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Resumo: Esse trabalho estima um modelo vetor autoregressivo cointegrado

para analisar os mecanismos monetários de transmissão na economia

brasileira pós-Plano Real. Os resultados indicam que a taxa de inflação

segue um processo integrado, sendo assim não estacionária. Portanto, para

entender a dinâmica conjunta da renda, base monetária, e taxas de juros de

curto e longo prazo, precisa-se partir de um modelo I(2) e analisar as suas

propriedades de cointegração.
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1 Introdução

As recentes mudanças na poĺıtica monetária praticada pelas autoridades

brasileiras são evidentes. O processo hiperinflacionário após a derrocada do

Plano Cruzado culminou em uma série de planos de estabilização nos anos

80, normalmente calcados em fortes intervenções estatais e congelamentos

de preços. Após a liberalização financeira e comercial promovida no ińıcio

dos anos 90, o Plano Real trouxe uma redução drástica da taxa de inflação.

Com efeito, a inflação caiu do patamar anual draconiano de mais de 5,000%

em junho 1994 para algo em torno de 4% em meados de 1998. Na ausência

do imposto inflacionário, a renda real brasileira cresceu substancialmente,

enquanto que a redução do ńıvel de incerteza estimulou a revitalização da

atividade econômica.

Apesar de existirem diversos mecanismos de transmissão da poĺıtica

monetária, dois canais são fundamentais, a saber taxas de juros e de câmbio.

O primeiro canal surge da relação negativa entre o valor presente de bens

duráveis e a taxa de juros real, uma vez que essa última mensura de

certa forma a eficiência marginal do capital. Uma taxa de juros mais

baixa estimula a produção de bens duráveis e, via multiplicador, também

aumenta a demanda agregada. A acumulação substancial de reservas

internacionais em um ambiente de taxas de juros elevad́ıssimas demonstra,

por sua vez, a importância do canal de transmissão via taxa de câmbio no

processo de estabilização da economia brasileira. O processo de estabilização

vem recuperando paulatinamente os demais mecanismos monetários de

transmissão (via crédito e riqueza, por exemplo), de forma a mitigar a

necessidade de taxas de juros tão elevadas. Afinal, em um regime de câmbio

flutuante, uma poĺıtica monetária pode ser conservadora mesmo com taxas

de juros moderadas.

Esse trabalho objetiva estimar o mecanismo de transmissão monetária da

economia brasileira pós-Plano Real através de uma abordagem multivariada.

Mais precisamente, estimamos um modelo vetor autoregressivo (VAR)
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estrutural cointegrado para oferta monetária, renda agregada, preços,

reservas internacionais, e taxas de juros de curto e longo prazo. A motivação

é caracterizar os efeitos de curto e longo prazo além das posśıveis interações

entre as variáveis que compõe o sistema. Para tal, utilizamos os conceitos

de cointegração para definir as relações econômicas de equiĺıbrio a partir de

restrições de identificação.

Seguindo Juselius (1998), determinamos o modelo emṕırico em dois

estágios. Primeiro, estimamos por máxima verossimilhança as tendências

estocásticas comuns, procurando identificá-las e interpretá-las à luz da teoria

econômica. Segundo, constrúımos um modelo de correção de erros, que

apresenta a propriedade de reversão aos equiĺıbrios de longo prazo. Deste

modo, o modelo nos permite investigar iterações, efeitos de feedback, e

a velocidade de ajuste às relações de equiĺıbrio. A Figura 1 resume a

metodologia econométrica destacando as três fontes de informação: teoria

econômica, aspectos institucionais, e as propriedades estat́ısticas das séries

temporais.

O restante do artigo está assim organizado. A seção 2 discute os

aspectos metodológicos do arcabouço econométrico e descreve as relações

de cointegrações esperadas à luz da teoria monetária moderna. A seção 3

define o modelo estat́ıstico e suas caracteŕısticas emṕıricas. Em particular,

os resultados mostram que o processo inflacionário é integrado e portanto

não estacionário. A seção 4 constrói então um sistema dinâmico I(2) levando

em consideração as caracteŕısticas de longo e curto prazo das variáveis.

Finalmente, a seção 5 resume os principais resultados emṕıricos e tece

algumas considerações finais.

2 Considerações metodológicas

Assume-se em geral que o banco central dispõe de instrumentos para

controlar a taxa de inflação e, possivelmente, influenciar tanto o ńıvel de

crescimento real da economia como a paridade de poder de compra. O
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mecanismo monetário de transmissão descreve a relação causal entre a

intervenção monetária e as metas monetárias finais através dos instrumentos

de poĺıtica monetária. O controle monetário, seja direto ou indireto, depende

da existência de uma conexão direta entre os ńıveis de oferta monetária e

de preços. O controle do processo inflacionário especifica então uma meta

monetária com limites superiores e inferiores.

