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R

Esse artigo tem com objetivo investigar as diferenças das dinâmicas macroeconômicas nos períodos de instabilidade
no mercado financeiro em comparação com os períodos de estabilidade entre 2000 e 2015. Para isso, foi introduzido
um indiciador de instabilidade no mercado financeiro brasileiro e sua interação com a atividade econômica, inflação
e políticas monetárias por meio de um modelo com mudança de regimes Markovianos. Os resultados indicam que
ocorrem reações distintas na economia nos períodos de estresse financeiros. Os efeitos de um choque de instabilidade
no mercado financeiro não diferem entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, no que tange
a atividade econômica. As políticas apresentam efeitos contrários em regimes de estabilidade e de estresse, apontando
que os governos podem tornar uma crise financeira ainda mais profunda caso ignorem as diferenças no comportamento
da economia em ambos os regimes.
Palavras-chave: instabilidade financeira, indicador de estresse financeiro, dinâmicas macroeconômicas, regime Mar-
koviano, política monetária.

A

This paper presents the differences in macroeconomic dynamics that occurred during instabilities in the Brazilian
financial market from 2000 to 2015. In this regard, we introduced the Brazilian financial stress index and investigated
its interaction with real activity, inflation and monetary policy using a Markov-switching VAR model. We could ve-
rify distinct economic reactions during stressful periods. At the same time, the observed effects of financial instability
shocks do not differ in real activity between developed and developing countries. Furthermore, policies that cause op-
posite effects in stable and stressful regimes indicate that a government might deepen a financial crisis if policy-makers
implements a policy used successfully during a regime that is economically and behaviorally dissimilar from tense sta-
tes.
Key-words: financial instability, financial stress index, macroeconomic dynamic, markov switching, monetary policy.
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1 I

Durante os períodos de crises internacionais, os governos tomam medidas para mitigar ou diminuir os
efeitos na economia nacional. Essas ações costumam variar de estímulos fiscais a flexibilizações do estímulo
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monetário, intervenções no mercado financeiro e no câmbio. As políticas adotadas podem evitar o transbor-
damento da crise internacional para a economia local caso elas sejam adequadas. No entanto, por se tratar
de um período de instabilidade, as políticas fiscais e monetárias podem não ter os efeitos esperados1. Assim,
os governantes que não tenham capacidade de absorver as características do seu país durante crises inter-
nacionais e tomem decisões com base no comportamento da economia em períodos de estabilidade, podem
fracassar ao tentar aumentar os níveis de investimento com políticas inadequadas, por exemplo.

A globalização financeira permite que firmas tenham ações em diferentes mercados mundiais, da mesma
forma que os investidores podem procurar alternativas fora dos mercados domésticos. Com isso, uma crise
em qualquer mercado mundial com alguma relevância alastra-se para outros países, o que demonstra a im-
portância de identificar períodos de estresse financeiro global e nacional. Por outro lado, crises em mercados
desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos, podem tardar a chegar em mercados em desenvolvimento,
como o Brasil. Não obstante a crescente relevância dos mercados financeiros no cenário internacional, o
Brasil ainda carece de instrumentos periódicos e objetivos que indiquem a situação do mercado. Evidencia-
se, assim, a necessidade de formular um índice de estresse financeiro incorporando variáveis domésticas e
internacionais, delimitando uma imagem mais fidedigna do mercado financeiro brasileiro.

Além disso, à medida que os mercados financeiros tornam-se mais importantes para a economia internaci-
onal, cabe estudar sua volatilidade e compreender como esta influenciará as políticas econômicas, permitindo
que os governantes utilizem mecanismos de ajuste mais precisamente. As turbulências financeiras vêm ocor-
rendo com mais frequência, fazendo com que a análise dos seus efeitos no lado real da economia ganhe
importância. Como Espinoza, Fornari, e Lombardi (2012) argumentam, juntamente com a recessão global
de 2007-2009, as instabilidades no mercado contribuíram para reavivar as discussões sobre a intensidade da
ligação entre a macroeconomia com o setor financeiro, assim como o papel amplificador dos choques para o
lado real da economia que alguns ativos acabam assumindo.

A elaboração dos indicadores de instabilidade no mercado financeiro torna-se mais comum após a crise
de subprime nos EUA em 2008. Neste momento, uma série de estudos também buscaram investigar os
efeitos de políticas econômicas em períodos de adversidade no mercado financeiro, como os trabalhos de
Davig e Hakkio (2010) e Hubrich e Tetlow (2015) para os Estados Unidos, e Aboura e Van Roye (2013)
que demonstram que episódios de instabilidade financeira estão associados com uma significativa queda na
atividade econômica francesa. Em comum, esses trabalhos utilizam um modelo com mudanças de regimes
Markovianos para testar os efeitos em diferentes estados do mercado financeiro. Mittnik e Semmler (2013)
também utiliza um modelo de regimes, porém baseando-se em um TAR (threshold autoregression model),
para investigar como as crises financeiras transbordam para a economia real nos Estados Unidos e cinco países
europeus. Finalmente, Dovern e van Roye (2014) estudam os efeitos nos ciclos de negócios internacionais
dos estresses financeiros a partir de um vetor autoregressivo gobal, possibilitando captar transbordamentos
entre países.

A literatura internacional já aponta para um comportamento diferente da economia nesses momentos, to-
davia, os estudos concentram-se na análise de mercados desenvolvidos, carecendo de pesquisas que possam
indicar o transbordamento do mercado financeiro para as dinâmicas da economia real no Brasil. Dessa forma,
o objetivo principal dessa pesquisa é investigar as diferenças das dinâmicas macroeconômicas nos períodos
de instabilidade no mercado financeiro brasileiro em comparação com os períodos de estabilidade entre 2000
e 2015. Assim, como objetivo subsidiário, foi formulado um índice capaz de sintetizar o comportamento do
mercado financeiro, possibilitando destacar períodos reconhecidos historicamente como de incerteza. Para
isso, serão consideradas as diferentes características de um mercado emergente como o brasileiro na formu-

1Claessens, Tong, e Wei (2012b) notaram que os estímulos fiscais, por exemplo, interagiam com os ciclos de negócios com
efeito positivo para o lucro das empresas, porém foram insignificantes para os investimentos. O trabalho de Bernanke, Gertler, e
Gilchrist (1999), por exemplo, exibe um mecanismo no qual desenvolvimentos endógenos no mercado de crédito funcionam como
amplificadores e propagam os choques para a macroeconomia. Por sua vez, Rigobon e Sack (2003) buscam a relação entre os
preços dos ativos no mercado financeiro com as políticas monetárias, identificando que movimentos na bolsa de valores tem um
impacto significativo na taxa de juros de curto prazo.
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lação do índice, como a influência de crises em mercados centrais.
Dessa forma, será possível contribuir para uma literatura recente que busca investigar a relação entre

períodos adversos no mercado financeiro com as dinâmicas macroeconômicas. Tal abordagem praticamente
inexistente em estudos que lançam os olhos ao mercado brasileiro, da mesma forma que carecem indicadores
periódicos e objetivos que apontem qual o nível do mercado financeiro brasileiro, como formulado neste
trabalho. Sob tais auspícios, no próximo capítulo será apresentada a revisão teórica, abordando a relação entre
o mercado financeiro e as dinâmicas macroeconômicas e uma breve revisão da teoria dos ciclos de negócios.
Em seguida, apresenta-se o conjunto de ferramentas metodológicas utilizadas, seguidos dos resultados e
considerações finais.

