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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é analisar a interação entre as políticas fiscais e monetárias na economia 

brasileira – especificamente a relação entre a dívida pública e os riscos de default como potenciais 

determinantes para a existência de desequilíbrios macroeconômicos, que se reflitam no nível de preços. 

Na literatura econômica, a dominância fiscal ocorreria quando não houvesse a preocupação das 

autoridades fiscais em manter em patamares aceitáveis a relação dívida pública em proporção ao Produto 

Interno Bruto. Outra vertente trabalhada por Blanchard (2004) considera um tipo especifico de 

dominância fiscal que se manifesta a partir de uma depreciação da taxa de câmbio quando o Banco 

Central busca operacionalizar a taxa de juros para conter a taxa de inflação – isso ocorreria perante 

algumas condições especificas. A análise empírica foi realizada a partir do modelo Vetorial de Correção 

de Erros (VEC), utilizando dados mensais para o período de dezembro de 2001 a junho de 2015. O 

modelo demonstra que a política fiscal a partir da dívida pública desempenha um papel importante na 

determinação da taxa de inflação. No conceito trabalhado por Blanchard (2004) os resultados demonstram 

que a economia brasileira esta sob dominância fiscal.  
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ABSTRACT  

 

The objective of this study is to analyze the interaction between fiscal and monetary policies in the 

Brazilian economy - specifically the relationship between public debt and default risks as potential 

determinants of the existence of macroeconomic imbalances, which are reflected in the price level. In 

economic literature, the fiscal dominance occurred when there was the concern of the tax authorities in 

maintaining acceptable levels in the public debt in proportion to GDP. Another aspect worked by 

Blanchard (2004) considers a specific type of fiscal dominance manifested from an exchange rate 

depreciation when the central bank seeks to operationalize the interest rate to curb inflation - this would 

occur before some specific conditions. The empirical analysis was performed from the Vector Error 

Correction Model (VEC), using monthly data for the period from December 2001 to June 2015. The 

model shows that fiscal policy from the public debt plays an important role in determining the rate of 

inflation. The concept worked by Blanchard (2004) results show that the Brazilian economy is under 

fiscal dominance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde meados da década de 1990, a estabilidade do nível de preços representa uma das mais 

importantes metas de política econômica, havendo intensos debates sobre como esta estabilidade pode ser 

alcançada. De acordo com a perspectiva mainstream, uma solução eficiente para esta questão é fornecer 

ao Banco Central a total independência na formulação e gestão de suas políticas, visando cumprir o seu 

objetivo prioritário que é a estabilidade de preços. 

Visando esta estabilidade, em muitos países foi introduzido o regime de política monetária com 

metas de inflação. O principal instrumento que o Banco Central tem à sua disposição para alcançar este 

objetivo é a taxa de juros de curto prazo, que pode flutuar com o intuito de garantir uma taxa de inflação 

pré-estabelecida. Neste contexto, as altas taxas de juros são justificadas com o objetivo de garantir um 

índice de preços que esteja adequado aos valores de referência pré-estabelecidos para a inflação. No 

entanto, uma condição para que esta estratégia seja bem sucedida na geração de estabilidade do nível de 

preços, como já apontado por Kydland e Prescott (1977), Barro e Gordon (1983) e Romer (2011), é que o 

Banco Central tenha credibilidade junto aos agentes econômicos, de forma a gerenciar as expectativas do 

mercado em relação à inflação.  

Contudo, ainda existem muitos questionamentos sobre a capacidade do Banco Central 

“independente” e com credibilidade para ser capaz de garantir a estabilidade de preços. Pois, pode haver 

períodos em que coexistam taxa de juros elevada e aceleração do processo inflacionário. Dessa forma, 

estudos sugerem que a condução do regime de metas inflacionárias pode estar associada a medidas não só 

de cunho monetário, mas também ao equilíbrio fiscal nas contas públicas.   

Nessa ótica, há destaque para os trabalhos de Sargent e Wallace (1981), Blanchard (2004) e 

Favero e Giavazzi (2004). Dentre estes, esta trabalho se apoia com mais veemência sobre a hipótese 

defendida por Blanchard (2004) e Favero e Giavazzi (2004) em que é possível existir um tipo específico 

de dominância fiscal. Neste caso, um aumento no prêmio de risco soberano dado uma elevação no risco 

de default da dívida pública, poderia explicar o porquê da elevação da taxa de juros causa um efeito 

inverso ao esperado, afastando a inflação do centro da meta.  

Para Blanchard (2004) a elevação da taxa de juros pelo Banco Central tem como objetivo a 

diminuição da taxa de inflação, mas consequentemente há uma elevação dos encargos da dívida pública. 

Em uma economia com finanças públicas comprometidas, com alta dívida pública indexada a moedas 

estrangeiras e um ambiente externo de elevada aversão ao risco, um aumento dos juros poderia ser 

interpretada pelos aplicadores como um aumento na probabilidade de default. Dessa forma, ocorreria uma 

fuga de capitais - ao contrário da atração de capitais esperada pela teoria econômica convencional – e 

consequentemente, uma depreciação cambial que levaria a uma nova pressão inflacionária.   

As elevadas taxas de juros utilizadas pelo Banco Central como instrumento para guiar a inflação 

para as metas pré-estabelecidas contribuem para uma elevação do valor relativo ao pagamento do serviço 

da dívida, podendo ser superior ao do superávit primário. Consequentemente, neste caso há uma elevação 

do déficit nominal, fazendo com que haja um aprofundamento dos desequilíbrios fiscais. Principalmente, 

dado o elevado estoque da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto e dos elevados passivos de 

curto prazo. 

Desta forma, há limites para as ações das Autoridades Monetárias no controle da inflação. 

Portanto, torna-se necessário compreender melhor a relação entre a manipulação da política monetária e o 

comportamento da dívida pública, em um ambiente em que existe risco soberano que pode levar a 

desequilíbrios macroeconômicos (situação em que não há convergência para um equilíbrio estável ao 

longo prazo da taxa de juros, do risco de default e da razão entre a Dívida Líquida do Setor Público 

(DLSP) e o Produto Interno Bruto (PIB)). 

Este trabalho tem por objetivo a avaliação da interação entre as políticas fiscais e monetárias na 

economia brasileira – que utiliza o regime monetário de metas para a inflação e taxa de câmbio flexível. 

Avaliando também a relação entre a dívida pública e os riscos de default como potenciais determinantes 

para a existência de desequilíbrios macroeconômicos, que se reflitam no nível de preços, entre dezembro 



 
 

de 2001 a junho de 2015. Procurando identificar qual tipo de dominância predomina na economia 

brasileira, dominância fiscal ou monetária.  