No caso brasileiro, a meta monetária do Banco Central era, até 1998,

o estoque de moeda medido pelo M3. Adotou-se então um regime de

metas inflacionárias, de modo que o estoque de moedas passou a ser

inteiramente determinado pela oferta e demanda por moeda dos agentes. Em

resumo, o mecanismo monetário de transmissão descreve como mudanças

nos instrumentos de poĺıtica monetária, a saber o excesso de moeda e a taxa

de juros de curto prazo, afetam a dinâmica da economia via a taxa de juros

de longo prazo, hiato do produto, e a taxa de inflação.

Para estimar o mecanismo de transmissão, adotamos a metodologia

empregada por Juselius (1998) calcada em um modelo VAR estrutural

cointegrado. As principais variáveis relacionadas com a poĺıtica monetária

possuem normalmente raiz unitária, tornando a análise de cointegração

indispensável em um contexto multivariado. Os modelos estruturais

cointegrados procuram não somente identificar as relações de longo prazo,

mas também estimar os diferentes efeitos de curto e longo prazo. A análise de

cointegração permite ainda testar algumas hipóteses implicadas pela teoria

econômica. Um exemplo clássico é a propriedade de homogeneidade de longo

prazo dos preços, que valida a transformação de uma variável nominal em

real.

O conjunto de variáveis relevantes é infelizmente demasiado extenso para

uma análise emṕırica de equiĺıbrio geral. Os métodos de cointegração se

encaixam perfeitamente nesse contexto de análise parcial, pois a propriedade

de cointegração é invariante ao conjunto de informação. Portanto, no

processo de seleção das variáveis seguiremos um procedimento que parte do

espećıfico para o geral, procurando investigar relações de equiĺıbrio entre um
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número restrito de variáveis antes de analisar o sistema por completo. No

processo de escolha do modelo estat́ıstico, utilizaremos a estratégia inversa

para minimizar o erro de especificação, ou seja, do geral para o espećıfico

(ver, por exemplo, Garrat, Lee, Pesaran & Shin 2000).

A partir de um modelo VAR inicial, utilizaremos as propriedades de

integração e cointegração dos dados para inferir as relações que determinam

a eficácia do mecanismo monetário de transmissão, a saber

1. O grau de associação entre os instrumentos monetários de intervenção,

as metas intermediárias, e a meta monetária final.

2. A dinâmica do ajuste de curto prazo resultante de variações nos

instrumentos monetários e nas variáveis macroeconômicas relevantes.

3. O impacto de longo prazo na inflação decorrente de choques na liquidez

agregada e na taxa de juros de curto prazo.

Considerando o número limitado de observações mensais, utilizaremos

o conceito relativo de longo prazo sugerido por Juselius (1999). Portanto

interpretaremos uma relação de longo prazo como simplesmente uma relação

de cointegração entre variáveis I(1) e/ou I(2). De forma análoga, a noção

de ajustes de curto prazo indicará a reação de variáveis estacionárias às

relações de cointegração e demais variáveis estacionárias. Uma condição

necessária para a relevância de uma relação de longo prazo é portanto que

exista pelo menos uma ajuste de curto prazo correspondente no sistema.

Essa definição é muito conveniente na medida que qualquer relação de não

cointegração incorretamente inclúıda entre as relações de longo prazo tende

a ser desmascarada, uma vez que variáveis estacionárias não podem ajustar

significativamente a variáveis não estacionárias.

2.1 Relações esperadas de equiĺıbrio

A análise emṕırica se concentra na dinâmica do excesso de moeda e seus

efeitos nos preços, produto e taxas de juros. A especificação das relações de
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longo prazo será então fundamentada a partir da curva IS-LM associada a

uma curva de Phillips de curto prazo (Laidler 1985), enquanto que os ajustes

de curto prazo são estimados empiricamente. Como identificamos uma

raiz unitária no processo inflacionário, resolvemos incluir taxas nominais

de crescimento, permitindo assim a existência de equiĺıbrios dinâmicos. A

seguir, discutimos a ligação emṕırica entre as relações de cointegração e os

equiĺıbrios de longo prazo.

