
Taxa de Juros Brasileira, Americana e Expectativas de Inflação:
Impactos de Longo Prazo

Bruno Breyer Caldas*

João Frois Caldeira†

Resumo: Neste trabalho analisamos duas questões: (i) a capacidade do Brasil em adotar uma política monetária inde-
pendente das influências dos juros americanos e (ii) os impactos da política monetária brasileira e dos juros americanos
nas expectativas de inflação. Os resultados indicam que, para o período entre 1999 e 2007, existe uma reduzida in-
dependência da política monetária brasileira, e que o contágio do Fed Funds rate sobre a taxa Selic ocorre de modo
completo. Para o período entre 2002 e 2007, também encontramos que os juros americanos são mais relevantes para a
determinação das expectativas de inflação do que a taxa Selic, sendo auxiliado pelo câmbio para controlar as expecta-
tivas de inflação. Por outro lado, no período entre 2010 e início de 2015, com a ausência de mudanças no Fed Funds,
a Selic se tornou mais independente e reativa, tanto às expectativas de inflação quanto ao hiato do produto.
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Abstract: In this paper we examined two issues: (i) Brazil’s ability to adopt a monetary policy independent from
the contagion of the american interest rates and (ii) the impact of the brazilian monetary policy and of the american
interest rate in the inflation expectations. The results indicate that for the period between 1999 and 2007, there is a
reduced independence of the brazilian monetary policy, and that the spillover of the Fed Funds rate over the Selic
rate is comprehensive. For the period between 2002 and 2007, we also found that US interest rates are more relevant
to the determination of inflation expectations than the Selic rate, being helped by the exchange rate to control infla-
tion expectations. On the other hand, for the period between 2010 and early 2015, with no occurance of changes in
the Fed Funds, the Selic became more independent and responsive to inflation expectations as well as to the output gap.

Palavras-chave: Inflation Targeting, Monetary Policy Independence, Inflation Expectations, Brazil, Cointegration.
JEL classification: C22, E52, E58, O54.

1 Introdução

Uma política monetária independente significa que o Banco Central é capaz de adotar uma política monetária
ativa buscando alcançar objetivos domésticos em um ambiente de câmbio flutuante. De acordo com os modelos
macroeconômicos na tradição de Mundell-Fleming, em uma pequena economia aberta, uma das vantagens da taxa de
câmbio flutuante é a possibilidade do país manter o controle sobre a sua própria política monetária (Frenkel e Razin
(1987)). Em outras palavras, o ”trilema” da política econômica, que impede um país de possuir uma política monetária
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ativa, com livre mobilidade de capitais e câmbio fixo, não ocorre em um regime de câmbio flexível1. No entanto,
existem evidências empíricas de que a política monetária independente só seria possível com controle de capitais,
ou indiretamente através de medidas macroprudenciais (Rey (2013)). Além disso, Edwards (2015) mede o grau de
independência da política monetária para alguns países da américa latina e encontra um elevado contágio, com uma
importação das políticas do Federal Reserve. Também existe a possibilidade na qual o mercado financeiro brasileiro
reaja à mudanças nos juros externos, bem como o Banco Central brasileiro considere a taxa de juros americana em
sua função de reação, e também é influenciado por esta, ocorrendo assim um contágio de política monetária. Medir os
efeitos da Fed Funds Rate na taxa de juros brasileira é crucial para investigarmos se um país emergente como o Brasil
é capaz de manter a sua política monetária mesmo durante um ciclo de aperto monetário americano. Esta questão é de
particular importância no período pós-crise, pois a última modificação no Fed Funds rate havia ocorrido em dezembro
de 2008, quando o Federal Reserve Bank reduziu este de entre 0,25% e 0,5% para entre 0% e 0,25%, sendo 2006 o
ano no qual houve a última elevação. Então após 9 anos, em dezembro de 2015, o Federal Reserve elevou novamente
a banda para entre 0,25% e 0,5% ainda existindo a expectativa de uma nova elevação na taxa de juros americana.

Outra questão relevante é a importância do controle da inflação em países emergentes e os seus instrumentos,
em meio a uma economia globalizada. Os resultados do regime de metas de inflação dependem, principalmente, da
capacidade da autoridade monetária em ancorar as expectativas de inflação próximas à meta previamente estabelecida
(Corbo et al (2002); Celasun et al (2004); Cerisola e Gelos (2005)). Indo mais além, alguns autores argumentam que as
metas de inflação, na verdade, focam nas expectativas de inflação (Svensson (1999); Woodford (2007); Mello e Moc-
cero (2009)), sendo a sua inclusão capaz de resolver, pelo menos parcialmente, os resultados empíricos encontrados
nos quais o nível de preço reage positivamente à uma elevação nos juros (Castelnuovo e Surico (2010)). A existência
de um contágio da taxa de juros internacional sobre os juros domésticos pode prejudicar a utilização deste instrumento
no controle da inflação e no ancoramento das expectativas. Assim este trabalho se propõe a dois objetivos: (i) mensu-
rar o contágio que os juros americanos possuem sobre a taxa de juro brasileira e (ii) mensurar a capacidade da Selic
em guiar as expectativas de inflação em um cenário pré crise de 2008, no qual ocorreram grandes variações nos juros
americanos, e no período pós-crise de 2008, no qual os juros americanos permaneceram em patamares reduzidos.

Os resultados sugerem que existe uma relação de longo prazo entre a taxa de juros americana e a brasileira para
o período pré crise, e que as variações no Fed Funds rate são importadas entre 73% e 123% pelos juros domésticos
brasileiros. Os resultados estão em linha com os obtidos por Edwards (2015) para outros países latino americanos, e
o coeficiente de impacto de longo prazo indica o Brasil possui reduzido grau de independência na política monetária
doméstica. Também encontramos uma relação de longo prazo entre a Selic, a expectativa de inflação e a meta de
inflação, sugerindo que a política monetária é forward-looking e conseguiu ancorar as expectativas de inflação, pelo
menos no período pré crise de 2008. Na segunda parte, quando combinamos a taxa de juros brasileira, americana e a
expectativa de inflação, o impacto da Selic na expectativa de inflação durante o pré crise foi, ao contrário do esperado,
positivo. O impacto do Fed Funds na expectativa de infllação brasileira foi negativa, substituindo a taxa Selic. Isto
sugere um elevado contágio de política monetária, com a elevação do Fed Funds sinalizando um aperto monetário
internacional transmitido diretamente à expectativa de inflação brasileira. Já no pós crise, com o Fed Funds em valores
baixos e estáveis, a expectativa de inflação surgiu como a principal variável que determina a taxa Selic, e o hiato do
produto se tornou mais relevante no pós crise, sugerindo que os objetivos do Banco Central se modificaram para incluir
o desempenho econômico.

O Brasil possui três características que o configuram como objeto de estudo: O período de metas de inflação se
iniciou a partir de janeiro de 1999, após a desvalorização do real, com o arcabouço institucional sendo completado
em Julho de 1999 e permanecendo as suas bases até o final da amostra2; O Brasil possui um alto grau de mobilidade
de capitais durante o período; e o Banco Central brasileiro é formalmente independente. Assim, a política monetária
brasileira durante o período possui todas as características de um sistema de metas de inflação3, como, por exemplo,

1Existe um debate na literatura, de que o trilema da política monetária seria, na verdade, um dilema (Gray (2013)); Rey (2013); Aizemann
(2015)).