Para cumprir o objetivo propostos, foi utilizado o modelo de Vetor de Correção de Erros (VEC), 

avaliando o caso em que a dívida pública e o risco de default, desempenham um papel, que por hipótese 

seja relevante para a condução da política monetária, por meio de funções de impulso-resposta. Avaliando 

as respostas da inflação, taxa de juros e câmbio as suas interações e presença de choques. 

Além desta introdução, o trabalho está organizado em outras cinco seções.  A segunda seção 

apresenta uma breve revisão teórica sobre as teorias que sugerem impactos da política fiscal sobre a 

monetária, com destaque para a abordagem de Blanchard (2004) e Favero e Giavazzi (2004), que avalia a 

relação entre a dívida pública e o risco de default. A terceira seção apresenta a base de dados e descreve 

brevemente os procedimentos econométricos que serão empregados. A quarta seção apresenta os 

resultados das estimações e sua discussão e a quinta seção apresenta as considerações finais. 

 

 

DOMINÂNCIA FISCAL E MONETÁRIA  

 

 

É crescente na literatura econômica o estudo sobre a coordenação das políticas monetária e fiscal, 

tendo em vista que nem sempre existe harmonia entre as políticas, o que pode levar a resultados 

indesejados em relação ao ótimo social. A evolução das diferentes correntes de pensamento levou 

convergência entre as teorias no que é chamado de “Novo Consenso Macroeconômico” (NCM). Este 

núcleo base da macroeconomia moderna pode ser representado por um conjunto de princípios acerca dos 

quais há grande concordância e que foi sintetizado por Taylor (1997 e 2000) em cinco pontos princípios: 

 No longo prazo o produto potencial (ou produto real de longo prazo) é determinado pela função de 

produção da economia, que pode ser entendido como o modelo neoclássico de crescimento, que 

considera a tecnologia como uma variável explicitamente endógena;  

 A curva de Phillips de longo prazo é vertical, portanto não há relação entre inflação e desemprego 

no longo prazo. Consequentemente, a política monetária afeta a inflação, mas é neutra em relação 

às variáveis reais ou de longo prazo;  

 A curva de Phillips de curto prazo é negativamente inclinada no curto prazo. Consequentemente, a 

política monetária deve ser conduzia de forma a manter a demanda agregada estável e com isso 

evitar flutuações temporárias de preços e salários; 

 As expectativas inflacionárias e as decisões políticas futuras são endógenas e significativas. Ou 

seja, as expectativas dos agentes são importantes na tomada de decisão e reagem às ações de 

política econômica exercida pelos policy maker, tanto fiscal como monetária; 

 As decisões de política monetária devem obedecer à regra explicita ou uma função de reação que 

seja conhecida pelos agentes e com isso possa guiar as expectativas. A política monetária deve 

estabelece uma regra de como a taxa de juros deve ser ajustada a alterações em eventos 

econômicos (expansão ou recessão econômica).  

 

Na proposição Taylor (1997 e 2000), estes cinco princípios orientam o núcleo da teoria econômica 

recente, contudo salienta que em um ambiente macroeconômico complexo, ainda existem importantes 

debates a serem realizados. As principais características defendidas pelo NCM é a existência de uma 

âncora nominal, que tem o objetivo de determinar o equilíbrio de uma economia (sendo amplamente 

utilizadas as metas de inflação) tendo como principal instrumento de política econômica a taxa de juros 

(política monetária).   

De acordo com as proposições do NCM, a política fiscal tem um papel secundário para a 

estabilidade de preços, no curto prazo, pois estaria atrelada a uma condição de equilíbrio das contas 

públicas e a equivalência ricardiana para os agentes econômicos. Tendo a credibilidade e a transparência 

das autoridades monetárias como elemento central para amenizar o problema de inconsistência temporal 

da política monetária e viés inflacionário, e com isso alcançar êxito da âncora nominal – meta de inflação. 

Neste caso, a política fiscal deveria atender os objetivos da política monetária. 



 
 

O conceito de dominância fiscal ganha notoriedade a partir do artigo seminal a respeito da 

coordenação entre política fiscal e monetária desenvolvidos por Sargent e Wallace (1981), no qual os 

autores procuram analisar a possibilidade de haver um “efeito perverso” da política fiscal sobre a 

monetária. Os autores mostraram que a política monetária restritiva não é viável a menos que seja apoiada 

por ajuste fiscal apropriado – que seja respeitada a restrição orçamentária intertemporal do setor público.  

Para os autores, o regime de dominância monetária é aquele em que as autoridades monetárias 

determinam a quantidade de receita que será ofertada pela autoridade fiscal a partir de senhoriagem para o 

período presente e todos os subsequentes. Neste caso, a autoridade fiscal é passiva e tem os seus gastos 

restringidos pela função de demanda por títulos, sendo necessário gerar superávits primários compatíveis 

com a estabilização da relação DLSP/PIB, de modo que a autoridade monetária ativa não é forçada a 

monetizar a dívida pública, possibilitando manter o controle do nível de preços.  

Em suma, “é necessário que o orçamento e seus possíveis déficits possam ser financiados por uma 

combinação de senhoriagem escolhida pela autoridade monetária e por títulos públicos ofertados ao 

público” (SARGENT E WALLACE, 1981, p. 2). Desta forma, as autoridades monetárias têm o controle 

permanente sobre a inflação, dado o seu controle sobre oferta da base monetária que não sofre impactos 

da política fiscal. Havendo uma situação de dominância monetária, o resultado final é idêntico ao 

originalmente proposto por Friedman (1948).  

Em um caso oposto, o regime de dominância fiscal é aquele em que a política fiscal é realizada 

dando menos importância à estabilização da relação DLSP/PIB – em uma trajetória projetada para a 

dívida pública acima do que parece ser sustentável no longo prazo. Neste caso, Sargent e Wallace (1981, 

p.2) observou que: “[...] a autoridade fiscal pode definir sua atuação independentemente do seu 

orçamento, anunciando todos os possíveis déficits e superávits e assim, o montante das receitas deve ser 

levantado através de senhoriagem e títulos públicos”.  

Dada a demanda por títulos governamentais, a autoridade monetária acaba por ter que financiar 

qualquer disparidade entre as receitas necessárias para cobrir o déficit da autoridade fiscal e os recursos 

provenientes da venda de títulos no mercado. Caso os títulos não sejam suficientes para cobrir o déficit 

fiscal, a autoridade monetária terá que expandir a base monetária. Este tipo de política acaba gerando a 

necessidade de aumentar a oferta monetária para financiar gastos, ou mesmo para monetizar a dívida e 

consequentemente tolerar certo grau de inflação. 

Para Sargent e Wallace (1981) “[...] monetary and fiscal policies simply have to be coordinated. 