Até 1998, o Banco Central procurava controlar a inflação através

da redução do ńıvel agregado de liquidez na economia. Entretanto,

considerando que a liberalização financeira foi efetuada no ińıcio dos anos 90,

a relação entre a liquidez da economia e o processo inflacionário deve envolver

também as demandas por moeda de natureza transacional, precaucional

e especulativa dos agentes. Assumindo homogeneidade de longo prazo

tanto dos preços como da renda, chegamos a seguinte relação hipotética

de demanda por moeda

mt − pt − y
r
t = b0 + b1(πt −R

d
t )− b2(R

b
t −R

d
t ) + umt , (1)

onde b1 > 0, b2 > 0, mt é a oferta monetária medida pelo M3, yrt denota o

produto industrial real, pt é o ı́ndice de preços ao consumidor medido pelo

IGP-M, e πt ≡ ∆pt indica a taxa de inflação. A diferença entre as taxas de

longo e curto prazo Rb
t−R

d
t objetiva captar o custo relativo de oportunidade

entre manter moeda em vez de um t́ıtulo de longo prazo.1 O Banco Central

exerce um controle indireto sobre o ńıvel de liquidez agregada usando a taxa

de juros de curto prazo para influenciar a demanda por moeda (1). Para

que esse controle indireto funcione, algumas condições devem ser respeitadas:

Primeiro, existe uma ligação direta entre entre o instrumento de intervenção

do Banco Central e a meta intermediária. Segundo, uma variação na taxa de

juros praticada pelo mercado afeta a demanda por moeda ou, pelo menos, o

excesso de liquidez na economia. Terceiro, uma queda no estoque de moeda

ou na demanda agregada resulta em uma queda correspondente nos preços.

1 Nesse trabalho, utilizaremos letras minúsculas e maiúsculas para denotar variáveis
em logaritmo e em ńıvel, respectivamente.
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A primeira condição refere-se ao canal de transmissão monetária via

a taxa de juros fixada pelo Banco Central (ver Juselius 2001). Essa

condição é aparentemente satisfeita no caso brasileiro, uma vez que a taxa

SELIC do Banco Central é reconhecidamente o principal determinante

das taxas de juros praticadas pelo mercado. A segunda condição está

diretamente relacionada com as propriedades de integração e cointegração

dos dados. Se a hipótese das expectativas valer e Rb
t −R

d
t ∼ I(0), o controle

monetário indireto não será muito eficaz, pois mesmo que Rd
t suba após

uma intervenção monetária, Rb
t se ajustará proporcionalmente resultando

em uma variação apenas marginal do custo de oportunidade Rb
t − Rd

t . Por

outro lado, se πt−R
d
t ∼ I(0) em função da paridade de Fisher, um aumento

de Rd
t resulta em um ajuste correspondente da taxa de inflação. Desta

forma, a eficácia do controle monetário indireto depende essencialmente

das propriedades da estrutura à termo das taxas de juros e da validade

emṕırica da paridade de Fisher. A terceira condição exige implicitamente a

propriedade de homogeneidade dos preços valha no longo prazo e requer que

um choque permanente no estoque de moeda possui um impacto de longo

prazo positivo nos preços.

Naturalmente, a eficácia das regras de poĺıtica monetária ainda depende

de dois fatores. Primeiro, que a variação da taxa de juros fixada pelo Banco

Central afete, via a taxa de juros de curto prazo praticada pelo mercado, a

taxa de juros de longo prazo. Em outras palavras, os choques nas taxas de

juros de curto prazo determinam a taxa de juros de longo prazo. Segundo,

um aumento da taxa de juros de longo prazo esfria a pressão do lado da

demanda agregada na economia via ńıveis de consumo e investimento de

longo prazo. Portanto, espera-se que a existência de um ajuste do produto

à curva IS de longo prazo

yrt − a1t = a0 + a2(πt −R
b
t) + uyt (2)

onde a1 ≥ 0, a2 > 0 e o produto real descontado por uma tendência linear

yrt − a1t serve de proxy para o hiato do produto. Por outro lado, se o hiato
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do produto estiver associado a uma inflação de demanda via uma curva de

Phillips de curto prazo, então uma redução do hiato do produto via aumento

da taxa de juros de longo prazo vai gerar uma menor inflação.

Uma relação alternativa particularmente adequada para o caso brasileiro

envolveria também variáveis relacionadas ao Balanço de Pagamentos (ver

Carneiro & Wu 2001). Desde o ińıcio do Plano Real até janeiro de 1999,

a utilização da taxa de câmbio como âncora nominal tornou o ńıvel de

atividade da economia brasileira mais exposto aos choques externos. Tendo

em vista a paridade descoberta das taxas de juros, variações no prêmio de

risco são completamente absorvidas pela taxa de juros em um regime de taxa

de câmbio fixa. Dessa forma, a taxa de juros nominal sinaliza a confiança

na desinflação via efeitos do câmbio sobre a taxa de inflação esperada,

e conseqüentemente o hiato do produto passa a depender das contas

externas. Nessas circunstâncias, taxas de juros elevadas desempenham um

papel importante no esforço de financiamento do Balanço de Pagamentos

atraindo capitais de arbitragem. O condicionamento das taxas de juros às

necessidades de financiamento externo implica a subordinação dos juros às

pressões de choques externos sobre o Balanço de Pagamentos.