2Ver Schmidt-Hebbel (2002) para mais detalhes.
3Ver Fracasso et al (2003).
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um anúncio público de metas anuais de inflação, um anúncio se comprometendo a alcançar a meta, uma taxa de
câmbio flutuante, somente a taxa de inflação como meta explícita da política monetária, uma autoridade monetária
independente e um sistema de comunicação previamente agendado e anunciado, com comunicados recorrentes. O
Brasil publica relatórios de inflação a cada reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), bem como a minuta das
reuniões. Caso a meta de inflação anual não seja cumprida, o Banco Central é obrigado a escrever uma carta aberta,
bem como há a obrigação anual de se reportar ao congresso nacional. De modo geral, o Brasil havia consolidado a
estabilidade macroeconômica até 2007 e possuia um ambiente doméstico favorável para fazer as reformas no sistema
financeiro a fim de reduzir as suas ineficiências (Mello e Moccero (2009)). Após a crise de 2008, no entanto, houve
uma mudança na condução da política monetária e fiscal, fortalecida a partir de 2011. Estas se tornaram muito
expansionistas, com a redução da taxa de juros Selic, bem como houve uma expansão no crédito via BNDES. Logo, é
importante mensurarmos a responsividade das expectativas de inflação em um regime de expansão fiscal e monetária,
como o ocorrido a partir de 2009.

Assim, este trabalho possui duas etapas. Na primeira etapa utilizamos um modelo via ARDL4 e teste de cointegra-
ção via modelos VAR/VEC para modelar a reação dos juros brasileiros à mudanças na taxa de juros americana no curto
e no longo prazo, para o período pré crise de 2008. Permitimos que as duas variáveis sejam tratadas como endógenas,
a fim de considerarmos os impactos dos juros americanos na taxa de juros brasileira e vice-versa. Também utilizamos
o arcabouço de VAR/VEC a fim de testar a relação de curto e longo prazo entre a Selic, a expectativa de inflação e a
meta de inflação no período pré crise. Na segunda etapa, combinamos a Selic, com o Fed Funds e a expectativa de
inflação a fim de testarmos a existência de uma relação de longo prazo via um modelo ARDL, para o período pré e
pós crise.

Além desta seção, a próxima apresenta o modelo base de metas de inflação. Na seção seguinte apresentamos os
dados e faz-se os testes de raiz unitária e causalidade de Granger. A seção 4 apresenta os resultados da relação entre as
taxas de juros americana e brasileira. Na seção 5, a relação entre as expectativas de inflação e a taxa Selic é modelada
no pré crise. Na seção 6 e 7 são estimados os modelos ARDL para o período pré e pós crise com as três variáveis de
interesse. Por último fazemos uma conclusão sobre os resultados.

1.1 Revisão Bibliográfica

De acordo com os modelos macroeconômicos das décadas de 80 e 90 (Oudiz e Sachs (1984); Taylor (1985)), os ganhos
de coordenação da política monetária são quantitativamente pequenos quando comparados à uma política monetária
que foca no correto acompanhamento da economia doméstica (Taylor (2013)). Durante este período, à medida que
países migravam em direção à políticas econômicas baseadas em regras monetárias, a performance macroeconômica
melhorou consideravelmente, principalmente para os emergentes (Corbo et al (2012)). Este período ficou conhecido
como a Grande Moderação5 (King (2003)), quando o sistema monetário internacional estava operando próximo à um
equilíbrio internacional cooperativo entre as economias desenvolvidas6. No entanto, a partir dos anos 2000, este cená-
rio internacional se modificou, com os Estados Unidos experimentando uma grave crise financeira com repercussões
internacionais e uma grande recessão com recuperação lenta. Segundo Kahn (2010) e Taylor (2013), a principal causa
é o desvio com relação às regras de política monetária adotadas nas décadas de 80 e 90. Algumas pesquisas empíricas
mostram que este desvio se iniciou há mais de 10 anos, entre 2003 e 2005, quando as taxas de juros americanas foram
mantidas artificialmente baixas (Taylor (2007)), ocorrendo um spillover global, com diversos bancos centrais se des-
viando da regra de política monetária ótima, culminando no Grande Desvio Global7 (Hofmann e Bogdanova (2012).
Sabe-se que a oscilação econômica em países desenvolvidos e especialmente nos Estados Unidos é importante para a
definição da política monetária no resto do mundo (Frankel et al (2004); Neumeyer e Perry (2005); Mackowiak (2007);
Sousa e Zanghini (2008); Aizenmann et al (2015)). Existem evidências de que países emergentes recebem conside-

4O mesmo procedimento adotado por Edwards (2015).
5The Great Moderation.
6NICE: Near an Internationally Cooperative Equilibrium (King (2003)).
7Great Global Deviation.
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ráveis spillovers da política monetária americana em áreas como a inflação (Ca’Zorzi et al (2007)), taxa de câmbio
(Devereux (2006); Edwards (2006)), no PIB (Canova (2005)), na curva de juros (Connolly e Kohler (2004); Edwards
(2010)) e também no mercado acionário (Ehrmann et al (2005)). Além disso, os países emergentes são impactados por
outras questões domésticas americanas como os anúncios do Fed (Aizenmann et al (2014); Eichegreen e Gupta (2014);
Nechio (2014)), programas de política monetária não-convencionais, como, por exemplo o Quantitative Easing (Chinn
(2013)) e a própria crise do subprime (Dooley and Hutchison (2009)). Consequentemente, os países emergentes bus-
cam, desde a década de 90, suavizar os impactos externos nas suas principais variáveis macroeconômicas (Calvo and
Reinhart (2000); Mohanty e Klau (2005); Devereux (2006)). Por outro lado, apesar de a economia americana não ser
imune às variáveis macroeconômicas internacionais, esta é muito mais resiliente (Boivin e Giannoni (2014)), tornando
a economia global relevante somente de modo secundário para a definição da política monetária doméstica americana.

Estes impactos são particularmente relevantes em um momento no qual diversos países seguem recomendações de
política monetária a partir de modelos macroeconômicos (Taylor (1985); Clarida et al (1999); Monacelli (2003)), e
um número elevado de países adotam as metas de inflação como arcabouço institucional de política monetária, com
o objetivo final de manter a inflação estável e reduzida. Alguns trabalhos avaliam as metas de inflação em países
desenvolvidos (Kuttner e Posen (1999); Kumar et al (2015)), em países emergentes8 (Ho e McCauley (2002); Ball e
Sheridan (2004); Ramos-Francia e Torres (2005); Pinto e Vieira (2008); Capistran e Ramo-Francia (2010)), e também
em economias dolarizadas (Leiderman et al (2006)). Outros artigos avaliam o impacto da comunicação do Banco
Central nos mercados (Fracasso et al (2003)), o efeito sinalizador da política monetária (Melosi (2013)), a importância
da taxa de câmbio (Parrado (2003)) e a importância da adoção de regras e baixa discricionaridade na condução da
política monetária (Mishkin e Savastano (2001). Alguns autores que criticam o regime de metas de inflação pedem
pela sua adoção de maneira menos discricionária, simultaneamente à adoção de políticas fiscais sustentáveis no longo
prazo (Monacelli (2003); Mishkin (2007); Issing (2013)). Para o Brasil, Minella et al (2003) avaliam a importância
do regime de metas de inflação para a estabilidade macroeconômica, Moreira (2013) modela as relações causais entre
as principais variáveis macroeconômicas e outros trabalhos avaliam a credibilidade do regime e a política monetária
e fiscal ótima (Mendonça (2004); Mendonça (2007) e Mendonça et al (2010)). No entanto, não existem artigos que
avaliam a capacidade do país em conduzir uma política monetária ativa e nem os impactos das flutuações dos juros
americanos no regime de metas de inflação brasileira.

2 Base de Dados

O período analisado se inicia em julho de 1999 até janeiro de 2015, em periodicidade semanal e mensal. Este
foi dividido em dois: um período pré-crise de 2008, até dezembro de 2007, antes da crise do banco Lehman Brothers
e do início das ações de política monetária tomadas pelo Federal Reserve, incluindo o quantitative easing e a redução
das taxas de juros; e um período pós crise, que se inicia em janeiro de 2010 e se estende até janeiro de 2015, com
taxas de juros americanas muito próximas de zero. Não incluímos tanto 2008 quanto 2009 devido ao hiato do produto,
cuja produção estava mais de 3 desvios-padrão acima do produto potencial durante a maior parte de 2008 e mais de 3
desvios-padrão abaixo durante a maior parte de 2009, o que pode afetar as estimativas.

