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RESUMO 

 

O objetivo é obter e sugerir a inclusão de um indicador financeiro na regra de política 

monetária que capte as oscilações no mercado de capitais, promovendo, assim, a 

flexibilização do regime de metas inflacionárias de forma a preservar a sua eficácia e 

transparência. Argumenta-se que em períodos de grande volatilidade, seja conveniente a 

atuação mais ampla no monitoramento dos ativos financeiros buscando evitar um processo de 

deflação de ativos que conduzisse a economia à recessão. A base teórica deste trabalho pauta-

se nos estudos de Bernanke e Gertler (1999, 2000) que argumentam pró-introdução de uma 

variável financeira na Regra de Taylor; a política monetária deve levar em consideração as 

oscilações no mercado de capitais quando estas alteram a previsão de inflação futura. Os 

modelos de Vetores Auto-Regressivos (VAR) e extensões do modelo ARCH serão utilizados 

como forma de justificar a inclusão do indicador financeiro no sistema de metas 

inflacionárias. Observou-se que os modelos de volatilidade apresentaram persistência no 

período de crise (2007-2009) para a variável financeira enquanto que para a SELIC, a 

persistência dos choques tem sido em menor intensidade o que implica que a política 

monetária pode não estar reagindo adequadamente às variações no mercado financeiro. Para o 

modelo VAR, houve confirmação da hipótese central do trabalho visto que, no período de 

crise, o efeito do indicador financeiro sobre a SELIC é maior comparado ao período pré-crise. 

Portanto, os resultados apóiam a hipótese de Bernanke e Gertler (1999) de que o Banco 

Central deve levar em consideração o mercado financeiro apenas em momentos de grande 

volatilidade, e apresentar claramente suas estratégias e seus relatórios de comunicação com o 

mercado. 

 

Palavras-Chave: Política monetária. Indicador financeiro. Modelos VAR. Modelos ARCH. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective is to achieve and suggest the inclusion of a financial indicator in the monetary 

policy rule that captures oscillations in capital markets, thereby promoting the flexibility of 

the inflation targeting system in order to preserve its effectiveness and transparency. It is 

argued that in periods of high volatility, the performance should be broader monitoring of 

financial assets in an attempt to avoid a process of asset deflation which led the economy into 

recession. The theoretical basis of this work is guided studies of Bernanke and Gertler (1999, 

2000) that argue pro-introduction of a financial variable in the Taylor rule; the monetary 

policy should take into account the fluctuations in the stock market when they alter the 

forecast of future inflation. The models Vector autoregression (VAR) and extensions of the 

ARCH model will be addressed in order to justify the inclusion of the financial indicator in 

the system of inflation targets. It was observed that the volatility models presented persistence 

in the crisis period (2007-2009) for the financial variable while for the SELIC, the persistence 

of shocks has been lower intensity which implies that monetary policy may not be reacting 

properly variations in the financial market. For the VAR model, there was confirmation of the 

central hypothesis of the work since, in time of crisis, the effect on the financial indicator of 

the SELIC rate is higher compared to pre-crisis period. Therefore, the results support the 

hypothesis of Bernanke and Gertler (1999) that the Central Bank should consider the financial 

market only in times of high volatility, and clearly present their strategies and reports of 

communication with the market. 

 

Keywords: Monetary policy. Financial indicator. VAR models. ARCH models. 
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1 Introdução  

 

O regime de metas inflacionárias tem sido adotado pelos bancos centrais de diversos 

países na tentativa de manter a inflação em patamares satisfatórios alcançando, assim, a 

estabilização dos preços. A Regra de Taylor (1993), que se concentra na determinação da taxa 

de juros nominal em regime de metas de inflação, passa a ser tomada como base teórica para a 

condução de políticas monetárias que utilizam a manutenção da taxa de juros como principal 

instrumento de controle inflacionário. Segundo a Regra de Taylor, a definição dessa taxa de 

juros admite a avaliação do hiato do produto e da taxa de inflação. 

No Brasil, o regime de metas inflacionárias foi adotado a partir de 1999, logo após a 

transição de um regime de bandas cambiais para um sistema de taxa de câmbio flutuante.  

Com o crescimento das expectativas inflacionárias, as autoridades monetárias buscaram 

implementar um sistema de política que se comprometesse com a manutenção da estabilidade 

dos preços, e que fosse capaz de proporcionar uma nova âncora nominal para a inflação, 

respondendo corretamente aos choques que afetam a economia.  

De acordo com Bogdanski et al (2001), era de se esperar que o Banco Central optasse 

por um sistema mais rígido que, além de representar forte compromisso com o controle da 

inflação, oferecesse uma indicação da trajetória futura da economia, permitisse flexibilidade 

suficiente para a formulação de políticas econômicas e que fosse capaz de ancorar as 

expectativas dos agentes. 

Em março de 1999, o Comitê de Política Monetária (Copom) tornou pública a sua 

decisão de que o desempenho da autoridade monetária passaria a pautar-se pelo 

comprometimento com o controle da taxa de inflação. Segundo notas extraídas da Ata do 

Copom de número 33, o Comitê tomou as seguintes decisões: i) as taxas TBC (Taxa Básica 

do Banco Central) e TBAN (Taxa de Assistência do Banco Central) permaneceriam, apenas 

para os contratos de operações de assistência financeira de liquidez em vigor nesta data, 

cotadas, respectivamente, como equivalente à Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia) e a esta taxa mais 2 pontos percentuais; ii) a política monetária passaria a ser 

conduzida primordialmente com a definição da meta da Taxa SELIC e do seu eventual viés; 

iii) a meta da Taxa SELIC foi fixada em 45% a.a., com um viés de redução. 

No momento inicial de atuação do regime de metas inflacionárias, a inflação se 

desenvolveu satisfatoriamente nos dois primeiros anos. No entanto, nos anos de 2001 e 2002, 
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houve um descumprimento e a inflação rompe o limite de tolerância superior em 1,7% (2001) 

e em 2002 a inflação ultrapassa cerca de 7% a meta superior.
1
 No entanto, foi sugerido que o 

não cumprimento das metas nesses dois períodos tenha sido ocasionado principalmente pela 

crise de confiança acerca da política monetária do novo governo que seria instalado 

impactando fortemente a taxa de câmbio e, consequentemente, a inflação. 

Entre os anos de 2003 e 2009, a inflação manteve-se no intervalo de tolerância 

estabelecido. Apesar do período de crise, entre 2007 e 2008, ter sido observado o 

cumprimento do regime de metas, destaca-se um ambiente de grande volatilidade financeira 

provocando uma leve pressão sobre a taxa de inflação observada. O cumprimento do regime 

de metas só foi alcançado por meio da administração rígida da intervenção na Taxa de Juros 

SELIC. 

Vale ressaltar que a partir de 2010, o Banco Central passa a priorizar não somente a 

estabilidade de preços preocupando-se também em garantir o crescimento da economia. De 

acordo com a Ata do Copom de número 156, taxas de inflação muito elevadas acarretam no 

aumento do prêmio de risco de financiamentos reduzindo os investimentos e, 

consequentemente, o crescimento econômico. 

 Dessa forma, as decisões de política monetária passam não somente pelo objetivo de 

estabilização de preços, mas também tentam assegurar que o crescimento da economia não 

seja comprometido uma vez que “...taxas de inflação elevadas não trazem qualquer resultado 

duradouro em termos de crescimento da economia e do emprego, mas, em contrapartida, 

trazem prejuízos permanentes para essas variáveis no médio e no longo prazo”. (ATA DO 

COPOM 156, 2011) 

Ao longo dos anos, o regime de metas inflacionárias mostrou ser um mecanismo 

eficaz com relação ao seu objetivo principal de estabilização de preços, a custo da 

manutenção inexplicadamente de uma taxa de juros em patamares ainda considerados altos. 

No entanto, após a estabilização ocorrida já no final de 2009, com inflação acumulada 

fechando em 4,31%, a economia passa por um novo cenário de pressões inflacionárias 

puxadas, principalmente, pelo aumento nos preços dos alimentos. O resultado foi um aumento 

de 5,91% na inflação IPCA de 2010 segundo informações do IBGE. 

Com o novo ambiente macroeconômico de expectativas inflacionárias elevadas, 

demanda doméstica robusta e grande liquidez na economia, reflexo dos incentivos cedidos no 

                                                 
1
 As metas de inflação são fixadas com um intervalo de aceitação entre 02, % e 52, %. 



 15 

período de crise, o Banco Central passa a modificar seus meios de atuação no intuito de 

garantir um maior controle inflacionário: medidas de cunho macroprudencial em paralelo com 

as decisões convencionais de política monetária.  

O conjunto de medidas anunciado incluiu o aumento de requerimento de capital dos 

bancos para as operações de crédito e elevação dos depósitos compulsórios. De acordo com a 

155ª Ata do Copom, os objetivos perseguidos através dessas medidas foram estimular a 

retirada dos incentivos introduzidos durante a crise 2008-2009 e causar maior restrição de 

crédito na economia. Na reunião do Copom de 08 de dezembro de 2010, a SELIC foi mantida 

em 10,75% ao ano, com a justificativa de que as medidas macroprudenciais ajudariam a 

conter a inflação. Ressaltando a importância do uso dessas medidas, o Comitê frisou que 

existe certa equivalência entre as ações macroprudenciais e as ações convencionais de política 

monetária e, no entanto, esses mecanismos não podem ser avaliados como substitutos 

perfeitos por divergirem, entre outros aspectos, no alcance e nos mecanismos de transmissão. 

(ATA DO COPOM Nº 155, 2010). 

Percebe-se que, com a adoção de medidas macroprudenciais, o governo vem 

mostrando interesse em tornar mais flexível o sistema de metas inflacionárias baseado, 

estritamente, na manutenção da taxa de juros nominal. A regulação prudencial, vista como 

complementar às ações convencionais de política monetária, representa um mecanismo que 

potencializa os efeitos dos impactos das modificações na taxa de juros. 

Para Holland (2011), secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o 

conjunto de medidas macroprudenciais está surtindo efeito uma vez que se verifica, 

gradativamente, um processo de convergência das expectativas de inflação para um 

percentual próximo de 6% no final deste ano. Ressalta ainda que atualmente exista um 

processo de descompressão de preços que ocorre em razão dos efeitos positivos das ações 

macroprudenciais. 

No entanto, de acordo com Gonçalves (2011), a incerteza quanto aos efeitos de 

medidas macroprudenciais dificulta a coordenação de expectativas. Ou seja, a novidade do 

uso de medidas macroprudenciais altera as expectativas dos agentes causando incerteza em 

meio a um cenário onde é necessário alcançar a estabilidade de preços. Para o autor, mesmo 

que no ambiente pós-crise as medidas macroprudenciais possam ter sua utilidade, os 

mecanismos tradicionais de política monetária continuam sendo mais importantes. 
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Nessas condições, os estudos abordados nesta dissertação propõem a flexibilização da 

política monetária de forma a introduzir um indicador financeiro na Regra de Taylor 

convencional que permita captar as oscilações do mercado de ações e que conserve a 

transparência e eficácia conferidas ao regime de metas.  

Assim, um dos fatores que pode afetar a inflação brasileira e também a atividade 

econômica é o comportamento do mercado de capitais em períodos de grande volatilidade. 

Estudos recentes avaliam a hipótese de que a inclusão de novas variáveis na Regra de Taylor 

pode melhorar o processo de estabilização o que torna a política monetária mais eficiente, e 

transparente. 

Os estudos de Bernanke e Gertler (1999, 2001) mostraram que, a partir do regime de 

metas inflacionárias, variações nos preços dos ativos financeiros afetam a política monetária 

apenas quando estas alteram a previsão de inflação futura. Admitiram, portanto, que uma 

política de metas inflacionárias mais agressiva alcança a estabilidade de preços quando há 

volatilidade nos preços dos ativos decorrente de bolhas ou de choques tecnológicos.  

Segundo Borges Filho (2006), os estudos de Kuttner (2003), Borio e Lowe (2001 e 

2002) também seguem a linha de pensamento de que a política monetária deve levar em conta 

a volatilidade no mercado financeiro apenas quando os efeitos da bolha são sentidos nas 

expectativas de inflação futura. No entanto, autores como Mishkin e White (2002), 

Hardouvelis e Theodossiou (2002) e Schwartz (2002) argumentam a suposição de que bolhas 

em preços dos ativos deve ser motivo de preocupação ao impactar na estabilidade do sistema 

financeiro. 

Com o aparecimento da crise do subprime
2
, fenômeno ocorrido entre 2007-2009, as 

discussões sobre a crise financeira e o seu impacto nas economias mundiais se intensificaram. 

A crise oriunda do mercado financeiro gerou falta de liquidez nos mercados e, 

consequentemente, levou à contração das economias via redução no consumo das famílias e 

no investimento das empresas. Grandes potências econômicas como Estados Unidos e Japão 

entraram em forte período de recessão em decorrência da grande volatilidade no mercado 

financeiro. Nesse contexto, seria justificável sugerir que a política monetária responda a 

bolhas em preço de ativos financeiros.  

                                                 
2
 Crise norte americana associada ao pagamento de hipotecas que se alastrou pela economia e contaminou o 

sistema mundial. 
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Desde agosto de 2007, houve um aumento da aversão ao risco no mercado financeiro 

internacional simultaneamente à deterioração das condições de crédito das economias 

mundiais. A ampla liquidez existente nos EUA, fruto, em boa medida, da condução de sua 

política monetária desde 2001, foi responsável por gerar uma forte onda de valorização dos 

ativos imobiliários, que adquiriu contornos de uma “bolha especulativa”. (BORÇA JR. e 

TORRES FILHO, 2008). 

No Brasil, a crise financeira gerou consequências sobre o sistema de crédito 

provocando escassez externa, crise de liquidez no mercado interbancário, restrição de crédito 

a exportadores além de comprometer a atividade econômica. Segundo dados do IBGE, o 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que vinha apresentando uma trajetória de crescimento 

ascendente desde 2005, recuou de 5,1% em 2008 para -0,6% em 2009, primeiro resultado 

negativo da atividade econômica brasileira desde 1992. As expectativas de crescimento para 

2009, segundo o boletim Focus divulgado pelo Banco Central em dezembro de 2008, 

oscilaram entre 2,4% e 3,0%. 

A Taxa básica SELIC, que inicialmente fixada de 45% a.a. em 1999, sofreu alterações 

ao longo do período analisado atingindo uma média de 19,6% a.a. em 2002, período no qual 

há um rompimento da meta superior estabelecida; em 2009 a SELIC atinge o percentual de 

8,75% a.a., menor valor desde a implementação do regime de metas inflacionárias. Vale 

salientar que, com o aparecimento da crise financeira mundial, a autoridade monetária elevou 

a taxa de juros no primeiro momento, (média de 12,3% entre 2007-2008), e depois reduziu 

abruptamente (8,75% a partir de julho de 2009), no intuito de garantir que a atividade 

econômica não fosse atingida por um processo recessivo ainda maior, impulsionado pela 

redução da demanda. (Figura 1). 

Figura 1 – Trajetória do Ibovespa e SELIC (1999-2009) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Entre 2003 e 2007, o índice Ibovespa passa por um período de expressiva valorização 

ocasionada pela elevação nos valores de emissões primárias do mercado de capitais. O 

resultado disso foi que o índice passou de 8.171 pontos em 1999 para 72.592 em 2008. Com o 

aparecimento da crise, o mercado financeiro sofreu grande desvalorização, e o reflexo disso 

foi uma redução do índice Ibovespa para 28.000 pontos em novembro de 2008. 

Por conseguinte, busca-se uma correspondência entre os períodos de alta volatilidade 

no mercado financeiro e os repentinos aumentos na taxa de juros. Nesse sentido, os impactos 

da crise financeira sobre a taxa de juros brasileira dão margem para sugerir que a execução da 

política monetária antes da crise seria necessária para prevenir a formação de bolhas 

especulativas no mercado financeiro. Ou seja, supõe-se que a valorização dos preços dos 

ativos intensifique os gastos com consumo e investimento via melhora nos balanços das 

empresas e, com a reversão da bolha, os níveis de consumo e investimento passam a reduzir 

conduzindo a um processo de recessão da economia.  

Nesse sentido, ocorrendo uma elevação muito forte nos preços dos ativos financeiros, 

observados por meio de bolha, o Banco Central teria que agir preventivamente, elevando a 

taxa de juros. Com isto, um processo de deflação de ativos que levasse, posteriormente, a 

economia para a recessão poderia ser evitado. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho busca obter e sugerir a inclusão de um 

indicador financeiro na regra de política monetária que capte as oscilações no mercado de 

capitais, promovendo, assim, a flexibilização do sistema de metas inflacionárias preservando 

a sua eficácia e transparência. 
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1.1  Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa é obter um indicador financeiro que permita flexibilizar a 

política monetária e garantir o seu cumprimento frente ao desempenho do mercado de 

capitais.  

 Como objetivos específicos, têm-se: 

i. Construir e testar um indicador financeiro que seja capaz de captar a volatilidade do 

preço dos ativos para ser incorporado no regime de metas inflacionárias visando uma 

maior flexibilização do sistema; 

ii. Identificar a presença de persistência e comportamento assimétrico de choques sobre a 

volatilidade da SELIC e do indicador financeiro buscando sinais de semelhança ou 

divergência que possam justificar a inclusão da variável financeira no modelo; 

iii. Estimar os efeitos de choques do indicador financeiro sobre a variável de política 

monetária ressaltando a importância desse indicador para o modelo.  
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2 Fundamentação Teórica 

 

 

O regime de metas de inflação é uma forma de condução da política monetária que 

vem sendo implementado por diversas economias
3
. O objetivo central desse regime consiste 

em guiar a fixação da taxa de juros básica de forma a obter uma taxa de inflação previamente 

determinada. Visando alcançar tal objetivo, Taylor (1993) propôs uma regra que tem sido 

utilizada como modelo base no regime de metas de inflação. Dentre as vantagens da 

instituição de um regime de metas de inflação destacam-se a elevação do grau de 

transparência da política monetária, capacitando os agentes econômicos a controlar as ações 

dos Bancos Centrais de forma mais precisa e a redução das incertezas no cálculo econômico, 

facilitando a tomada de decisões, como exemplo, as decisões de investimento. 