Carneiro &Wu (2001) propõem utilizar a Regra de Taylor modificada à la

Clarida, Gaĺı & Gertler (1997) para captar esse efeito. Nesse contexto, a taxa

de juros de curto prazo reage não somente aos choques de oferta e ao hiato

de produto, como também às variações no ńıvel de reservas internacionais.

Temos então a seguinte relação

Rd
t = d0 + d1(y

r
t − a1t) + d2πt − d3∆rt + urt (3)

onde rt denota o logaŕıtmico das reservas internacionais (conceito liquidez

internacional). Essa especificação não se mostrou robusta empiricamente,

de modo que tivemos que acrescentar a variação do câmbio (ver seção 4).

Para elaborar o modelo estat́ıstico, precisamos estabelecer as

propriedades de integração de cada variável. Os testes usuais de raiz

unitária, a saber os testes de Dickey & Fuller (1979) e Phillips & Perron
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(1988), são entretanto muito senśıveis à presença de valores at́ıpicos (Franses

& Haldrup 1994, Cati, Garcia & Perron 1999). Como as séries em questão

sofreram algumas intervenções no peŕıodo pós-Plano Real, utilizamos o teste

KPSS desenvolvido por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin (1992). O

teste KPSS inverte a hipótese nula checando a ausência (em vez de presença)

de raiz unitária. A presença de valores at́ıpicos prejudica assim apenas o

poder do teste, não interferindo no seu tamanho. A rejeição da hipótese nula

de estacionariedade possui então um significado ainda mais forte quando

valores at́ıpicos podem estar presentes.

Os resultados da Tabela 1 mostram que todas as séries são I(1), inclusive

o ńıvel de inflação. O ńıvel de preços segue portanto um processo I(2).2 A

teoria monetária prevê que o ńıvel de preços é relacionado com mt − yrt ,

isto é, com a expansão monetária em excesso ao crescimento do produto

real. Como mt − pt − y
r
t ∼ I(1), espera-se que exista uma fator de correção

da taxa de inflação aos desvios dessa relação de equiĺıbrio. Os resultados

documentados na seção 4 mostram que esse é realmente o caso.

3 Modelo estat́ıstico

O modelo vetor autoregressivo (VAR) de base consiste em

∆2Xt = Γ1∆
2Xt−1 + Γ∆Xt−1 +ΠXt−1 +ΦDt + µt + εt, (4)

onde εt ∼ iidN(0,Σ), Xt é o vetor de variáveis endógenas do sistema,

µt ≡ µ0 + µ1t é um termo determińıstico envolvendo uma constante e uma

tendência linear, e Dt é um vetor de variáveis binárias capturando padrões

sazonais e intervenções de natureza pontual, transitória, e/ou permanente.

O vetor de parâmetros Θ = {Γ1,Γ,Π,Φ, µ0, µ1,Σ} satisfaz duas restrições,

a saber os coeficientes µ1 e Φs associados respectivamente à tendência

linear e à sazonalidade pertencem ao subespaço linear gerado pelo vetor

de cointegração.

2 Isso implica que não existe nenhum padrão estatisticamente significante de reversão
linear à média no peŕıodo pós-Plano Real, embora nada garanta que a inflação seja
estruturalmente I(2).
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Como os resultados emṕıricos indicam que o ı́ndice de preços e o estoque

nominal de moeda são I(2), iniciamos com as condições do modelo I(2):

Π = αβ′ e α′⊥Γβ⊥ = ζη′, onde α e β são matrizes de dimensão p× r; ζ e η

são matrizes dimensão p− r× s1; e o coeficiente de tendência linear µ1 é tal

que α′⊥µ1 = 0 (Johansen 1991).

Defina as seguintes matrizes α1 = α⊥ζ e β⊥1 = β⊥η e os complementos

ortogonais de (α, α⊥1) e (β, β⊥1), respectivamente. A representação vetor

média móvel de (4) é

Xt = C2

t∑

s=1

s∑

i=1

εi + C2 µ0 t
2/2 + C2 Φ

t∑

s=1

s∑

i=1

Di + C1

t∑

s=1

εs

+ C1 Φ
t∑

s=1

Ds + F0 t+ Yt +A+B t, (5)

onde C2 = β⊥2(α
′
⊥2Φβ

′
⊥2)

−1α′⊥2, Yt define a parte estacionária do processo,

e A e B são funções das valores iniciais X0, X−1, . . . , X−k+1. A tendência

linear F0 t surge pelo fato de α′
⊥1µ0 6= 0 e α′µ1 6= 0. Para maiores detalhes,

ver Paruolo (1996), Johansen (1996), e Rahbek, Kongsted & Jørgensen

(1996).

É interessante notar que a representação vetor média móvel terá uma

tendência quadrática se o termo constante for irrestrito. A tendência linear

vem de E(∆p) = π1 6= 0, o que parece bastante razoável; enquanto que

a tendência quadrática nos preços corresponderia a E(∆p) = π1 + π2 t,

para (π1, π2) 6= 0. Apesar de uma tendência linear na taxa de inflação

poder ser uma boa aproximação local em curtos peŕıodos de tempo, é

dif́ıcil de justificar tal comportamento em intervalos de tempo mais longos.