Para a taxa de juros brasileira, utilizamos a meta da taxa Selic anualizada nas especificações mensais, e o CDI
anualizado nas especificações semanais, devido à maior periodicidade, e à sua capacidade de refletir mudanças na
política monetária que ainda não foram incorporadas à Selic, devido à distância de 45 dias entre as reuniões do
Copom. A taxa de juros americana utilizada é a Effective Fed Funds rate, também anualizada.

Conforme a figura 1, entre janeiro de 2000 e junho de 2008, o Federal Reserve Bank alterou 40 vezes a Fed Funds
Rate, das quais 20 são variações positivas e 20 negativas. Desde então, esta não foi modificada até o fim da amostra
em janeiro de 2015, somente a taxa de desconto foi elevada para 0,75% a.a., que não utilizamos neste trabalho. Como
utilizamos principalmente a Effective Fed Funds rate, mesmo que após junho de 2008 não existam mudanças na taxa

8Ver Langhammer e Souza (2005) para relatos da adoção por diversos países emergentes do regime de metas de inflação.
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Figura 1: Taxa de Juros Brasileira e Americana entre Janeiro de 2000 e Abril de 2015 (%)

básica americana, há variações na Effective Fed Funds Rate que podem ser refletidas na taxa Selic.
De modo geral, com relação às variáveis de controle, utilizamos a depreciação do real com relação ao dólar, dada

pela expectativa de depreciação nos próximos 12 meses e a variação cambial nos últimos 12 meses. O risco país é
medido pela EMBI+ Brazil. Também utilizamos a variação acumulado nos últimos doze meses do preço da soja no
mercado internacional e do Ibovespa a fim de medir a atividade econômica brasileira nas especificações semanais9.
Para medir a atividade econômica mundial utilizamos o preço do petróleo bruto e uma medida de pressão inflacionária
nos EUA, que é dada pelo spread entre os títulos do tesouro americano e a TIPS10 com maturidade em 10 anos. Com
relação à inflação brasileira, utilizamos duas proxies para a inflação semanal: o ipc-fipe e o ipc-s.

A fim de estimar a relação de cointegração entre a expectativa de inflação e a taxa de juros brasileira, a amostra foi
escolhida a partir da disponibilidade das previsões de inflação, que se iniciam em dezembro de 2001. Logo, o período
pré-crise selecionado vai desde dezembro de 2001 até dezembro de 2007. Nas especificações mensais, tilizamos as
seguintes variáveis: além da taxa Selic, da meta da inflação e das expectativas de inflação em 12 meses, também
utilizamos a variação da taxa de câmbio nominal nos últimos 12 meses, a inflação acumulada em 12 meses pelo IPCA
e o gap do produto. Este é calculado com os dados da PIM com ajuste sazonal, como a diferença em log entre a
Pesquisa Industrial Mensal (PIM) efetiva e a estimada através do filtro HP11. A expectativa de inflação é dada pela
mediana da expectativa de inflação para os próximos 12 meses, obtida junto ao Banco Central do Brasil. Como a meta
de inflação é definida de modo anual, uma meta implícita foi calculada para cada mês, através da interpolação linear
das metas que findam em dezembro de cada ano. Assim, unimos as metas de fim de ano através de uma linha, e depois
utilizamos leads de 12 meses para calcular os desvios das expectativas. No sistema de metas de inflação, o Brasil não
manteve a inflação dentro das bandas da meta em 2001, 2002 e 2003. Em 2004 houve a necessidade de ajustar a meta
e as bandas no início do ano a fim de possibilitar um esforço crível do Banco Central em manter a inflação dentro das
bandas.

9Não existem dados semanais para a atividade econômica. No entanto, existem evidências significativas que apontam a evolução dos preços da
principal commodity exportada pelos países emergentes e do índice acionário como um indicador antecedente de atividade econômica. Edwards
(2015).

10TIPS: Treasury Inflation Indexed Security.
11Ravn et al (2002) encontra que para dados mensais o valor ótimo do lambda é de 129.600.
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Figura 2: Política Monetária e Inflação Esperada entre Novembro de 2001 e Abril de 2015 (%)

Observando-se a figura 2, nota-se que a taxa de juros brasileira, a meta de inflação e as expectativas de inflação
tendem a se mover de modo aproximado. Estes movimentos sugerem que a política monetária é bem sucedida em
ancorar as expectativas de inflação. Além disso, é uma evidência inicial de que o Banco Central brasileiro reage à
mudanças na expectativa de inflação e, por outro lado, que a expectativa de inflação reage à mudanças da taxa de juros
e da meta de inflação.

2.1 Teste de Raiz Unitária e de Causalidade de Granger

O teste Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) foi utilizado para testar a presença de raiz unitária nos dados. Tam-
bém selecionamos o número de lags ótimo através do critério de informação de Schwartz12, iniciando em 16 lags,
e testando para a normalidade dos resíduos. Esta foi testada utilizando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Quando
resíduos não normais foram encontrados para todos os lags, utilizamos o teste de Phillips-Perron pois ele é robustos
à má-especificação da dinâmica dos resíduos. Também procedemos com um teste de causalidade de Granger entre as
variáveis de interesse, selecionando o número de lags ótimo também pelo BIC.

Devido à quebra estrutural que ocorre em 2008 nas séries utilizadas, consequência da crise, os testes são feitos
para 3 tamanhos de amostra: Desde a adoção do regime de metas de inflação, em julho de 1999 até junho de 2008,
a partir de janeiro de 2010, após a estabilização da taxa de juros americana, até janeiro de 2015, e para a amostra
inteira. Os testes básicos13 indicam que não é possível rejeitar a hipótese nula de que a taxa de juros brasileira medida
pelo CDI ao ano e a americana sejam raiz unitária para o período pré-crise14. Assim, isto sugere que devemos utilizar
uma especificação de correção de erro, algo comum na literatura que modela a dinâmica da taxa de juros.15. Os
resultados dos testes de causalidade de Granger indicam que os Fed Funds causam, no sentido de Granger, o CDI, para
as amostras do período pré e pós-crise. No entanto, o CDI não causa os Fed Funds em nenhuma especificação testada
com lag ótimo selecionado. Já para a amostra toda não há causalidade de Granger em nenhum dos dois sentidos.

As variáveis exógenas utilizadas foram testadas na periodicidade semanal para raiz unitária. As variáveis que
foram encontradas como sendo I(1) foram testadas em primeira diferença, sendo estas consideradas I(0). Aquelas
encontradas I(0) em nível, entraram nas estimações em nível, enquanto que as I(1) foram diferenciadas antes de
serem incluídas na estimação.os testes de raiz unitária para as variáveis em periodicidade mensal são apresentados;
Todas foram testadas em nível e em primeira diferença. Quando a variável era utilizada como exógena, esta foi
incluída no menor grau de integração no qual era estacionária. Quando alguma variável foi utilizada dentro do vetor
de cointegração, necessariamente deveria ser I(1) e esta entrou em nível. Estes resultados sugerem que é possível testar
para a existência de uma função de reação do tipo regra de Taylor conjuntamente com uma equação de expectativa de

12Doravante BIC.
13Não incluídos devido à falta de espaço e disponíveis sob demanda
14 Mas o Fed Funds Rate é estacionário ao nível de significância de 10% no período pós-crise.
15Ver Frankel (2004), Edwards (2015).
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inflação, através de um VEC.
Com relação à causalidade de Granger entre a taxa de juros Selic e o gap da expectativa de inflação, foi encontrado

causalidade de Granger nos dois sentidos, tanto para o perído pré e pós crise, quanto para a amostra como um todo.
sinalizando que existe um feedback entre as duas variáveis, dificultando a modelagem destas separadamente devido à
endogeneidade que existe.