A integração dos mercados financeiros exige uma compreensão maior e eleva o 

interesse das autoridades pelas variações nos preços dos ativos financeiros. Nesse contexto, 

Bernanke e Gertler (1999, 2001) abordaram o assunto ao procurar identificar reações diante 

da volatilidade nos preço de ativos. Vale ressaltar que a base do modelo de Bernanke e Gertler 

(1999, 2001) é a Regra de Taylor [Taylor 1993] que pressupõe variações na taxa de juros 

nominal em resposta a alterações do nível de preços ou do PIB real. 

Em seus modelos, Bernanke e Gertler (1999, 2001) incluíram na Regra de Taylor uma 

variável responsável por medir as flutuações nos preços dos ativos financeiros.  A análise 

sugere que os preços dos ativos financeiros devem ser considerados quando forem relevantes 

para a previsão da inflação futura. 

 

2.1  Modelo Teórico 

 

Os bancos centrais, através de medidas de política monetária, reagem às alterações nas 

variáveis econômicas de forma a manter a estabilidade econômica. A literatura recente tem 

procurado avaliar a condução de política econômica a partir da análise de funções de reação 

das autoridades monetárias. Em seu trabalho Discretion Versus Policy Rules in Practice, 

Taylor (1993), buscou mostrar como são aplicadas, na prática, as regras de política monetária 

focando seu estudo na economia norte-americana. Um importante argumento trazido pela 

                                                 
3
 Alguns exemplos são Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Checa, Finlândia, Israel, Coréia do 

Sul, Reino Unido, México, Nova Zelândia, Peru, Polônia, África do Sul, Espanha, Suécia e Tailândia.  
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pesquisa é que as boas regras de política geralmente defendem mudanças na taxa de juros em 

resposta a alterações nos preços ou no produto real, sem prejuízo das mudanças de 

expectativas dos demais agentes econômicos. 

O objetivo buscado por Taylor (1993) foi o de conservar o conceito de regra de 

política num ambiente político onde era praticamente impossível seguir mecanicamente 

qualquer fórmula algébrica que descrevesse a regra de política. A discussão foi direcionada 

para uma regra de política hipotética, porém representativa, e que se aproximou da política do 

Federal Reserve (FED) em muitos anos. 

O estudo de Taylor (1993) proporcionou o surgimento de regras de política que não 

necessariamente envolveram configurações fixas para os instrumentos de política monetária, 

como uma taxa de crescimento constante da oferta de moeda. Diferentemente, as regras de 

política exigem mudanças na oferta monetária, ou variações na taxa de juros em resposta a 

alterações do nível de preços ou do PIB real. Os coeficientes das fórmulas algébricas para 

regras de política têm sido bastante precisos informando instruções exatas sobre quanto deve 

ser o ajuste dos instrumentos monetários em resposta a um aumento no nível de preço ou um 

aumento do PIB real. 

Para Taylor (1993), as regras de política não precisam assumir uma fórmula mecânica, 

admitindo uma configuração fixa para os instrumentos de política. Outra terminologia adotada 

em 1990 ajudou a focar no real conceito de regra de política substituindo esse termo por 

política sistemática
4
. Portanto, a regra de política vista como algo sistemático mantém as 

propriedades importantes da regra excluindo a idéia de configurações rígidas ou fórmulas 

mecânicas dos instrumentos de transmissão de política. 

Um estudo citado em Taylor (1993) realizado por Bryant, Hooper e Mann (1993) 

analisa o desempenho de diferentes regras de política monetária onde o ajuste da taxa de juros 

se dá em resposta a mudanças na oferta de moeda, taxa de câmbio, nível de preços e produto 

real. Os autores chegaram à conclusão de que o desempenho da política que incide sobre o 

nível de preços e o produto real é maior do que o desempenho da política que incide sobre o 

câmbio e oferta de moeda. Ou seja, a política monetária de elevação de juros, quando o nível 

de preços e o produto real estão superiores à sua meta, parece funcionar bem. 

                                                 
4
 O termo “sistemático” é definido em Taylor (1993) como: metódico, de acordo com um plano, e não 

casualmente ou aleatoriamente. 
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Uma regra de política monetária foi proposta por Taylor (1993) para a economia 

norte-americana que procurou captar as idéias expostas nas pesquisas daquela época: 

  225050  p,y,pr         (2.1) 

 Onde r é a taxa dos fed funds, p é a taxa de inflação ao longo dos últimos quatro 

trimestres, y é o desvio percentual do PIB real em relação a uma meta (hiato do produto). Ou 

seja,   *y/*yyy 100 , onde y é o PIB real e y* é a tendência do PIB real. 

 Uma formulação mais geral da regra de Taylor pode ser especificada como segue: 

  *r*hgyit           (2.2) 

 Sendo i a taxa de juros de curto prazo; π é a taxa de inflação; y é o desvio do produto 

real em relação a sua tendência; π* é a meta de inflação e r* é a taxa de juros real de 

equilíbrio. Os parâmetros g e h são os coeficientes de inclinação do produto e da inflação, 

respectivamente. 

 A intuição do modelo é que a taxa de juros deve aumentar se a inflação exceder a sua 

meta ou se o produto real se elevar acima do potencial. Os valores de g=0,5; h=0,5; r*=2% e 

π*=2% são definidos na configuração inicial de Taylor (1993) para a economia norte-

americana. Para uma formatação geral, esses parâmetros dependerão do regime de política 

monetária adotado. A regra de política monetária não foi de fato estimada econometricamente 

por Taylor (1993) que admitiu os valores para os parâmetros mencionados anteriormente, 

porém, a regra de Taylor foi amplamente utilizada por possuir um bom desempenho para os 

dados norte-americanos nas décadas de 80 e 90. 

 Com base na regra de política proposta por Taylor (1993), Clarida, Gali e Gertler 

(2000), construíram um modelo do tipo forward-looking assumindo que os bancos centrais 

respondem sistematicamente às variações entre inflação esperada e produto esperado    e suas 

respectivas metas. Admitindo que *

tr  representa a meta para a taxa de juros nominal no 

período t, a regra de política assume uma forma simples e linear que é definida como segue: 

    tq,t

*

tk,t

**

t |xE|Err         (2.3) 

onde *r  é a taxa de juros nominal desejada quando a inflação e o produto são iguais as suas 

respectivas metas. O k,t  denota a variação percentual nos preços entre os períodos t e t+k e 

*  é a meta para a inflação. q,tx  é uma medida do hiato médio do produto entre período t e 
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t+q, com o diferencial do produto sendo definido pelo desvio percentual entre o produto 

efetivo e o potencial. O operador de expectativa é dado por E e t  é o conjunto de 

informações disponíveis no momento em que a taxa de juro é definida. 

Segundo Clarida, Gali e Gertler (2000), a versão forward-looking da regra de Taylor 

admite a taxa de juros nominal como instrumento de política monetária no qual responde a 

projeções de inflação e produto. A regra de Taylor original propõe uma regra onde a taxa de 

juros nominal responde à inflação e produto defasados ao invés de seus valores futuros 

esperados. Entretanto, se a inflação defasada ou uma combinação linear da inflação defasada e 

do hiato do produto representar uma boa e suficiente previsão futura da inflação, a equação 

(2.3) cairá na regra original de Taylor. Contudo, a versão forward-looking permite ao Banco 

Central considerar uma ampla gama de informações, além da inflação e produto passados, 

para formar expectativas sobre as condições futuras da economia. 

 

2.2  Modelo Empírico 

 

Nos últimos anos, a volatilidade dos preços dos ativos financeiros tem sido apontada 

como um dos grandes responsáveis pelas oscilações no ambiente macroeconômico de vários 

países. Dessa forma, é relevante se pensar em considerá-los nas decisões de política monetária 

dos Bancos Centrais assumindo que a mudança na taxa de juros também deve responder a 

pressões inflacionárias vindas do mercado financeiro. 

 Nessa perspectiva, Bernanke e Gertler (1999) mostram que o boom nos preços dos 

ativos financeiros tem causado impactos negativos para a economia quando a política 

monetária permanece sem resposta ou reforçado ativamente pressões deflacionistas. Dessa 

forma, a política monetária não deve responder às mudanças nos preços dos ativos, exceto na 

medida em que sinaliza mudanças na inflação esperada. 

Os preços dos ativos financeiros são relevantes na medida em que fornecem 

informações pertinentes sobre o estado da economia. Assim, as variações nesses preços 

somente representarão uma fonte independente de instabilidade econômica sob duas 

condições: a primeira está ligada aos fatores não-fundamentais subjacentes a volatilidade dos 

preços dos ativos; a segunda refere-se ao fato de que se tais variações, que não são 

relacionadas com fatores fundamentais, tiverem impacto significativo sobre a economia. Se 

estas duas condições forem satisfeitas, então a volatilidade dos ativos torna-se, em certo grau, 
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uma fonte independente de instabilidade econômica, e que os formuladores de política devem 

considerar. Se as variações nos preços dos ativos têm a capacidade de desestabilizar a 

economia, então as autoridades monetárias devem tratar da estabilidade de preços e a 

estabilidade financeira adotando uma estratégia de metas de inflação. (BERNANKE e 

GERTLER, 1999). 

O ponto de partida é uma extensão do modelo novo keynesiano dinâmico 

desenvolvido por Bernanke, Gertler e Gilchrist (1998) o qual foi construído para captar o 

“efeito acelerador financeiro” na economia. Bernanke e Gertler (1999) generalizaram o 

modelo BGG para simular o desempenho de regras de política monetária alternativas que 

levam em conta a presença de bolhas exógenas nos preços dos ativos financeiros.  

O modelo BGG pressupõe que somente os fatores fundamentais conduzam os preços 

dos ativos financeiros, de modo que o acelerador financeiro amplie somente os choques 

fundamentais como os de produtividade ou de gastos. A proposta por Bernanke e Gertler 

(1999), inclui a possibilidade de que fatores não-fundamentais afetem os preços dos ativos, 

afetando por consequência, a economia real por meio do acelerador financeiro.  

 A construção do modelo BGG, admite a inclusão das bolhas exógenas nos preços dos 

ativos financeiros. O valor intrínseco do capital é o valor presente dos dividendos que o 

capital possa gerar. O valor intrínseco do capital depreciável, tQ , no período t, é dado por: 
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onde tE  indica a expectativa no período t,   é a taxa de depreciação do capital físico, itD   

são os dividendos e q

tR 1  é a taxa de desconto bruto no período t para os dividendos pagos no 

período 1t .  

A principal modificação ao modelo BGG é que se permite que os preços dos ativos 

possam divergir do seu valor intrínseco em decorrência da presença de bolhas. Bernanke e 

Gertler (1999) fazem uso do termo “bolha” para indicar os desvios provisórios dos preços dos 

ativos com relação aos seus valores intrínsecos, devido, por exemplo, a ondas de otimismo ou 

pessimismo. Desse modo, as bolhas podem ser entendidas como pressões inflacionárias 

vindas do mercado financeiro. 
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O pressuposto fundamental é que o preço de mercado do capital, tS , pode divergir do 

seu valor intrínseco, tQ . Então, a bolha existe quando 0 tt QS . Se a bolha existe no 

período t, ela persistirá com probabilidade p e crescerá como segue: 

  q

ttttt RQS
p

a
QS 111               (2.5) 

Onde 1 ap . Caso a bolha estoure, com probabilidade )p( 1 , então: 

011   tt QS              (2.6) 

No caso onde 1pa , a bolha crescerá até o momento em que estoura. Supondo que 

uma bolha estoure, não é de se esperar que ela surja novamente. Diante desses pressupostos, o 

componente esperado da bolha segue o processo: 

 ttq
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11             (2.7) 

Como o parâmetro a  é limitado a ser menor que uma unidade, o valor descontado da 

bolha tenderá a zero ao longo do tempo, com a taxa determinada pelo valor de a . Isso mostra 

que a bolha não possui duração infinita. Vale ressaltar que, quando 1a , corresponde a 

chamada bolha racional descrita em Blanchard e Watson (1982). A especificação de bolha de 

Bernanke e Gertler (1999) pode ser feita arbitrariamente próximo de uma bolha racional pela 

suposição de que a  está perto de um. Utilizando (2.4) e (2.7), deriva-se uma expressão para a 

evolução do preço das ações, incluindo a bolha: 
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Onde o retorno sobre as ações, s

tR 1 , relaciona-se com o retorno sobre o capital 

intrínseco, q

tR 1 : 
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Sendo   1ab . 

De acordo com a equação (2.9), o retorno esperado das ações será diferente do retorno 

do capital intrínseco na existência de bolhas. Caso a bolha seja positiva, então,   1tt QS , e 
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o retorno das ações será menor que o retorno do capital intrínseco. Por outro lado, se a bolha é 

negativa,   1tt QS , ocorrerá a situação inversa. A persistência de uma bolha proporciona a 

geração de uma série de retornos supranormais. Esse comportamento verificado nas bolhas 

parece descreve de forma plausível os movimentos especulativos no mercado acionário. 

Para Bernanke e Gertler (1999), a atividade real é afetada pela bolha de duas maneiras. 

A primeira refere-se à criação de um efeito riqueza sobre o consumo e a segunda diz respeito 

a qualidade dos balanços das empresas que depende dos valores de mercado de seus ativos e 

não de seus valores intrínsecos. Assim, a presença de uma bolha nos preços dos ativos afetará 

a condição financeira das empresas e, consequentemente, o prêmio de financiamento externo. 

Em síntese, a principal modificação na extensão do modelo BGG proposta por 

Bernanke e Gertler (1999) é assumir que as oscilações não fundamentais dos preços dos 

ativos financeiros possam influenciar a atividade real. Ou seja, as bolhas formadas no 

mercado financeiro, que por sua vez geram pressões inflacionárias, comprometem o ritmo de 

crescimento da economia. 

Nessa perspectiva, o principal objetivo dos autores é verificar os tipos de regras de 

política que regulam melhor os efeitos negativos proporcionados pelos distúrbios do mercado 

de ativos. Os autores mostram que regras de política direcionadas para a estabilização da 

inflação parecem funcionar bem apresentando resultados robustos em panoramas diferentes. 

Assumindo que o Banco Central segue uma regra política do tipo forward-looking, tem-se: 

1 tt

nn

t Err               (2.10)  

onde 
n

tr  é a taxa de juros nominal controlada pelo Banco Central, 
nr  é o valor de estado 

estacionário da taxa de juros nominal, 1ttE   é a taxa de inflação esperada para o próximo 

período. Admite-se sempre que 1 , o que significa que o Banco Central eleva a taxa de 

juros nominal mais que proporcionalmente ao aumento da inflação esperada garantindo que 

essa elevação da taxa de juros estabilize a inflação. 

A equação (2.10) representa uma regra política diferente da Regra de Taylor 

convencional em dois aspectos. Primeiramente, na versão de Bernanke e Gertler (1999) a 

regra política responde a valores antecipados da inflação ao invés de valores passados. O 

segundo ponto divergente é que a equação (2.10) desconsidera o termo referente ao hiato do 

produto. Uma das razões que justifica a exclusão do hiato do produto, é que tanto a regra de 
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política (2.10) quanto as regras que incluem o gap do produto produzem basicamente os 

mesmos efeitos sobre os choques que afetam principalmente a demanda agregada, como os 

choques de preços de ativos. Outra justificativa é que as estimativas empíricas da resposta dos 

Bancos Centrais para o hiato do produto condicional sobre a inflação esperada são muitas 

vezes bastante pequenas. 

Como uma alternativa para a equação (2.10), Bernanke e Gertler (1999) assumem uma 

função de reação que permite ao Banco Central responder a variações nos preços dos ativos 

financeiros. Nesse caso, a taxa de juros nominal responderá ao log do nível de preços dos 

ativos defasado em relação ao seu valor de estado estacionário: 
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Diante do modelo apresentado, os autores utilizaram uma regra de política 

acomodatícia com 011,  e um regime de metas de inflação mais agressivo com, 02, . 

O estudo admite duas situações: efeitos de uma bolha quando 1) a política monetária responde 

apenas à inflação esperada e 2) quando responde também aos preços das ações. Na primeira 

situação, as funções de reação são dadas da seguinte forma: 

Política Acomodatícia: 1011  tt

n

t E,r        (2.12) 

Política Agressiva: 102  tt

n

t E,r        (2.13) 

Admitindo uma política acomodatícia, a presença da bolha provoca um estímulo na 

demanda agregada levando a aumentos consideráveis da inflação e do produto conduzindo a 

economia para um aquecimento. A elevação nos preços das ações estimula gastos e produção 

através do efeito riqueza sobre o consumo e através do impacto no balanço das empresas. No 

momento em que a bolha estoura, o patrimônio líquido das empresas diminui. O efeito 

negativo sobre o mercado de crédito eleva o prêmio de financiamento externo e reduz 

rapidamente o produto. Após o estouro da bolha, a redução da produção supera a expansão 

inicial. Nessas condições, não havendo mais choques, a produção encerra o ciclo descendente, 

porém, alcança a estabilidade em um nível abaixo do nível inicial de produção. (Figura 2). 

Admitindo política agressiva, há um melhor controle dos efeitos da bolha sobre a 

economia. Embora a política não seja voltada para responder diretamente ao mercado de 
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ações por si só, na regra agressiva, a taxa de juros é altamente sensível às pressões 

inflacionárias criadas pela bolha.  