Preferimos assim impor a priori que α′
⊥2µ0 = 0. Rahbek et al. (1996)

mostram que, nesse contexto, nada muda em termos de inferência na

determinação do posto.

Se Xt ∼ I(1), Π = αβ′ continua sendo de posto reduzindo, mas α′
⊥Γβ⊥

será de posto pleno. A representação vetor média móvel do modelo I(1) é

Xt = C
t∑

i=1

εi + C µ0 t+ Ẽ t+ C Φ
t∑

i=1

Di + C∗(L) (εt + µ0 +ΦDt) +B, (6)
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onde C = β⊥(α
′
⊥Γβ⊥)

−1α′⊥, C
∗(L) é um polinômio infinito no operador de

defasagens L, e B é uma função dos valores iniciais.

3.1 Estratégia emṕırica

As ráızes do polinômio caracteŕıstico do modelo VAR possuem uma

informação extremamente útil na presença de componentes I(2) ou próximos

a I(2) nos dados. O número de ráızes unitárias é s1 + 2s2, implicando

a existência de uma raiz unitária adicional para cada tendência I(2) no

modelo. Apenas quando não existem componentes I(2) nos dados é que o

número de ráızes unitárias (ou próximas a ráızes unitárias) no polinômio

caracteŕıstico será igual ao número de autovalores nulos da matriz Π ≡ αβ ′.

A intuição desse resultado reside no fato que Γ também contém informação

valiosa sobre as ráızes unitárias do sistema. As ordens de integração e

cointegração podem ser formalmente testadas a partir do procedimento de

verossimilhança, apesar da sua natureza assintótica ser um pouco suspeita

devido ao pequeno número de observações.

A maioria dos modelos emṕıricos é calcada na análise do estoque real

de moeda, assumindo implicitamente que a propriedade de homogeneidade

dos preços vale no longo prazo. Nesse contexto, transformar uma variável

nominal em real elimina a tendência I(2) presente no estoque nominal de

moeda e nos preços, evitando assim a complexidade do modelo I(2). Como

encontramos evidências de apenas uma raiz unitária no estoque real de

moeda, seguimos a análise emṕırica com base no modelo I(1) assumindo

que, no longo prazo, vale a propriedade de homogeneidade dos preços.

3.2 Modelo emṕırico

Estimamos um modelo VAR(2) com uma tendência linear restrita ao espaço

de cointegração motivados pela relação (2) entre a pressão de demanda e

a curva de Phillips. O sistema consiste em X ′
t = (mt − pt, πt, y

r
t , R

d
t , R

b
t),

onde m é o estoque nominal de moeda (conceito M3), p é o ı́ndice de preços

ao consumidor (IPCA), yr é o PIB deflacionado pelo IPCA, Rd é a taxa de

11



juros SELIC, e Rb é a taxa de juros de 3 meses (swap pré-DI, 63 dias). As

Figuras 2 a 6 ilustram a evolução dessas variáveis no peŕıodo considerado,

a saber novembro de 1994 a fevereiro de 2001.

O modelo inclui três variáveis binárias de intervenção relacionadas às

crises da Rússia e da Ásia, e à desvalorização do real no ińıcio de 1999 (ver

Figura 7). Consideramos ainda a variação mensal das reservas internacionais

(conceito liquidez internacional) e a variação mensal da taxa de câmbio

(ver Figura 8). Assumimos que essas duas variáveis são exógenas, uma

vez que suas variações foram, em grande parte, causadas por fenômenos

não pertinentes ao sistema. A inclusão de variáveis exógenas estacionárias

no modelo VAR cointegrado traz um problema de parâmetros de estorvo na

distribuição assintótica do teste do traço. Para evitar esse tipo de problema,

seguimos a recomendação de Rahbek & Mosconi (1999) e acumulamos as

variáveis exógenas antes de incorporá-las ao termo de equiĺıbrio de longo

prazo. A representação VECM do modelo consiste então em

∆2xt = Γ1∆
2xt−1 + Γ∆xt−1 + α

(
β′xt−1 + β′

t∑

i=0

zi

)
+Υzt +

3∑

i=0

Υ∆zi

+ΦDt + µ0 + µ1 t+ εt, (7)

onde εt ∼ iidN(0,Σ).