The question is, which authority moves first, the monetary authority or the fiscal authority? In other 

words, who imposes discipline on whom?”. Logo, “aritmética desagradável”, descrita pelos autores, é 

decorrente da hipótese de que a coordenação da política econômica é realizada pelas autoridades fiscais 

que comportam-se como um líder (Stackelberg leader), enquanto as autoridades monetárias comportam-

se como seguidor (Stackelberg follower), acomodando a política fiscal. Nestas condições, os gastos das 

autoridades fiscais são independentes1 da política monetária corrente ou futura, o que impossibilita a 

autoridade monetária de controlar, de forma permanente, tanto a taxa de crescimento monetária como a 

inflação. 

Uma segunda vertente que trata do processo inflacionário e da coordenação entre a política 

monetária e fiscal, enfatizando o papel do risco de default como mecanismo promotor da perda de 

controle sobre o nível de preços, quando a autoridade monetária adota um regime monetário de metas de 

inflação. Esta abordagem tem como principais autores Blanchard (2004) e Favero e Giavazzi (2004).  

Na proposição padrão da macroeconomia aberta, o Banco Central a partir de seus instrumentos 

pode aumentar a taxa de juros real e com isso diminuir a inflação pelos canais de demanda agregada e 

câmbio: a) queda da demanda, pois os juros altos desestimulam o consumo, pois torna o consumo 

presente mais caro e com isso os agentes passam a considerar mais seriamente a hipótese de consumo 

menos no período atual e utilizar os recursos poupados (mais juros) para consumir mais no futuro; b) com 

o menor consumo e com o maior custo de contratação de empréstimos, os empresários decidem reduzir os 

                                                           
1 Este independência é decorrente da dominância de uma política sobre a outra. Na teoria dos jogos, é possível avaliar dentro 

da perspectiva de que “se move primeiro”, o segundo jogador tem que acomodar da melhor forma possível às ações do 

primeiro. No caso, as autoridades monetárias não conseguem impor uma maior disciplina fiscal devido às autoridades fiscais se 

moverem antes.  



 
 

investimentos; e c) caso a taxa de juros interna esteja elevado, em relação à taxa externa, o que tornaria os 

títulos internos2 mais atrativos, consequentemente haveria uma maior atração de capital o que 

desencadearia uma apreciação cambial, limitando a capacidade de reajuste de preços dos produtos 

exportáveis, dado o aumento da concorrência com os produtos importados.  

Na abordagem da dominância fiscal proposta por Blanchard (2004), os países que adotam o 

regime de metas de inflação, a política monetária poderia ser insuficiente para conter o nível de preços 

dentro da meta pré-estabelecida, podendo ainda ter um efeito adverso ao esperado, promovendo uma 

aceleração do processo inflacionário. Isso ocorreria perante algumas condições específicas das variáveis 

fiscais, como: alta razão dívida líquida do setor público em relação ao PIB e elevada proporção da dívida 

pública em moeda estrangeira. Este ambiente de constrangimento fiscal tende a piorar quando há um alto 

grau de aversão ao risco pelos investidores estrangeiros – típico nos momentos de crise. Os efeitos da 

política monetária sob estas hipóteses podem ser observadas no Diagrama 01: 

 

 
 

Diagrama 01 – Efeito adverso ao esperado da política monetária 
Fonte: Elaboração própria a partir da proposição de Blanchard (2004) 

 

Neste contexto, para Blanchard (2004) um aumento da taxa de juros com objetivo de trazer a 

inflação para a meta estabelecida, poderia ser avaliado pelos agentes econômicos, como uma elevação da 

probabilidade de ocorrer o default. Isso ocorre, por que a combinação de política fiscal ruim (quando há 

constrangimento fiscal) com depreciação cambial pode levar à percepção que a dívida se tornará 

insustentável no futuro. 

Para o autor o maior risco de default, poderá ocorrer uma fuga de capitais e consequentemente 

uma depreciação do câmbio real – resultado oposto ao esperado tendo em vista que pela arbitragem da 

taxa de juros, deveria haver uma entrada de capital e consequente apreciação do câmbio. O resultado final 

deste processo, é que a depreciação cambial acaba por pressionar uma alta do nível de preços, sendo 

assim um efeito adverso ao esperado.  

No modelo de Blanchard (2004) a situação de dominância fiscal ocorre devido à situação fiscal do 

país, que é avaliada como sendo desfavorável pelos investidores internacionais e isso acaba neutralizando 

os efeitos convencionais da política monetária. O autor ressalta que neste caso, existe um tipo específico 

                                                           
2 Incluindo a dívida pública nacional. 
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de dominância fiscal, onde a resposta da economia para a uma política monetária ocorre em um ambiente 

que utiliza regime de metas de inflação.  

Para manter a inflação dentro da meta um dos instrumentos é a elevação das taxas reais de juros, 

contudo, esta medida pode gerar uma trajetória explosiva da dívida pública, que pode abalar a confiança 

dos investidores. Com isso, a principal conclusão de Blanchard (2004) é a de que: “In this case, fiscal 

policy, not monetary policy, is the right instrument to decrease inflation”.  

Em complemento, Favero e Giavazzi (2004) observaram que esta situação indesejada ocorre, 

sobretudo em economias onde a manutenção dos seus títulos de dívida em portfólios é considerada, pelos 

investidores, uma estratégia de risco. Uma das principais variáveis utilizada pelo autor é o Emerging 

Markets Bond Index Plus (EMBI) que é o risco país sendo um conceito que busca expressar o risco de 

crédito a que os investidores estrangeiros estão submetidos quando investem no País, ou seja, é o prêmio 

risco da dívida soberana. Observando que todas as variáveis financeiras na economia brasileira flutuam 

em paralelo com as variações do EMBI, principalmente a taxa de câmbio, sendo que o canal de 

transmissão deste efeito é a flutuação no fluxo de capital, onde as variações na percepção de risco 

soberano podem ser acompanhadas por variações nas entradas líquidas de capitais, com impacto na taxa 

de câmbio.  

Quanto menor for o risco país dado a melhor percepção dos investidores em relação às 

perspectivas macroeconômicas, mais os agentes econômicos domésticos podem ter acessem ao mercado 

internacional em condições mais favoráveis, devido a maior base de investidores dispostos a demandar os 

títulos emitidos. A maior oferta de capitais para o país possibilita que a taxa de câmbio se aprecie 

tornando a moeda domestica mais forte. Por outro lado, o aumento no risco país, dificulta a obtenção de 

financiamento externo e promove a depreciação da taxa de câmbio. 