2 M

O mercado financeiro pode atingir o lado real da economia por dois meios. Em primeiro lugar, é pos-
sível observar como as firmas tomarão decisões de investir diante da incerteza, uma vez que elas podem
postergar investimentos aguardando o mercado estabilizar, segunido a abordagem do real options model e
apontado por Bernanke (1983); Bloom, Bond, e Van (2007) e Baum, Caglayan, e Talavera (2010). Seguindo
o entendimento da teoria das opções reais, o efeito de uma crise financeira pode ser compreendido como um
momento de instabilidade que irá afetar os investimentos dos agentes, com efeitos tanto nas políticas gover-
namentais quanto nos ciclos econômicos. Em segundo lugar, as firmas podem ser afetadas pela turbulência
financeira com a limitação das possibilidades de contrair empréstimos, gerando restrições no mercado de
crédito, como sugerido pelo modelo de acelerador financeiro em Bernanke et al. (1999) e Davig e Hakkio
(2010). Com o aumento da incerteza, a partir de tensões no mercado financeiro ou do aumento da variância
do risco de uma indústria específica, as condições econômicas mais frágeis, afetam balanço de pagamentos
e, consequentemente, a obtenção de crédito. Os bancos aumentarão o prêmio financeiro externo, temendo
que muitas das firmas quebrem. Essa situação diminuirá os investimentos e produção das empresas, gerando
novas incertezas e podendo aumentar os danos macroeconômicos.

Apesar do desenvolvimento teórico existente, Borio (2014) destaca que até os anos 2000 a literatura não
tinha clara mensuração da importância dos impactos que os fatores financeiros tinham na compreensão das
flutuações dos negócios. Atualmente, consolidou-se empiricamente com os trabalhos de Claessens, Kose, e
Terrones (2012a) eDrehmann, Borio, e Tsatsaronis (2012) eAikman, Haldane, eNelson (2015) a relação entre
os ciclos de negócios e os ciclos financeiros. Esses autores compartilham do entendimento de que os ciclos
financeiros ou ciclos de crédito operam em baixa frequência (médio prazo), diferente dos ciclos de negócios
(comumente caracterizados com duração de até 8 anos), sendo, portanto, mais longos. Drehmann et al. (2012)
indicam que os picos do ciclo financeiro estão associados com as crises financeiras. Por sua vez, Claessens
et al. (2012a) evidenciam que a duração e amplitude de recessões e recuperações são formadas pela ligação
entre os ciclos de negócios e financeiro, destacando que recessões acompanhadas de perturbações financeiras
tendem a ser mais longas e profundas. Os autores observam que recessões acompanhadas de contrações no
mercado de ações estão associadas a um declínio maior do produto no período de recessão. Finalmente, os
resultados de Aikman et al. (2015) são complementares nesse sentido, pois também destacam a forte relação
entre a razão crédito/PIB (utilizada para formular o ciclo de crédito pelos autores) e os estresses bancários.

Nesse sentido, Borio (2014) destaca que a mensuração desse ciclo e percepção da relevância dos fatores
financeiros na macroeconomia trazem desafios às políticas econômicas. Estas são especialmente instigan-
tes no caso das políticas monetárias, que correm o risco de serem sobrecarregadas e passíveis de perda de
credibilidade e efetividade com o tempo. No entanto, as análises tradicionais dos efeitos de políticas econô-
micas não consideram diferenciação entre períodos de crise e estabilidade, a qual justifica-se, por exemplo,
nas evidências de que em períodos de expansão dos mercados financeiros ocorrem baixas taxas de inflação,
juntamente com crescimento na oferta de crédito (Christiano, Ilut, Motto, e Rostagno, 2010).
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3 M

3.1 I
Desde a crise de 2007 - 2008, economistas desenvolveram uma série de indicadores estatísticos na tenta-

tiva de mensurar a instabilidade financeira. Esses indicadores estimam condições latentes não observadas e
são formulados a partir de outras variáveis relacionadas ao setor financeiro. Também buscam capturar ame-
aças no mercado, sem, no entanto, haver consenso na literatura quanto ao significado de estresse financeiro
(Kliesen, Owyang, e Vermann, 2012). Para Brave e Butters (2011, 2012), estresse financeiro é simplesmente
sinônimo de instabilidade, enquanto que para Hakkio e Keeton (2009) pode ser a incerteza sobre valores de
ativos, incerteza quanto ao comportamento dos investidores, assimetria de informações, aumento na demanda
por ativos de baixo risco, ou aumento na demanda por ativos de alta liquidez. Kliesen et al. (2012) analisam
18 definições e interpretações, resumindo o estresse financeiro como uma série de condições, nas quais o
mercado altera suas expectativas sobre perdas futuras, valores de ativos e atividade econômica.

Para a formulação de um índice de instabilidade no setor financeiro brasileiro, ter-se-á como inspiração o
Financial Stress Index (FSI) do Federal Reserve Board de St. Louis, criado por Hakkio e Keeton (2009); o
Aboura-Diebld-Scotti Business Conditon Index (ADS) do FED da Filadélfia, criado por Aruoba, Diebold, e
Scotti (2009); o National Financial Conditions Index (NFCI) do FED de Chicago, criado por Brave e Butters
(2011), e outros índices desenvolvidos na literatura.

Para formular o índice de instabilidade financeira foi utilizado um modelo de fator dinâmico (DFM)
organizado em um sistema de estado de espaço, demonstrado emStock eWatson (2011) e aplicado por Aruoba
e Diebold (2010) e Brave e Butters (2011) de forma semelhante a proposta nesse trabalho. A premissa desse
modelo é que alguns fatores dinâmicos latentes conduzem os comovimentos de vetores de séries de tempo
de alta dimensão, também afetado por um vetor de perturbações com média zero. Essas perturbações podem
ser consideradas idiossincráticas pois surgem a partir de erros de medição e especificidades de uma série de
tempo (eventos inesperados).

Esse modelo pode ser representado na forma de estados de espaço (Stock e Watson, 2011):

Xt = λ(L)ft + εt (1)
ft = Ψ(L)ft−1 + ηt (2)

onde Xt é o vetor de observações, composto por séries de tempo de alta dimensão, ft representa os fatores
dinâmicos latentes e εt as perturbações com média zero. Além disso, supõe-se que existem N séries, sendo
Xt e εt N × 1, e q fatores dinâmicos, então ft e ηt são q × 1. L é um operador de defasagem (lag) e λ(L) e
Ψ(L) são as matrizes polinomiais de defasagem N × q e q × q, respectivamente. A carga do fator dinâmico
da série i, onde Xit, é representada por λi(L), e o componente comum é λi(L)ft.

Assume-se que ambos os processos (1) e (2) são estacionários e que as perturbações não estão correlaci-
onadas com as inovações dos fatores em todos os leads e lags, ou seja, E(εtηt−k)

′ = 0 para todos os k, e as
perturbações também são não–correlacionadas entre si, E(εitεjs) = 0 para todos os s desde que i ̸= j. As-
sim, uma das vantagens de utilizar DFM é que, normalmente, q é muito menor que N, possibilitando realizar
previsões utilizando variáveis individuais a partir dos fatores ft.