 

Figura 2 –  Efeitos de uma bolha quando a política monetária responde apenas à inflação esperada 

 

Fonte: Bernanke e Gerteler (1999) 

 

A segunda situação, quando a política monetária responde também aos preços das 

ações, pode ser representada pelas seguintes equações: 

Política Acomodatícia: 11 10011   ttt

n

t S,E,r       (2.14) 

Política Agressiva: 11 1002   ttt

n

t S,E,r       (2.15) 

 As equações (2.14) e (2.15) possuem um parâmetro ajustado com valor igual a (0,1) 

implicando que, dada a inflação esperada constante, um aumento de dez pontos percentuais no 

mercado de ações conduz a um aumento de um ponto percentual na taxa de juros nominal. 

Certamente, a resposta total da taxa de juros de curto prazo, a uma valorização no mercado de 

ações, é maior do que o apresentado, pois a regra de política também responde a variações na 

inflação esperada induzida por uma bolha. 

A teoria mostra que responder aos movimentos nos preços das ações, considerando 

uma política acomodatícia, produz resultados perversos. Ou seja, a expectativa dos agentes de 

que as taxas de juros se elevarão em decorrência da bolha, pressiona para baixo o componente 

fundamental dos preços das ações apesar de, no geral, esses preços aumentarem. Nesse 

contexto, a elevação da taxa de juros e a redução no componente fundamental mais do que 

compensam os efeitos dos estímulos da bolha, havendo uma redução do produto e da inflação. 

Esse resultado exprime um dos efeitos colaterais possíveis para a economia que podem 

ocorrer quando o Banco Central responde aos preços das ações. 
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De acordo com o modelo, considerando uma política agressiva como na equação 

(2.12), responder à variações nos preços das ações altera pouco as respostas dinâmicas da 

economia. O componente ativo da regra monetária ajusta fortemente a taxa real de juros para 

compensar as variações na inflação esperada, contrabalanceando os efeitos perversos 

produzidos pela resposta da política aos preços das ações. 

Em síntese, o modelo de Bernanke e Gertler (1999) prova que a flexibilidade de metas 

de inflação fornece diferentes alternativas para atingir tanto a estabilidade macroeconômica 

como a estabilidade financeira. Os autores mostram que, a partir do regime de metas 

inflacionárias, variações nos preços dos ativos financeiros afetam a política monetária quando 

estas alteram a previsão de inflação futura. Ainda admitem que uma política de metas 

inflacionárias mais agressiva alcança a estabilidade de preços quando há volatilidade nos 

preços dos ativos financeiros decorrente de bolhas ou de choques tecnológicos. Portanto, 

esses autores reconhecem que a variabilidade do hiato do produto pode ser amenizada se o 

Banco Central colocar um peso mesmo que pequeno no parâmetro de preço dos ativos 

financeiros. 
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3 Metodologia 

 

 

Os procedimentos empíricos estão divididos em etapas. Inicialmente, aplica-se o teste 

de raiz unitária em cada variável utilizada na pesquisa (distribuídas mensalmente entre 1999 e 

2010) com o objetivo de identificar se as séries seguem algum tipo de tendência estocástica. 

Os testes de causalidade e co-integração também serão aplicados uma vez que são 

procedimentos necessários para a estimação mais adequada do modelo VAR. 

Na segunda etapa, a modelagem da volatilidade das variáveis utilizadas é obtida 

através de processos auto-regressivos considerando o comportamento da variância 

condicional. Para tanto, os modelos de volatilidade (modelos da família ARCH) serão 

utilizados para identificar persistências e aglomerações, bem como comportamentos 

assimétricos (efeito alavancagem) nas variáveis selecionadas. Justifica-se, portanto, segundo 

Bernanke e Gertler (2001), que o aumento na volatilidade nos preços dos ativos financeiros 

afeta a condição financeira das empresas bem como a condução de política monetária. 

Através dos modelos de volatilidade também serão avaliados os comportamentos da 

volatilidade da SELIC e do indicador financeiro construído para a análise (PL)
5
 com a 

finalidade de encontrar possíveis semelhanças ou divergências que possam auxiliar na 

justificativa de inclusão do indicador de mercado no sistema de metas de inflação. 

 Na terceira etapa, realiza-se a estimação da relação entre a política monetária e a 

volatilidade das variáveis sugeridas, inclusive preços dos ativos financeiros, através da 

abordagem de Vetores Auto-Regressivos. Nesta fase, ressalta-se a análise das funções de 

respostas a impulsos bem como a decomposição da variância do erro da SELIC como forma 

de avaliar o percentual de explicação de cada variável do modelo sobre a SELIC. O objetivo é 

replicar o modelo proposto por Bernanke e Gertler (1999, 2001) sugerindo um novo indicador 

que represente o mercado financeiro.  

 

3.1 Indicador Financeiro 

 

Para cumprir com o objetivo principal da dissertação, será necessário definir um 

indicador que seja adequado para captar os efeitos da volatilidade do mercado financeiro. O 

                                                 
5
 O indicador PL será definido adiante. 
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indicador escolhido será introduzido na função de reação proposta no modelo de Bernanke e 

Gertler (1999) que será replicada para o caso brasileiro no período de 1999 a 2010. 

Para representar o mercado financeiro, serão analisados alguns indicadores que são 

oriundos da Escola Fundamentalista de análise de mercados.
6
 Os principais indicadores desta 

escola são: Valor Patrimonial da Ação (VPA), Valor de Mercado da Ação (VMA) e o 

Preço/Lucro (P/L). Esses índices representam bons indicativos do mercado uma vez que 

possuem a capacidade de mensurar o desempenho das empresas no mercado de ações. 

O Valor Patrimonial da Ação (VPA) é uma das medidas mais simples de avaliação. 

Essa medida é obtida pela relação entre o Valor do Patrimônio Líquido contábil e o número 

de ações. Assim, o VPA representa o valor contábil de cada ação, ou seja, seu valor 

intrínseco. Mostra ainda quanto do Patrimônio Líquido pertence a cada acionista. 

A negociação de uma empresa com valor acima do seu VPA indica que o mercado 

aceita pagar, pela ação, um valor superior por haver expectativa de crescimento e bons 

resultados que possam justificar esse preço mais elevado. O caso contrário, quando a ação é 

negociada abaixo de seu VPA, entende-se que a ação deve ser negociada abaixo do seu valor 

intrínseco, pois as expectativas de mercado para essa empresa ou setor não são boas. 

O Valor de Mercado das Ações (VMA) é calculado pela multiplicação entre as 

cotações das ações de uma empresa e o número total de títulos em circulação emitidos pela 

companhia. No entanto, uma vez que os mercados mobiliários cotam o valor dos títulos 

considerando, em tese, as forças da oferta e demanda, supõe-se que um aumento significativo 

no volume de vendas irá derrubar as cotações e, assim, o valor de mercado da companhia. 

Por outro lado, as oscilações tendem a causar reações em variáveis como taxa de juros 

e nos desempenhos econômicos. Por exemplo, o anúncio de expectativas de queda na taxa de 

juros pode elevar rapidamente o valor de mercado das ações. Assim, a volatilidade desse 

indicador representa sua maior limitação. 

O índice Preço/Lucro (P/L) representa a relação entre o preço de mercado de uma ação 

e o Lucro por Ação da empresa (LPA). Este indicador é utilizado no mercado financeiro para 

identificar, através da comparação entre ações, o quão “barata” ou “cara” é a ação. É, 

portanto, um indicador que mede o grau de otimismo no mercado quanto ao desempenho 

futuro das ações, e suas expectativas de investimento. 

                                                 
6
 Para a análise de mercado existem duas escolas: a escola de análise técnica que tem como objetivo de trabalho 

os preços das ações. A escola fundamentalista se pauta na análise das empresas, dos setores, da conjuntura 

macroeconômica e na aversão ao risco. 

http://iniciantenabolsa.com/serie-analise-fundamentalista-2-vpa-e-pvp/
http://iniciantenabolsa.com/serie-analise-fundamentalista-2-vpa-e-pvp/
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O P/L indica o tempo de recuperação do capital investido na compra de uma ação ou 

ainda o inverso da taxa de retorno esperada. Para tanto, torna-se necessário que se condicione 

essa interpretação à hipótese de que o LPA se manterá constante e será distribuído todos os 

anos.  O cálculo do índice P/L torna possível, ao investidor, a comparação entre duas ou mais 

ações de empresas de diferentes setores, sendo útil na seleção de uma carteira para 

investimentos. Para o objetivo da pesquisa sugere, em sua trajetória, uma tendência de alta ou 

tendência de baixa vista pelos analistas econômicos que, por hipótese, deve ser inserida nas 

políticas econômicas. 

 

3.2 Modelos de Volatilidade 

 

Os modelos de regressão linear desenvolvidos para séries temporais buscam 

geralmente descrever o comportamento da média condicional de determinada variável. No 

entanto, há a preocupação, sobretudo em variáveis financeiras, de conhecer também o 

comportamento da variância condicional. Nessas condições, Engle (1982) desenvolve um 

modelo denominado ARCH (Autoregressive Conditional Heterocedasticity) o qual leva em 

consideração o segundo momento condicional admitindo que este seja heterocedástico, ou 

seja, não constante ao longo do tempo. Inspirados em Engle (1982), outros autores sugeriram 

posteriormente inúmeros modelos para a variância condicional de uma série de tempo.  

Uma importante extensão do modelo ARCH é a sua versão generalizada proposta por 

Bollerslev (1986), denominada GARCH (Generalized Autoregressive Conditional 

Heterocedasticity). Foi sugerido como uma forma mais parcimoniosa de expressar a 

dependência temporal da variância condicional, pois apresenta menos parâmetros do que um 

modelo ARCH. Esse modelo capta simultaneamente o primeiro e o segundo momento 

condicional de uma série com um modelo ARMA. Um modelo GARCH(p,q) é definido por: 

ttt hX              (3.1) 
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mede a persistência da volatilidade. O somatório dos parâmetros i  e j  representa a 

persistência dos choques na volatilidade de modo que, quanto mais próximo de um, maior o 

tempo necessário para o efeito de choques desaparecerem. 

A formulação GARCH limita-se a descrever apenas a magnitude dos choques não 

sendo capaz de captar o efeito assimetria. Contudo, no mercado financeiro, os choques em 

retornos de ações são assimétricos, ou seja, há um consenso no mercado financeiro de que as 

“surpresas negativas” têm sobre a volatilidade um impacto superior àquele provocado por 

uma “surpresa positiva” de igual magnitude. Nelson (1991) preenche essa lacuna ao propor o 

modelo EGARCH, que permite captar o efeito assimetria onde choques de retornos positivos 

e negativos geram impactos diferentes. O modelo EGARH(1,1) é dado por: 
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Nessa equação, i  representa o efeito alavancagem, indicando que, quando 0i , os 

choques negativos aumentam a volatilidade do modelo mais que choques positivos. No 

entanto, quando 0i , os impactos serão assimétricos. 

Outra forma de representação do efeito assimétrico dos choques é dada pelo modelo 

TARCH (Threshold ARCH), proposto de forma independente por Zakoian (1994) e Glosten, 

Jaganathan e Runkle (1993). Segundo Morettin e Toloi (2004), a volatilidade segue a seguinte 

forma funcional: 
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1   ttttt XdhXh                      (3.4) 

onde 1td  é uma variável dummy que assume os seguintes valores: 
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Na equação (3.4), a dinâmica da volatilidade é medida pelos coeficientes  ,   e  , 

indicando respectivamente, a reação, persistência e efeito assimetria da volatilidade. Não 

haverá evidências do efeito alavancagem quando 0  estatisticamente. No entanto, quando 

0 , haverá impacto de informações assimétricas sobre a volatilidade. Caso 0 , o 

choque de informações negativas produz maior impacto sobre a volatilidade do que as 

informações positivas verificando-se o efeito alavancagem. 
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3.3 Modelos Auto-Regressivos Vetoriais (VAR) 

 

Geralmente, os modelos econômicos são expressos por meio de diversas variáveis. As 

inter-relações entre essas variáveis exigem que os modelos sejam tratados pela técnica de 

equações simultâneas. Porém, a estimação de modelos simultâneos é condicionada a algumas 

restrições que foram amplamente discutidas por Sims (1980). Havia a preocupação em 

verificar se o sistema de equações poderia ou não ser identificado e, se possível, o modelo 

poderia ser estimado encontrando uma ou mais soluções. No entanto, equações não 

identificadas impossibilitam a estimação do modelo. 

Para solucionar o problema de identificação, em modelos de equações simultâneas, 

são usualmente incorporadas variáveis predeterminadas em algumas equações e em outras 

não. Sims (1980) defendeu a premissa de que todas as variáveis devem ser tratadas simultânea 

e simetricamente, não concordando com a solução que permite a determinação de causalidade 

ad hoc. Essa discussão levou à introdução de um novo método de abordagem de séries 

multivariadas, dando início à discussão do modelo de Vetores Auto-Regressivos (VAR). O 

vetor auto-regressivo permite que se expressem modelos econômicos completos e se estimem 

os parâmetros desse modelo. 

Sims (1980) também procurou analisar as inter-relações entre as variáveis 

macroeconômicas bem como os efeitos de “choques” que provocam ciclos na economia a 

partir de modelos multiequacionais. Ou seja, esses modelos possibilitaram avaliar como as 

variáveis macroeconômicas respondem a esses “choques”, simultaneamente. (MAIA, 2001). 

Nos modelos econômicos, as variáveis não são estimadas somente com seus valores 

defasados, mas também dependem dos valores presentes e passados de outras variáveis 

econômicas. Conforme Sims (1980), os modelos de equações multivariadas devem ser 

tratados de forma a considerar todas as variáveis simetricamente. Uma simplificação desse 

modelo pode ser visualizada admitindo um sistema de equações bivariado onde as variáveis 

são mutuamente influenciadas uma pela outra, tanto contemporaneamente como pelos seus 

valores passados. As equações, chamadas de primitivas, podem ser escritas da seguinte forma: 
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Vale salientar que as séries sigam alguns pressupostos básicos: possuam erros, it, 

ruído branco com variância constante e não-correlacionados. No entanto, o sistema de 

equações não pode ser estimado diretamente pelo método dos mínimos quadrados já que 

ambas as variáveis yt e zt são individualmente correlacionadas com os erros zt  ou yt , 

respectivamente.  

 Para possibilitar a estimação do sistema inicial por meio do método de mínimos 

quadrados, o sistema deve ser representado na forma reduzida. Conforme apresentado em 

Maia (2001), o vetor auto-regressivo pode ser obtido matricialmente da seguinte forma: 
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ou 

ttt xBx  110                                                (3.7) 
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Multiplicando todo o sistema por uma matriz inversa de B, tem-se 

ttt BxBBBxB 111
1

0
11 


                                     (3.8) 

Assim, os termos de erros são compostos pelas inovações (yt e zt), ou seja, 

considerando uma auto-regressão de um período, tem-se 

ttt exAAx  110                                 (3.9) 

A equação (3.9) representa o modelo na sua forma reduzida, em que 

tt Be;BA;BA 11

1
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  . Nesta equação, xt é um vetor (nx1) contendo n variáveis 

incluídas no VAR, Ao é um vetor (nx1) de interceptos, A1 é uma matriz (nxn) de coeficientes e 

et um vetor (nx1) de termos de erros.  

Intuitivamente, a equação (3.9) pode ser considerada um VAR(1) matricial com a 

seguinte notação algébrica, de forma que possam ser incluídas as seguintes variáveis de 

interesse: 
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O modelo VAR pode ser representado em médias móveis satisfazendo as hipóteses a 

cerca do termo de erro
7
 e comprovando a estacionariedade do sistema. Respeitando a 

propriedade de invertibilidade do modelo, pode-se transformar as séries representadas pelo 

modelo VAR em uma série de choques, ou seja, pelas médias móveis dos termos aleatórios. 

Assumindo que modelos parcimoniosos sejam preferidos, a utilização de médias móveis 

permitirá que menos parâmetros sejam necessários para guardar a memória auto-regressiva 

das variáveis. (MAIA, 2001). 

Nesse caso, a especificação do modelo de médias móveis pode ser representada da 

seguinte forma: 







0i

ititx                                                                                                           (3.11) 

Na equação (3.11),   representa a média de longo prazo. Os coeficientes de i 

representam os multiplicadores de impacto de um choque sobre as variáveis endógenas. Estes 

coeficientes são chamados de função resposta a impulsos observados a partir dos choques it 

para as variáveis yt e zt, ou seja, essas funções medem o impacto nas variáveis yt e zt geradas 

pelos respectivos choques (yt e zt). O problema de estimar esses parâmetros incorre nas 

mesmas dificuldades em obter os parâmetros do modelo primitivo a partir do modelo 

reduzido: a identificação do sistema. Essa metodologia não permite estimação se o sistema é 

subidentificado, isto é, tenha número de equações menor que o número de incógnitas. Por 

isso, é importante observar essa restrição do modelo. 

Neste trabalho, o modelo VAR utilizado para a análise dos impactos de choques em 

preço de ativos financeiros sobre a política monetária pode ser representado da seguinte 

forma: 
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7
 O termo de erro ( te ) deve possuir média zero, variância constante e devem ser independentes (não 

correlacionados). 
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A variável tr  é a taxa de juros SELIC, t  mede a taxa de inflação pelo índice IPCA
8
 e 

tS  é o indicador financeiro. As variáveis t1 , t2  e t3  são termos de erro aleatórios (ruído 

branco) que representam choques relacionados a tr , t  e tS , respectivamente. 

Para investigar a relação entre a política monetária e as variáveis selecionadas, serão 

construídas funções impulso resposta para o modelo VAR descrito em (3.12) destacando, 

sobretudo, os impactos de choques advindos do mercado financeiro, tS , sobre a taxa SELIC, 

tr . 

Em resumo, os modelos empíricos apresentados serão empregados de forma a cumprir 

com os objetivos da pesquisa. A utilização dos modelos da classe ARCH terá importância no 

processo de seleção da variável financeira que será escolhida a partir da identificação de 

semelhanças entre o comportamento da volatilidade dessa variável e da taxa SELIC. Assim, 

havendo certa coerência entre essas duas variáveis, sugere-se que o indicador financeiro 

selecionado será adequado para ser introduzido na regra de política monetária baseada no 

modelo de Bernanke e Gertler (1999). 