Para os autores, a taxas de juros internas (curto e longo prazo) também são afetadas pelas 

flutuações no risco de default dado pelo EMBI. Quando o EMBI é elevado, há uma fuga de capitais e 

consequentemente, uma depreciação cambial que leva a pressões sobre as expectativas de inflação, que é 

avaliada pelo Banco Central ao decidir sobre o nível da taxa de juros. Além disso, um aumento no EMBI 

também pode afetar diretamente as expectativas de inflação, se for acompanhada por preocupações sobre 

a possibilidade de uma futura monetização de parte da dívida pública. 

A depreciação da taxa de câmbio pode promover a elevação da dívida pública em relação ao PIB, 

uma vez que grande parte das obrigações governamentais financiara é indexada a variações na taxa de 

câmbio. Desta forma, há uma elevação do estoque de dívida em moeda local dado o maior fluxo de 

pagamentos de juros, o que pode deteriora o equilíbrio fiscal. 

Corroborando com proposição de Blanchard (2004), Favero e Giavazzi (2004) observaram que a 

presença de risco de default acaba por reforça a possibilidade do surgimento de um círculo vicioso, onde 

as restrições impostas pelas variáveis fiscais acabam limitando cada vez mais as ações das autoridades 

monetárias. Os autores argumentaram que um Banco Central comprometido com as metas de inflação, 

necessita avaliar os efeitos da política monetária sobre o montante da dívida pública e sobre as 

expectativas de risco de default dos agentes. Com isso é possível controlar3 as variações no nível de 

preços sem cair em um círculo vicioso. 

Nesta perspectiva, o custo do serviço da dívida pública oscila de acordo com variações no 

EMBI. Nesta perspectiva é importante apontar a natureza dos mecanismos de transmissão do risco de 

default, principalmente para as economias emergentes e perante choques na taxa de câmbio, sendo 

essencial para a condução das políticas monetárias e fiscais. 

Consequentemente, a utilização da regra de Taylor para orientação do comportamento das 

autoridades monetárias é limitada mediante o mecanismo de transmissão do risco default, o que afeta a 

estabilidade econômica de longo prazo. 

No modelo de Favero e Giavazzi (2004, p.05) o risco de default desempenha um papel importante 

para a condução das políticas monetárias e fiscais. Desta forma, inicialmente os autores buscam avaliar 

quais os fatores que podem explicar risco para a economia brasileira. Para isso, foi estimando um modelo 

                                                           
3 É necessário acrescentar que a política fiscal deve estar em consonância com a monetária para se obter um maior controle 

sobre a inflação. 



 
 

que relaciona a variação do EMBI, com as variáveis fiscais, o modelo proposto em sua forma reduzida 

pode ser expresso como se segue: 

 

𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡−1 + 𝛾2,𝑡
′ 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡

𝑈.𝑆. + 𝛾3∆𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡
𝑈.𝑆. + 𝜖1,𝑡                 (01) 

 
Onde EMBIt captura de avaliação de risco soberano de uma economia emergente no período t, o 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡
𝑈.𝑆. corresponde à diferença (spread) nas taxas de juros sobre os títulos corporativos americano e 

o T-bill do título do tesouro americano (uma medida para o apetite ao risco internacional) e ∆𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡
𝑈.𝑆. 

é a alteração no diferencial incorporado que transmite as suas variações para o EMBI, independentemente 

e não linear. A resposta variável no tempo em relação ao spread dos Estados Unidos é capturada por 𝛾2,𝑡
′ , 

que é não linear e depende do estado da política fiscal. Podendo ser representado da seguinte forma: 

 

𝛾2,𝑡
′ = 𝛾2(1 + 𝑒−(𝑥𝑡

∗−𝑥𝑡))
−1

                                                         (02) 

 

 Neste modelo, o saldo primário em porcentagem do PIB é representado por 𝑥𝑡 e o saldo 

primário necessário para mantém constante relação entre a dívida pública e o PIB, é dado por 𝑥𝑡
∗. Quanto 

maior for à diferença entre 𝑥𝑡 e 𝑥𝑡
∗, mais amplificada será a variação do risco país a um choque externo. 

Com isso, a resposta do EMBI depende das magnitudes destas variáveis, podendo ser representada na 

Figura 01. 

 

 
Figura 01 – Resposta do EMBI mudanças na Política Fiscal 
Fonte: Figura baseada no trabalho de Julio, Lozano e Melo (2012, p.10). 

 

Quando existe uma igualdade entre o saldo primário em porcentagem do PIB e o saldo primário 

necessário para mantém constante relação entre a dívida pública e o PIB, (𝑥𝑡 = 𝑥𝑡
∗) o 𝛾2,𝑡

′  é igual a 𝛾2 2⁄ , 

havendo uma indefinição do efeito da política fiscal sobre o EMBI. Por outro lado, quando 𝑥𝑡 < 𝑥𝑡
∗ há um 

aumento de o 𝛾2,𝑡
′ , refletindo uma situação de deterioração fiscal na qual a uma elevação EMBI. Quando 

𝑥𝑡 > 𝑥𝑡
∗ há uma diminuição de 𝛾2,𝑡

′ , neste caso a situação fiscal favorável e o saldo primário é mais 

elevada que o saldo necessário para estabilizar a dívida em porcentagem do PIB. 

Dessa forma, Favero e Giavazzi (2004) enfatiza que o risco de default é dado pela diferença entre 

o montante da dívida nos diferentes países. Sendo que o saldo primário requerido para manter constante 

relação entre a dívida pública e o PIB, depende do custo para carregamento à dívida nas diversas moedas 

em que foi emitida, bem como de possíveis desvalorizações das moedas, o que implicaria em ajuste no 

valor da dívida em moeda local. 

  A partir deste modelo os autores argumentaram que risco soberano, responde de uma maneira 

não linear ao risco e também resposta a postura fiscal do país. Desta forma, concluem que é necessário 

haver uma austeridade fiscal cujo superávit primário seja um montante que proporcione uma trajetória 



 
 

estacionaria para a dívida pública. Caso contrario, para que possa ter acesso a novos emissões de títulos, é 

necessário uma elevação da taxa de juros. Sendo assim a um papel importante para o risco de crédito. 

 

BASE DE DADOS E MODELO PROPOSTO 

 

 

Para testar a hipótese de dominância fiscal na economia brasileira, será utilizado o modelo VAR 

que considera todas as variáveis de maneira simétrica, ou seja, todas podem ser simultaneamente 

endógenas, tendo defasagens próprias. Serão avaliados os dados mensais no período de dezembro de 2001 

a junho de 2015. As variáveis utilizadas estão expostas no Quadro 01:  

 

Sigla Variável Fonte 

IPCAI  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo BCB 

DLSPP Dívida Líquida do Setor Público em percentual do PIB –  

Governo Federal e Banco Central. 

