasil
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Gráfico-6A - Funções de resposta-impulso para Argentina
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Gráfico-6B - Funções de resposta-impulso para Brasil
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