A abordagem de Vetores Auto-regressivos será empregada na análise do impacto da 

volatilidade dos preços dos ativos financeiros sobre a política monetária por meio da 

estimação de funções impulso resposta. Portanto, a metodologia empregada possui coerência 

com o modelo teórico proposto permitindo analisar o cumprimento da política monetária 

frente a oscilações no mercado financeiro. 

 

3.4 Base de Dados 

Para o desenvolvimento empírico da pesquisa foram utilizados dados mensais de 

inflação observada e esperada, taxa de juros, PIB real e do indicador financeiro definido pelo 

P/L. O conjunto de dados foi coletado no site do Banco Central do Brasil com exceção do 

indicador financeiro que foi obtido a partir do Economática. As estimações realizadas 

compreendem o período de março de 2000 a outubro de 2010.
9
 As variáveis utilizadas na 

modelagem econométrica são definidas da seguinte forma: 

                                                 
8
 A escolha do IPCA como medida de inflação justifica-se pelo fato de que as metas inflacionárias do governo 

baseiam-se neste índice de preços. 
9
 Não foi possível incluir na análise o período que compreende janeiro de 1999 a março de 2000 por falta de 

dados referente à expectativa de inflação. 
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i. Inflação Observada    - Inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) que representa o índice oficial do Governo para a 

medição das metas inflacionárias. Medida em percentual. 

ii. Expectativa de Inflação  E  - Expectativa de mercado da inflação IPCA medida 

em percentual obtida pela pesquisa diária feita pelo Banco Central do Brasil e 

divulgada semanalmente no Relatório FOCUS. Como as projeções de mercado 

para a expectativa de inflação são dadas diariamente, foram consideradas as 

projeções realizadas para o último dia de cada mês. 

iii. Taxa de Juros  r  - Medida pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

(SELIC) em percentual. O cálculo da taxa de juros real foi realizado de acordo 

com o seguinte procedimento:    100111 *r*r IPCAnom   . 

iv. Hiato do Produto  h  - O hiato do produto é calculado pela diferença entre o PIB 

real da economia e o PIB potencial. Ressalta-se que para o cálculo do produto 

potencial foi utilizado o Filtro Hodrick-Prescott, método criado por Robert 

Hodrick e Edward Prescott para obter tendências não-lineares em séries de tempo. 

Esse método tem sido largamente usado como estimador do produto potencial por 

diversos autores, dentre eles estão Dezordi e Curado (2009), Minella et al. (2002), 

Araujo, Areosa, Rodrigues, (2003), Souza Jr. (2005). De acordo com Dezordi e 

Curado (2009), a medida do hiato do produto é definida como segue: 

  potencialPIBpotencialPIBrealPIBh  *100 .  

v. Indicador Financeiro  S  - O indicador financeiro é definido pela média dos P/L’s 

das 10 ações mais líquidas do Índice Ibovespa durante o período de janeiro de 

2000 a dezembro de 2010. 

Destaca-se que no tratamento inicial da base de dados financeira, foi realizado um 

processo de seleção de ações para compor a carteira na qual será calculada a média dos P/L’s 

para cada mês, e assim, formar a série de dados para o indicador financeiro. Num primeiro 

momento foram levantadas as carteiras com as ações que compunham o índice Ibovespa 

durante o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010. A composição do índice Ibovespa é 

modificada por quadrimestre, portanto, haverá sempre um fluxo de entrada e saída de ações 

no índice. 
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Para fazer parte do indicador financeiro, foram selecionadas as 10 empresas mais 

líquidas que compunham o índice em cada quadrimestre, já que a ordem de participação no 

índice altera constantemente de período a período. Assim, o processo de seleção resultou 

numa carteira de 28 ações ordinárias e preferenciais que são apresentadas na Tabela 1. Os 

dados para o índice P/L foram obtidos a partir do Economática e coletados com periodicidade 

mensal. 

Dentre as ações escolhidas para compor a carteira, as ações preferenciais da Petrobrás, 

em todo período considerado, permaneceu entre as três primeiras ações mais líquidas (com 

maior percentual de participação) do índice Ibovespa, e nos últimos 5 anos, assumiu a 

primeira colocação no índice.  A VALE5 apresentou maior participação no índice apenas na 

composição do último quadrimestre de 2010, no entanto, permaneceu entre as três ações mais 

líquidas do Ibovespa nos últimos 6 anos. 

Tabela 1 – Ações usadas no cálculo do indicador financeiro 

Código Ação Tipo 

BBAS3 BRASIL ON NM 

BBAS4 BRASIL PN 

BBDC4 BRADESCO PN 

BESP4 BANESPA PN 

BRKM5 BRASKEM PNA N1 

BRTO4 BRASIL TELEC PN N1 

CESP4 CESP PN 

CMET4 CAEMI PN 

CMIG4 CEMIG PN 

CSNA3 SID NACIONAL ON 

EBTP4 EMBRATEL PAR PN 

ELET3 ELETROBRAS ON N1 

ELET6 ELETROBRAS PNB N1 

GGBR4 GERDAU PN N1 

ITSA4 ITAUSA PN N1 

ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N1 

OGXP3 OGX PETROLEO ON NM 

PDGR3 PDG REALT ON 

PETR3 PETROBRAS ON 

PETR4 PETROBRAS PN 

PLIM4 GLOBO CABO PN 

TCSP4 BRASIL T PAR PN 

TLPP4 TELESP PN 

TNLP4 TELEMAR PN 

TSPP4 TELESP CL PA PN 

UBBR11 UNIBANCO UNT 

USIM5 USIMINAS PNA N1 

VALE3 VALE R DOCE ON 

VALE5 VALE R DOCE PNA N1 

Fonte: Elaboração própria com base em informações da Bovespa. 

Nota: (ON) Ordinária, (PN) Preferencial, (NM) Cia. Novo Mercado, (N1) Cia. Nível 1 de Governança 

Corporativa. 
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Após o processo de seleção de ações, foi coletado o índice P/L de cada ação e 

calculado uma média geométrica resultando numa série de dados mensais com 128 

observações visto que a análise econométrica foi feita em dois momentos: período anterior a 

crise (2000-2007) e no período de crise financeira (2007-2009). 

Contudo, visando a obtenção de uma indicador financeiro mais consistente, foram 

realizadas tentativas de aderência optando-se por selecionar ações que possuem maior 

representatividade no índice Ibovespa. Assim, as ações escolhidas para compor o indicador 

foram as ações da Petrobrás e Vale definidas pelos códigos: PETR3, PETR4, VALE3 e 

VALE5. O mesmo procedimento foi utilizado para construir o índice, ou seja, calculou-se a 

média do P/L das quatro ações totalizando 128 observações.  A série de dados construída foi 

utilizada como proxy para o indicador financeiro. 
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4 Resultados e Discussões 

 

 

A política monetária adotada desde 1999 baseada no regime de metas inflacionárias 

apresentou estabilidade mesmo no período da crise financeira de 2007-2009 onde a inflação 

permaneceu no intervalo estabelecido registrando 5,9% em 2008 e 4,31% em 2009 para uma 

meta fixada em 4,5%. No entanto, a volatilidade do mercado financeiro é algo preocupante a 

partir do momento em que esteja associada ao aparecimento de bolhas no preço dos ativos 

financeiros que, consequentemente, causam pressões inflacionárias e comprometem o ritmo 

de crescimento da atividade econômica. 

Admitindo, por hipótese, que a valorização dos preços dos ativos intensifica os gastos 

com consumo e investimento, por proporcionar uma melhora nos balanços das empresas, 

causa um forte efeito riqueza no consumo. Contudo, com a reversão da bolha, os níveis de 

consumo e investimento passam a reduzir conduzindo a um processo de recessão da 

economia. Nesse sentido, é relevante considerar que a autoridade monetária deva intervir no 

mercado quando a volatilidade no preço dos ativos desestabilizar a economia. 

Para uma percepção mais detalhada da política monetária, baseada no regime de metas 

inflacionárias, do produto da economia e da variação no mercado financeiro, serão 

apresentadas as informações que expressam a evolução dos principais indicadores 

econômicos brasileiros no período de 2000 a 2010. 

O gráfico 1 apresenta a taxa de juros SELIC mensal para o período de 2000 a 2010. 

Durante o período observado, a SELIC passou por grandes oscilações atingindo o maior pico 

em julho de 2003, medindo um percentual máximo de 2,08% a.m., correspondente a 26,5% 

a.a. Nesse período, o país passou por um momento de crise de confiança acerca da política 

monetária do novo governo que seria instalado, o que elevou fortemente a taxa de inflação 

(vide gráfico 2) necessitando de uma política monetária mais restritiva. Ocorrendo o ajuste 

inflacionário, a taxa básica de juros reduziu atingindo 1,08% em fevereiro de 2004, menor 

percentual registrado neste ano. 

Entre os anos de 2007 e 2008, período no qual se inicia a crise no mercado financeiro, 

a autoridade monetária eleva a taxa de juros de 0,80% em setembro de 2007 (11,25% a.a.) 

para 1,10% em setembro de 2008 (13,75% a.a.). Para que a economia não convergisse para 

um processo recessivo ainda maior, o Banco Central reduz a taxa SELIC para 8,75 a.a. entre 

julho de 2009 e março de 2010, o que corresponde a uma média mensal de 0,70%. Para conter 
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a apreciação da inflação que se distanciou do centro da meta fechando 2010 em 5,91%, o 

Banco Central eleva a taxa SELIC para 0,79% em junho de 2010 (10,75% a.a.) elevando para 

0,89% em agosto do mesmo ano. O percentual de 10,75% anual definido em junho foi 

mantido até dezembro de 2010. 

Gráfico 1 – Taxa de juros SELIC nominal (março de 2000 a outubro de 2010) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As oscilações no índice IPCA apresentadas no gráfico 2 mostram que a inflação atinge 

níveis elevados entre 2000 e 2003. Nesse período, a inflação atinge 1,61% em julho de 2000, 

1,33% em julho de 2001, 3,02% em dezembro de 2002, rompendo o teto da meta em ambos, e 

2,25% em janeiro de 2003. Como já mencionado, o crescimento da inflação nesse período 

deveu-se a questões de instabilidade política. Embora a inflação não tenha sido mantida sob 

metas, não se pode afirmar, a princípio, que este período caracterizou o insucesso do regime 

de metas inflacionárias. 

O período de grande volatilidade nos preços dos ativos, marcado pelo aparecimento da 

crise financeira, gerou pressões inflacionárias que acarretaram na elevação da inflação para 

0,79% em maio de 2008, resultando num percentual anual de 5,9%, próximo ao limite 

superior da meta (6,5%).  

Após a estabilização dos preços ocorrida em 2009, com inflação mensal atingindo 

percentuais entre 0,15% e 0,50%, a economia passa por um novo cenário de pressões 

inflacionárias puxadas, principalmente, pelo aumento nos preços dos alimentos. Em 2010, a 

inflação mensal atinge picos de 0,78% em fevereiro e 0,75% em outubro e, mesmo caindo 

para patamares próximos de zero entre junho e agosto, a inflação registra 5,91% no ano. 
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Gráfico 2 – Inflação IPCA (março de 2000 a outubro de 2010) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Hiato do Produto, que é representado pela diferença entre o produto efetivo da 

economia e o produto potencial, ressalta as flutuações verificadas na economia durante o 

período estudado enfatizando o momento de crise vivido em 2007 – 2009 (Gráfico 3). 

Percebe-se que, com o início da crise financeira, o ritmo da atividade econômica passa a 

sofrer as consequências de uma redução no consumo e investimento. Os movimentos 

desarmônicos do Hiato do Produto resultaram numa queda significativa em 2008. Nesse 

período, a taxa de crescimento do PIB recua de 5,1% para -0,6% em 2009, primeiro resultado 

negativo apresentado após 17 anos.  

Gráfico 3 – Hiato do produto (março de 2000 a outubro de 2010) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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O gráfico 4 apresenta as oscilações do mercado de capitais representadas pelo indicador 

financeiro calculado. No período de crise financeira, quando a volatilidade aumentou 

consideravelmente, verifica-se uma queda expressiva do indicador tS  após a formação da 

bolha no início de 2008. 

 

Gráfico 4 – Indicar financeiro 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os reflexos da crise sobre a economia e sobre o mercado financeiro e a reação da 

política monetária captada pela variação da taxa de juros puderam ser avaliados, ressaltando-

se que há correspondência entre os movimentos dessas variáveis. Ou seja, os aumentos 

verificados na inflação, e expressiva queda apresentadas pelo Hiato do Produto e indicador 

financeiro, podem ter influenciado a taxa de juros SELIC nominal que apresentou crescimento 

de mais de 20% entre março e outubro de 2008. 

Nas seções seguintes serão apresentados os estudos desenvolvidos ressaltando a 

mudança de comportamento dos modelos estimados ao se considerar individualmente o 

período que precede a crise (2000-2007) e o intervalo de crise financeira (2007-2009). 

 

4.1 Testes Econométricos Preliminares 

 

O instrumental econométrico é utilizado como uma ferramenta de análise indispensável 

para se verificar a aplicabilidade de um modelo teórico ao cenário econômico. Para tanto, é 

interessante que a série de dados e as regressões obtidas passem por uma análise empírica a 
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fim de confirmar a validade empírica dos modelos estimados. Segundo Nelson e Plosser 

(1982), para se trabalhar com variáveis macroeconômicas, é importante analisar inicialmente 

a questão de presença ou não de estacionariedade. Verificada a existência de não 

estacionariedade nas séries, significa que os choques sobre essa variável possuem memória 

longa. 

De acordo com Enders (1995), o teste de raiz unitária do tipo (ADF) testa a hipótese 

nula de que a série é raiz unitária, ou seja, não estacionária e integrada de ordem um I(1).
10

  

Os testes apresentados na Tabela 2 apresentam os resultados dos testes de Raiz Unitária 

para o período anterior à crise (2000-2007). Os testes indicam a presença de raiz unitária em 

nível para as variáveis SELIC, Desvio da Inflação, Hiato do Produto e Indicador Financeiro    

( ). Ou seja, aceitam a hipótese nula de não estacionariedade. No entanto, em primeira 

diferença, os resultados dos testes indicam presença de estacionariedade para as quatro 

variáveis. A variável SELIC Real é estacionária em nível sendo, dessa forma, integrada de 

ordem zero, I(0). 

 

Tabela 2 – Teste de raiz unitária para as variáveis do modelo – período 2000-2007 

Variáveis k 
ADF (τ) 

(-3.44)* 

Critério de Seleção 

AIC SBC 

SELIC 3 -2.00 -1.32 -1.15 

DESVIO INFLAÇÃO 0 -2.32 1.92 2.00 

HIATO PRODUTO 5 -3.18 3.56 3.78 

SELIC REAL 0 -5.21 9.99 10.07 

 2 -1.84 3.10 3.24 

∆SELIC 2 -5.00 -1.29 -1.16 

∆DESVIO INFLAÇÃO 1 -8.46 1.94 2.05 

∆HIATO PRODUTO 1 -9.77 3.87 3.98 

∆  0 -10.59 3.61 3.69 

 Fonte: Elaboração própria. Nota: * Valor crítico da estatística de teste para o nível de significância de 5%; ∆ 

representa a série em primeira diferença; k é o número de defasagens ótimo do teste ADF selecionado pelos 

critérios AIC e SBC. 

 

                                                 
10

 As séries de dados são integradas de ordem um, I(1), quando são não estacionárias em nível e passam a ser 

estacionárias quando diferenciadas apenas uma vez. Em geral, as séries precisam ser diferenciadas (d) vezes para 

se tornarem estacionárias. Contudo, o número ótimo de defasagens deve ser selecionado a partir dos critérios de 

informação como o Akaike (AIC) ou Schwarz (SBC). 
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As estatísticas encontradas indicam que os choques sobre as variáveis possuem 

memória longa com exceção da SELIC Real na qual rejeitou a hipótese nula mostrando que os 

choques sobre essa variável desaparecem mais rapidamente. Assim, os choques sobre a 

SELIC, Desvio da Inflação, Hiato do Produto e  demoram mais tempo para se dissipar. 

Como instrumento de política monetária, as variações na taxa de juros são transmitidas para a 

economia afetando o nível de preços e de produto, e seus efeitos são muitas vezes duradouros. 

A memória longa associada à taxa de juros também está ligada à reação dos agentes 

econômicos às suas expectativas.  

Para o período de crise financeira (2007-2009), as variáveis apresentam raiz unitária em 

nível, ressaltando que a SELIC Real apresentou não estacionariedade em nível apenas com 

1% de significância estatística (Tabela 3). 

Em primeira diferença, as séries Desvio da Inflação e  tornam-se estacionárias 

rejeitando a hipótese nula ao nível de significância de 5%. A SELIC torna-se estacionária 

apenas em segunda diferença o que evidência a sua característica de memória longa, onde um 

choque sobre essa variável demora mais tempo para se dissipar. 

 
Tabela 3 – Teste de raiz unitária para as variáveis do modelo – período 2007-2009 

Variáveis k 
ADF (τ) 

(-3.44)* 

Critério de Seleção 

AIC SBC 

SELIC 4 -2.79 -2.35 -2.04 

DESVIO INFLAÇÃO 0 -1.29 0.92 1.06 

HIATO PRODUTO 0 -2.29 4.69 4.82 

SELIC REAL 0 -3.53 8.37 8.50 

 2 -2.18 3.98 4.20 

∆SELIC 2 -2.56 -2.18 -1.96 

∆DESVIO INFLAÇÃO 0 -4.76 0.94 1.07 

∆ HIATO PRODUTO 0 -5.78 4.83 4.96 

∆  0 -4.53 4.05 4.18 

 Fonte: Elaboração própria. Nota: * Valor crítico da estatística de teste para o nível de significância de 5%; ∆ 

representa a série em primeira diferença; k é o número de defasagens ótimo do teste ADF selecionado pelos 

critérios AIC e SBC. 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados do teste padrão de causalidade de Granger para as 

variáveis estudadas no período de 2000 a 2007. O objetivo é identificar a direção da 
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causalidade entre o instrumento de política monetária e as variáveis que compõem a regra de 

política incluindo um indicador financeiro. Esse procedimento também será utilizado como 

forma de selecionar a ordem de entrada das variáveis no modelo VAR a ser estimado. 