3.2 E
Após a formulação do índice que sintetize as atividades no setor financeiro em um indicador, será necessá-

rio analisar esta série para identificar os períodos de estresse. Para isso, será utilizado um vetor autoregressivo
com mudanças de regimes Markovianos (MSVAR) estimado de forma Bayesiana conforme desenvolvido
por Sims, Waggoner, e Zha (2008). Como mencionado anteriormente, esse modelo foi utilizado por al-
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guns autores para analisar políticas econômicas em períodos de instabilidades financeiras2. Tal metodologia
apresenta-se como a mais adequada para definir períodos de crise financeira, pois permite a identificação de
não linearidade no processo. Após a definição dos regimes, serão observados os efeitos de choques econômi-
cos em períodos de estabilidade e instabilidade a partir de funções impulso resposta de um modelo de vetor
autorregressivo em conjunto com as mudanças de regimes.

Um processo Markoviano é um processo estocástico clássico no qual uma variável aleatória depende do
tempo. Esse processo será discreto ou contínuo, dependendo do estado st dessa variável. A probabilidade
de que st seja igual a i dado que st−1 e j pode ser representada pela matriz de transição Markoviana Pij =
(pi,j) ∈ M(k × k), ou seja:

Pr(st = i|st−1 = j) = pij (3)

P =


p11 p21 · · · pk1
p12 p22 · · · pk2
... ... . . . ...

p1k p2k · · · pkk

 (4)

onde os elementos de cada coluna da matriz P somam 1,
∑k

i∈M pi,j = 1, e pi,j ≥ 0.
Os modelos com mudanças de regimes são considerados uma generalização de uma autorregressão de or-

dem finita para o vetor de série de tempo y = (y1, · · · , yT ) de ordem k e T observações, inserido as mudanças
de regimes, os parâmetros do processo acima (intercepto, coeficiente e variância) dependem da alteração dos
regimes. Além disso, modelos dessa classe também podem ser apresentados incorporando a possibilidade
de um vetor coluna de variáveis exógenas e determinísticas no tempo t, podendo ser representado por (Sims
et al., 2008, p. 265):

y′tA(st) =

ρ∑
i=1

y′t−1Ai(st) + z′tA0(st) + ε′tΞ
−1(st) (5)

onde ρ é o tamanho da defasagem (lag length), yt é o vetor coluna de variáveis endógenas, zt é o vetor coluna
de variáveis exógenas e determinísticas, εt é o vetor coluna de choques aleatórios não observados, Ξ(h) é
uma matriz diagonal n× n para 1 ≤ h ≤ k, A(h) é uma matriz n× n invertível e Ai(h) é uma matriz n× n
para 1 ≤ h ≤ k, e A0(h) é uma matrizm× n para 1 ≤ h ≤ k. 3

3.3 D
Para identificar as variáveis mais adequadas na formulação do índice de instabilidade financeira, cabe ob-

servar aquelas aplicadas em outros trabalhos semelhantes. Kliesen et al. (2012) demonstram a completa falta
de consenso na literatura acerca das variáveis que devem compor um indicador de instabilidade financeira,
mesmo em trabalhos que analisam o mesmo país, no caso, os Estados Unidos. Porém, assim como outros
trabalhos, os autores apontam para a formatação de dados divididos em grupos, conforme suas características.

Dessa forma, foram selecionadas variáveis correspondentes às utilizadas pelos índices citados e também
foram inseridos outros indicadores que pudessem qualificar os resultados. Também foram incorporados in-
dicadores do "mercado externo", para que o índice integrasse o mercado brasileiro e internacional. Buscando
facilitar a análise posteriormente, os dados foram divididos em três grupos denominados: Risco, Bancário
e Externo. As tabelas que sintetizam o conteúdo de cada grupo estão localizadas no Apêndice A. A seguir,
serão discutidos os dados selecionados em cada grupo e suas características.

2Tais como Davig e Hakkio (2010); Aboura e Van Roye (2013); Hubrich e Tetlow (2015).
3A equação 5 pode ainda ser descrita da seguinte forma compacta: y′tA(st) = x′

tF (st) + ε′tΞ
−1(st) para 1 ≤ t ≤ T , partindo

do entendimento que xt︸︷︷︸
ρn×1

=


yt−1

...
yt−ρ

zt

 e F (st)︸ ︷︷ ︸
(ρn+m)×n

=


A1(st)

...
Aρ(st)
A0(st)
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3.3.1 Grupo Risco

Primeiro foram coletados dados do mercado de capitais que pudessem demonstrar o risco no sistema
financeiro. As séries selecionadas estão detalhadas na Tabela A1.

Na primeira coluna da Tabela (A1) está o código pelo qual os dados foram chamados, na coluna ``va-
lor"está a descrição de cada uma das variáveis, seguida pela frequência original dos dados, da fonte e do
período de início e fim da série original. No caso desse grupo, todos os dados são observados na mesma
frequência (diária, cinco dias na semana). As variáveis vol_ibov, b_corp e v_cambio foram trabalhadas e são
derivações de outros dados observados. Também ressalta-se que as variáveis swapdi e ouro estão disponíveis
em um intervalo de tempo menor que o analisado, fato que pode ser superado utilizando o modelo de fator
dinâmico combinado com o algorítimo EM4.

A variável denominada "swapdi", representa o spread entre os vencimentos de 30 dias e 10 anos foi
utilizado por representar a inclinação da curva de juros, demonstrando as expectativas para juros futuros5.
A opção por inserir o ouro na análise recai no entendimento de que este tem a função de reserva de valor
em períodos de turbulência financeira e, além disso, investidores recorrem ao ouro em períodos em que há
grande desvalorização monetária6. Em seguida foi utilizado o retorno do índice Ibovespa.

O beta do setor corporativo foi utilizado para representar o custo de capital das empresas, em que foram
consideradas as empresas não-financeiras e não-bancárias que pertenciam ao IBX50 em 15/04/2015. Como
o IBX50 considera as cinquenta ações disponíveis mais negociadas, foram selecionadas apenas aquelas que
já eram negociadas no início do período em análise, 03/01/2000; totalizou-se, assim, vinte e uma ações de
dezenove empresas7.

Ainda, duas variáveis de volatilidade compõem oGrupo Risco. A volatilidade é uma forma de mensurar o
risco, pois períodos com alta volatilidade sugerem uma maior flutuação no mercado e, portanto, maior risco.
As especificações do cálculo do beta e da volatilidade serão apresentadas na próxima seção, juntamente com
a especificação do modelo ARMA/GARCH.

3.3.2 Grupo Bancário

Abaixo estão os dados agrupados do setor bancário, conforme a Tabela A2. As duas primeiras séries
originam-se dos balancetes patrimoniais consolidados pelo Banco Central. A primeira variável, bfin, repre-
senta os financiamentos totais cedidos pelos bancos brasileiros dividido pelos ativos totais, enquanto srisco
apresenta o spread entre as operações de risco nível A e nível C.