Os resultados emṕıricos sugerem que o modelo explica a maior parte

da variação dos dados, uma vez que os coeficientes R2 de determinação

são bastante elevados. Para verificar a adequação do modelo, efetuamos

uma série de testes de especificação (ver Tabela 2). A presença de efeitos

ARCH nos reśıduos das taxas de juros não preocupa muito, pois a análise

de cointegração costuma ser robusta à presença de heterocedasticidade

condicional (Hansen & Rahbek 1998). O único problema mais sério está

na correlação serial dos reśıduos do produto industrial real, que determinam

a rejeição do teste multivariado da hipótese de ausência de autocorrelação.

Essa anomalia decorre provavelmente do erro de medida gerado pela

interpolação do produto trimestral.
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3.3 Propriedades de cointegração

Para investigar as relações de longo prazo discutidas na seção 2.1 testamos

algumas especificações alternativas. As hipóteses são da forma β =

{Hφ1, ψ1, ψ2} de modo a testar uma única relação de longo prazo. Esses

testes fornecem informação sobre a relação direta entre os instrumentos de

poĺıtica monetária e suas metas. Por exemplo, se uma expansão monetária

sempre gera inflação, então podemos esperar que exista um vetor de

cointegração relacionando positivamente a inflação esperada e a velocidade

da moeda. Como expansão monetária também pode ser inflacionária por

aumentar as pressões do lado da demanda, a transmissão monetária pode

ser via uma cointegração positiva entre inflação e hiato do produto.

Tabela 3 apresenta uma série de hipóteses sobre as relações de longo

prazo. H1 procura estimar a demanda por moeda. Os coeficientes das taxas

de juros indicam que os agentes demandam mais moeda quando o retorno

de ativos alternativos à moeda diminui. H2 procura identificar uma função

de reação do Banco Central basicamente centrada no controle da taxa de

juros SELIC. H3 avalia a relação de longo prazo entre o hiato do produto e

a taxa de juros de 3 meses. As demais hipóteses testam relações de longo

prazo entre as taxas de juros (instrumentos do Banco Central) e a inflação

(meta do Banco Central). H4 testa a estacionariedade da diferença entre as

taxas de juros de curto e longo prazo. H5 testa se existe alguma combinação

linear entre as taxas de juros de curto e longo prazo que é estacionária. H6

e H7 verificam se a taxa de juros real é estacionária. Finalmente, H8 testa

se a diferença entre as taxas de juros de curto e longo prazo cointegram com

a inflação. Os resultados mostram que todas essas relações de longo prazo

alternativas são rejeitadas empiricamente.

3.4 Identificação estrutural das relações de longo prazo

A hipótese de uma estrutura de cointegração completamente identificada

pode ser expressa como βr = {H1φ1, H2φ2, H3φ3}, onde as matrizes Hi
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(i = 1, 2, 3) impõem restrições em cada vetor de cointegração. O teste

de sobre-identificação dessas restrições é calcado na estat́ıstica de razão

de verossimilhança (RV) e possui uma distribuição limite χ2(υ), onde o

número de graus de liberdade υ coincide com o número de restrições de

sobre-identificação (Johansen & Juselius 1994).

A Tabela 4 apresenta os três vetores de cointegração identificados. Para

avaliar o número de relações de cointegração utilizamos não apenas o teste

do traço,3 mas também os próprios valores dos autovalores e uma análise

gráfica das relações de longo prazo (intuição econômica). A Figura 9 ilustra

o comportamento dos três vetores de cointegração ao longo do peŕıodo.

A primeira relação β̂′1Xt combina as curvas de Phillips e IS estabelecendo

uma relação negativa entre o hiato do produto real e a taxa de juros

real, conforme proposto em (2). A segunda relação de longo prazo β̂′2Xt

corresponde à equação de demanda por moeda sugerida em (1), onde o

estoque real de moeda depende positivamente do produto e da inflação,

mas negativamente da taxa de juros SELIC fixada pelo Banco Central. O

terceiro vetor de cointegração β̂′3Xt determina por sua vez uma relação de

homogeneidade entre as taxas de juros de curto e longo prazo, onde a taxa

de juros SELIC responde às pressões inflacionárias, ao hiato do produto

real e às variações das reservas internacionais. Essa última relação pode ser

interpretada como a regra de reação monetária utilizada pelo Banco Central

para decidir a taxa SELIC, como explicitado em (3). O sinal do coeficiente

associado à inflação sugere que a taxa de inflação serve como uma proxy do

prêmio de risco aliado ao preço relativo dos juros de longo e curto prazo.

3 Como o número de graus de liberdade do teste do traço em pequenas amostras é
reduzido, sua aproximação assintótica não será necessariamente satisfatória. Infelizmente,
não existe ainda nenhum método estat́ıstico que assegure uma correção satisfatória para
esse problema, apesar de algumas tentativas muito interessantes à ńıvel teórico (Johansen,
2000 e 2001).
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4 Ajustes de curto prazo

A identificação dos ajustes de curto prazo pode ser feita a partir da

representação VECM do modelo VAR condicionando o modelo nos vetores

de cointegração identificados. A estrutura proposta a seguir resulta de um

procedimento de seleção de modelos partindo do geral para o espećıfico, onde

os coeficientes estatisticamente iguais a zero são eliminados seqüencialmente.