Os resultados do teste apresentados na Tabela 4 apontam para causalidade 

unidirecional do Desvio da Inflação, SELIC Real e Hiato do Produto em relação à SELIC 

nominal, indicando que mudanças nessas variáveis podem exercer influência sobre as 

decisões de política monetária.  

As estimativas do desvio da inflação com relação à sua meta confirmam o previsto em 

teoria já que o regime de metas inflacionárias adotado como regra de política monetária é 

pautado na manutenção da taxa de juros com o objetivo de controlar a inflação e mantê-la na 

meta. Dessa forma, as variações no nível de preços bem como as expectativas em torno da 

inflação são fatores decisivos na condução da política monetária. 

Tabela 4 – Teste de causalidade de Granger (2000-2007) 

Hipótese Nula Estatística F P-Valor 

SELIC não causa  0.23 0.78 

 não causa SELIC  1.17  0.31 

SELIC não causa DV 0.56 0.56 

DV não causa SELIC 16.98 0.00 

SELIC não causa IR 1.12 0.34 

IR não causa SELIC  4.84 0.00 

SELIC não causa HIATO 1.51 0.19 

HIATO não causa SELIC 3.16 0.01 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto a relação de causalidade entre o instrumento de política monetária e o 

indicador financeiro, verificou-se que a hipótese nula foi aceita para ambas as relações, 

SELIC –  e  – SELIC, indicando que para esse período não há relação de causalidade 

entre essas variáveis. Como esse período não sofreu impactos de uma crise financeira, o fato 

de que o  não causa a SELIC condiz com a teoria abordada a qual ressalta que a política 

monetária deve levar em conta as variações no mercado financeiro apenas em momentos de 

grande volatilidade. 

Nessas condições, o teste de Causalidade de Granger foi reaplicado tomando por base 

o período de 2007-2009. A Tabela 5 apresenta os resultados da análise apontando que nesse 

período existe causalidade unidirecional do indicador financeiro à SELIC nominal. Sugere-se, 

então, que a volatilidade no mercado de ações brasileiro é percebida e deve ser considerada 
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nas decisões de política monetária. Esses resultados corroboram a hipótese de Bernanke e 

Gertler (1999 e 2000) de que os bancos centrais devem admitir a estabilidade de preços e 

financeira como objetivos complementares, levando em conta também o mercado de ações, 

em momentos de grande volatilidade, na regra de política monetária. 

Tabela 5 – Teste de causalidade de Granger (2007-2009)  

Hipótese Nula Estatística F P-Valor 

SELIC não causa  2.13 0.12 

 não causa SELIC  9.36  0.00 

SELIC não causa DV 0.62 0.60 

DV não causa SELIC 5.31 0.00 

SELIC não causa IR 3.02 0.05 

IR não causa SELIC  1.99 0.13 

SELIC não causa HIATO 1.79 0.18 

HIATO não causa SELIC 10.00 0.00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As Tabelas 6 e 7 apresentam os resultados dos testes para co-integração. No período 

que antecede a crise (Tabela 6), verifica-se que, tanto pela estatística do traço quanto pelo 

autovalor máximo, rejeita-se a hipótese nula de não co-integração (r=0) e aceita-se a hipótese 

alternativa de que existem duas relações de co-integração com 95% de probabilidade. 

 
Tabela 6 – Teste de cointegração (2000-2007) 

 Estatística Traço Autovalor máximo 

Hipótese Nula 
Valor 

Observado 

Valor Crítico 

(5%) 

Valor 

Observado 

Valor Crítico 

(5%) 

 99.03* 69.81  43.12* 33.87 

 55.91* 47.85 29.56*  27.58 

  26.34 29.79 18.75 21.13 

 7.59 15.49 7.57 14.26 

 0.02 3.84 0.02 3.84 
Fonte: Elaboração própria. *rejeição da hipótese nula ao nível de significância de 5%. 

 

Desse modo, as variáveis que apresentam não estacionariedade seguem trajetórias 

comuns, possuindo relação de longo prazo. A Tabela 7, que apresenta os resultados para o 

período 2007-2009, aponta para rejeição da hipótese nula tanto para a estatística de traço 

como para o autovalor máximo. Para esse modelo, os resultados apontam para a existência de 

3 vetores de co-integração ressaltando a relação de longo prazo entre as variáveis. 
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Tabela 7 – Teste de cointegração (2007-2009) 

 Estatística Traço Autovalor máximo 

Hipótese Nula 
Valor 

Observado 

Valor Crítico 

(5%) 

Valor 

Observado 

Valor Crítico 

(5%) 

 105.84* 69.81 41.88* 33.87 

  63.95* 47.85  32.19*  27.58 

  31.76* 29.79  19.37 21.13 

  12.39 15.49 7.63 14.26 

  4.75* 3.84  4.75* 3.84 
Fonte: Elaboração própria. *rejeição da hipótese nula ao nível de significância de 5%. 

 

Pelos testes de co-integração, percebe-se que existe relação de longo prazo entre as 

variáveis condicionando o uso do modelo VAR com correção de erros. Engle e Granger 

(1987) evidenciaram a relação entre o modelo de correção de erros e a co-integração 

mostrando que se as variáveis são não estacionárias, porém integradas de mesma ordem, a 

modelagem deve ser feita através do VAR com correção de erros considerando as variáveis 

diferenciadas. 

Os testes econométricos de raiz unitária, causalidade e co-integração desenvolvidos 

até o momento são procedimentos preliminares os quais são necessários para uma modelagem 

mais adequada dos Vetores Auto-regressivos.  

 

4.2 Modelos de Volatilidade 

 

Para justificar a inclusão de um indicador financeiro na Regra de Taylor apoiando o 

pressuposto de Bernanke e Gertler (1999, 2001), o qual defende que o Banco Central deve 

levar em conta o mercado financeiro em momentos de grande volatilidade, utilizou-se os 

modelos de volatilidade da família ARCH com a finalidade de mensurar a persistência e o 

chamado efeito alavancagem de choques positivos e negativos sobre a volatilidade da SELIC 

e do indicador financeiro. Com o uso desses modelos, o comportamento da variância das duas 

variáveis poderão ser comparados buscando sinais de semelhança ou divergência que possa 

justificar a inclusão da variável financeira no modelo. 

 A modelagem da volatilidade é efetuada com base em modelos heterocedásticos, ou 

seja, modelos nos quais a variância do período atual sofre influência das variâncias passadas. 
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Dessa forma, para medir a volatilidade da SELIC e do Indicador Financeiro, serão estimados 

os modelo GARCH, EGARCH e TARCH. 

 Na Tabela 8, encontram-se os testes preliminares efetuados nos resíduos Auto-

regressivos que buscam identificar a presença do efeito ARCH e avaliar se há normalidade 

nos resíduos da regressão.  

 

Tabela 8 – Testes preliminares 

VARIÁVEL ARCH – LM* Normalidade 

 Estatística P-valor Jarque Bera P-valor 

SELIC 21.95 0.01 1.61 0.44 

 20.36 0.08 640.03 0.00 
Fonte: Elaboração própria. Nota: *a hipótese nula do teste foi rejeitada ao nível de 5% com 10 defasagens para a 

SELIC e com 13 defasagens ao nível de 10% de significância para . 

 

  

Os sinais de efeito ARCH são confirmados para ambas as séries rejeitando a hipótese 

nula a 5% no caso da SELIC e para a variável  com um nível de significância de 10%. Esse 

resultado confirma que a variância condicional se altera ao longo do tempo. Os testes de 

normalidade mostram que o resíduo da estimação autoregressiva da SELIC é normal 

aceitando a hipótese nula com 44%, no entanto, a regressão de  apresenta não normalidade 

dos resíduos, o que é justificável uma vez que séries financeiras apresentam como 

característica um excesso de curtose o que leva a apresentar sinais de não normalidade.  

Os modelos de volatilidade escolhidos para análise de resultados passaram por um 

processo de seleção o qual buscou encontrar os modelos mais adequados para a estimação. 

Nesse sentido, utilizou-se como instrumento de seleção a minimização dos critérios de 

informação de Akaike (AIC) e Schwarz (SBC) combinados a resíduos não 

autocorrelacionados que foram avaliados a partir do Q estatístico de Ljung-Box-Pierce. As 

Tabelas 9 e 10 mostram os resultados dos testes de vários modelos GARCH, EGARCH e 

TARCH para os períodos 2000-2007 e 2007-2009 indicando qual modelo é o mais adequado.   
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Tabela 9 – Escolha dos modelos de volatilidade (2000-2007) 

 SELIC  

GARCH Q(12) P-valor AIC SBC Q(12) P-valor AIC SBC 

GARCH(1,1) 16.10 0.13 -1.90* -1.79* 4.17 0.96 3.14 3.24* 

GARCH(2,1) 9.83 0.54 -1.78 -1.64 5.52 0.90 3.25 3.38 

GARCH(1,2) 20.59 0.03 -1.86 -1.73 4.40 0.95 3.11* 3.24 

GARCH(2,2) 11.00 0.44 -1.85 -1.69 5.99 0.87 3.23 3.39 

EGARCH Q(12) P-valor AIC SBC Q(12) P-valor AIC SBC 

EGARCH(1,1) 14.93 0.18 -1.85* -1.72* 17.39 0.09 3.04 3.18 

EGARCH(2,1) 12.29 0.34 -1.83 -1.67 19.21 0.08 2.96* 3.12* 

EGARCH(1,2) 15.91 0.14 -1.82 -1.66 19.58 0.05 3.05 3.21 

EGARCH(2,2) 13.09 0.28 -1.80 -1.61 18.82 0.06 2.98 3.17 

TARCH Q(12) P-valor AIC SBC Q(12) P-valor AIC SBC 

TARCH(1,1,1) 14.61 0.20 -1.83* -1.69* 5.88 0.88 3.13* 3.26* 

TARCH(2,1,1) 9.09 0.61 -1.83 -1.67 5.53 0.90 3.24 3.40 

TARCH(1,2,1) 14.63 0.20 -1.78 -1.62 5.28 0.91 3.15 3.31 

TARCH(2,2,1) 9.29 0.59 -1.79 -1.61 5.00 0.93 3.34 3.53 

Fonte: Elaboração própria. Nota: *Valores que minimizam os critérios de informação AIC e SBC. 

 

 

 A estimação dos modelos de volatilidade foi realizada com base na transformação das 

variáveis em séries diferenciadas permitindo que as séries tornem-se estacionárias. Para a 

variável SELIC, os modelos GARCH, EGARCH e TARCH foram estimados considerando a 

primeira diferença do logaritmo da SELIC enquanto que para a variável financeira , 

considerou-se a sua primeira diferença. 

 Entre os anos 2000 e 2007, período o qual antecede a crise, os modelos escolhidos 

para a modelagem da SELIC foram o GARCH(1,1), EGARCH(1,1) e TARCH(1,1,1) por 

apresentarem os menores valores para os critérios de informação AIC e SBC conjuntamente. 

Para a variável , foram escolhidos os modelos GARCH(1,1), EGARCH(2,1) e 

TARCH(1,1,1). No caso dos modelos do , houve divergência quanto à minimização dos 

critérios de informação no modelo GARCH, optando-se, então, pelo modelo que minimiza o 

critério de Schwarz (SBC). (Ver Tabela 9). 

No período de crise financeira (2007-2009), conforme é apresentado na Tabela 10, os 

modelos escolhidos os quais minimizam os critérios de informação AIC e SBC para a variável 

SELIC foram o GARCH(1,1), EGARCH(2,1) e TARCH(1,1,1). Os modelos selecionados 

para a variável financeira PL foram o GARCH(1,1), EGARCH(1,1) e TARCH(1,1,1). 
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Tabela 10 – Escolha dos modelos de volatilidade (2007-2009) 

 SELIC  

GARCH Q(12) P-valor AIC SBC Q(12) P-valor AIC SBC 

GARCH(1,1) 18.53 0.07 -1.86 -1.64* 4.87 0.93 3.98* 4.16* 

GARCH(2,1) 18.18 0.05 -1.87* -1.61 4.23 0.96 4.10 4.32 

GARCH(1,2) 12.63 0.04 -1.87 -1.61 4.17 0.96 4.09 4.31 

GARCH(2,2) 12.93 0.22 -1.78 -1.47 3.92 0.97 4.15 4.41 

EGARCH Q(12) P-valor AIC SBC Q(12) P-valor AIC SBC 

EGARCH(1,1) 13.75 0.18 -1.98 -1.71 4.19 0.96 3.90* 4.12* 

EGARCH(2,1) 8.13 0.61 -2.16* -1.86* 2.91 0.99 3.96 4.22 

EGARCH(1,2) 19.34 0.04 -1.83 -1.52 3.99 0.97 3.96 4.23 

EGARCH(2,2) 8.13 0.62 -2.12 -1.77 2.57 0.99 4.02 4.32 

TARCH Q(12) P-valor AIC SBC Q(12) P-valor AIC SBC 

TARCH(1,1,1) 18.19 0.07 -1.77 -1.50* 4.92 0.93 3.64* 3.86* 

TARCH(2,1,1) 16.40 0.08 -1.74 -1.43 4.56 0.95 4.11 4.38 

TARCH(1,2,1) 16.67 0.08 -1.78* -1.46 5.09 0.92 4.13 4.39 

TARCH(2,2,1) 16.98 0.07 -1.71 -1.35 14.92 0.93 4.18 4.49 

Fonte: Elaboração própria. Nota: *Valores que minimizam os critérios de informação AIC e SBC. 

 

A modelagem dos retornos da SELIC e  para os períodos pré-crise (2000-2007) e de 

crise financeira (2007-2009) são apresentados nas Tabelas 11 e 12, respectivamente. As 

extensões do modelo GARCH são utilizadas a fim de capturar não apenas a magnitude dos 

parâmetros, mas também o efeito assimetria da volatilidade que são os impactos diferenciados 

de choques positivos e negativos sobre a volatilidade dos retornos. 

Os modelos de volatilidade da SELIC para o período 2000-2007, apresentam 

parâmetros estatisticamente significativos com exceção da constante e do coeficiente de 

assimetria do modelo EGARCH(1,1).  

No modelo GARCH(1,1) para a SELIC apresentado na Tabela 11, o coeficiente  é 

igual a 1.05, mostrando que há sinais de persistência da volatilidade que não são reversíveis à 

média. No entanto, como o coeficiente de reação é negativo, existe uma compensação na 

dinâmica, ou seja, o somatório de  e  mede a persistência do impacto de choques na 

variância resultando em , mostrando que essa compensação reduziu o tempo 

em que o efeito dos choques sobre a volatilidade leva para se dissipar. O modelo 

GARCH(1,1) para  apresenta um coeficiente de persistência inferior ao modelo da SELIC, 
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ou seja, , o que pode ser justificado pelo fato de que a SELIC possa estar 

respondendo a choques como inflação, produto e volatilidade no mercado financeiro. 

Para a análise dos modelos EGARCH da SELIC e , verifica-se que o parâmetro de 

persistência da volatilidade é um pouco maior para a variável financeira, contudo, a diferença 

de 0,07 é mínima (para a SELIC, o coeficiente de persistência foi de  enquanto que 

para  foi de ) indicando que tanto SELIC como  apresentam alta persistência 

de choques sobre a volatilidade demorando a se dissipar. O parâmetro de assimetria é mais 

elevado para  indicando que os choques positivos e negativos possuem impactos 

divergentes sobre a volatilidade da variável financeira.  

Tabela 11 – Equações da variância (2000-2007) 
11

 

 SELIC  

AR(1) -0.5700 -0.5343 -0.5526 0.0696* -0.0921 0.0664* 

VARIÂNCIA 
GARCH 

(1,1) 

EGARH 

(1,1) 

TARCH 

(1,1,1) 

GARCH 

(1,1) 

EGARH 

(2,1) 

TARCH 

(1,1,1) 

0  0.0008 -0.2823* 0.0036 0.8569 0.2424 0.9539 

2

1t  -0.1344  -0.2872 -0.0654  0.0928 

2

1t  1.0548  0.8227 0.4469  0.3895 

2

11  ttd     0.1351   -0.1645 

1

1





t

t




  -0.3856   0.2133*  

2

2





t

t





 

    -0.6397  

1

1





t

t




  0.0284*   0.5022  

 2

1tln    0.8739   0.9460  

Fonte: Dados da pesquisa. Nota: * parâmetros não significativos. 

 

Os modelos TARCH mostram evidências de que o efeito assimetria está presente na 

volatilidade da SELIC e . O coeficiente de assimetria da SELIC ( ), por ser 

significativamente diferente de zero ( ) demonstra que existe o chamado efeito 

alavancagem em que choques positivos e negativos impactam de forma diferenciada a 

                                                 
11

 Ressalta-se que:   ).q,pmax(r,,,,
r

i jiji   
1000

10   
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volatilidade das variáveis. No período pré- crise, o coeficiente de assimetria da variável  (

) possui sinal negativo indicando que choques de informações negativas exercem 

maior impacto sobre a volatilidade da SELIC do que informações positivas. 

A mesma análise foi realizada para a estimação dos modelos de volatilidade no 

período de crise financeira (2007-2009). A intenção é verificar como se comporta a 

volatilidade das séries estudadas considerando dois cenários diferentes, o primeiro admitindo 

uma maior tranquilidade no mercado de ações, e o segundo considerando o período de grande 

volatilidade nesse mercado. 