Para a volatilidade e o beta do setor, foi necessário agrupar a rentabilidade dos bancos, consideradas
as ações dos bancos presentes no IBx50 até abril de 2015. Dessa forma, foram selecionadas quatro ações:
BBAS3 (Banco do Brasil), BBDC3 (Bradesco), BBDC4 (Bradesco) e ITUB4 (Itaú Unibanco).8 Uma descri-
ção das variáveis, bem como suas fontes e periodicidade estão na Tabela A2

3.3.3 Grupo Externo

Finalmente, no terceiro grupo, foram inseridas variáveis que tivessem capacidade de captar características
do mercado financeiro internacional como um todo, conforme expostos na Tabela A3. A série de crédito entre
países (credit) considerada a variação do total de crédito concedido por bancos e outros setores da economia

4Expectation Maximization
5Para uma discussão sobre a curva de juros no Brasil, ver Stona, Amann, Morais, Triches, e de Morais (2015)
6Baur e McDermott (2010) apontam mais evidências da importância do ouro para os movimentos de risco internacional, de-

monstrando, por exemplo, que investidores reagem a choques extremos e de curta duração com a compra de ouro.
7Ambev S/A (ABEV3), BRF SA (BRFS3), Petrobras (PETR4 e PETR3), Vale (VALE5 e VALE3), Embraer (EMBR3), Pão

de Açúcar-CBD (PCAR4), Telefônica Brasil (VIVT4), CEMIG (CEMIG4), Souza Cruz (CRUZ3), Gerdau (GGBR4), Tim Part.
S/A (TIMP3), Lojas Americanas (LAME4), Suzano Papel (SUZB5), SABESP (SBSP3), Siderúrgica Nacional (CSNA3), Natura
(NATU3), Brasken (BRKM5), Usiminas (USIM5) e OI (OIBR4).

8Os dados de rentabilidade diária equivalem à média da ação no dia.
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ao setor não financeiro em mais de quarenta países, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Em
seguida, na variável yield considerou-se os prêmios do risco de juros de longo (120 meses) e curto prazo (1
mês) dos Estados Unidos, comumente utilizado por outros autores. O VIX representa as expectativas de curto
prazo para a volatilidade nos preços das opções do índice S&P 500, fornecido pelo Chicago Board Options
Exchange (CBOE).

Por sua vez, o TED spread é o spread entre o LIBOR de 3 meses e os Títulos do Tesouro Americano
(Treasury Bill ou T-Bill) de 3 meses, ambos precificados em dólar. Essa série captura o risco de crédito, uma
vez que os T-Bills são considerados livres de risco e o LIBOR (London Interbank Offered Rate) é calculado
com base nas taxas de juros intrabancos. Por fim, os dois últimos índices são compostos por agregados de
vinte e um países emergentes e vinte e quatro países desenvolvidos, respectivamente, e são computados em
dólar pela NASDAQ9. Destaca-se ainda que as variáveis yield, vix e ted também foram utilizadas em outros
trabalhos que criaram um índice de instabilidade financeira, como no caso de Brave e Butters (2011).

Na próxima seção, serão apresentados os resultados para o índice de instabilidade no mercado financeiro,
assim como o tratamento dos dados e procedimentos que precederam a estimação. Finalmente, será observado
como esse interage com as variáveis macroeconômicas selecionadas.

3.4 P
Para estimar a volatilidade do câmbio, Ibovespa e do setor bancário foi utilizado ummodelo Autorregres-

sivo de Heterocedasticidade Condicional (ARCH/GARCH)10, pois, tendo em vista as aplicações utilizadas
pela literatura, os modelos da família ARCH têm como propósito modelar e prever a volatilidade no mercado
financeiro. Porém, conforme catalogado por Bollerslev (2010), existem mais de 130 variações do modelo.
Dada a dificuldade e a limitação de espaço para detalhar todas as variações, foram testadas apenas seis forma-
tações: o modelo GARCH padrão de Bollerslev (1986); a versão exponencial (eGARCH), de Nelson (1991);
o modelo GJR-GARCH, de Glosten, Jagannathan, e Runkle (1993); o modelo ARCH com potência assimé-
trica (Ding, Granger, e Engle, 1993); o modelo cGARCH, de Lee e Engle (1993) e o tGARCH, de Zakoian
(1994).

Dessa forma, foram testadas trinta e seis especificações para o modeloARMA(m,n) param = 0, 1, ..., 5
e n = 0, 1, ..., 5 com µ ̸= 0 e trinta e cinco especificações considerando µ = 0. Em seguida, foram testadas
as distribuições condicionais para um modelo GARCH padrão, observando a distribuição univariada normal
(norm), de erros generalizados (GED), Student-t (std), assim como as versões assimétricas (skew) dessas
três distribuições (snorm, sGED e sstd) descritas por Ferreira e Steel (2006) e a distribuição normal inversa
de Barndorff-Nielsen (1997)11. Por último, foram testados os seis modelos ARCH/GARCH mencionados
anteriormente, em que foram observados os critérios BIC, AIC, HQIC e SIC, assim como o teste de Ljung-
Box para verificar se não havia autocorrelação nos resíduos e o teste ARCH-LM.

Conforme mencionado, a definição do modelo de volatilidade utilizado deu-se em três etapas. Para o
iBovespa, primeiro foi definido que a especificação que minimizou o BIC foi ARMA(0, 3) com µ = 0. Em
seguida, averiguou-se que a distribuição normal inversa (NIG) minimizava os quatro critérios observados, em
comparação com as outras distribuições testadas. Finalmente, observando os mesmos critérios e os testes de
Ljung-Box e ARCH-LM, conclui-se que o modelo mais adequada para averiguar a volatilidade do Ibovespa
segue um processoARMA(0, 3) para a equação demedida eGJR−GARCH(1, 1) com distribuição inversa
gaussiana dos erros Seguindo a mesma rotina, a volatilidade do setor bancário foi definida por um modelo

9Os países emergentes considerados pelo NEQM (NASDAQ Emerging Markets Index) são: Brasil, Chile, China, Colômbia,
República Tcheca, Egito, Hungria, Indonésia, Índia, Marrocos, México, Malásia, Peru, Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia Tur-
quia, Taiwan e África do Sul. Por outro lado, o NQDM (NASDAQ Developed Markets Index) considera os seguintes países como
desenvolvidos: Áustria, Austrália, Alemanha, Bélgica, Canadá, Suíça, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Gré-
cia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Suécia, Singapura e
Estados Unidos

10Autoregressive Conditional Heteroskedastic
11Para mais detalhes, ver Ghalanos (2014).
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ARMA(0, 3)−eGARCH(1, 1) com distribuição dos erros std e a volatilidade do câmbio porARMA(0, 1)−
eGARCH(1, 1) com distribuição dos erros sstd, ambos com µ = 0.

Os betas dos setores corprativo e bancário foram definidos com base no CAPM12. De forma geral, o beta
representa a sensibilidade de determinadas ações diante dos riscos de mercado, com isso, há uma expectativa
de que um aumento no beta contribuiria positivamente para o estresse financeiro. Apesar do modelo original
considerar os parâmetros constantes no tempo, os betas do CAPM podem ser observados de forma condici-
onal, a partir do pressuposto de que os betas são variáveis no tempo (Mergner, 2009). Diante disso, existe
diversas possibilidades de modelar os betas, sendo as mais utilizadas o Filtro de Kalman baseado no formato
estado espaço do CAPM ou os modelos da família GARCH13.