Os coeficientes associados ao ajuste de curto prazo às relações de longo

prazo não apenas são significativos em praticamente todas as equações como

também possuem o sinal esperado. Portanto, a combinação linear α̂β̂′rXt

pode ser interpretada como o vetor dos equiĺıbrios estacionários do sistema.

O sistema final de equações é dada por

∆πt = 0, 2261 + 0, 3334∆πt−1 + 0, 0112 β̂′1Xt−1 − 0, 0100 β̂′2Xt−1

+0, 0091 β̂′3Xt−1 + 0, 0014 rt−2 + 0, 0283∆et−2 + ε
(π)
t

∆yrt = 2, 3981− 2, 7235∆πt−2 + 0, 2859∆yrt−2 − 0, 0091 rt−2

− 0, 8869∆(m− p)t−2 − 0, 4990 β̂′1Xt−1 + 0, 0942Asiat ++ε
(y)
t

∆(m− p)t = 0, 0104 + 0, 7077∆πt−2 + 0, 2683∆(m− p)t−2 − 0, 0009∆Rb
t−2

+0, 0025 rt−1 − 0, 0496Russiat + ε
(m−p)
t

∆Rd
t = 28, 235 + 0, 8704∆yrt−2 − 0, 2678∆Rd

t−1 − 0, 3626∆Rd
t−2

+0, 0216∆Rb
t−1 + 0, 0187∆Rb

t−2 + 3, 9110∆(m− p)t−1

− 0, 6491 β̂′2Xt−1 − 0, 1431 rt−1 − 0, 2152 rt−2

− 2, 6509∆et−1 − 2, 4609∆et−2 − 0, 4155Asiat

− 0, 4517Brasilt + 0, 5708Russiat + ε
(d)
t

∆Rb
t = 383, 63− 77, 763∆πt−1 − 262, 26∆πt−2 − 4, 0695∆Rd

t−2

+55, 239∆(m− p)t−1 − 8, 8324 β̂′2Xt−1 − 1, 6028 rt−1

− 2, 1987 rt−2 − 35, 585∆et−2 − 5, 9598Asiat

+7, 0535Brasilt + 6, 3804Russiat + ε
(b)
t

onde ε
(·)
t denota o termo residual de cada equação. A Figura 10 exibe a boa

aderência do modelo contrastando os valores real e estimado para as cinco
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variáveis.

A Tabela 5 agrupa os resultados dos testes de diagnósticos. Os testes

multivariados apresentam resultados bastante diferentes àqueles obtidos

para os reśıduos do modelo VAR irrestrito. Primeiro, não há mais ind́ıcios

estatisticamente significantes de correlação serial no vetor de reśıduos.

Segundo, normalidade passa a ser fortemente rejeitada. Em contraste, os

resultados dos testes univariados são bastante semelhantes aos da Tabela

2. A única diferença reside no teste de heterocedasticidade condicional, que

dessa vez acusa problemas apenas no reśıduo ε̂
(d)
t correspondente à taxa de

juros de 3 meses.

Podemos destacar alguns aspectos interessantes nos ajustes às relações

de equiĺıbrio de longo prazo. Primeiro, a inflação apresenta um ajuste

significativo de curto prazo a todas as relações de longo prazo, demonstrando

a viabilidade do regime de metas inflacionárias recentemente adotado pelas

autoridades monetárias brasileiras. Segundo, os movimentos da taxa SELIC

são consistentes com o status de principal instrumento monetário do Banco

Central brasileiro. Os ajustes às relações de longo prazo se dão apenas na

presença de desequiĺıbrio monetário, não havendo reação estatisticamente

significativa à regra de reação monetária do Banco Central. Terceiro, a oferta

real de moeda é fracamente exógena aos vetores de cointegração, e portanto

constitui uma tendência comum do sistema. Este resultado evidencia a

passividade da atual poĺıtica monetária brasileira no que tange os fluxos de

moeda, corroborando a conjectura que o Banco Central altera a taxa de

juros de curto prazo objetivando evitar flutuações indesejadas nos fluxos de

capitais. Finalmente, as estimativas corroboram a identificação da taxa de

juros de 3 meses como meta intermediária dado seus ajustes à taxa SELIC

e ao excesso de moeda.

16



5 Conclusão

Neste trabalho estima o mecanismo de transmissão monetária da economia

brasileira pós-Plano Real via um modelo VAR cointegrado para oferta real

de moeda, renda real agregada, inflação, e taxas de juros de curto e longo

prazo. Para dar uma conotação estrutural ao sistema dinâmico estimatido,

identificamos os vetores de cointegração a partir de relações econômicas de

equiĺıbrio. Os resultados emṕıricos evidenciam que o estoque real de moeda

é uma tendência estocástica comum do distema e que existem três relações

de longo prazo.