Para a SELIC, o modelo GARCH mais adequado a ser estimado foi o GARCH(1,1), 

no entanto o resultado para o coeficiente de reação não é significativo estatisticamente além 

de apresentar sinal negativo. O coeficiente de persistência apresenta diminuição com relação 

ao período 2000-2007, resultando em . Para , o coeficiente de persistência 

apresenta valor igual a  mostrando que os choques sobre a volatilidade são mais 

persistentes do que no período que antecede a crise. 

No modelo EGARCH para o período 2007-2009, a presença de assimetria é 

confirmada para a SELIC ( ) apresentando um valor superior ao parâmetro de 

assimetria do período pré-crise. No entanto, o coeficiente não apresenta significância 

estatística. Para a variável , há uma mudança de sinal do coeficiente de assimetria               

( ), contudo, a presença de assimetria é confirmada. 

Para o modelo TARCH, o parâmetro que mede o efeito alavancagem ou assimetria da 

SELIC torna-se negativo ( ) significando que em períodos conturbados, os 

choques negativos exercem impactos mais expressivos. O parâmetro de assimetria da variável 

 torna-se mais negativo no período de crise financeira ( ), mostrando que o 

impacto de choques negativos são maiores em períodos de crise, ou seja, momentos de grande 

volatilidade no mercado financeiro. O parâmetro  do  mostra que a persistência 

também é mais elevada enquanto que para a SELIC, a persistência dos choques sobre a 

volatilidade diminui entre os períodos analisados. 
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Tabela 12 – Equações da variância (2007-2009) 

 SELIC  

AR(1) -0.5631 -0.6411 -0.5528 0.1808* 0.1143* 0.2081* 

AR(2) -0.0506* 0.0420* -0.0221* - - - 

VARIÂNCIA 
GARCH 

(1,1) 

EGARH 

(2,1) 

TARCH 

(1,1,1) 

GARCH 

(1,1) 

EGARH 

(1,1) 

TARCH 

(1,1,1) 

0  0.0048* -3.5966 0.0054* 1.9314* 1.2454 0.2774 

2

1t  -0.1539*  -0.0150* -0.0857*  -0.1002 

2

1t  0.4739*  0.5006* 0.5668*  1.1437 

2

11  ttd     -0.1660*   -0.4035 

1

1





t

t




  -0.9051   -0.7895*  

2

2





t

t




  -2.3044     

1

1





t

t




  0.1440*   -0.5754  

 2

1tln    -0.1788   0.2064*  

Fonte: Dados da pesquisa. Nota: * parâmetros não significativos. 

 

 O comportamento da volatilidade das variáveis SELIC e  apresenta divergências em 

algumas situações mesmo ambas demonstrando elevada persistência da volatilidade 

constatada pelo modelo EGARCH no período pré-crise, e por conferir a presença de efeito 

alavancagem em ambos os períodos, ressaltando que os impactos de choques negativos 

exercem maior influência do que choques positivos em momentos de turbulência no mercado 

de ações. 

  Das divergências entre a volatilidade da SELIC e , verifica-se que a persistência dos 

choques sobre a volatilidade da SELIC se reduz no período de crise (2007-2009) enquanto 

que, para , esse coeficiente se eleva confirmando a maior persistência dos choques sobre 

 em momentos de grande volatilidade no mercado de ações. De acordo com os resultados 

dos modelos de volatilidade estimados para a SELIC, a redução na magnitude dos parâmetros 

de persistência entre os períodos pode ser um indicativo de que a política monetária pode não 

estar reagindo de forma adequada às variações no mercado financeiro. 
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 Esse fato pode ser discutido a partir da visualização conjunta da trajetória da SELIC e 

do indicador financeiro. O gráfico 5 descreve como essas variáveis seguem comportamentos 

divergentes principalmente no período de crise. Percebe-se que, com o início da crise, 

ressaltada pelo aumento do indicador financeiro entre 2007 e 2008, a taxa de juros continua 

decrescendo passando a reagir apenas no segundo semestre de 2008 quando ocorre a 

desvalorização no mercado financeiro.  

 Tal movimento desarmônico continua no início de 2009 quando o indicador financeiro 

volta a crescer e a taxa de juros segue o sentido oposto. Percebe-se, no entanto, que a taxa de 

juros responde com grande defasagem às oscilações no indicador financeiro, sugerindo que o 

regime de metas não reage adequadamente à flutuações no mercado de ações. Portanto, a 

flexibilização do regime de metas de forma a considerar a volatilidade no mercado de ações 

na regra de política monetária conduziria a uma atuação mais ampla do Banco Central nesse 

mercado. 

 

Gráfico 5 – Trajetória da SELIC e indicador financeiro 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Nesse sentido, os resultados encontrados corroboram o pressuposto de que o mercado 

financeiro deve ser considerado na regra de política monetária uma vez que, um 

comportamento semelhante entre essas variáveis poderia tornar a inclusão do indicador de 

mercado desnecessária. 
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4.3 Análise dos modelos VAR 

 

Após a modelagem da volatilidade do instrumento de política monetária e do indicador 

financeiro, optou-se por estudar o comportamento das variáveis e como estas se relacionam a 

partir do modelo de Vetores Auto-regressivos buscando enfatizar o efeito do indicador 

financeiro sobre a SELIC.  

Observada a ordem de integração das variáveis bem como a existência de relação de 

longo prazo entre elas, o passo seguinte refere-se à escolha do número de defasagens a serem 

incluídas no modelo VAR a ser estimado. O processo de seleção do número de defasagens do 

modelo VAR foi conduzido a partir da análise dos critérios de informação AIC e SBC. O teste 

foi aplicado variando as defasagens até 12 períodos para o período pré-crise (2000 - 2007) e 

até 6 para o momento de crise (2007 - 2009).  

O melhor ajustamento do modelo é encontrado minimizando os valores de AIC e SBC 

considerando também que os modelos devem apresentar ruído branco, o que pode ser 

confirmado através da estatística Q (Ljung-Box) com aceitação da hipótese nula de ausência 

de autocorrelação serial. 

Como mostra a Tabela 13, os modelos que apresentam ruído branco são aqueles que 

aceitam a hipótese nula do teste de autocorrelação serial. Dessa forma, os modelos estimados 

para o período de 2000 a 2007, que apresentam ruído branco são os que possuem de 6 a 12 

defasagens, admitindo um nível de significância de 5%. Para o período 2007-2009, os 

modelos que possuem resíduos com ruído branco são aqueles com defasagem entre 2 e 6. 

Partindo do pressuposto de que o modelo escolhido deve possuir ruído branco, a 

seleção do menor valor para os critérios AIC e SBC devem se limitar a modelos que possuem 

essa característica. Portanto, os números de defasagens apropriados para os modelos VAR 

estimados são iguais a 6 para o período que precede a crise e igual a 3 para o período de crise 

financeira. Vale ressaltar que, para o período 2000-2007 houve divergência quanto à 

minimização dos critérios de informação, nesse caso, foi escolhido o modelo que possui o 

menor valor do critério Schwarz (SBC). 
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Tabela 13 – Seleção do número de defasagens do modelo VAR 

Período AIC SBC P[Q(12)] 

2000 - 2007    

1 -1.30 -1.14 0.000 

2 -1.44 -1.14 0.000 

3 -1.51 -1.07 0.01 

4 -1.49 -0.92 0.000 

5 -1.48 -0.77 0.007 

6 -1.48 -0.62* 0.115 

7 -1.51 -0.50 0.303 

8 -1.54 -0.39 0.692 

9 -1.60 -0.29 0.628 

10 -1.48 -0.03 0.481 

11 -1.45 0.15 0.395 

12 -1.69* 0.07 0.386 

2007 - 2009    

1 -1.65 -1.39 0.037 

2 -2.13 -1.65 0.098 

3 -2.46* -1.75* 0.748 

4 -2.34 -1.42 0.362 

5 -2.16 -1.02 0.714 

6 -2.26 -0.90 0.515 
Fonte: Elaboração própria. * valor mínimo de AIC ou SBC. 

 

Identificado o número de defasagens adequado para a estimação do modelo VAR, 

serão analisadas as funções impulso-resposta encontradas, ressaltando a resposta da política 

monetária a choques na variável financeira. Em seguida, será estudada a decomposição da 

variância do erro da SELIC com o objetivo de verificar o percentual de participação do 

indicador financeiro sobre as variações da SELIC.   

Os gráficos 6 e 7 apresentam a resposta da SELIC a choques no indicador financeiro 

bem como nas demais variáveis do sistema, Hiato, Desvio da Inflação, e Juros Real para os 

períodos de análise 2000-2007 e 2007-2009 considerando 24 meses a frente. 

Observa-se que os choques das variáveis sobre a SELIC representados pelas funções 

de impulso resposta apresentam oscilações próximas de zero em ambos os períodos, no 

entanto, o efeito desses choques sobre a SELIC pode ser analisado. Focando a análise para o 

efeito de choques do mercado financeiro sobre a SELIC, percebe-se que, no período anterior a 

crise financeira (2000-2007), a taxa de juros nominal sofre pequenas oscilações em resposta a 

variações no indicador financeiro se estabilizando a partir do 12º mês após a ocorrência do 

choque. (Gráfico 6). 

Verifica-se nesse período que a resposta da SELIC a variações em  oscila abaixo de 

zero. Esse resultado indica que a SELIC não está respondendo positivamente às oscilações no 



 59 

mercado de ações ressaltando o pressuposto teórico evidenciado em Bernanke e Gertler 

(1999) no qual estabelece que a política monetária deve considerar a volatilidade no mercado 

financeiro em momentos de grande volatilidade que, no período anterior a crise, não se 

verifica.  

 

Gráfico 6 – Funções impulso resposta da SELIC (2000-2007) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com a decomposição da variância do erro da SELIC apresentada na Tabela 

14, verifica-se que o impacto da variável  sobre a SELIC é de 0,02% no segundo mês 

crescendo para 4,82% no 24º mês. O impacto das demais variáveis do sistema sobre a 

trajetória da SELIC, em geral, é superior ao exercido por  sendo 9,46% de participação do 

DV, 12,76% do HIATO e 5,33% da IR, todas no final de 24 meses. 

Segundo essa análise, os efeitos da volatilidade no mercado de ações, representado por 

, sobre a SELIC são muito pequenos se comparado ao impacto exercido pelas outras 

variáveis do modelo. Nesse período, a composição da variância do erro da SELIC é definida, 
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principalmente, pelas oscilações no Hiato do Produto e no Desvio da Inflação, somando 22% 

de explicação dessas variáveis sobre as oscilações da SELIC. 

O estudo realizado para o período de maior tranquilidade no mercado de ações 

confirma o resultado alcançado através da análise das funções impulso-resposta, apresentando 

coerência com as suposições teóricas de Bernanke e Gertler (1999). A participação mínima de 

 na variância do erro da SELIC verificada no período pré-crise confirma essa hipótese. 

 

Tabela 14 – Impactos recebidos na variância do erro de previsão da SELIC (2000-2007) 

Meses SELIC DV HIATO  IR 

1 100 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 95.529  0.562 3.837 0.016 0.053 

6 80.306  5.065 9.120  4.393 1.114 

12 70.133  7.690 11.088 5.827 5.259 

24 67.635 9.458 12.757 4.822 5.325 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na análise para o período de crise financeira (2007-2009) percebe-se uma mudança na 

trajetória da SELIC em resposta a impulsos gerados pelas variáveis do sistema. O gráfico 7 

mostra que o maior impacto percebido foi o exercido pelo indicador financeiro  sugerindo 

que em momentos de grande volatilidade no mercado financeiro os choques sobre a SELIC 

são mais elevados.  

Outro fato relevante é que a resposta da SELIC a variações em  passa a oscilar 

acima de zero a partir do 12° mês representando uma situação inversa ao ocorrido no período 

anterior à crise financeira. Nessas condições, é notável a semelhança desse resultado ao 

previsto em teoria dado que, no momento de crise financeira, quando o mercado financeiro 

encontra-se muito volátil e valorizado, a SELIC passa a responder positivamente a variações 

em , indicando que a política monetária deva reagir nessas situações. Isso comprova a 

hipótese de inclusão da variável de mercado na regra de política monetária defendida no 

presente trabalho. 

 

 



 61 

 

Gráfico 7 – Funções impulso-resposta da SELIC (2007-2009) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A análise da decomposição da variância pode confirmar a importância da introdução 

da variável financeira no modelo. No período de maior volatilidade no mercado financeiro 

verifica-se uma mudança significativa evidenciando a importância da inclusão desse indicador 

no sistema de metas de inflação. A partir do 6º mês, o impacto de  sobre a trajetória da 

SELIC é maior comparado ao exercido pelas demais variáveis. No 24º mês verifica-se que o 

impacto de  sobre variância do erro da SELIC é de 15% enquanto que o impacto do DV, 

HIATO e IR são, respectivamente, 3,01%, 6,56% e 6,55%. (Tabela 15). 

O impacto conjunto do Desvio da Inflação e Hiato do Produto sobre a variância do 

erro da SELIC é inferior ao proporcionado pelo indicador financeiro isoladamente, ou seja, 

9,6% das oscilações na SELIC são explicadas, conjuntamente, por variações em DV e 

HIATO. No entanto, 15% das variações na SELIC são explicadas pelas variações no 

indicador financeiro. Esse resultado confirma a relevância desse indicador tendo em vista o 

seu maior impacto sobre os juros. 
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Tabela 15 – Impactos recebidos na variância do erro de previsão da SELIC (2007-2009) 

Meses SELIC DV HIATO  IR 

1 100 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 92.590 1.151 4.629 1.371 0.257 

6 74.293 1.656 7.708 8.733 7.608 

12 65.829 2.635 7.614 16.400 7.520 

24 68.884 3.011 6.563 14.992 6.548 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

A análise das funções impulso-resposta bem como o estudo da decomposição da 

variância no período de crise (2007-2009) sugere que há uma maior força do impacto do 

indicador financeiro sobre a SELIC em comparação com o momento de maior tranquilidade 

no mercado de ações (2000-2007). Nesse período, a função impulso-resposta da SELIC a 

variações em  apresenta oscilações abaixo de zero e a decomposição da variância revela 

que o indicador financeiro exerce menor impacto sobre a taxa de juros. 

Contudo, no período de grande volatilidade financeira, a função impulso-resposta da 

SELIC a variações em  apresentam oscilações acima de zero, enquanto que a 

decomposição da variância demonstra que o indicador financeiro exerce maior influência 

sobre a taxa de juros. Esses resultados são compatíveis com a hipótese de que a política 

monetária deve levar em consideração as variações nos preços dos ativos financeiros em 

situações de grande volatilidade. 

Nesse caso, uma atuação mais ampla do Banco Central em momentos de grande 

volatilidade no mercado financeiro, assim como é defendido em Bernanke e Gertler (1999), é 

conveniente uma vez que a supervalorização desse mercado pode gerar pressões inflacionárias 

e ainda conduzir à recessão econômica. 

O estudo realizado com base nos modelos de Vetores Auto-regressivos ressaltou que a 

inclusão do indicador financeiro na regra de política monetária pode ser considerada visto que 

os resultados tanto dos testes preliminares de Causalidade de Granger quanto do modelo VAR 

estimado confirmaram a importância de cada variável na gestão de política monetária, em 

especial, do indicador financeiro. 
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5 Conclusão 

 

 

O objetivo da pesquisa foi obter um indicador financeiro e sugerir a sua inclusão na 

função de monitoramento do Banco Central brasileiro de forma a tornar o sistema de metas 

inflacionárias mais flexível. Ressaltou-se que, em momentos de grande volatilidade, essa 

variável possui efeito significativo indicando que seria conveniente uma atuação mais ampla 

da autoridade monetária no mercado de ações. 

Como objetivos específicos buscou-se: a) construir e testar um indicador financeiro 

que fosse capaz de captar a volatilidade do preço dos ativos para ser incorporado no regime de 

metas inflacionárias visando uma maior flexibilização do sistema; b) identificar a presença de 

persistência e comportamento assimétrico de choques sobre a volatilidade da SELIC e do 

indicador financeiro buscando sinais de semelhança ou divergência que pudessem justificar a 

inclusão da variável financeira no modelo; c) estimar a função de política monetária 

ressaltando a relação entre a SELIC e o indicador financeiro a fim de avaliar a importância 

desse indicador para o modelo. 

Tomando como objetivo do Banco Central, a estabilização, com a valorização dos 

preços dos ativos, os gastos com consumo e investimentos são intensificados via melhora nos 

balanços das empresas. Em momentos de flutuações abruptas, a reversão de uma bolha, por 

sua vez, traz como consequência a recessão econômica. Para evitar tais situações, o Banco 

Central deve buscar instrumentos preventivos como elevar a taxa de juros. 

Assim, para controlar o aparecimento de bolhas nos preços dos ativos financeiros que, 

consequentemente, causam pressões inflacionárias e comprometem o ritmo de crescimento da 

atividade econômica, seria conveniente a atuação mais ampla dos Bancos Centrais no controle 

dos ativos financeiros e não apenas da inflação de bens e serviços. 

Em um cenário onde a política monetária passa a flexibilizar-se através do uso de 

medidas paralelas de cunho macroprudencial, observou-se a importância de avaliar também a 

hipótese de flexibilização mantendo a adoção de instrumentos tradicionais de política 

monetária.  

Dessa forma, este trabalho supôs a inclusão do indicador financeiro na regra de 

política monetária, conforme os modelos de Bernanke e Gertler (1999, 2001), preservando o 

uso de medidas convencionais de política monetária. A introdução do indicador financeiro no 

regime de metas inflacionárias permite um maior controle do mercado de ações, uma vez que, 
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segundo Bernanke e Gertler (1999), o Banco Central deve levar em conta as oscilações no 

mercado de capitais já que variações nos preços dos ativos financeiros afetam a política 

monetária quando estas alteram a previsão de inflação futura. 