Segundo Choudhry e Wu (2008) e outros estudos citados pelos autores, os modelos estimados por Filtro
de Kalman apresentam-se mais eficientes que os demais. Dessa forma, utilizou-se a seguinte equação de
medida (Choudhry e Wu, 2008, p. 677), Rit = αt + βitRMt + εt, tal que Rit e RMt são, respectivamente, o
retorno das ações do setor i e o retorno do portfólio do mercado no tempo t. αt é o intercepto e εt os erros.
Em seguida, visando apresentar a equação de transição, é necessário determinar qual processo estocástico
irá determinar os betas. Seguindo Choudhry e Wu (2008) e Mergner (2009), assume-se que o beta segue
um passeio aleatório (random walk), βit = βit−1 + ηt. Portanto, tais equações constituem um modelo de
estado-espaço onde pode ser aplicado o Filtro de Kalman para estimar as séries do beta condicional, o qual
foi utilizado para estimar o beta do setor corporativo e do setor bancário.

4 R

A seguir serão apresentados os resultados dos modelos realizados, analisando os resultados para o Índice
de Instabilidade Financeira estimado por modelo de fator dinâmico e os efeitos das políticas econômicas nos
períodos de instabilidade financeira, utilizando o MS-VAR.14

4.1 Í
Seguindo os procedimentos adotados por Aruoba e Diebold (2010), utilizou-se uma frequência mensal

como base, evitando trabalhar com matrizes variáveis no tempo e vetores de estado de alta dimensionalidade,
o que também contribui para maximizar a transparência. Os dados de alta frequência foram condicionados
pela média mensal. Uma das vantagens de trabalhar com um modelo de fator dinâmico em uma abordagem
de estado de espaço é a relação com os dados faltando, tanto para variáveis em baixa frequência quanto para
séries de tamanhos diferentes, como discutido por Durbin e Koopman (2001) e Harvey (1989). Além disso,
os dados foram padronizados e foi retirada sua tendência não-linear.

Os resultados foram estimados com Máxima Verossimilhança via algorítimo EM15. Foram testados dois
tipos de matrizes de variância e covariância dos erros εt na Equação 1, com diagonal e com amesma variância
e com variância diferente. Foi estimado um modelo completo, que deu origem ao índice de Instabilidade
Financeira Brasileira (IFB) que será aqui apresentado, além de modelos com dados seguindo a formatação
dos grupos mencionados e estimados individualmente, servindo para a coerência entre o indicador geral e os
diferentes agrupamentos.

Assim como outros indicadores desse tipo na literatura, como em Hakkio e Keeton (2009) e Brave e
Butters (2011), o IFB é uma ponderação dos indicadores financeiros em que a carga dos fatores (λ) expostas na

12Capital Asset Pricing Model.
13Outra alternativa apontada é a utilização de um modelo de volatilidade estocástica e modelos que assumem um processo

markoviano.
14Foi utilizado o software R versão 3.1.3. e os pacotes MARSS (3.9) para estimar o modelo de fator dinâmico, e rugarch (1.3-4)

para estimação das volatilidades, EViews 8 para estimar os betas e Dynare/MATLAB para o MS-VAR.
15Os parâmetros de convergência do modelo foram impostos em logLiki+1− logLiki < 0, 001 e teste log− log = 0, 0001, com

um mínimo de 200 interações e máximo de 10.000. Para mais detalhes ver Holmes, Ward, e Wills (2012).
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Figura 1: Ranking dos indicadores do IFB por carga dos fatores

Figura 1 refletem o peso das variáveis nas suas alterações. Com isso, as variáveis commaior peso são aquelas
que historicamente tiverammaior relevância sistêmica. Dessa forma, percebe-se a relevância das variáveis de
volatilidade para variâncias positivas, assim como os dados do grupo externo, VIX e TED. Também aparecem
com cargas positivas os betas do setor corporativo e do setor bancário, seguindo as expectativas, uma vez que
estes são medidas de risco.

Também é interessante observar que o spread de juros do Brasil (swapdi) e dos EUA (yield) apresentaram
λ > 0, e que o efeito do spread brasileiro na instabilidade do mercado local é maior que o americano. Por fim,
a relação entre os financiamentos totais e ativos bancários aponta uma maior variância no indicador quando
os bancos brasileiros aumentam os financiamentos concedidos acima das suas capacidades.

Por outro lado, uma queda no retorno do Ibovespa e dos mercados internacionais aumentariam a instabi-
lidade no sistema financeiro brasileiro. Isso afetaria o spread de operações de risco dos bancos comerciais
brasileiros (srisco) fazendo com que estes assumam um risco maior quando o cenário financeiro é menos rí-
gido. O mesmo serve para crédito interacional entre países (credit), que indica instabilidade quando torna-se
mais restrito. Por último, o resultado pequeno, porém negativo, do preço do ouro indica que um aumento no
preço reflete numa queda na instabilidade do sistema financeiro16.

Esses resultados seguem as expectativas, na medida que o aumento das volatilidades e do risco do crédito
e a diminuição da liquidez levam a um cenário financeiro mais rígido. Além disso, o IFB apresenta caracte-
rísticas semelhantes às encontradas por Aboura e Van Roye (2013), em que a volatilidade do setor bancário
foi a mais relevante positivamente e o retorno da bolsa de valores francesa esteve entre os menores. Para
Brave e Butters (2011), o maior peso positivo foi a volatilidade da S&P 500 (vix) e o maior peso negativo
foi o retorno da S&P 500. Assim, seguindo a literatura, a volatilidade da bolsa de valores local e seu retorno
estão entre os fatores mais importantes para o IFB. No entanto, este trabalho diferencia-se do restante da
literatura ao considerar as interações existentes com o mercado interacional, em que percebe-se a relevância

16Em virtude do Brasil ser um mercado emergente, esse resultado não diverge da literatura sobre o tema, como aquela apontada
por Baur e McDermott (2010), pois os autores indicam que tendências de perdas mensais na bolsa de valores não impulsiona
uma resposta dos investidores. Além disso, os efeitos identificados pelos autores em mercados emergentes, além de demandarem
informações em alta frequência, foram menores. Não obstante, tal resultado mereceria estudos futuros para melhor compreensão
de desses efeitos que contrapõe ao raciocínio econômico tradicional.
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Figura 2: Índice de Instabilidade Financeira Brasileira (2000 - 2015)

dos fatores externos para a instabilidade do sistema financeiro brasileiro.
Após a análise dos fatores que influenciam a variância do IFB, cabe apresentar o índice e analisar os

períodos relevantes com o cenário histórico. Para isso, foi observada a interpretação desses períodos feita
pelo Banco Central do Brasil através dos Relatórios de Estabilidade Financeira. Ademais, cabe salientar que
o índice apresentado na Figura 2 é expresso em relação ao desvio padrão da amostra, de tal modo que valores
próximos a 1,00 estão associados a condições adversas no sistema financeiro, quando há maior rigidez e
insegurança, enquanto valores próximos a -1,00 descrevem um período de afrouxamento, com um sistema
mais tolerante e flexível.

O primeiro ponto de destaque é o valor do IFB em abril de 2001, que ultrapassou amarca de 1,2605. Nesse
período, a economia mundial foi atingida por uma forte recessão, após a crise especulativa deflagrada emme-
ados dos anos 2000, quando o IFB superou pela primeira vez 1,00. O mercado financeiro enfrentou choques
de confiança e aumento da aversão ao risco. Além disso, em maio de 2000, é possível identificar o pico da
crise das ponto.com no mercado acionário americano (dotcom bubble), com o estouro do índice NASDAQ.
Nos dois meses seguintes o IFB acusou a instabilidade no mercado financeiro brasileiro. Em complemento
a esses eventos, em junho de 2001, tem-se o pedido de falência da empresa americana WorldCom, acionista
majoritária da Embratel no Brasil. Dois meses antes, o IFB ficou entre 0,75 e 1,26, provavelmente em virtude
de rumores do mercado. Último fato histórico coincidente a ser destacado nesse primeiro momento é o 11 de
Setembro, que causou instabilidade no mercado internacional e, internamente, fez com que o IFB triplicasse
de tamanho e chegasse a 1,26 nesse mês.