A primeira combina as curvas de Phillips e IS estabelecendo uma relação

negativa entre o hiato do produto real e a taxa de juros real. A segunda

define o estoque real de moeda como uma função positiva do produto e

da inflação, mas negativa da taxa SELIC fixada pelo Banco Central. O

terceiro vetor de cointegração identifica a regra de reação monetária do

Banco Central para fixar a taxa de juros SELIC. Uma análise da dinâmica de

curto prazo a partir da representação VECM do modelo VAR ilustra ainda

a boa aderência do modelo. As propriedades dos reśıduos são satisfatórias,

assim como a interpretação dos ajustes de curto prazo às relações de longo

prazo.
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Tabela 1 — Teste KPSS de Raiz Unitária

defasagem π yr m− p Rd Rb

0 2.7839 0.7933 7.5046 3.8921 3.4632

1 1.6263 0.4754 3.8180 2.0661 1.8467

2 1.2138 0.3634 2.5808 1.4440 1.2992

3 0.9942 0.3187 1.9622 1.1285 1.0185

4 0.8528 0.3023 1.5913 0.9360 0.8460

valores cŕıticos assintóticos

10% 5% 1%

0,347 0,463 0,739

Tabela 2 — Testes de Especificação, VAR Irrestrito

testes multivariados

autocorrelação F (200, 15) = 2, 5573 p-valor = 0, 0197

normalidade χ2(10) = 7, 4006 p-valor = 0, 6872

testes univariados, p-valores

∆π ∆yr ∆(m− p) ∆Rd ∆Rb

arch(2) 0,66 0,93 0,87 0,04 0,04

reset 0,99 0,99 0,98 0,97 0,92

σ̂ε 0,0037 0,0535 0,0158 0,166 3,09

sqr 0,0006 0,1319 0,0115 1,2686 441,75

autovalores de Π 0,7798 0,4574 0,3839 0,3115 0,2433
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Tabela 3 — Relações de Longo Prazo

π yr m− p Rd Rb tendência Ásia Rússia Brasil reservas câmbio p-valor

H1 -2,1315 1,0000 0,6884 -0.0390 -0.0040 -0.1608 -0.4746 0,3760 0,5909

H2 39,519 1,0000 1,0000 -0,0009 -0,7353 1,0708 63,221 5,8472 1,7311 0,2524

H3 -0,0672 1,0000 0,0672 -0,0009 -0,7580 1,3653 59,164 5,4296 0,2385 0,8383

H4 1,0000 -1,0000 0,0004

H5 1,8198 -0,1248 0,0077

H6 -308,34 1,0000 0,0003

H7 -3.771,9 1,0000 0,0003

H8 10.531 1,0000 -1,0000 0,0002

A coluna ‘tendência’ apresenta o coeficiente associado à tendência linear, enquanto que as colunas ‘Ásia’, ‘Brasil’ e
‘Rússia’ correspondem as variáveis de intervenção associadas aos respectivos peŕıodos de crise.
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Tabela 4 — Estrutura Identificada de Longo Prazo

π yr m− p Rd Rb tendência Ásia Rússia Brasil reservas câmbio

β′1 -0,0023 1,0000 0,0023 -0,0009 0.0091 0,0878 -0,0411 -0,0616

(0,0015) (0,0448) (0,0523) (0,1408) (0,3236)

β′2 -1,7538 -1,0000 1,0000 1,7538 -1,3314 1,2441 93,913 8,5149 -0,3863

(0,1157) (0,2497) (0,4102) (8,2381) (0,7355) (1,5321)

β′3 -44,824 -2,0448 1,0000 0,0018 -0,8021 0,3876 47,701 4,2784

(6,3218) (0,3172) (0,1109) (0,1916) (3,3040) (0,3079)

Teste RV χ2(7) = 8.4001 p-valor = 0.2986

A coluna ‘tendência’ apresenta o coeficiente associado à tendência linear, enquanto que as colunas ‘Ásia’, ‘Brasil’ e
‘Rússia’ correspondem as variáveis de intervenção associadas aos respectivos peŕıodos de crise.
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Tabela 5 — Testes de Especificação, VECM Restrito

testes multivariados

autocorrelação F (50, 245) = 1, 3382 p-valor = 0, 0785

normalidade χ2(10) = 65, 712 p-valor = 0, 0000

testes univariados, p-valores

∆π ∆yr ∆(m− p) ∆Rd ∆Rb

arch(2) 0,9231 0,3305 0,1306 0,1186 0,0018

reset 0,9943 0,9994 0,9848 0,5303 0,1396

σ̂ε 0,0035 0,0498 0,0158 0,1652 3,6658
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