3 Pass-through da Fed Funds Rate para a Selic Brasileira

3.1 Período pré-crise

A fim de avaliarmos a dependência entre o CDI e o Fed Funds, estimamos, inicialmente, um modelo de
correção de erro da seguinte forma:

4it = α+ βFFt−1 + γ4it−1 + δit−1 +
∑

θjxjt + εt (1)

Onde i é a taxa de juros brasileira, medida pelo CDI anual, FF é a taxa de juros americana medida pelo Effective
Fed Funds Rate, e xjt são as variáveis de controle incluídas que podem afetar as ações do banco central brasileiro
como: pressões inflacionárias globais, preço de commodities, inflação doméstica, risco país e a taxa de câmbio. Caso
exista contágio, este será representado através de um β > 0 e significante. Além disso, a extensão do contágio da
política monetária é dada por −

(
β
γ

)
. Caso este seja igual à 1, então há contágio completo da política monetária

americana na economia brasileira, configurando uma situação de independência reduzida de política monetária. Por
último, o parâmetro γ permite mais flexibilidade no ajuste da taxa de juros doméstica em direção ao equilíbrio.

Utilizamos uma especificação geral para específica, incluíndo, além das proxies para os juros brasileiros e ame-
ricanos, outras variáveis que, a priori, seriam passível de explicar a a taxa de juros brasileira: Preço de commodities
(soja, minério de ferro e petróleo), a variação acumulada do câmbio em 12 meses, a expectativa de depreciação do
câmbio em 12 meses, a inflação acumulada em 12 meses pelo ipc-fipe, o risco-país medido pelo EMBI-Brasil, a va-
riação acumulada em 12 meses do Ibovespa, uma medida de expectativa de inflação global, definida como o spread
entre os títulos americanos com maturidade em 10 anos e os TIPS com maturidade em 10 anos e o superávit primário
acumulado em 12 meses como percentual do PIB. Além de dummies para a crise asiática em 1998, para da adoção
das metas de inflação e desvalorização do real em 1999, crise argentina em 2001/2002 e para as eleições domésticas
em 2002/2003. As variáveis de controle não estacionárias, como apresentado na seção anterior, foram diferenciadas, e
as estacionárias foram incluídas em nível. A partir desta regressão inicial retiramos, uma por uma, as variáveis menos
significantes, até o ponto no qual o critério de informação SIC alcançou o seu menor valor, matendo-se, assim, as
variáveis restantes. O número de lags nas equações de nível e correção de erro é selecionado automaticamente pelo
BIC.

A maioria dos coeficientes possuem o sinal esperado e são significantes à niveis convencionais. O R-quadrado é
baixo, o que é comum em regressões de taxas de juros em primeira diferença. O coeficiente do Fed Funds é positivo
e significante, indicando que, durante o período avaliado, houve contágio da taxa de juros americana para a taxa de
juros brasileira. A extensão do contágio de longo prazo, medida por −

(
β
γ

)
é elevada. A estimativa indica que 94%

da política monetária americana é importada no longo prazo. Além disso, a hipótese nula de −
(
β
γ

)
= 1 não pode

ser rejeitada a níveis convencionais, sugerindo que durante o período entre 1998 e 2007, a independência da política
monetária brasileira foi reduzida, isto é, a taxa de juros brasileira sempre necessitou incorporar as variações da taxa
de juros americana, a fim de alterar a diferença entre os juros reais relativos e tornar possível uma política monetária
ativa. Devido a este contágio unitário, consideramos a hipótese da taxa de juros brasileira e a americana possuírem
uma relação de cointegração.

Logo, foi estimado um VAR em nível e selecionado o número de defasagens apropriadas através do SIC, indicando
que o número ótimo de defasagens é 1. Após, foram ordenadas as variáveis endógenas a partir da existência ou não,
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Tabela 1: Resultados da regressão entre a taxa de juros brasileira e a americana para o período entre janeiro de 1998 e
dezembro de 2007

D(CDI) Coeficiente

Fed Funds(-1) 0,050***

CDI(-1) -0,053***

D(CDI(-1)) -0,269***

Variação Câmbio 12(-1) -0,008***

EMBI(-1) 0,001***

Expectativa Câmbio(-1) -0,013***

Dummy 98 1,194***

Dummy 99 0,643**

SIC 1555

R-quadrado Ajustado 0,13

Observações 521

Durbin-Watson 2,02

LM ARCH (p-valor) 0,85

LM autocorrelação (p-valor) 0,437
*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.

da causalidade de Granger, a fim de tornar o VAR identificado, e obedecer a decomposição de Choleski. Assim,
a proxy da taxa de juros americana, o Effective Fed Funds Rate é a primeira no ordenamento, seguido pelo CDI.
Em seguida, estimamos um VEC incluindo, inicialmente, as seguintes covariáveis xjt, com periodicidade semanal,
seguindo Edwards (2015); Inflação acumulada em 12 meses, defesada 6 semanas, cujo coeficiente espera-se que seja
positivo devido à reação do Banco Central à maior inflação; Depreciação esperada da taxa de câmbio defasada uma
semana, a partir das expectativas do relatório focus, e que também se espera que o coeficiente seja positivo, caso
o Banco Central esteja preocupado com o valor da moeda; dummies que controlam para o período de instabilidade
durante a desvalorização do real, crise argentina em 2001 e para o período das eleições brasileiras de 2002; Também
incluímos o risco-país em uma outra estimação, cujo coeficiente esperado depende da reação do Banco Central à
elevação do risco regional, possivelmente de modo a elevar a taxa de juros. As equações que estimam a regra de taylor
normalmente permitem a inclusão de uma variável de atividade real, devido à possibilidade da autoridade monetária
reagir à evolução da atividade econômica. Para tanto o preço da principal commodity exportada, a soja, e o índice
Bovespa foram incluídos como duas medidas de atividade econômica; Um outro ponto importante a ser analisado
é se as condições econômicas globais alteram a dependência da política monetária brasileira. Para tanto, incluímos
outras covariáveis xjtcomo; A variação acumulada em 6 meses do preço do petróleo; 10 year Treasury Notes16, a
fim de analisarmos a reação do banco central brasileiro à mudança da curva de juros internacional; A taxa de câmbio
euro/dólar.

Os resultados do teste de cointegração para o período pré crise, entre 1999 e junho de 200817, utilizando-se os
valores críticos definidos em Harbo et al (1998)18 indicam que há pelo menos e no máximo 1 vetor de cointegração

16Notas do Tesouro Americano com maturidade de 10 anos
17Não incluídos devido à falta de espaço e disponíveis sob demanda
18Harbo et al (1998) apresenta a distribuição assintótica e a tabela de valores críticos para testes de cointegração que possuam variáveis fracamente
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entre o CDI e o Effective Fed Funds, o que nos permite modelar a relação entre ambas através de um VEC. A inclusão
destas novas variáveis de controle não modificou a existência de apenas 1 vetor de cointegração entre a taxa de juros
brasileira e americana. Quando olhamos para o VEC, percebemos que a velocidade de correção de erro da proxy para
a taxa de juros brasileira se elevou para quase 10% por semana. Por outro lado, a correção de erro da taxa de juros
americana continua não significativa, o que indica que a taxa de juros americana é exógena à taxa de juros brasileira,
assim como esperado inicialmente.

Tabela 2: VEC o Período 1999-2008: Controlando para a Atividade Econômica Global e Brasileira

Vetor de Correção de Erro D(CDI) D(Fed Funds)

Correção de Erro -0,095*** 0,003

D(CDI(-1)) -0,257*** 0,001

D(Fed Funds(-1)) 0,42** -0,295***

Constante 1,52** 0,257**

Expectativa Câmbio(-1) 0,011** 0,001

Inflação 12 meses(-1) 0,029* 0,002

Dummy 99 1,3800*** -0,020

Dummy 01/02 0,217* -0,032

Dummy 2002/03 0,313** 0,013

EMBI(-1) 0,0004** 0,000

Preço Soja(-1) -0,001 -0,007*

Ibovespa(-1) -0,00005 0,000

Preço Petróleo(-1) 0,005 0,001

Câmbio Euro/Dólar(-1) -1,317** -0,425***

Treasury Note(-1) -0,098 0,047***

R-quadrado 0,179 0,129

Estatística F 7,498 5,096

LM autocorrelação (p-valor) 0,52 Raízes AR

Teste de White 0,35 Todas < 1
*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.