BCB 

TCR Índice da taxa de câmbio real – Dólar americano BCB 

SELIC Taxa de juros (% a.a.) – corresponde a variação mensal do  sistema 

eletrônico de liquidação e custódia, que é a média de remuneração dos 

títulos públicos federais negociados com os bancos e demais 

investidores institucionais. 

BCB 

EMBI Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) - é um índice baseado 

nos bônus (títulos de dívida) emitidos pelos países emergentes. A 

diferença entre a taxa de retorno dos títulos de países emergentes e a 

oferecida por títulos emitidos pelo Tesouro americano é o spread 

soberano. 

JPMorgan 

 

Quadro 01 – Principais variáveis utilizadas  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Também foi incluída uma variável dummy para representar os impactos da crise de 2008 sobre a 

economia brasileira, esta variável foi criada visando minimizar possíveis distorções nos resultados dos 

modelos estimados. Esta variável assume o valor um nos meses em que o impacto da crise foram mais 

sentidos no Brasil – agosto de 2008 a setembro de 2009 – e o valor de zero para outros períodos. Os 

seguintes procedimentos foram adotados: 

1. Como o objetivo relevante da pesquisa é aferir os impactos, mediante choques nas variáveis do 

modelo, optou-se por realizar ajustes sazonais, visando minimizar mudanças no padrão sazonal 

das séries temporais; 

2. Teste de raiz unitário com base em Dickey-Fuller aumentado e Phillips-Perron. E caso de 

divergências ou valores muito próximos ao de aceitação ou rejeição, serão utilizados os Teste 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) e DF-GLS de Elliott; 

3. Teste de cointegração da série – ranking de Johansen – visando avaliar se existe uma relação de 

longo prazo entre as variáveis analisadas, foi estimando um VAR irrestrito para as séries não 

diferenciadas. A partir dos resultados é possível aplicar a teste de cointegração e avaliar qual 

modelo é mais adequado: o Vetor Autorregressivo (VAR) ou Vetor de Correlação de Erro (VEC);  

4. Avaliar que o número de defasagens adequado a partir dos testes de Akaike Information Criterion 

(AIC) e o Schwarz Criterion (SC). Confirmar a escolha das defasagens, com a utilização do teste 

Wald de exclusão de defasagens; 

5. Realiar o Testes de Causalidade Granger no intuito de dar um sentido à precedência de uma 

variável em relação à outra; 

6. Realizar a estimação do modelo VAR ou VEC. Bem como da decomposição de variância e da 

função impulso-resposta; 

7. Avaliado a possibilidade de inclusão de variáveis dummies para os períodos considerados atípicos. 



 
 

8. Teste de Estabilidade do modelo e realização do diagnostico dos resíduos, em relação a 

normalidade e autocorrelação;  

 

De acordo com o modelo empírico proposto, a taxa de inflação para a economia brasileira depende da 

taxa de câmbio real (TCR), taxa de juros (SELIC), risco país (EMBI) e do grau de endividamento do setor 

público (DLSPP). Além destas variáveis, que entraram diretamente no modelo, serão avaliadas outras 

correlacionadas ou que forneceram suporte para análise, como: Metas para a inflação; Rating soberano, 

Dívida Fiscal Liquida e Saldo primário em proporção do PIB. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

 

 Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a eficácia de um dos principais instrumentos da 

política macroeconômica – a taxa de juros – para o controle da inflação. Um dos pressupostos para a 

utilização do regime de metas para a inflação é a inexistência de dominância fiscal, o que leva a 

necessidade de monitorar a interação entre a política fiscal e monetária na economia brasileira. Esta 

abordagem torna-se importante devido às condições que estão presentes na economia brasileira, como a 

elevação da dívida pública e do risco de default.  

Os testes de raiz unitária4 indica que as séries não são estacionárias em nível, sendo em primeira 

diferença com elevada nível de significância. O teste de Causalidade de Granger detecta a relação de 

causalidade de curto prazo entre as variáveis e fornece também, outra importante informação, que ser 

refere à ordenação das variáveis no modelo econométrico. A ordenação das variáveis foi realizada tendo 

como base o teste de exogeneidade em bloco de Granger, sendo organizado da mais endógena para mais 

exógena. A ordenação será exposta da seguinte forma: IPCAI; DLSPP; TCR; SELIC e EMBI.  

Identificado à integração de primeira ordem, foi testada a cointegração das séries temporais, 

utilizando o teste de ranking de Johansen ou de cointegração, este teste avalia a existência de relação de 

longo prazo entre as variáveis. Os resultados obtidos indicam para a rejeição da hipótese nula de que o 

posto da matriz de cointegração é nulo para no máximo dois vetores de cointegração. Assim, existe uma 

relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis analisadas – tendência estocástica comum de longo 

prazo. Esse resultado indica que a regressão deve ser expressa com o modelo VEC, esse modelo tem o 

propósito de identificar uma relação de longo prazo entre as séries, que na ocorrencia de choques, possa 

ser auto-corrijidas, assim como,  procurar  alguma  relação  de  repasse  entre  as  políticas  monetária  e 

fiscal no curto prazo.  

Na Tabela 01, é apresentado o vetor de cointegração, normalizado para a variável IPCAI, em que 

são identificadas todas as relações de cointegração.   

 

Tabela 01 – Vetor de cointegração normalizado para a variável IPCAI 
 

 

IPCAI Const. DLSPP TCR SELIC EMBI 

1.000000 2254.594 -4436.801 

2810.510 

(-1.578) 

-27.933* 

7.614 

(-3.668) 

-16085.700* 

3228.590 

(-4.982) 

4.339* 

0.541 

(8.009) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

* Valores significativos a 5% (1,64) 
 
 

Tomando por base o vetor de cointegração estimado, pode-se escrever a relação de equilíbrio de 

longo prazo do IPCAI em relação a seus determinantes e interpretar cada um dos parâmetros. Na equação 

reparametrizada, os coeficientes estimados são considerados multiplicados por (-1), sendo definida como: 

                                                           
4 Os testes de raiz unitários, exogeneidade em bloco de Granger e ranking de Johansen estão em anexo. 



 
 
 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝐼𝑡 = −2254.594 + 4436.801 ∗ 𝐷𝐿𝑆𝑃𝑃𝑡 + 27.933 ∗ 𝑇𝐶𝑅𝑡 + 16085.700 ∗ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶𝑡 − 4.339 ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼𝑡                        (03) 
 

 

O modelo estimado prevê a existência de uma relação de longo prazo entre as variáveis. Os 

resultados estimados apresentam os sinais dos parâmetros da DLSPP e TCR de acordo as análises de 

Blanchard (2004), Favero e Giavazzi (2004), Marques Junior (2009). A política fiscal exerce influência 

na determinação da taxa de inflação, havendo uma relação positiva entre as variáveis, consequentemente 

o Banco Central não possui total independência na determinação da taxa de inflação. Desta forma, pode 

haver períodos em que a economia brasileira conviva tanto com inflação quanto taxas de juros nominais 

elevadas, tendo a dívida líquida do setor público, como propulsora desta aparente contradição.    