Em seguida, observa-se o segundo maior pico da série entre julho e outubro de 2002, com o IFB = 2,0939
em agosto. Esse movimento pode ser explicado, em parte, por questões internas no Brasil, como o processo
eleitoral, que gerou incertezas, maior percepção de risco de crédito e retração dos investimentos externos. A
análise do BCB de que ``o mercado financeiro experimentou uma fase de relativa tranquilidade e de retomada
de confiança até março [de 2002]"(BCB, 2002) é retratada pelo IFB com um índice abaixo de 0 no primeiro
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trimestre desse ano, demonstrando a acuracidade deste.
A crise no mercado imobiliário americano que eclodiu em meados de 2007, deu seus primeiros sinais no

IFB em agosto desse ano, com o índice marcando um desvio de 0,8217. No entanto, apenas em janeiro de
2008 foi ultrapassada a marca de um ponto de desvio. Antes de adentrarmos ao período considerado como o
auge da crise financeira, cabe destacar outros resultados do IFB que demonstram sua precisão, em especial
em abril e maio de 2008, quando o Brasil ganhou o investment grade das agências de risco e o índice recuou
para 0,3722 e 0,2476, respectivamente. Todavia, a crise de crédito intensificou-se a partir de novembro de
2008, conforme análise do BCB (2008), e o IFB atingiu os 2,6423 de desvio da média. Nesse momento,
também ocorreu um processo de retração da liquidez no mercado de capitais internacional, assim como uma
elevada volatilidade nas taxas de juros domésticas e queda no volume e valor do mercado acionário brasileiro.

O auge de crise identificado pelo IFB foi em outubro de 2008, chegando a um desvio de 6,6282. Ainda no
primeiro trimestre, o índice não ficou abaixo da unidade de desvio, demonstrando que a percepção da crise
financeira internacional e seus efeitos no Brasil foram robustos e duraram no mínimo sete meses. Em maio
de 2009, o BCB (2009) destacou que o desdobramento da crise ainda era incerto, com ummercado de crédito
ainda operando distante dos padrões, com um aumento da operações de crédito nacionais em detrimento das
restrições global.

Cabe comparar IFB com dois indicadores formulados para os EUA, o STFSI do FED de St. Louis e oNFSI
do FED de Chicago17. Todavia, destaca-se a divergência entre os dois indicadores, mesmo que formulados
para o mesmo país, pois se diferenciam em dados e metodologia. A Figura 3 apresenta a comparação desses
com o indicador brasileiro aqui formulado.
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Figura 3: Comparação dos indicadores

Uma das principais diferenças desses dois indicadores com o IFB é que este integra variáveis do mer-
cado internacional, enquanto aqueles observam variáveis nacionais do mercado norte-americano. Por esse
motivo, a comparação permite observar casos em que a instabilidade apontada pelo IFB é uma representação
de incertezas do mercado brasileiro, como em 2006 e meados de 2014, quando os indicadores internacionais
apresentam-se em níveis normais, mas o indicador brasileiro atinge um desvio. É perceptível um compor-
tamento mais aproximado do IFB e do STFSI, mas os três apontam para a crise de 2008. Especificamente
sobre esta crise, a comparação dos indicadores permite o entendimento que nos EUA seus efeitos podiam
ser notados desde o final de 2007, enquanto no Brasil, apenas na metade de 2008. Também observa-se que,
apesar de mais curta no Brasil, seu efeito foi maior que nos EUA.

17Como o NFSI tem início em 1973, a amostra selecionada de 2000 a 2015 foi reajustada e denominada NFSIA, para umamelhor
visualização na comparação.
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Figura 4: Probabilidade de eventos de estresse no sistema financeiro brasileiro

4.2 P
As evidências na literatura interacional sugerem que períodos de alta instabilidade levam a mudanças

nos ciclos de negócios, nos comportamentos de consumo e investimento, e nas dinâmicas macroeconômicas.
Assim, as políticas econômicas teriam efeitos distintos em períodos demaior emenor estabilidade nomercado
financeiro. Portanto, o último exercício a ser realizado recai na investigação dos efeitos de um maior estresse
financeiro na economia.

Assim, assume-se que o IFB é regime dependente e que os choques podem ocorrer repentinamente.
Formulou-se, então, um MS-VAR com cinco variáveis identificado com uma matriz triangular inferior da
decomposição de Cholesky. Definiu-se yt = [IFB INF M S C]′ em que, além do índice de Instabilidade Fi-
nanceira do Brasil (IFB), foi utilizado o IPCA fornecido pelo IBGE para representar a inflação (INF ), o
crescimento do agregado monetário M2 (M ) - compreendido no estoque de moeda, papel-moeda em poder
do público e depósitos a vista, M1, mais os depósitos a prazo - fornecido pelo BCB, a taxa de juros Selic
realizada (S) do BCB-Demab e os gastos de consumo das famílias (C), que representará a atividade real da
economia. Em virtude da inexistência de série que representasse o consumo em frequência mensal e que
cobrisse o período analisado, aplicou-se a metodologia de Aruoba e Diebold (2010) com o índice trimes-
tral de despesas com consumo das famílias do IBGE e o rendimento médio mensal das famílias do BCB,
preenchendo os meses em que o consumo das famílias não foi observado pelo índice trimestral do IBGE.
As séries foram padronizadas e dessazonalizadas, além de retirada a tendência. O MS-VAR foi estimado de
forma bayesiana, conforme o modelo formulado por Sims et al. (2008) e as priors utilizadas estão descritas
na Tabela B1, no Apêndice 1.

Foi definido que os períodos de estresse caracterizavam-se por uma mudança de estado nos coeficientes
e na variância, permitindo a existência de dois estados e tornando a interpretação dos resultados mais direta.
O modelo estima a probabilidade de estar em um determinado regime a partir dos dados fornecidos, e não
se a economia estava em uma recessão. Portanto, considerando as séries utilizadas e as restrições impostas,
os regimes são caracterizados por períodos de estresse e normalidade no sistema financeiro, conforme pode
ser observado na Figura 4, que apresenta as probabilidades dos dois regimes definidos. Nos resultados do
modelo a matriz de transição está indicada a probabilidade de permanência e de alteração de regime, com
uma probabilidade de permanência no regime de estresse de 0,6932, enquanto o outro regime apresenta uma
probabilidade de 0,9655. Esse resultado suporta o entendimento de que o Regime 1 é um estado de exceção
e é adequadamente conceituado como um momento de estresse.

Na comparação entre esses períodos de alto estresse com as movimentações do IFB (Figura 2), identifica-
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se que nem todas as ocorrências do Regime 1 (regime de estresse financeiro) coincidem com os picos no IFB.
Nos anos 2000, o pico do IFB antecipa em um mês a mudança de regime em junho desse ano. Em 2002,
também é possível perceber antecipação, quando o índice ultrapassa um desvio em julho, permanecendo
nesse nível até outubro, e a mudança de regime ocorre justamente no mês de outubro. O último momento da
análise que o IFB é capaz de antecipar um elevado aumento na probabilidade de mudança de regime é em
agosto de 2008, um mês antes da probabilidade de estar em um regime de estresse ser 99,99%.