A equação de correção de erro encontrada para o VEC do período pré-crise com todas as variáveis de controle foi:

4CDIanual = +0, 424EFFRATEanual(−1)− 0, 095(CDIanual(−1)− 0, 73EFFRATEanual(−1)− 14, 24) (2)

Esta resulta em uma equação de longo prazo de CDIanual = 14, 24+0, 73EFFRATEanual. Assim, no curto
prazo, quando há uma elevação de 1 p.p. da taxa de juros americana, a taxa de juros brasileira, medida pelo CDI, se
eleva em média 0,42 p.p. Após esta elevação inicial, ainda há um crescimento a um ritmo de aproximadamente 10%
da diferença a cada semana até a estabilização no valor de 0,73 p.p. Nota-se também que o valor de equilíbrio quando
a taxa de juros americana é zero, é de 14,24% para a taxa brasileira, uma estimativa razoável para o período analisado.

exógenas.
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Graficamente, 3 apresenta a curva de reação americana e brasileira. Caso ambas sejam positivamente inclinadas, isto
significa que ambos as políticas monetárias são mutuamente dependentes. No entanto, como os Estados Unidos é uma
economia grande o contágio da política monetária ocorre somente em uma direção, e a curva de reação americana é
vertical e não reage à mudanças nos juros brasileiros. Para o Brasil, a magnitude do contágio dependerá da inclinação
da curva de reação e, quanto mais inclinada, maior o contágio. A inclinação encontrada é de 0,73 pontos percentuais,
um contágio significante, ainda mais para o Brasil, uma economia grande, muito maior do que os outros países latino
americanos testados em Edwards (2015), que possuem um contágio semelhante. Com a elevação da taxa de juros
americana em dezembro que passou de no máximo 0,25 p.p. para entre 0,25 e 0,5 p.p., espera-se um contágio que
eleve a taxa de juros brasileira entre 0,18 p.p e 0,36 p.p no longo prazo. A elevação instantânia é de entre 0,11 p.p e
0,21 p.p. Após isto, a distância é reduzida em 9,5% a cada semana até o equilíbrio de longo prazo. Já as duas variáveis
de atividade econômica não se mostraram significantes. Isto sugere que quando o mercado global por exportações
brasileira se fortalece e o índice Bovespa se eleva, indicando um desempenho econômico melhor, o Banco Central não
reage através de elevação da taxa de juros.

Figura 3: Impacto no CDI de uma inovação de 1 ponto percentual no resíduo da equação da taxa de juros americana:
Semanal e Acumulado. Curvas de Reação dos Juros Americanos e Brasileiros;

A função impulso-resposta generalizada, disponível no gráfico 3 apresenta um resultado mais marcante. Após uma
inovação de 1 desvio padrão na de juros americana, o CDI se elevação na semana seguinte em 0,1 pontos percentuais.
Este impacto se reduz partir da quarta semana, chegando a próximo de zero a partir da 30ª semana. No entanto, o
efeito total acumulado chega a quase 3 pontos percentuais após 30 semanas. Enquanto que a função impulso resposta
declina ao longo do tempo em um var estacionário, isto nem sempre acontece em vetores de correção de erro. Como
as variáveis são I(1), existe a possibilidade dos choques serem permanentes ou transitórios. Neste caso, vemos que a
taxa de juros brasileira é permanentemente afetada pela americana, e os efeitos ocorrem por um longo período após a
elevação dos juros americanos.

Uma possível explicação para os resultados das estimações acima podem estar relacionados ao ”medo de flutua-
ção”. De acordo com os modelos na tradição de Mundell-Fleming, Se existe mobilidade de capitais imperfeita, uma
elevação das taxas de juros globais resultarão em um pequeno déficit externo e uma depreciação no valor da moeda
doméstica. Assim, este ajuste do valor da moeda reestabelece o equilíbrio com a taxa de juros doméstica. No entanto,
se existe o ”medo de flutuação”, as autoridades locais podem buscar contrair a oferta monetária (i.e., elevar os juros
domésticos), a fim de evitar a depreciação da moeda. A consequência que resta é que a política monetária americana
será importada pelo Brasil sempre que houver o ”medo de flutuação”. Por último, ambas as metodologias utiliza-
das encontraram um contágio elevado da política monetária americana, sugerindo que o Brasil possui uma elevada
dependência dos juros internacionais na definição de estratégias monetárias domésticas.
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4 Estará a Política Monetária Ancorando as Expectativas?

4.1 Análise de Cointegração

Nesta seção estimamos a relação de cointegração entre a expectativa de inflação e a taxa de juros brasileira.
A literatura em metas de inflação em países emergentes geralmente utiliza equações individuais para estimar os de-
terminantes das expectativas de inflação e da regra de política monetária19. No entanto, a estimativa de equações em
nível com variáveis integradas I(1) gera resultados espúrios. Além disso, os regressores possivelmente são endógenos,
já que a taxa de juros brasileira é uma função da expectativa de inflação. Por outro lado, a expectativa de inflação
é uma função negativa da taxa de juros. Assim, os métodos tradicionais não podem ser utilizados para lidar com a
endogeneidade e a não-estacionariedade destas variáveis. Assim, utilizamos um VEC com o objetivo de avaliar as
interrelações entre a taxa de juros brasileira e a expectativa de inflação. Se o banco central é bem sucedido em ancorar
as expectativas de inflação, então a expectativa de inflação deve responder negativamente à uma elevação da taxa de
juros, e à uma elevação da meta de inflação. Por outro lado, se a política monetária é forward-looking, uma elevação
da expectativa de inflação irá gerar um resposta positiva da taxa de juros. Estimativas por GMM não podem ser uti-
lizadas para lidar com a endogeneidade quando estima-se equações em nível devido ao fato das variáveis não serem
estacionárias. Logo, utilizamos o teste de cointegração de Johansen pois este permite lidar tanto com a existência de
um feedback duplo entre a taxa de juros e a expectativa de inflação, quanto com a não estacionariedade das variáveis.

4.1.1 Período pré-crise de 2008

Tanto a taxa de juros, quanto a expectativa de inflação e a meta de inflação foram testadas para cointegração,
pois as três foram consideradas I(1) pelo teste de raiz unitária. Assim, foi estimado um VAR em nível e selecionado
o número de lags ótimo a partir do critério de SIC, que foi de 2 lags. A partir deste, caso as variáveis cointegrem,
isto significa que a relação de longo prazo existe e pode ser representada na forma de um VEC, conforme Mello e
Moccero (2009). Nesta primeira parte, devido à mudança da meta de inflação mais de uma vez no período analisado,
incluimos a meta como uma variável endógena, no lugar de utilizarmos os desvios da expectativa de inflação da meta.
Isto porque desejamos descobrir se a mudança da meta possui um impacto na expectativa de inflação ou na taxa de
juros. Existe apenas 1 vetor de cointegração entre as três variáveis20.

A equação de correção de erro encontrada para o VEC do período pré-crise com todas as variáveis de controle foi:

4Selic = −0, 034EIPCA12m(−1) + 0, 214EIPCA12m(−2)− 0, 035(Selic(−1)− 4, 51EIPCA12m(−1) + 4, 49Meta− 15, 96)

(3)

Esta resulta em uma equação de longo prazo de Selic = 15, 96 + 4, 51EIPCA12m − 4, 49Meta. Nota-se que
uma elevação da expectativa de inflação acumulada em 12 meses em 1 ponto percentual resulta em uma queda na
Selic de 0,03 p.p no mês seguinte mas em uma elevação desta em 0,21 p.p. dois meses após. Após, a Selic se eleva
em direção ao equilíbrio de longo prazo reduzindo a distância à uma taxa de 3,5% ao mês até uma elevação final
total de 4,5 p.p no longo prazo. A equação de longo prazo mostra qual a sensibilidade da taxa Selic às variações na
expectativa de inflação e na meta de inflação. Percebe-se que a sensibilidade é muito semelhante com relação às duas
variáveis. Caso a expectativa de inflação para os 12 meses seguintes seja igual à meta, a taxa Selic deve assumir um
valor próximo à 15,96% a.a. Por exemplo, supondo uma expectativa de inflação e meta para os 12 meses seguintes de
4,5%, a Selic de equilíbrio é de 16,05% para o período entre 2002 e 2008.