Da mesma forma, a taxa de câmbio real é positiva, considerando os preços relativos constantes, 

indica o efeito pass-through do câmbio para o índice de preços, ou seja, uma depreciação na taxa de 

câmbio é acompanhada por uma elevação da taxa de inflação doméstica. Por outro lado, um resultado que 

se apresentou de maneira inconsistente em relação aos casos empíricos, é a relação entre o risco de 

default, havendo uma relação inversa entre as variáveis, embora o coeficiente de longo prazo seja 

pequeno. Esta divergência pode ser explicada pela abrangência da variável, que é um índice ponderado 

dos retornos da dívida externa dos mercados emergentes e não apenas da economia brasileira. Assim, se 

os demais países emergentes apresentem um maior risco de default no longo prazo, é de se esperar que 

atenção do mercado internacional se volte para países com menor risco entre os emergentes, dentre eles a 

economia brasileira que possui recursos naturais em maior abundância.   

O coeficiente obtido para a taxa SELIC apresentou sinal positivo, sendo que os choques positivos 

na taxa SELIC impactam positivamente a taxa de crescimento do índice de preços. Este resultado pode 

ser explicado a partir do efeito price puzzle, citado anteriormente que atua no curto prazo. Também, 

segundo Mishkin (1992) no longo prazo, existe o efeito Fisher em que a inflação e a taxa de juros exibem 

tendência, haverá uma forte correlação entre as séries. Desta forma, considerando que a taxa nominal de 

juros é a soma da taxa de juros reais e da taxa de inflação, o efeito Fisher prevê que o aumento de 1% da 

inflação poderá levar a um aumento de 1% na taxa nominal de juros, de forma que não haveria grandes 

variações na taxa de juros reais.  Consequentemente, uma maior inflação deverá ser compensada por uma  

maior  taxa nominal de juros, mantendo a taxa de juros reais em equilíbrio. 

Mesmo havendo relação de equilíbrio de longo prazo entre variáveis não estacionárias, dada pelo 

vetor de cointegração, é possível que ocorra algum desequilíbrio no curto prazo. Sendo que a dinâmica de 

curto prazo é influenciada pela magnitude dos desvios em relação ao equilíbrio de longo prazo, dado pelo 

coeficiente do termo de correção do erro de 0.0016 (estatística t de 1.876).  

Na Tabela 02 demonstra qual proporção do desequilíbrio de curto prazo do IPCAI que é corrigida 

no período seguinte, para o primeiro e o segundo vetor de cointegração. Ou seja, a velocidade de 

ajustamento para as quais são corrigidos os desvios a partir dos vetores de cointegração. Os resultados 

estão organizados em coeficiente estimado, o erro padrão e a estatística t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Tabela 02 – Modelo de correção de erros dinâmica de curto e longo prazo 

 
 

Correção De Erros IPCAI DLSPP TCR SELIC EMBI 

COINTEGRAÇÃO 

 

 

 0.00166 

0.00089 

(1.8761) 

 6.6E-06 

1.5E-06 

(4.4035) 

 0.00168 

 0.00067 

(2.5211) 

 1.3E-06 

5.0E-07 

(2.8003) 

-0.00775 

 0.00937 

(-0.8276) 

IPCAI(L1) 

 

 

 0.47222 

 0.08228 

(5.7390) 

-0.00034 

 0.00014 

(-2.4871) 

 0.02311 

 0.06205 

(0.3725) 

-1.5E-05 

 4.6E-05 

(-0.3300) 

 0.90084 

 0.86923 

(1.0363) 

IPCAI(L2) 

 

 

 0.06071 

 0.07800 

(0.7784) 

 3.9E-05 

 0.00013 

(0.2999) 

-0.06502 

 0.05882 

(-1.1055) 

 6.5E-07 

 4.4E-05 

(0.0148) 

-1.18810 

 0.82400 

(-1.4418) 

DLSPP(L1) 

 

 

 122.707 

 51.1355 

(2.3996) 

-0.44078 

 0.08719 

(-5.0552) 

 14.0110 

 38.5583 

(0.3633) 

 0.03782 

 0.02865 

(1.3201) 

 311.240 

 540.189 

(0.5761) 

DLSPP(L2) 

 

 

 156.289 

 53.2558 

(2.9346) 

 0.022312 

 0.09081 

(0.24571) 

-198.977 

 40.1571 

(-4.9549) 

-0.06501 

 0.02984 

(-2.1787) 

-1012.29 

 562.588 

(-1.7993) 

TCR(L1) 

 

 

 0.51068 

 0.13373 

(3.8188) 

-0.00103 

 0.00023 

(-4.5364) 

 0.08705 

 0.10083 

(0.8633) 

 2.3E-05 

 7.5E-05 

(0.3192) 

-3.644319 

 1.41266 

(-2.57975) 

TCR(L2) 

 

 

 0.27270 

 0.14664 

(1.8597) 

 0.00016 

 0.00025 

(0.6761) 

-0.31720 

 0.11057 

(-2.8687) 

 6.1E-05 

 8.2E-05 

(0.7515) 

-0.38180 

 1.54905 

(-0.2464) 

SELIC(L1) 

 

 

 343.852 

 142.464 

(2.4136) 

-0.29867 

 0.24292 

(-1.2295) 

-151.754 

 107.424 

(-1.4126) 

 0.75800 

 0.07982 

(9.4963) 

 1190.60 

 1504.97 

0.7911) 

SELIC(L2) 

 

 

-30.4757 

 144.984 

(-0.2102) 

-0.06552 

 0.24721 

(-0.2650) 

 30.9515 

 109.324 

(0.2831) 

-0.00509 

 0.08123 

(-0.0627) 

-1852.02 

 1531.59 

(-1.2092) 

EMBI(L1) 

 

 

-0.01683 

 0.01043 

(-1.6151) 

 6.8E-05 

 1.8E-05 

(3.8437) 

 0.00805 

 0.00786 

(1.0251) 

 7.5E-07 

 5.8E-06 

(0.1297) 

 0.63973 

 0.11013 

(5.8088) 

EMBI(L2) 

 

 

-0.03178 

 0.01115 

(-2.8505) 

-1.7E-05 

 1.9E-05 

(-0.9399) 

 0.03457 

 0.00841 

(4.1124) 

-1.9E-06 

 6.2E-06 

(-0.3101) 