Ao mesmo tempo, existem períodos em que o índice ultrapassa um desvio da média, mas não há alteração
nos movimentos dos regimes, como em junho de 2006, dezembro de 2007 e outubro de 2014. Finalmente,
existem casos em que ambos coincidem, como em setembro de 2001, com o advento do atentado às torres
gêmeas, considerando que a probabilidade de mudanças de regime ficou acima dos 60,00%, e casos em que
a probabilidade aumenta, mas fica abaixo dos 50%, como em abril de 2001 e agosto de 2011. Conclui-se,
então, que os períodos de estresse no sistema financeiro demandam um comportamento comum do estresse no
mercado financeiro e do resto do sistema econômico, além da relação entre o índice e os períodos identificados
pelo modelo como regimes de exceção e consequente instabilidade no mercado.

Analisando a probabilidade de haver uma mudança para o regime de estresse em relação ao nível do IFB,
considerando que estejamos em um regime de normalidade, é possível notar que, para qualquer valor abaixo
de -0,5 no IFB a probabilidade de um regime de estresse não ultrapassa 40%. Para valores de IFB próximos
a 0, a probabilidade fica em torno de 60% e quando o IFB atinge o valor de 1, a probabilidade de ocorrer
uma mudança para um regime de estresse alcança 90%. Assim, os dois últimos picos do índice apresentado
na Figura 2 podem ser entendidos como exceções, pois o modelo não identificou probabilidade de mudança
de regime maior que 20%.

Iniciando a investigação entre as relações das variáveis observadas nos eventos de alto estresse e nor-
malidade, a Figura 5 apresenta as funções de impulso resposta para um choque no IFB. O primeiro ponto de
destaque é a diferença na magnitude dos choques em períodos de instabilidade do sistema, tornando os efeitos
dos choques em períodos de estabilidade praticamente imperceptíveis. Efeito semelhante foi observado no
experimento de Hubrich e Tetlow (2015) e Mittnik e Semmler (2013). Cabe ressaltar esse fato pois demons-
tra que políticas equivocadas nesses períodos são mais prejudiciais a economia no longo prazo. Ainda, os
resultados para um aumento do estresse em períodos normais nos dados brasileiros e representados pela linha
pontilhada da Figura 5, são semelhantes aos de Hubrich e Tetlow (2015). Percebe-se como efeito um leve
aumento na oferta monetária, com uma queda marginal dos juros federais, e efeitos relativamente pequenos
na atividade real, representada pelos gastos com consumo, comprovando que o estresse financeiro tem efeitos
pouco relevantes na economia em períodos normais.

Especificamente sobre os resultados de um choque de estresse financeiro na atividade real, os resultados
para o Brasil são os mesmos observados para os Estados Unidos por Hubrich e Tetlow (2015); Mittnik e
Semmler (2013); Davig e Hakkio (2010), para a França, com Aboura e Van Roye (2013), e até mesmo para
outros países, na análise de um choque global, feita por Dovern e van Roye (2014). Com isso, é possível
adiantar uma das contribuições deste trabalho, no sentido de demonstrar que os efeitos de um choque de
instabilidade não diferem entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, pelo menos no
que tange à atividade da economia, representados aqui pelo consumo das famílias. Assim, consolida-se junto
à literatura mais um indício dos efeitos das crises financeiras nos ciclos de negócios.

Quanto aos efeitos em períodos de estresse, nota-se que um aumento do índice IFB está relacionado
com um aumento da inflação e queda abrupta da atividade na economia, e, entende-se que como reação, a
autoridade monetária tende a aumentar os juros Selic e o M2. O efeito negativo na atividade real, mensurada
pelos gastos em consumo, demonstra-se mais duradouro que o efeito do mesmo choque em um período de
estabilidade, assim como um efeito de mais longa duração para todas as variáveis. Não obstante, os testes
não permitem estabelecer relação de causalidade entre as respostas da inflação, Selic e M2. O trabalho de
Ludvigson, Ma, e Ng (2015) demonstra que as incertezas no mercado financeiro, mensuradas aqui pelo IFB,
são fontes dessas flutuações. Ou seja, os autores entendem que os efeitos drásticos percebidos nos períodos
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de estresse são causados pelo estresse financeiro, e não o contrário.
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Obs.: Regime 1, de estresse (linha sólida) e Regime 2, de normalidade (linha pontilhada).

Figura 5: Efeito de um choque no IFB

Por outro lado, na Figura 6, representa-se o efeito dos choques nas demais variáveis no índice IFB. Um
aumento da inflação, conforme essa análise, tem efeitos negativos no estresse. Mesmo em períodos normais,
quando comparado com os outros resultados, um aumento na inflação não é transmitido para o mercado
financeiro como uma questão negativa, inclusive empurrando o índice para baixo. Isso pode ser interpretado
como um sentimento de credibilidade no sistema demetas de inflação, pois os desvios não são percebidos pelo
mercado como um problema. Já os efeitos de um aumento da taxa Selic são contrários nos dois momentos.
Em períodos normais, o mercado responde negativamente, com um aumento no IFB, o qual se dissipa após 10
meses. Ao contrário, em regimes de estresse, essa é uma política capaz de reduzir a instabilidade no sistema,
gerando uma diminuição do índice. Esse ponto é relevante, pois o governo pode ter a percepção de que um
aumento das taxas de juros iria aumentar a instabilidade financeira, tendo emvista que esse é o comportamento
padrão do sistema; todavia, ao adotar tal política em um momento de estresse teria um efeito diferente do
esperado, justamente pelas características peculiares do sistema em tais circunstâncias. No mesmo sentido,
Hubrich e Tetlow (2015) identificaram em seu experimento contrafactual que uma diminuição na taxa de
juros do governo americano em outubro de 2007, durante um regime de instabilidade, teria efeito positivo no
estresse, causando uma piora no cenário, assim como aos aqui apresentados.
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Figura 6: Resposta do IFB aos choques

Outra política que apresenta efeitos reversos em regimes de estresse e normalidade são os choques emM2.
O modelo demonstra que uma política monetária expansionista tende a ter um efeito negativo no mercado
financeiro. Tal consequência torna-se perceptível a partir dos cinco meses e aprofunda-se até 12 meses após
o choque. Mais uma vez, tendo em mente esse fato, o governo que negligencia a existência de dois regimes,
irá aprofundar a instabilidade caso tente dar tranquilidade ao mercado com tal tipo de política monetária.
Como pode ser visto, no regime de estresse, o efeito é contrário, e traz maior insegurança ao mercado. Além
disso, como já apontando, os efeitos têm uma magnitude mais expressiva, e evidenciam o cuidado necessário
com qualquer ação tomada em regimes de elevado estresse. Por último, temos os efeitos de um aumento no
consumo das famílias. Esse resultado é uma exceção na literatura, sendo encontrado apenas para a Espanha
no trabalho de Mittnik e Semmler (2013), enquanto para Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Reino
Unido o resultado foi oposto, diferindo em magnitude apenas (Aboura e Van Roye, 2013; Mittnik e Semmler,
2013; Hubrich e Tetlow, 2015). Com isso, apesar de inesperado, tal resultado pode direcionar novos estudos
nesse sentido, pois já foi observado em dois países (Brasil e Espanha).