 Os autores mostraram que o boom nos preços dos ativos financeiros causou impactos 

negativos para a economia quando não há resposta da política monetária. Assim, a política 

monetária deve responder às mudanças nos preços dos ativos quando estes sinalizam 

mudanças na inflação esperada. 

 Ressaltou-se ainda que na literatura existe uma corrente de pensamento que defendem 

a idéia de que a política monetária deve levar em conta a volatilidade no mercado financeiro 

quando os efeitos da bolha são sentidos nas expectativas de inflação futura. No entanto, outra 

linha de pensamento argumenta que bolha em preço dos ativos deve ser motivo de 

preocupação ao impactar na estabilidade do sistema financeiro. 

Como procedimentos metodológicos, foram utilizados os modelos de volatilidade da 

família ARCH e os Vetores Auto-Regressivos (VAR). O primeiro conjunto de modelos 

analisou a persistência e a presença de comportamentos assimétricos existentes na variável 

financeira e na SELIC. Para tanto, foram estimados os modelos GARCH, EGARCH e 

TARCH. Num segundo momento, os modelos VAR foram estimados a fim de avaliar a 

importância do indicador financeiro para o modelo por meio da análise das funções de 

impulso-resposta da SELIC a variações nesse indicador bem como da análise da 

decomposição da variância do erro da SELIC. 

Os resultados do estudo revelaram algumas conclusões que justificam a presença do 

indicador financeiro na regra de política monetária. Dos testes econométricos preliminares, o 

teste de causalidade apresentou resultados sugestivos. O teste aplicado para o período anterior 

à crise (2000-2007) indicou ausência de relação de causalidade entre o indicador financeiro (

) e a SELIC. No entanto, para o período de crise (2007-2009), os resultados mostraram que 

existe causalidade unidirecional do indicador financeiro à SELIC sugerindo que a volatilidade 

no mercado de ações brasileiro é percebida e deve ser considerada nas análises de política 

monetária. Esses resultados corroboram a hipótese central de que os bancos centrais devem 

admitir a estabilidade de preços e financeira como objetivos complementares, levando em 

conta também o mercado de ações, em momentos de grande volatilidade, na regra de política 

monetária. 
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De acordo com os modelos de volatilidade estimados, na pesquisa existem algumas 

divergências que podem, de certa forma, justificar a presença do indicador financeiro no 

sistema de metas de inflação, uma vez que, o comportamento semelhante entre essas variáveis 

poderia tornar a inclusão do indicador de mercado desnecessária. De acordo com as 

estimações, a persistência dos choques sobre a volatilidade da SELIC é maior no período mais 

calmo reduzindo-se no período de crise financeira (2007-2009) enquanto que, para o índice 

financeiro, a persistência de choques se eleva no período de maior volatilidade no mercado de 

ações. Os resultados dos modelos de volatilidade estimados para a SELIC e índice financeiro 

apresentam divergência quanto a persistência da volatilidade mostrando que a redução na 

magnitude dos parâmetros de persistência da SELIC entre os dois períodos pode ser um 

indicativo de que a política monetária pode não estar reagindo de forma adequada às 

variações no mercado financeiro. 

As extensões do modelo ARCH, também confirmam a presença do efeito assimetria (ou 

efeito alavancagem) nas variáveis SELIC e indicador financeiro em ambos os períodos sendo 

intensificado no período de crise. A presença do efeito alavancagem demonstra que os 

impactos de choques negativos sobre a volatilidade dessas variáveis exercem maior influência 

do que choques positivos em momentos de turbulência no mercado de ações. 

Os modelos VAR estimados apresentaram resultados consistentes com a hipótese de 

inclusão do indicador de mercado no sistema de metas de inflação. O período que antecede a 

crise (2000-2007) apresentou oscilações abaixo de zero na função impulso-resposta da SELIC 

a variações no índice financeiro e ainda ressaltou, através da decomposição da variância, que 

o indicador financeiro exerceu o menor impacto sobre a taxa de juros comparada às outras 

variáveis do modelo, ou seja, as variações no índice financeiro explicaram apenas 4,82% da 

SELIC no 24º mês, percentual mais baixo no período. 

Em contrapartida, as funções impulso-resposta apresentaram maior significância da 

variável financeira no período de crise evidenciando a sua importância. Em 2007-2009, os 

resultados mostraram que há uma maior força no impacto do indicador financeiro sobre a 

SELIC em comparação com o momento de maior tranquilidade no mercado de ações. A 

função impulso-resposta da SELIC a variações índice financeiro apresentou oscilações acima 

de zero indicando que a volatilidade nos preços dos ativos é percebida nesse período de 

turbulência e, portanto, deve ser levada em conta nas decisões de política monetária. 

Tal resultado pode ser confirmado pela decomposição da variância do erro da SELIC a 

qual demonstra que o indicador financeiro exerce maior influência sobre a taxa de juros. De 
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acordo com os resultados, 15% das variações na SELIC são explicadas por oscilações em  

enquanto que o impacto do desvio da inflação em relação a sua meta, hiato do produto e taxa 

de juros real são, respectivamente, 3,01%, 6,56% e 6,55%. A maior influência do indicador 

financeiro sobre a taxa de juros verificada no período 2007-2009 é coerente com a hipótese de 

que a política monetária deve levar em consideração as variações nos preços dos ativos 

financeiros em situações de grande volatilidade. 

Dessa forma, em momentos de grande volatilidade no mercado financeiro e levando 

em conta a meta e o objetivo de estabilização, sugere-se que o Banco Central atue com maior 

propriedade, visto que aumentos da inflação, problemas financeiros como falta de liquidez e 

restrição ao crédito e ainda a recessão econômica podem ser gerados como consequência da 

supervalorização do mercado de ações. Assim, os estudos realizados a partir do modelo VAR 

corroboram a hipótese defendida por Bernanke e Gertler (1999) de que a política monetária 

deve responder à presença de bolhas em preços de ativos financeiros, assim que a mesma se 

tornar uma ameaça. 

Portanto, os estudos com base nos modelos de Vetores Auto-Regressivos e nas 

estratégias de modelagem da volatilidade obtiveram resultados favoráveis e sugerem que a 

inclusão do indicador financeiro na regra de política monetária deve ser considerada. A 

questão é se permanentemente ou em momentos distintos de identificação de alta volatilidade. 

Assim, os resultados são condizentes com o pressuposto de que o Banco Central deve levar 

em conta os desdobramentos do mercado financeiro, em especial, nos momentos de elevadas 

propensões ao risco dos agentes, elevando assim suas exposições mais agressivas. 
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APÊNDICE A 

QUADRO A - BASE DE DADOS FINAL UTILIZADA NA PESQUISA (2000 – 2010)  

 

PERIODO SELIC 
SELIC 

REAL 

DESVIO 

INFLAÇÃO 

(π-π*) 

HIATO 
INDICADOR 

FINANCEIRO 

2000M01 1.46 51.59 0.94 -0.49 19.10 

2000M02 1.45 116.89 0.79 0.09 20.50 

2000M03 1.45 100.76 0.50 -4.07 11.10 

2000M04 1.30 61.67 0.45 -5.86 10.50 

2000M05 1.49 146.92 0.10 -1.05 10.70 

2000M06 1.39 94.45 -0.03 4.38 11.40 

2000M07 1.31 -11.65 -0.03 1.66 10.70 

2000M08 1.41 4.13 0.26 1.45 11.40 

2000M09 1.22 80.78 0.23 -0.22 10.00 

2000M10 1.29 100.68 0.20 0.44 9.90 

2000M11 1.22 68.17 0.17 0.85 8.80 

2000M12 1.20 38.25 0.02 2.59 6.50 

2001M01 1.27 44.27 0.20 1.13 7.70 

2001M02 1.02 38.07 0.20 1.76 7.70 

2001M03 1.26 63.61 0.30 2.96 7.40 

2001M04 1.19 38.38 0.55 1.47 7.60 

2001M05 1.34 65.73 1.20 1.40 8.40 

2001M06 1.27 49.56 1.60 -3.37 7.60 

2001M07 1.50 7.21 2.10 -1.25 7.60 

2001M08 1.60 52.94 2.43 -0.69 7.50 

2001M09 1.32 81.59 2.60 -2.02 7.40 

2001M10 1.53 38.52 2.67 -1.29 7.70 

2001M11 1.39 39.97 3.29 -0.08 7.30 

2001M12 1.39 45.06 3.40 -0.90 6.20 

2002M01 1.53 66.71 1.30 0.22 6.00 

2002M02 1.25 65.31 1.37 1.32 7.00 

2002M03 1.37 48.21 1.54 1.59 7.80 

2002M04 1.48 37.98 1.96 2.70 7.70 

2002M05 1.41 99.59 1.96 2.34 8.40 

2002M06 1.33 64.02 2.03 3.37 8.50 

2002M07 1.54 15.77 2.49 3.16 8.20 

2002M08 1.44 48.09 2.93 1.86 8.00 

2002M09 1.38 38.45 3.32 1.07 8.00 

2002M10 1.65 14.54 4.87 1.21 9.10 

2002M11 1.54 -36.79 7.50 0.39 9.20 

2002M12 1.74 -11.53 4.06 -2.60 12.70 

2003M01 1.97 -8.58 2.94 -2.12 12.20 

2003M02 1.83 10.13 3.83 -0.83 12.50 

2003M03 1.78 24.53 3.76 -2.11 10.50 

2003M04 1.87 45.77 3.89 -2.25 9.70 

2003M05 1.97 84.18 3.67 -3.18 10.30 

2003M06 1.86 236.08 2.66 -4.26 9.60 

2003M07 2.08 157.02 1.54 -2.57 11.40 

2003M08 1.77 107.03 1.07 -2.75 12.30 

2003M09 1.68 50.53 1.18 1.53 12.40 

2003M10 1.64 104.81 1.19 0.03 13.50 

2003M11 1.34 74.89 0.69 -1.37 13.60 
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2003M12 1.37 56.13 0.72 0.43 9.20 

2004M01 1.27 28.84 0.51 0.31 8.80 

2004M02 1.08 29.47 0.51 -1.60 9.30 

2004M03 1.38 61.85 0.50 -0.57 9.40 

2004M04 1.18 59.26 0.67 -0.87 7.90 

2004M05 1.23 47.54 1.02 1.69 8.80 

2004M06 1.23 30.40 1.48 3.80 8.40 

2004M07 1.29 19.73 1.65 0.96 9.10 

2004M08 1.29 35.72 1.75 0.98 9.50 

2004M09 1.25 69.27 1.81 2.76 10.90 

2004M10 1.21 53.70 1.70 0.99 10.50 

2004M11 1.25 33.19 1.78 0.90 11.10 

2004M12 1.48 33.49 1.97 1.43 9.40 

2005M01 1.38 50.88 1.25 0.78 9.60 

2005M02 1.22 39.51 1.18 -1.58 11.00 

2005M03 1.53 57.03 1.38 -1.21 6.40 

2005M04 1.41 28.96 1.78 -0.06 5.90 

2005M05 1.50 67.99 1.83 -1.70 6.20 

2005M06 1.59 163.84 1.47 -0.21 6.30 

2005M07 1.51 100.91 1.04 -1.92 6.50 

2005M08 1.66 127.22 0.75 -0.76 7.70 

2005M09 1.50 85.42 0.71 -0.19 8.30 

2005M10 1.41 37.55 0.81 -1.70 7.40 

2005M11 1.38 53.62 1.13 -0.96 7.90 

2005M12 1.47 81.88 1.18 -0.42 8.50 

2006M01 1.43 52.79 0.11 -1.96 10.40 

2006M02 1.15 52.13 0.09 -0.67 9.70 

2006M03 1.42 69.39 0.00 -0.89 9.10 

2006M04 1.08 71.73 -0.14 -4.71 9.40 

2006M05 1.28 107.40 -0.17 -2.01 9.10 

2006M06 1.18 176.51 -0.52 -1.82 8.60 

2006M07 1.17 82.35 -0.76 -0.67 8.60 

2006M08 1.26 114.88 -0.87 0.11 8.00 

2006M09 1.06 70.03 -1.52 -1.44 7.40 

2006M10 1.09 57.46 -1.51 -0.81 8.10 

2006M11 1.02 54.24 -1.35 0.93 8.90 

2006M12 0.99 34.32 -1.39 -0.21 9.70 

2007M01 1.08 44.64 -0.42 1.33 10.00 

2007M02 0.87 30.03 -0.61 1.27 9.90 

2007M03 1.05 49.80 -0.64 3.12 9.80 

2007M04 0.94 55.59 -0.82 1.06 10.30 

2007M05 1.03 58.44 -1.00 2.10 10.50 

2007M06 0.91 48.88 -0.86 0.07 10.50 

2007M07 0.97 59.08 -0.75 -0.21 11.10 

2007M08 0.99 35.55 -0.58 0.72 11.20 

2007M09 0.80 52.96 -0.50 -0.85 13.80 

2007M10 0.93 48.42 -0.65 1.20 15.50 

2007M11 0.84 33.67 -0.54 0.03 15.30 

2007M12 0.84 6.02 -0.13 -1.70 16.50 

2008M01 0.93 25.28 -0.07 3.24 14.90 

2008M02 0.80 20.96 -0.09 3.83 15.70 

2008M03 0.84 24.64 -0.03 1.36 15.20 

2008M04 0.90 22.67 0.32 3.13 16.80 
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2008M05 0.88 4.85 0.98 2.66 18.00 

2008M06 0.96 12.39 1.82 2.95 16.60 

2008M07 1.07 35.27 2.06 5.13 13.40 

2008M08 1.02 57.63 1.82 2.54 12.70 

2008M09 1.10 66.91 1.64 3.43 9.00 

2008M10 1.18 50.06 1.81 5.16 6.40 

2008M11 1.02 48.53 1.85 0.32 5.80 

2008M12 1.12 65.94 1.52 -6.84 6.40 

2009M01 1.05 38.37 0.10 -3.51 7.30 

2009M02 0.86 19.68 0.16 -3.96 7.30 

2009M03 0.97 64.24 -0.18 -3.35 7.80 

2009M04 0.84 24.30 -0.20 -3.11 8.40 

2009M05 0.77 20.47 -0.17 -3.34 9.40 

2009M06 0.76 29.57 -0.09 -2.30 9.60 

2009M07 0.79 44.37 0.00 -2.55 9.80 

2009M08 0.69 47.28 -0.20 -2.50 9.70 

2009M09 0.69 36.59 -0.20 -1.89 16.70 

2009M10 0.69 32.32 -0.23 -4.44 17.50 

2009M11 0.66 17.77 -0.25 -0.46 19.10 

2009M12 0.73 26.05 -0.22 6.02 17.60 

2010M01 0.66 -5.11 0.12 1.00 17.10 

2010M02 0.59 -10.43 0.41 1.87 17.60 

2010M03 0.76 15.79 0.68 2.91 19.30 

2010M04 0.67 6.11 0.92 2.48 18.00 

2010M05 0.75 22.47 1.17 2.69 16.70 

2010M06 0.79 79.26 1.05 2.88 11.00 

2010M07 0.86 84.26 0.77 -0.94 12.00 

2010M08 0.89 81.56 0.57 -1.06 11.50 

2010M09 0.85 27.43 0.56 -1.50 9.60 

2010M10 0.81 3.27 0.79 -3.38 9.50 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no Banco Central e Economática. 
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QUADRO B - BASE DE DADOS UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

FINAIS (2000 – 2010) 

 

PERIODO IPCA¹ META² PIB³ 
PIB 

POTENCIAL
4
 

2000M01 6.94 6.00 172161.26 178016.00 

2000M02 6.79 6.00 168470.25 178578.81 

2000M03 6.50 6.00 167626.72 179141.56 

2000M04 6.45 6.00 168664.36 179704.21 

2000M05 6.10 6.00 183856.11 180266.19 

2000M06 5.97 6.00 192508.47 180826.21 

2000M07 5.97 6.00 186517.48 181382.88 

2000M08 6.26 6.00 185860.23 181935.30 

2000M09 6.23 6.00 175529.68 182482.84 

2000M10 6.20 6.00 189598.02 183025.00 

2000M11 6.17 6.00 192628.41 183561.30 

2000M12 6.02 6.00 190575.26 184091.28 

2001M01 4.20 4.00 181570.86 184614.60 

2001M02 4.20 4.00 177374.73 185131.26 

2001M03 4.30 4.00 186416.34 185641.39 

2001M04 4.55 4.00 188022.77 186145.36 

2001M05 5.20 4.00 194984.31 186643.92 

2001M06 5.60 4.00 184399.92 187137.99 

2001M07 6.10 4.00 187177.46 187628.69 

2001M08 6.43 4.00 188100.24 188116.71 

2001M09 6.60 4.00 178764.77 188602.55 

2001M10 6.67 4.00 192671.01 189086.65 

2001M11 7.29 4.00 197083.38 189569.15 

2001M12 7.40 4.00 190528.17 190050.07 

2002M01 4.80 3.50 185809.27 190529.36 

2002M02 4.87 3.50 181650.93 191006.90 

2002M03 5.04 3.50 189750.92 191482.58 

2002M04 5.46 3.50 195822.68 191956.47 

2002M05 5.46 3.50 202484.22 192428.84 

2002M06 5.53 3.50 203368.49 192900.33 

2002M07 5.99 3.50 200861.96 193371.89 

2002M08 6.43 3.50 198847.10 193844.93 

2002M09 6.82 3.50 191195.66 194321.27 

2002M10 8.37 3.50 203728.53 194802.99 

2002M11 11.00 3.50 204123.90 195292.31 

2002M12 12.56 8.50 193542.67 195791.61 

2003M01 11.44 8.50 187112.23 196303.32 

2003M02 12.33 8.50 182463.47 196829.54 

2003M03 12.26 8.50 188315.79 197372.05 

2003M04 12.39 8.50 191552.35 197932.54 

2003M05 12.17 8.50 196990.43 198512.40 

2003M06 11.16 8.50 194531.37 199112.70 

2003M07 10.04 8.50 195463.35 199734.08 

2003M08 9.57 8.50 196588.85 200376.61 

2003M09 9.68 8.50 200086.97 201039.99 

2003M10 9.69 8.50 208494.78 201723.51 
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2003M11 9.19 8.50 208037.28 202426.72 