 0.23236 

 0.11777 

(1.97298) 

CONSTANTE 

 

 

 12.1507 

 3.75619 

(3.2348) 

 0.02503 

 0.00640 

(3.9095) 

 5.25255 

 2.83233 

(1.8545) 

 0.00471 

 0.00210 

(2.2383) 

-34.7694 

 39.6800 

(-0.87625) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

* Valores significativos a 5% (1,64) 

 

 



 
 

Os valores dos coeficientes de curto prazo estimados mostram as velocidades de ajustamento das 

respectivas variáveis em direção ao equilíbrio de longo prazo. Os resultados mostram que as políticas 

monetária e fiscal estão interligadas, como apontam os coeficientes de ajuste em relação ao equilíbrio de 

longo prazo (vetor de cointegração), em que os choques ocorridos são incorporados à dinâmica de longo 

prazo como fator de aumento na DLSPP, TCR e SELIC. Há um efeito de redução no EMBI, que 

apresentou valores pouco significativos. Estes efeitos são tidos como de longo prazo, sendo que o IPCAI 

se ajusta muito lentamente a precipitações na DLSPP e SELIC. 

Quanto aos choques de curto prazo, a DLSPP apresentou-se significante estatística ao nível de 5%, 

isto significa que uma variação de 1% nesta defasagem, resultará em modificação de 122.7 no índice de 

inflação dado pelo IPCAI. A taxa de câmbio real também apresentou valores significativos, sendo que 

uma alteração em um ponto no índice leva a uma alteração de 0.51 no índice de preços. O coeficiente de 

ajustamento para a taxa SELIC é de 343.8 indicando o ajustamento do índice de preços uma alteração de 

um ponto percentual da taxa de juros nominal. O premio de risco, EMBI tem uma influência mínima no 

índice de preços, a cada 100 pontos de variação no EMBI, o índice de preços retrai 1,6.  

Outra ferramenta disponibilizada pelo modelo é a decomposição da variância para o modelo VEC, 

que identifica de forma percentual a importância relativa de cada variável dentro do modelo a partir da 

explicação da variância dos resíduos das demais variáveis endógenas ao longo do horizonte de previsão – 

curto prazo. Conforme pode ser visto na Tabela 03.  

 

Tabela 03 – Decomposição da variância do modelo VEC 
 

       
       

 Período  S.E. IPCAI DLSPP TCR SELIC EMBI 

       
        1  4.861612  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  8.749732  95.86318  0.738329  2.358353  0.903513  0.136625 

 3  12.37079  91.32052  2.539188  4.102187  1.542193  0.495908 

 4  15.36289  89.75580  2.575319  5.554605  1.789322  0.324959 

 5  18.27152  87.32257  3.011172  7.055306  1.953575  0.657378 

 6  21.20755  83.18081  3.846275  8.875940  *1.990578  2.106399 

 7  24.29883  77.62194  4.971041  10.78219  1.895529  4.729298 

 8  27.60892  71.16333  6.209424  12.64968  1.699537  8.278032 

 9  31.15145  64.49136  7.471899  14.33062  1.456367  12.24976 

 10  34.88604  58.15175  8.649783  15.75643  1.212241  16.22979 

 11  38.74673  52.47899  9.702851  16.91269  0.997083  19.90838 

 12  42.65560  47.60001  *10.61447  *17.82694  0.823711 * 23.13486 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos.  

 

Analisando a decomposição da variância para a equação do índice de preços indica que a 

proporção dos seus movimentos pode ser explicada em 10,62% pelas variações na DLSPP, 17,82% pelas 

variações na TCR e 23,13% pelas variações na EMBI no décimo segundo mês. A taxa de juros tem seu 

ápice no sexto mês, explicando 1,99% do IPCAI. No curto prazo, a análise do sistema permite obter 

informações sobre a importância relativa de choques em cada uma das variáveis do modelo, ao realizar 

uma comparação entre os efeitos da DLSPP e da SELIC sobre o IPCAI, é possível constatar que a dívida 

pública proporcionalmente apresenta maior relevância para a explicação de movimentos na taxa de 

inflação.  

Com base nos resultados da função de impulso- resposta pode-se avaliar os impactos de choques 

em qualquer uma das variáveis do sistema, permitindo conhecer a direção e o tempo de reação das 

variáveis endógenas aos impulsos de um desvio padrão no sistema. A Figura 02 apresenta o resultado da 

função de resposta a impulso, aplicada ao modelo VEC de curto prazo. 

 



 
 

 
 

Figura 02 – Funções Impulso-Resposta no IPCAI – Choque Único 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos.  

 

A função impulso-resposta demonstra que dado um choque (positivo) não antecipado no valor de 

um desvio-padrão uma inovação sobre o índice de preços, que reage positivamente a choques na taxa de 

câmbio real, na dívida líquida em proporção ao PIB e no risco de default. O índice de preços revela 

persistência quando ocorre uma inovação nela própria. 

A política monetária representada pela taxa SELIC apresenta um efeito defasado sobre a taxa de 

juros nominal dado o canal de transmissão da política monetária via oferta agregada, impactando 

negativamente o índice de preços apenas no décimo segundo período. Havendo uma defasagem de tempo 

até o canal de demanda agregada começar a impactar o índice de preços. Na Figura 03, é avaliado o 

comportamento da SELIC frente a choques.  
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Figura 03 – Funções Impulso-Resposta no SELIC – Choque Único 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos.  

 

Um ponto importante para a análise é o comportamento da política monetária frente a choques. O 

modelo indica que um choque positivo no índice de preços tem como resposta uma diminuição da taxa 

SELIC. Este resultado tem que ser avaliado com resalvas, uma vez que existe uma defasagem de tempo 

de resposta das autoridades monetárias em relação ao choque positivo no IPCAI. Da mesma forma, existe 

uma defasagem de tempo para que uma elevação da taxa de juros tenha impactos na demanda agregada e 

no nível de preços.  Quando há uma depreciação da taxa de câmbio, há uma resposta de elevação na taxa 

de juros, visando atrair capital externo e com isso, evitar desequilíbrios na taxa de câmbio real. Este 

resultado indica que a taxa de câmbio é importante para a função de reação da política monetária. 

Um choque na política fiscal representada no modelo pela DLSPP, contribui para uma elevação da 

taxa SELIC a partir do oitavo mês, possivelmente impulsionada pela necessidade de atrair interessados 

em demandar os títulos oferecidos pelo governo brasileiro. Sendo assim, existem indícios de que o 

governo brasileiro utiliza a taxa de juros visando equilibrar as contas públicas. Com isso, é possível que o 

Banco Central do Brasil não seja totalmente independente na condução da política monetária, uma vez 

que a taxa de juros nominal é afetada pela dinâmica da dívida pública.   