Além de consolidarem a ligação entre o setor financeiro e o lado real da economia, esses resultados men-
suram o quão sensível é a política monetária em períodos de crise. Há a indicação de que em períodos de
estresse os agentes respondem diferente às intervenções no Estado na economia, como pode ser destacado na
resposta do IFB aos choques na taxa Selic e na oferta de M2. A instabilidade reverte o efeito dessa política,
demonstrando o desafio de utilizar políticas monetárias convencionais em regimes adversos da economia.
Assim, as ações adotadas durante as crises não podem ser as mesmas prospectadas em momentos de norma-
lidade no mercado financeiro.

Nesse sentido, Borio (2014) argumenta que políticas monetárias que tipicamente operam para incentivar
a tomada de empréstimos, aumentam o preço dos ativos e a propensão a assumir risco. Com isso, mesmo
que os resultados indiquem uma redução no indicador de risco financeiro, as políticas monetárias tendem
apenas a retardar os efeitos do choque financeiro na economia. Com isso, o autor argumenta que é necessário
construir um sistema estável que seja capaz de suportar os períodos de recessão e crises. Todavia, como
destaca Caballero (2010), há um limite dos governantes em desenvolverem políticas macroprudenciais que
eliminem os riscos e custos de uma crise financeira. Dessa forma, no momento em que uma nova crise
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financeira emergir no Brasil, é necessária uma clara compreensão dos efeitos dos instrumentos monetários
disponíveis, para diminuir os danos causados no lado real da economia.

5 C F

Este estudo construiu um Índice de Instabilidade Financeira no Brasil (IFB) que permite capturar as amea-
ças percebidas e expectativas domercado financeiro brasileiro. Em seguida, para compreender a relação entre
os estresses financeiros e as dinâmicas econômicas, foi utilizado um modelo de vetor autorregressivo com
mudanças de regimes markovianos desenvolvido por Sims et al. (2008), estimado pelo método Bayesiano.

O IFB demonstrou-se capaz de identificar períodos históricos de alta percepção de risco. Pouco explorado
no Brasil, a necessidade de mensurar as condições do sistema financeiro incentivou a criação de diversos
índices de instabilidade financeira no mundo. Com uma literatura ainda não consolidada no que tange às
variáveis que devem incorporar tal índice, o IFB segue o mesmo padrão de mensuração dos indicadores
desenvolvidos pelo FED de Chicago e St. Louis. Assim, a primeira contribuição deste trabalho segue nesse
sentido e possibilita que novos estudos avancem na capacidade desse tipo de indicador não apenas demonstrar
o estado atual do mercado financeiro, mas também compreender sua atuação sobre o lado real da economia.

Outra possibilidade de avanço no índice de instabilidade financeira no Brasil seria ajustar o modelo para
um formato de alta frequência, com resultados diários ou semanais, por exemplo. Além disso, os fatores do
modelo são fixos, permitindo uma alternativa de estimar o comportamento desses fatores no tempo, identi-
ficando a importância de cada variável que movimenta o IFB em determinado período. Ainda, destaca-se a
possibilidade de investigar se o IFB possui a característica de indicador antecedente para recessões no Brasil.

Após a formulação do índice e sua aplicação junto ao consumo das famílias, oferta de M2 e taxa Selic em
um MSVAR, foi possível avançar nos estudos que identificam a importância do mercado financeiro para a
economia. A relevância dessa relação torna-semais evidente apenas na literatura recente, com o entendimento
de que os ciclos financeiros interagem com os ciclos de negócios, e as crises financeiras tendem a apontar
para o final do período de crescimento, além de tornar as recessões dos ciclos de negócios mais profundas.
Ademais, comprovou-se o comportamento distinto da economia em períodos de estresse e de estabilidade
financeira.

Nos períodos de instabilidade, em comparação com períodos normais, os choques financeiros têm efeitos
maiores na atividade real da economia e na inflação. Ainda, apesar de ser uma economia em desenvolvimento,
os resultados para o caso brasileiro não diferem nos resultados existentes na literatura, que até então observava
apenas mercados desenvolvidos. Foi possível também constatar políticas monetárias com efeitos reversos
dependentes do regime da economia. Os choques na taxa Selic tiveram efeitos opostos no IFB, tal como o
aumento na oferta de M2. Demonstra-se assim que políticas adequadas para períodos normais podem piorar
o cenário em um estado adverso, servindo de alerta para os formuladores das políticas econômicas no Brasil.
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A G D

Código Valor Freq Fonte Início Fim
swapdi Spread 30d x 10a D(5) BM&F 02/01/2006 05/06/2015
ouro Ouro BM&F (log-

return)
D(5) BM&F 16/08/2002 30/04/2015

dl_ibov Ibovespa (log-return) D(5) BM&F 03/01/2000 13/04/2015
v_ibov vol. log-return ibov D(5) Economática,

ARMA/ GARCH
04/01/2000 13/04/2015

b_corp Beta do setor corpo-
rativo

D(5) Economática, Filtro
de Kalman

03/01/2000 15/04/2015

v_cambio volatilidade do câm-
bio

D(5) BCB, ARMA/
GARCH

03/01/2000 29/04/2015

Tabela A1: Dados do Grupo Risco

Código Valor Freq Fonte Início Fim
bfin Finan Total/Ativos M BCB 01/02/2000 01/01/2015
srisco Spread operações de

risco
M BCB 01/03/2000 01/01/2015

vol_banc volatilidade do setor ban-
cário

D(5) Economática,
ARMA/ GARCH

04/01/2000 13/04/2015

b_banc Beta do setor bancário D(5) Filtro de Kalman 04/01/2000 13/04/2015

Tabela A2: Dados do Grupo Bancário
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Código Valor Freq Fonte Início Fim
credit Crédito entre países (yoy) T BIS 30/06/2000 30/09/2014
yield Yield Spread (120 x 1 meses) D(5) FED 03/01/2000 02/09/2015
vix VIX S&P 500 Volatility Index D(5) CBOE 03/01/2000 11/09/2015
ted TED Spread D(5) FRED 04/01/2000 04/09/2015
nqem NASDAQ Emerging Markets

Index (NQEM)
D(5) NASDAQ 02/04/2001 11/09/2015

nqdm NASDAQ Developed Markets
Index (NQDM)

D(5) NASDAQ 02/04/2001 11/09/2015

Tabela A3: Dados do Grupo Externo

B P

As hipóteses a priori ou priors utilizadas na estimação Bayesiana segue a recomendação de Sims et al.
(2008) para dados mensais e foram as mesmas utilizadas por Davig e Hakkio (2010); Aboura e Van Roye
(2013) e Hubrich e Tetlow (2015). A partir da Equação 5, que expressa o modelo de Sims et al. (2008), as
priors aplicam-se a A(st) para todos st e i variáveis, j equações e l lags. Na tabela estão os hiperparâmetros
que controlam o rigor dessa prior.

Tipo de Prior Valor
Rigor geral da hipótese a priori de random walk 0,57
Rigor relativo da prior de random walk nos coeficientes defasados 0,13
Controle do rigor relativo do randow walk na constante 0,1
Rigor da deterioração da defasagem (lag decay) 1,2
Controle do peso da soma dos coeficientes em cada equação (hipótese de raíz unitária) 10
Controle do peso de uma única dummy incial (hipótese de cointegração) 10

Tabela B1: Priors Selecionadas
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