19Schmidt-Hebbel et al (2002), Minella et al (2003), Cerisola e Gelos (2005), Leiderman et al (2006)
20Tabelas não incluídas devido à falta de espaço e disponíveis sob demanda
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Tabela 3: VEC para o período 2002-2008: A relação entre a taxa de juros, a meta e a expectativa de inflação

Vetor de Correção de Erro D(Selic) D(Expectativa Inflação) D(Meta)

Correção de Erro -0,035** 0,076*** 0,001

Constante 0,03 0,26* 0,02

D(Selic(-1)) -0,03 -0,018 -0,06***

D(Selic(-2)) 0,25*** -0,1* 0,05***

D(Expectativa de inflação(-1)) -0,03 0,5*** 0,09***

D(Expectativa de inflação(-2)) 0,21** -0,03 -0,05***

D(Meta(-1)) 0,65 -0,15 0,96***

D(Meta(-1)) -0,2 -0,19 -0,09*

Dummy 02/03 1,7*** 0,41* -0,02

Dummy 01/02 0,35 0,43 0,48***

Hiato do Produto(-1) 0,07*** 0,12*** 0,001

IPCA em 12 meses(-1) -0,04*** -0,04** -0,003*

Câmbio em 12 meses(-1) 0,003 0,01* 0,0004

R-quadrado 0,72 0,61 0,93

Estatística F 13,05 7,75 70,9

Observações 77 LM-Autocorrelação (p-valor) 0,15

Raízes AR Todas < 1 Teste de White 0,19
*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.

A correção de erro da expectativa de inflação é um pouco mais rápida do que a da Selic:

4EIPCA12m = −0, 014Selic(−1)− 0, 104Selic(−2)− 0, 0768(Selic(−1)− 4, 51EIPCA12m(−1) + 4, 49Meta− 15, 96) (4)

A expectativa de inflação corrige a sua trajetória em direção ao equilíbrio de longo prazo a uma velocidade de
7,68% ao mês, sugerindo que esta é mais flexível e reativa do que taxa Selic. Uma elevação de 1 p.p na taxa Selic
impacta a expectativa de inflação negativamente em 0,01 p.p no mês seguinte e 0,1 p.p após dois meses. Fica claro que
há uma relação entre as duas variáveis, corroborando a existência de causalidade de Granger encontrada anteriormente.
Nota-se que a meta de inflação também teve um papel importante na definição da taxa de juros e na formação das
expectativas inflacionárias para o período entre 2001 e 2008. Este resultado corrobora a visão de que, além da taxa
de juros, a meta de inflação também possui uma influência importante na expectativa de inflação, pois os agentes
econômicos consideram a meta de inflação como um mecanismo de comprometimento e de transmissão de informação
sobre os objetivos da política monetária. O peso dado à meta é semelhante ao das expectativas e quanto maior a meta,
menor a taxa Selic estando estes resultados em linha com os encontrados por Mello e Moccero (2009)21.

21Apresentamos os resultados mensais a fim de tornar este comparável ao de Mello e Moccero (2009). O resultado com os dados semanais
ficaram muito semelhantes, com uma equação de longo prazo de Selic = 15, 39 + 5, 34ExpectIPCA12m− 5, 31MetaInflação
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5 Combinando a influência do Fed Funds e das Expectativas de Inflação.

Como encontramos um vetor de cointegração entre a taxa de juros brasileira e a expectativa de inflação,
estimamos uma equação ARDL a fim de capturar o impacto do Fed Funds tanto na Selic, quanta na expectativa de
inflação. Seguimos Edwards (2015), e utilizamos um modelo ARDL22 para modelar a taxa de juros brasileira, a fim
de podermos utilizar todas as possíveis variáveis que explicam as variações na Selic. Este tipo de modelo é o ideal
quando existe a possibilidade de algumas das variáveis serem estacionárias, outras I(1), ou fracionalmente integradas,
além de existir a possibilidade de cointegração entre algumas destas variáveis I(1) (Toda e Iamamoto (1995); Pesaran
et al (2001)).

5.1 A Taxa Selic como Variável Dependente

Dois modelos ARDL foram estimados: No primeiro, a variável dependente é a taxa Selic, e incluímos na cointegração
e correção de erro o Effective Fed Funds Rate, o hiato da expectativa de inflação e do produto, com periodicidade
mensal conforme equação abaixo:

it = α+

k∑
1

β1kit−k +

z∑
1

β2z(Etπt+12 − π∗
t+12)t−z +

w∑
1

β3wFF t−w +

y∑
1

β4yPimt−y +
∑

θjxjt + εt (5)

Onde it é a meta Selic, Etπt+12 − π∗
t+12 é o desvio da inflação da meta, FF são os juros americanos, Pim é o

hiato do produto e os xj são as variáveis de controle. Fizemos uma estimação do modelo mais geral para o específico,
partindo de diversas variáveis de controle que poderiam ser importantes para a explicação da Selic e da Expectativa
de Inflação, as mesmas incluídas na equação 1. As variáveis menos significantes foram retiradas, uma por uma, até o
modelo que alcança o melhor BIC. Em cada uma das estimações, o número de lags nas equações em nível e no modelo
de correção de erro são selecionados automaticamente pelo SIC e feito o teste de cointegração de bounds (Pesaran et
al (2001)). O número de lags nas equações de nível e correção de erro é selecionado automaticamente pelo BIC e
utilizamos estimativas mensais a fim de incorporar os desvios da meta de inflação. Os resultados da equação 5 são:

Tabela 4: Equação em Nível entre a meta Selic, o gap da expectativa de inflação e do produto entre dezembro de 2001
e dezembro de 2007

Defasagens Selic Inflação Fed Funds Produto EMBI T. Notes Real/Dólar Super Prim

Lag 1 1,17*** 0,002 0,59 0,069** 0,001*** -0,16* 0,02** -0,86***

Lag 2 -0,36*** 0,95*** 0,49 - - - - -

Lag 3 - -1,13*** 0,19 - - - - -

Lag 4 - 1,08*** -1,05* - - - - -

Lag 5 - -0,76*** Testes LM-Arch DW LM-Autocorrel R-quadrado BIC

Lag 6 - 0,34*** P-valor 0,63 1,86 0,36 0,32 119

*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.
Obs: Também foi incluída uma dummy para o período entre setembro de 2002 e março de 2003.

Os resultados na tabela 4 apresenta os coeficientes da equação em nível, que indicam que a meta Selic possui uma
persistência elevada, o que já era esperado. O gap da expectativa de inflação possui um sinal cíclico entre positivo e
negativo, indicando que o ajuste não se dá de forma rápida. Os coeficientes dos controles são significantes e, de modo
geral, possuem o sinal correto.

22Para uma explicação de como os modelos ARDL se relacionam com VAR/VECM ver Pesaran e Smith (1998)
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Tabela 5: Teste F e T de cointegração pelo método bounds

Limites Superiores e Inferiores Inf 2,5% Sup 2,5% Inf 1% Sup 1% Resultado

Teste F 2,87 4,16 3,42 4,84 7,91

Teste T -2,24 -3,64 -2,58 -3,97 -4,063
H0: Não há cointegração.

Rejeitar se F > valor crítico
Rejeitar se T < valor crítico

Tabela 6: Correção de erro entre a meta Selic, o hiato da expectativa de inflação e o hiato do produto entre dezembro
de 2001 e dezembro de 2007

Curto Prazo Selic Fed Funds Inflação Produto EMBI T. Notes Real/Dólar Super Prim

Lag 1 0,36*** 0,36 -0,49*** 0,07* 0,001*** -0,16* 0,02** -0,86**

Lag 2 - 0,85 0,46*** - - - - -

Lag 3 - 1,05*** -0,66*** - - - - -

Lag 4 - - 0,42*** Equação de Ajuste Fed Funds Inflação Produto

Lag 5 - - -0,34*** Longo prazo -0,19*** 1,23*** 2,58*** 0,36*

*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.
Obs: Também foi incluída uma dummy para o período entre setembro de 2002 e março de 2003.