2003M12 9.22 8.50 207615.23 203149.14 

2004M01 6.01 5.50 199250.15 203890.12 

2004M02 6.01 5.50 187525.87 204649.05 

2004M03 6.00 5.50 199203.76 205425.39 

2004M04 6.17 5.50 201705.44 206218.34 

2004M05 6.52 5.50 215080.23 207027.05 

2004M06 6.98 5.50 220052.81 207850.53 

2004M07 7.15 5.50 211167.11 208688.02 

2004M08 7.25 5.50 214132.87 209539.34 

2004M09 7.31 5.50 213136.91 210404.43 

2004M10 7.20 5.50 220437.03 211283.36 

2004M11 7.28 5.50 222931.91 212176.63 

2004M12 7.47 5.50 220545.74 213084.87 

2005M01 5.75 4.50 210324.45 214008.84 

2005M02 5.68 4.50 196518.96 214949.54 

2005M03 5.88 4.50 207861.65 215908.04 

2005M04 6.28 4.50 213054.70 216885.21 

2005M05 6.33 4.50 218302.20 217881.73 

2005M06 5.97 4.50 222733.46 218898.26 

2005M07 5.54 4.50 216442.10 219935.22 

2005M08 5.25 4.50 222700.97 220992.99 

2005M09 5.21 4.50 219439.41 222071.66 

2005M10 5.31 4.50 226282.66 223171.19 

2005M11 5.63 4.50 231028.12 224291.53 

2005M12 5.68 4.50 229295.69 225432.36 

2006M01 4.61 4.50 216471.49 226593.20 

2006M02 4.59 4.50 209732.73 227773.52 

2006M03 4.50 4.50 221233.38 228972.48 

2006M04 4.36 4.50 215184.15 230189.11 

2006M05 4.33 4.50 230819.14 231422.32 

2006M06 3.98 4.50 233092.54 232670.28 

2006M07 3.74 4.50 233532.87 233930.81 

2006M08 3.63 4.50 239750.29 235201.44 

2006M09 2.98 4.50 231300.24 236479.60 

2006M10 2.99 4.50 242940.02 237762.74 

2006M11 3.15 4.50 250494.96 239048.07 

2006M12 3.11 4.50 244907.17 240332.65 

2007M01 4.08 4.50 237994.46 241613.72 

2007M02 3.89 4.50 227981.19 242888.48 

2007M03 3.86 4.50 245485.06 244154.34 

2007M04 3.68 4.50 243043.57 245408.94 

2007M05 3.50 4.50 256217.63 246650.43 

2007M06 3.64 4.50 253678.15 247877.16 

2007M07 3.75 4.50 250456.01 249087.83 

2007M08 3.92 4.50 256948.30 250281.16 

2007M09 4.00 4.50 247845.10 251455.83 

2007M10 3.85 4.50 263008.50 252610.63 

2007M11 3.96 4.50 263289.97 253744.24 

2007M12 4.37 4.50 255193.21 254855.50 

2008M01 4.43 4.50 256083.59 255943.30 

2008M02 4.41 4.50 247304.56 257006.20 

2008M03 4.47 4.50 255272.43 258043.35 
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2008M04 4.82 4.50 261768.21 259054.58 

2008M05 5.48 4.50 271841.12 260039.97 

2008M06 6.32 4.50 275475.38 261000.14 

2008M07 6.56 4.50 277806.82 261936.22 

2008M08 6.32 4.50 274612.09 262849.86 

2008M09 6.14 4.50 271463.99 263743.65 

2008M10 6.31 4.50 286353.59 264620.63 

2008M11 6.35 4.50 275778.05 265484.49 

2008M12 6.02 4.50 252376.49 266339.85 

2009M01 4.60 4.50 249433.65 267191.39 

2009M02 4.66 4.50 238603.58 268042.53 

2009M03 4.32 4.50 253538.06 268896.04 

2009M04 4.30 4.50 255959.13 269753.94 

2009M05 4.33 4.50 266689.50 270617.65 

2009M06 4.41 4.50 272638.61 271488.00 

2009M07 4.50 4.50 267945.47 272365.16 

2009M08 4.30 4.50 271020.38 273248.91 

2009M09 4.30 4.50 268222.57 274138.53 

2009M10 4.27 4.50 270379.78 275032.82 

2009M11 4.25 4.50 284054.43 275930.22 

2009M12 4.28 4.50 298309.80 276828.34 

2010M01 4.62 4.50 271262.23 277724.67 

2010M02 4.91 4.50 262968.50 278617.90 

2010M03 5.18 4.50 280315.84 279506.88 

2010M04 5.42 4.50 281499.25 280390.82 

2010M05 5.67 4.50 294567.18 281269.52 

2010M06 5.55 4.50 298833.38 282143.25 

2010M07 5.27 4.50 283143.44 283012.80 

2010M08 5.07 4.50 285322.00 283879.54 

2010M09 5.06 4.50 280130.58 284744.64 

2010M10 5.29 4.50 283801.15 285609.06 

      Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no Banco Central. 

      Nota: ¹ expectativa de inflação divulgada pelo relatório FOCUS semanal; ² meta de inflação; 

   ³ PIB real deflacionado pelo IPCA; 
4
 PIB potencial calculado através do filtro de 

  Hodrick Prescott. 
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QUADRO C - PL DAS AÇÕES DA PETROBRÁS E VALE¹ 

 

Período PETR3 PETR4 VALE3 VALE5 

jan-00 21 25.2 14.8 15.4 

fev-00 26.6 28.4 12.6 14.5 

mar-00 8.5 9.1 12.3 14.6 

abr-00 7.7 8.3 12.3 13.8 

mai-00 8.1 8.1 12.6 14 

jun-00 8.1 8.1 13.8 15.7 

jul-00 6.9 6.9 13.7 15.1 

ago-00 8.1 8.1 14.2 15.1 

set-00 6.5 6.2 12.9 14.2 

out-00 6.6 6 13.5 13.5 

nov-00 6 5.6 11.4 12.1 

dez-00 5.3 5 7.8 8 

jan-01 6 6 9.2 9.5 

fev-01 6.3 6 8.9 9.5 

mar-01 5.6 5.2 9 9.6 

abr-01 6.5 5.9 8.8 9.2 

mai-01 7.3 6.6 9.4 10.3 

jun-01 5.9 5.3 9.6 9.5 

jul-01 5.9 5.4 9.6 9.6 

ago-01 5.8 5.5 9.3 9.3 

set-01 5.6 5.4 9.1 9.6 

out-01 5.6 5.5 9.6 10.2 

nov-01 5.4 5.2 9 9.6 

dez-01 5.8 5.6 6.6 6.8 

jan-02 5.5 5.3 6.6 6.7 

fev-02 6.4 6.2 7.9 7.6 

mar-02 7.9 7.4 8 7.7 

abr-02 7.5 7.1 8.1 8 

mai-02 7.5 7 9.6 9.4 

jun-02 7.8 7.3 9.8 9.2 

jul-02 6.6 6 10.5 9.6 

ago-02 7.1 6.5 9.5 8.7 

set-02 5.4 5 10.9 10.5 

out-02 6.5 5.9 12.1 11.7 

nov-02 6.4 6 12.6 11.7 

dez-02 7.1 6.2 19.3 18.3 

jan-03 6.9 6.4 18.2 17.3 

fev-03 6.4 5.7 19.5 18.4 

mar-03 4.3 4 17.1 16.5 

abr-03 4.6 4.2 15.4 14.5 

mai-03 4.9 4.5 16.3 15.6 
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jun-03 4.2 3.8 15.8 14.7 

jul-03 4.5 4.2 19.3 17.7 

ago-03 4.9 4.5 20.8 19.1 

set-03 4.1 3.8 22 19.6 

out-03 4.2 3.9 24.4 21.6 

nov-03 4.4 4.2 24.2 21.5 

dez-03 5.2 4.7 14.4 12.5 

jan-04 5.2 4.8 13.3 11.8 

fev-04 5.6 5 14.3 12.4 

mar-04 6.6 5.8 13.6 11.6 

abr-04 5.7 5 11.1 9.7 

mai-04 5.4 4.9 13.4 11.5 

jun-04 5.8 5.2 12.4 10.3 

jul-04 5.8 5.3 14 11.4 

ago-04 6.1 5.5 14.3 12.2 

set-04 7 6.3 16.4 14 

out-04 6.9 6.3 15.6 13.3 

nov-04 6.9 6.2 17 14.3 

dez-04 6.5 6 13.5 11.4 

jan-05 6.6 5.8 14.1 11.7 

fev-05 7.8 6.8 16.1 13.3 

mar-05 6.8 6 - - 

abr-05 6.2 5.5 - - 

mai-05 6.5 5.8 - - 

jun-05 6.6 5.9 - - 

jul-05 6.9 6 - - 

ago-05 8.2 7.1 - - 

set-05 8.8 7.8 - - 

out-05 7.8 7 - - 

nov-05 8.2 7.5 - - 

dez-05 7.5 6.8 10.5 9.2 

jan-06 9.6 8.7 12.5 10.8 

fev-06 9 8.3 11.5 10 

mar-06 8.1 7.5 11.1 9.8 

abr-06 8.8 8 11.2 9.7 

mai-06 8.5 7.6 11 9.2 

jun-06 7.7 6.9 10.7 9 

jul-06 8 7.2 10.3 8.9 

ago-06 7.6 6.9 9.4 8.1 

set-06 6.9 6.2 8.8 7.5 

out-06 7.2 6.5 10.1 8.6 

nov-06 7.8 7 11.2 9.5 

dez-06 9.1 8.4 11.4 9.7 

jan-07 8.8 7.9 12.7 10.7 

fev-07 8.1 7.3 13 11.2 
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mar-07 9.7 8.7 11.3 9.6 

abr-07 9.6 8.5 12.5 10.4 

mai-07 9.7 8.6 12.9 10.9 

jun-07 11.1 9.8 11.4 9.6 

jul-07 11.5 10 12.3 10.5 

ago-07 11.5 9.9 12.8 10.7 

set-07 14 12 15.8 13.3 

out-07 16.8 14.6 16.6 13.9 

nov-07 17.1 14.6 16 13.3 

dez-07 21.4 18 14.3 12.3 

jan-08 19.7 16.4 12.5 10.8 

fev-08 19.9 16.6 14.2 12 

mar-08 16.2 13.4 17 14.3 

abr-08 18.3 15.2 18.5 15.1 

mai-08 20.7 17.7 18.4 15.3 

jun-08 18.8 15.4 17.5 14.5 

jul-08 14.7 12 14.4 12.4 

ago-08 14.2 11.6 13.2 11.6 

set-08 11.7 9.7 7.6 6.8 

out-08 7.9 6.5 5.9 5.3 

nov-08 6.6 5.6 5.7 5.1 

dez-08 7.3 6.1 6.6 5.7 

jan-09 8.1 6.7 7.7 6.6 

fev-09 8.7 7 7.3 6.3 

mar-09 9.7 7.9 7.2 6.2 

abr-09 10.1 8.1 8.3 7.1 

mai-09 11.9 9.5 8.8 7.5 

jun-09 11.4 9.2 9.5 8.2 

jul-09 11 9 10.2 8.9 

ago-09 10.7 8.9 10 9 

set-09 13.1 11.3 22.3 19.9 

out-09 13 11.3 24.3 21.4 

nov-09 14.2 12.5 26.6 23 

dez-09 12.6 11.1 25.2 21.5 

jan-10 11.6 10.3 24.9 21.4 

fev-10 11.7 10.5 25.7 22.6 

mar-10 11.3 10.1 29.9 25.9 

abr-10 10.5 9.3 27.7 24.3 

mai-10 9.7 8.4 26.1 22.4 

jun-10 8.6 7.5 15 13 

jul-10 8.9 7.7 16.7 14.7 

ago-10 8.3 7.3 16.1 14.3 

set-10 8.2 7.4 12.1 10.7 

out-10 7.7 7 12.4 11 

      Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no Economática. 
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QUADRO D - PROCESSO DE SELEÇÃO DAS AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO 

INDICADOR FINANCEIRO: CARTEIRAS SELECIONADAS INICIALMENTE 

 

CARTEIRA/ 

PERÍODO 
AÇÕES SELECIONADAS 

1º Q/2000 PETR4  ELET6  TLPP4  VALE5 BBDC4 ELET3  EMBR3 PETR3 BBAS4 ITUB4 

2º Q/2000 TLPP4  PETR4  ELET6  EBTP4  BBDC4 BRTP4 VALE5 ELET3 EMBR3 PETR3 

3º Q/2000 PETR4  EBTP4  BBDC4  BRTP4 ELET6  VALE5 PETR3  ELET3 EBTP3 ITSA4 

1º Q/2001 TNLP4  PETR4  NETC4 EBTP4  BRTP4 BBDC4  PETR3  VALE5 BESP4 BRTO4 

2º Q/2001 TNLP4  PETR4 NETC4 EBTP4  BBDC4  BRTP4 PETR3  VALE5 ELET6  BRTO4 

3º Q/2001 PETR4  BBDC4 NETC4 BRTP4 PETR3  VALE5 ELET6 BRTO4 ELETR3 EMBR4 

1º Q/2002 PETR4  BBDC4  EBTP4  NETC4 ELET6  BRTP4 VALE5 PETR3  CMIG4  EMBR4 

2º Q/2002 PETR4 BBDC4  EBTP4  ELET6  NETC4 VALE5 PETR3  BRTP4 CMIG4  EMBR4 

3º Q/2002 PETR4  BBDC4  EBTP4  ELET6 ITUB4 PETR3  VALE5 CMIG4  BRTP4 EMBR4 

1º Q/2003 PETR4  BBDC4  EBTP4 ITUB4 ELET6  PETR3  CMIG4  VALE5 EMBR4 BRTP4 

2º Q/2003 PETR4  BBDC4 EBTP4 ITUB4 ELET6 PETR3  CMIG4  VALE5 EMBR4 BRTP4 

3º Q/2003 PETR4  EBTP4  BBDC4  ITUB4 VALE5 CMIG4  PETR3  EMBR4 CSNA3 USIM5 

1º Q/2004 PETR4  EBTP4 BBDC4  VALE5 CMIG4  ITUB4 PETR3  USIM5 EMBR4 CSNA3  

2º Q/2004 TNLP4  PETR4  BBDC4  VALE5 USIM5  CMIG4  ITUB4 AMBV4 PETR3  GGBR4    

3º Q/2004 TNLP4  PETR4  USIM5  VALE5 BBDC4  CSNA3 CMIG4  AMBV4 ITBU4 PETR3 

1º Q/2005 TNLP4 PETR4 USIM5 CSNA3  EBTP4 ELET6 GGBR4  CMIG4  ITUB4 PETR3  

2º Q/2005 TNLP4  PETR4  USIM5 GGBR4  ELET6  CMET4 EBTP4 BBDC4  ITUB4 CMIG4  

3º Q/2005 TNLP4  PETR4  USIM5 CSNA3  GGBR4 CMET4 BBDC4  ELET6  BRKM5  CMIG4  

1º Q/2006 PETR4 TNLP4 VALE5 USIM5  CSNA3  CMET4 BBDC4  GGBR4  BRKM5 ITUB4 

2º Q/2006 PETR4  VALE5 TNLP4  USIM5 BBDC4  CSNA3  GGBR4  ITUB4 ELET6 VALE3  

3º Q/2006 PETR4  VALE5 BBDC4 TNLP4  USIM5  ITUB4 CSNA3  GGBR4 VALE3  PETR3  

1º Q/2007 PETR4 VALE5 BBDC4  USIM5  TNLP4  ITUB4 GGBR4  CSNA3  PETR3  VALE3  

2º Q/2007 PETR4 VALE5 BBDC4  USIM5  ITUB4 TNLP4  VALE3  GGBR4  PETR3 CSNA3  

3º Q/2007 PETR4  VALE5 BBDC4 USIM5  ITUB4 VALE3  GGBR4 PETR3  TNLP4  CSNA3  

1º Q/2008 PETR4  VALE5 BBDC4  USIM5  VALE3  ITUB4 GGBR4  UBBR11  CSNA3  PETR3  

2º Q/2008 PETR4     VALE5 BBDC4      VALE3      ITUB4 USIM5      UBBR11  CSNA3      PETR3     GGBR4    

3º Q/2008 PETR4  VALE5 BBDC4  VALE3  CSNA3  ITUB4 USIM5  GGBR4  PETR3  BBAS3  

1º Q/2009 PETR4  VALE5 BBDC4  ITUB4 CSNA3  VALE3  GGBR4  PETR3  USIM5  BBAS3  

2º Q/2009 PETR4  VALE5 ITUB4 BBDC4  VALE3  CSNA3  PETR3  USIM5  BBAS3  ITSA4 

3º Q/2009 PETR4 VALE5 ITUB4 BBDC4 VALE3 PETR3 USIM5 CSNA3 ITSA4 BBAS3  

1º Q/2010 PETR4 VALE5 ITUB4 GGBR4 BBDC4 VALE3 PETR3 USIM5 CSNA3 ITSA4 

2º Q/2010 PETR4 VALE5 ITUB4 GGBR4 BBDC4 USIM5 PETR3 VALE3 CSNA3 ITSA4 

3º Q/2010 VALE5 PETR4 ITUB4 GGBR4 BBDC4 USIM5 VALE3 PETR3 PDGR3 BBAS3  

    Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no site da Bovespa. 
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GRÁFICO 8 - MÉDIA DOS PL’S DAS AÇÕES INDICADAS NO APÊNCIDE D 

 

 

   Fonte: Elaboração própria 