A tabela 5 apresenta os testes de cointegração via Bounds que indicam que há cointegração entre as variáveis.
Logo, partimos para a estimação em forma de modelo de correção de erro entre as quatro variáveis, descrita na
equação 8:

4it = α1−α2(it−β1FFt−1−(Etπt+12−π∗
t+12)t−1−Pimt−1)+

k∑
1

4βkit−k+
z∑
1

βz4(Etπt+12−π∗
t+12)t−z+...

...+

w∑
1

βw4FF t−w +

y∑
1

βy4Pimt−y +
∑

θjxjt + εt (6)

Os resultados na tabela 6 mostram que existe uma relação de longo prazo significante entre a Selic, o hiato da
expectativa de inflação em 12 meses, o hiato do produto e o Fed Funds para o período entre 2002 e 2007. O impacto
das três variáveis na taxa Selic é considerável, com o hiato da expectativa de inflação possuindo o maior efeito. No
entanto, como encontrado na seção 4, o Fed Fund possui um contágio elevado na meta da taxa Selic, ainda maior
quando consideradas as variáveis que o Banco Central busca influenciar.

5.2 A Expectativa de Inflação como Variável Dependente

No segundo modelo estimado, colocamos como variável dependente a expectativa de inflação, enquanto a Selic, os
juros americanos e o hiato do produto são incluídas como independentes:

(Etπt+12−π∗
t+12)t = α+

k∑
1

β1kit−k+

z∑
1

β2z(Etπt+12−π∗
t+12)t−z+

w∑
1

β3wFF t−w+

y∑
1

β4yPimt−y+
∑

θjxjt+εt (7)

Onde i é a meta Selic, Etπt+12−π∗
t+12 é o desvio da expectativa de inflação da meta FF são os juros americanos,
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Tabela 7: Equação em Nível entre a meta Selic, o gap da expectativa de inflação e do produto entre dezembro de 2001
e dezembro de 2007

Defasagens Inflação Selic Fed Funds Real/Dólar IPCA 12 meses Produto

Lag 1 1,11*** -0,10 -0,17*** 0,007* -0,06* 0,08***

Lag 2 -0,42*** 0,17* - - - -

Testes LM-Arch Durbin-Watson LM-Autocorrelação R-quadrado BIC

P-valor 0,38 2,14 0,29 0,62 104
*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.

Obs: Também foi incluída uma dummy para o período entre setembro de 2002 e março de 2003.

Tabela 8: Teste F e T de cointegração pelo método bounds

Limites Superiores e Inferiores Inf 2,5% Sup 2,5% Inf 1% Sup 1% Resultado

Teste F 3,22 4,5 3,88 5,30 9,35

Teste T -2,24 -3,31 -2,58 -3,66 -4,108
H0: Não há cointegração.

Rejeitar se F > valor crítico
Rejeitar se T < valor crítico

Pim é o hiato do produto e os xj são as variáveis de controle. Na estimação da equação em nível e em forma de
correção de erro, acabamos por excluir o hiato do produto da relação de cointegração e o incluímos como variável
exógena, devido a não encontrarmos uma relação de cointegração quando este estava presente, além de o termo de
longo prazo do hiato do produto não ser significante. Assim, os resultados da equação 7 são apresentados na tabela 7
abaixo:

Assim como a meta Selic, o hiato da expectativa de inflação possui uma persistência elevada, apesar de menor. Os
resultados indicam que o impacto negativo que a Selic possuia na expectativa de inflação é anulado quando da inclusão
do Fed Funds. Isto é, uma elevação nos juros americanos é responsável pela redução da expectativa de inflação. Isto
sugere que a taxa Selic, por ser fortemente ligada ao Fed Funds, não é a responsável pela redução na expectativa de
inflação, mas sim o Fed Funds. O hiato do produto, que foi retirado na equação de cointegração por não cointegrar,
possui um coeficiente positivo, sinalizando que uma elevação na produção acima do produto potencial pressiona pra
cima as expectativas de inflação.

De acordo com os resultados do teste de cointegração na tabela 8, existe cointegração ao nível de 1%, sendo
possível reescrever a equação em nível em forma de um modelo de correção de erro como em 8 abaixo:

4(Etπt+12 − π∗
t+12)t = α1 − α2((Etπt+12 − π∗

t+12)t − α3FFt−1 − α4it−1 − α5Pimt−1) +
k∑
1

4βkit−k + ...

...+

z∑
1

βz4(Etπt+12 − π∗
t+12)t1−z +

w∑
1

βw4FF t−w +

y∑
1

βy4Pimt−y +
∑

θjxjt + εt (8)

Os resultados do modelo de correção de erro mostram que o hiato da expectativa de inflação possui uma relação de
longo prazo positiva com a taxa Selic, e negativa com o Fed Funds, ao contrário do vetor de cointegração encontrado
anteriormente através do VEC, indicando que a inclusão do Fed Funds foi determinante para a modelagem da relação
entre a Selic e a expectativa de inflação. A cada elevação no Fed Funds de 1 p.p, o hiato da expectativa de inflação se
reduz em 0,55 p. no longo prazo, enquanto que uma elevação da Selic em 1 p.p eleva também a expectativa de inflação
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Tabela 9: Modelo ARDL de correção de erro entre a meta Selic, o hiato da expectativa de inflação e o hiato do produto
entre dezembro de 2001 e dezembro de 2007

Curto Prazo Inflação Selic Fed Funds Real/Dólar IPCA 12 meses Produto

Lag 1 0,42*** -0,17* - 0,007* -0,06* 0,08***

Relação de Ajuste Fed Funds Selic

Longo prazo -0,31*** -0,55*** 0,2**
*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.

Obs: Também foi incluída uma dummy para o período entre setembro de 2002 e março de 2003.

em 0,2 p.p. Isto pode ser decorrência de uma interpretação, pelos agentes, como sendo como um sinal de crescentes
pressões inflacionárias, e assim estes ajustam as expectativas de acordo.

6 O Papel da Selic no pós-crise.

Para o período pós-crise, as proxies para a taxa de juros brasileira e americana não cointegraram nas espe-
cificações feitas para o período pré-crise. Isto deve-se, possivelmente, à baixa variação da taxa de juros americana
no período. A partir de dezembro de 2008, após o auge da crise de 2008, o Fed reduziu a Fed Funds rate para um
intervalo entre 0 e 0,25% ao ano, permanecendo assim até o final da amostra, janeiro de 2015. Um sintoma disto é
o teste de raiz unitária para o Fed Funds Rate ter encontrado que esta é estacionária à 10% de significância. Assim,
um VEC entre variáveis que não cointegram, bem como existe dúvida sobre a não-estacionariedade de uma delas, não
é recomendado. Logo, para o período pós-crise não foi possível estimar uma relação entre a taxa de juros brasileira
e a americana, ficando claro que o papel de outras variáveis para este período é mais preponderante do que a polí-
tica monetária americana, com uma maior importância para as variáveis nacionais na determinação da taxa de juros
brasileira.

É possível que a taxa Selic tenha sido utilizada de modo relevante como instrumento para controlar outros objetivos
além das expectativas de inflação, como a elevação do produto. Portanto, incluímos para modelar uma relação de longo
prazo, além do hiato da expectativa de inflação medida pelo IPCA em 12 meses, também o hiato do produto medido
pela PIM e a taxa de juros americana. Os mesmos controles da equação 1 foram incluídos e as especificações foram
feitas a partir da mais geral, retirando-se a variável menos significante, até o ponto onde se alcança o melhor BIC. O
número de lags nas equações de nível e correção de erro é selecionado automaticamente pelo BIC. Para testarmos a
existência de cointegração, utilizamos o teste de bounds23. O primeiro estágio consiste em estimar a relação de longo
prazo na equação em nível e testar para cointegração:

it = α+

k∑
1

β1kit−k +

z∑
1

β2z(Etπt+12 − π∗
t+12)t1−z +

w∑
1

β3wFF t−w +

y∑
1

β4yPimt−y +
∑

θjxjt + εt (9)

Onde i é a meta Selic, Etπt+12 − π∗
t+12 é o desvio da inflação da meta, FF são os juros americanos, Pim é o

desvio do produto e xij são as variáveis de controle. O segundo estágio consiste em estimar os coeficientes de curto e
longo prazo através de um modelo de correção de erro, se as variáveis na equação 9 forem consideradas cointegradas
pelo teste de bounds proposto por Pesaran et al (2001). A especificação acima foi modificada para excluir a taxa de
juros americana devido a sua não significância. Assim, a equação em nível resultante foi:

É interessante notar que o mesmo modelo utilizada para o período pré-crise de 2008 considerava a taxa de juros
americana significante e importante, mas não incluía o hiato do produto como estatisticamente significante. Assim,

23Pesaran et al (2001)
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Tabela 10: Equação em Nível entre a Meta Selic, o gap da expectativa de inflação e do produto entre janeiro de 2010
e janeiro de 2015

Defasagens Selic Inflação Produto Petróleo EMBI Treasury Notes

Lag 1 0,58*** 0,13 0,05* -0,006*** 0,003*** 0,28***

Lag 2 0,35** -0,54* 0,04** - - -

Lag 3 0,08 0,46 0,02 - - -

Lag 4 -0,35** 0,72** 0,02 - - -

Lag 5 0,20** -0,39* 0,04** - - -

Lag 6 - - -0,02 - - -

Testes LM-Arch Durbin-Watson LM-Autocorrel R-quadrado BIC

P-valor 0,39 2,02 0,317 0,76 32,74
*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.

Tabela 11: Teste F e T de cointegração pelo método bounds

Limites Superiores e Inferiores Inf 2,5% Sup 2,5% Inf 1% Sup 1% Resultado

Teste F 3,22 4,5 3,88 5,30 10,6

Teste T -2,24 -3,31 -2,58 -3,66 -4,471
H0: Não há cointegração.

Rejeitar se F > valor crítico
Rejeitar se T < valor crítico

como mencionado anteriormente, excluímos esta da estimação. Isto sugere uma mudança nas variáveis que influen-
ciam a política monetária brasileira, ao mesmo tempo em que indica uma maior independência da política monetária
brasileira após a crise de 2008, principalmente pela redução da meta do Fed Funds para entre 0% e 0,25%. Logo, a
restrição externa que existia antes da crise se reduziu, permitindo o Banco Central brasileiro focar em outros objetivos
domésticos, como o hiato do produto.

Os resultados na tabela 11 indicam que há cointegração entre a meta Selic, o hiato da expectativa de inflação e
o hiato do produto ao nível de 0,1%. Isto significa que existe uma maneira de expressar a relação entre as variáveis
através de um modelo de correção de erro. Logo, procedemos à estimação do modelo, utilizando o método ARDL,
com seleção automática de lags a partir do SIC:

4it = α1 − α2(it −−α3(Etπt+12 − π∗
t+12)t−1 − α4Pimt−1) +

k∑
1

4βkit−k +

z∑
1

βz4(Etπt+12 − π∗
t+12)t1−z + ...

...+

y∑
1

βy4Pimt−y +
∑

θjxjt + εt (10)

Onde α2 é p parâmetro de ajustamento, que mede a velocidade com a qual a meta Selic converge em direção
ao equilíbrio de longo prazo. Como mencionado anteriormente, o FF foi excluído da equação por, além de não ser
significativo, este ficou em patamares muito reduzidos, indicando estacionariedade de acordo com os testes utilizados.

No curto prazo, existe um ajuste cíclico da Selic com relação à expectativa de inflação e ao hiato do produto,
onde esta primeiro decresce, mas no longo prazo se eleva, de acordo com o coeficiente de longo prazo. Estes foram
todos significantes e com o sinal esperado. O coeficiente de ajuste da Selic em direção ao equilíbrio é significante
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Tabela 12: Modelo ARDL de correção de erro entre a meta Selic, o hiato da expectativa de inflação e o hiato do
produto entre janeiro de 2010 e janeiro de 2015

Curto Prazo Selic Inflação Produto Petróleo EMBI Treasury Note

Lag 1 -0,28** -0,24 -0,09*** -0,006*** 0,003*** 0,28***

Lag 2 0,064 -0,78*** -0,05**

Lag 3 0,16 -0,32 -0,06

Lag 4 0,20** 0,39* -0,12

Lag 5 - - -0,02

Equação de Ajuste Inflação Produto

Longo prazo -0,12*** 3,1*** 1,1***
*,** e *** denotam significância estatística à 10, 5% e 1%, respectivamente.

e de 0,12, indicando que a Selic reduz em 12% a distância com relação ao equilíbrio a cada mês. Além disso, no
equilíbrio de longo prazo uma elevação de 1 p.p da expectativa de inflação acima da meta impacta em 3,1 p.p na
Selic, enquanto que distanciamento do produto em relação ao produto potencial em 1 ponto percentual reduz a taxa
Selic em aproximadamente 1,1%. As variáveis de controle que permaneceram são aquelas que foram consideradas
significantes a um nível de 10%, podendo-se perceber que, apesar do Fed Funds estar em níveis reduzidos, não sendo
relevante para a Selic no pós-crise, os títulos do tesouro com maturidade em 10 anos foram altamente significativos,
com um impacto de 0,28 p.p. Além disso, o risco país foi positivo e significante, como havia sido na equação 1. De
modo geral, no pós crise, a taxa Selic ficou ”livre” da dependência americana, permitindo que esta fosse utilizada
para alcançar objetivos domésticos além do controle da inflação, como o incentivo contra-cíclico ao crescimento do
PIB e guiar as expectativas de inflação. Percebe-se que a sensiblidade à expectativa de inflação se elevou de 2,58 p.p
na tabela 6 para 3,1 p.p. Isto significa que uma elevação da expectativa de inflação faz com que a Selic reaja mais
fortemente do que anteriormente, possivelmente devido à menor credibilidade que o Banco Central possui no período
pós-crise. Também ficou claro que na ausência de mudanças no Fed Funds rate, o impacto do hiato do produto se
elevou de 0,36 para 1,1 p.p, um impacto 3 vezes maior.

7 Conclusão

Este trabalho analisou as interrelações de dependência de longo prazo entre a taxa de juros americana, brasileira e a
expectativa de inflação. O grau de independência da política monetária foi medido, bem como o impacto da Selic e
do Fed Funds na expectativa de inflação. Separamos a análise entre antes e após a crise de 2008, devido à existência
de uma mudança estrutural na relação entre as variáveis. Os resultados indicam que, no pré crise, existiu um elevado
grau de dependência da política monetária brasileira, havendo contágio pleno das variações no Fed Funds para a Taxa
Selic. Também estimamos um VEC para a Selic, a Expectativa de inflação e a Meta de inflação para o período pré
crise, verificando que a meta possui um papel importante na definição da taxa Selic. Em um segundo momento, a
estimação conjunta para o período pré crise incluindo o Fed Funds, os desvios da expectativa de inflação da meta e o
hiato do produto mostrou que a Selic é fortemente influenciada pelos três fatores, com o impacto do Fed Funds sendo
superior a 1. Esta importação da política monetária americana, no entanto, não impede que a expectativa de inflação
também tenha um impacto positivo na taxa Selic assim como o hiato do produto, apesar de em um grau menor. A
expectativa de inflação também se mostrou sensível ao Fed Funds, com este anulando os efeitos que a Selic possuia.
Por último, na estimação pós crise, ficou claro que a taxa Selic, na ausência de mudanças no Fed Funds, é fortemente
impactada pelo hiato da expectativa de inflação e pelo hiato do produto, sendo que o impacto do hiato do produto na
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Selic aumentou em aproximadamente 300% após 2010.
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