A partir da análise das respostas da taxa SELIC, é possível avaliar a sua importância para a 

determinação do fluxo de capitais. No modelo de Blanchard (2004), se observa que o fluxo de capitais 

pode ser afetado negativamente pelo risco de default, mas que positivamente, pela maior rentabilidade 

dos títulos da economia doméstica, dado o diferencial da taxa de juros. Caso o canal do risco supere o 

canal do diferencial de juros, poderá haver desequilíbrios no mercado cambial, e depreciação da taxa de 

câmbio nominal e real (considerando preços relativos constantes). Esta avaliação pode ser realizada a 

partir da função impulso-resposta para a taxa de câmbio real. 
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Figura 04 – Funções Impulso-Resposta no TCR – Choque Único 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos.  

 

Um choque positivo no EMBI, que equivale a uma maior percepção de risco da economia 

brasileira, tende a promover uma fuga de capitais e com isso, uma elevação de taxa de câmbio 

(depreciação) que chega ao seu ponto de máximo no oitavo mês. Este resultado confirma os resultados 

apontados por Blanchard (2004), em que o prêmio de risco tende a depreciar a taxa de câmbio. Por outro 

lado, a taxa de juros amplia a atratividade dos títulos públicos, causando uma maior entrada de capitais. 

Contudo, a taxa de câmbio real sofre uma correção no quarto e quinto mês e o efeito do choque é anulado 

no vigésimo segundo mês. Tendo em vista estas duas relações estimadas, pode-se determinar que um 

aumento na taxa de juros doméstica leva a uma depreciação pelo canal alternativo da probabilidade de 

default. 

A entrada de capitais poderia ser maior caso o aumento na taxa de juros nominal não transmitisse 

ao mercado a informação de que existe um risco de default. Na Figura 05, pode-se visualizar a 

precedência da elevação no prêmio de risco sobre a taxa SELIC. 

 

 
 

Figura 05 – Funções Impulso-Resposta no SELIC e EMBI – Choque Único 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados estatísticos.  

 

A análise mostrou que acréscimos na taxa de juros influencia o prêmio de risco, ou seja, os 

agentes mudam suas avaliações quanto ao risco de default por conta de variações na taxa de juros. Isso 

faz com que o efeito da taxa de juros sobre o câmbio seja menor, demonstrando assim que a política 

monetária não é totalmente eficaz em seu objetivo de controle do nível de preço, tendo em vista os efeitos 

do risco de default. 
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Avaliando os efeitos do risco de default e da taxa de juros nominal sobre a taxa de câmbio real, o 

modelo aplicado sugere que existe uma tendência de depreciação da taxa de câmbio. Portanto, os 

resultados verificados demonstram que para a economia brasileira, no período estudado, há um efeito de 

dominância fiscal, tendo em vista que o risco de default, dada à dívida pública domina a taxa de câmbio.  

É possível propor ainda uma abordagem mais restritiva e mais condizente com a utilização do 

termo dominância. Para Blanchard (2004) e Favero e Giavazzi (2004) existiria dominância fiscal quando 

o efeito do risco de default fosse maior que o efeito da taxa de juros sobre o câmbio, com isso os autores 

analisam a propagação da política monetária pelo seu canal indireto, via taxa de câmbio. 

No entanto, a elevação da taxa de juros pode se propagar diretamente via demanda agregada. Os 

modelos de Blanchard (2004), Favero e Giavazzi (2004) e Marques Junior (2009) não consideram este 

canal de atuação em seus trabalhos. Consequentemente, é possível pensar em dominância fiscal ou 

monetária absoluta, que se refere à diferença dos efeitos diretos e indiretos da elevação da taxa de juros 

sobre o índice de preços.  

Caso o canal de transmissão do controle de preços via apreciação do câmbio, não se concretize e 

haja uma depreciação (que levaria ao efeito pass-through) que domine o canal de contração da demanda 

agregada (com a elevação da taxa de juros), a variação total da inflação seria positiva, neste caso a 

economia estaria sob efeito de dominância fiscal. Ou seja, a dominância fiscal absoluta, ocorreria quando 

houvesse uma elevação da inflação frente a uma elevação da taxa de juros – para isso o efeito da queda na 

demanda agregada deve ser menor que o da depreciação da taxa de câmbio sobre a inflação. 

A dominância monetária absoluta ocorreria quando houvesse um recuo na taxa de inflação frente a 

uma elevação da taxa de juros – para isso o efeito da queda na demanda agregada deve ser maior que o da 

depreciação da taxa de câmbio sobre a inflação. Neste caso, os efeitos da política monetária dominam de 

forma absoluta os efeitos da política fiscal, que se manifesta no risco de default da dívida publica.  

Contudo, a metodologia proposta para o desenvolvimento deste trabalho não permite realizar este 

tipo de análise mais aprofundada. Uma vez que não é possível realizar uma comparação direta entre os 

coeficientes estruturais encontrados.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho buscou discutir a interação entre as políticas monetária e fiscal na economia 

brasileira, no período de dezembro de 2001 á junho de 2015, sob uma análise teórica e empírica. Tendo 

como foco o regime monetário de metas de inflação e possibilidade de desequilíbrios macroeconômicos 

causados por choque na dívida pública e no risco de default. 

Os modelos desenvolvidos por Blanchard (2004), Fávero e Giavazzi (2004) e Marques Junior 

(2009) consideram um caso específico de dominância fiscal, que se manifesta perante uma depreciação 

cambial causada por um aumento da taxa básica de juros, devido a uma maior percepção de risco de 

default frente às fragilidades das variáveis fiscais. Sendo um caso especifico, por se tratar de um canal 

indireto de atuação da política monetária. Estes autores não consideram o canal de atuação via demanda 

agregada. Para, Fávero e Giavazzi (2004) este canal pode ser considerado pouco significativo no controle 

inflacionário na economia brasileiro. 

Sob esta ótica, resultados estatísticos sugerem que existe uma dominância fiscal na economia 

brasileira tendo em vista que um aumento da taxa de juros com objetivo de trazer a inflação para a meta 

estabelecida é avaliado pelos agentes econômicos, como uma elevação do prêmio de risco, ou seja, os 

agentes mudam suas avaliações quanto ao risco de default por conta de variações na taxa de juros. 

Havendo indícios de que o risco de default domina os efeitos causados pela taxa de juros na taxa de 

câmbio o que leva a uma fuga de capitais e consequentemente uma depreciação do câmbio real – 

resultado oposto ao esperado tendo em vista que pela arbitragem da taxa de juros, deveria haver uma 

entrada de capital e consequente apreciação do câmbio. O resultado final deste processo, é que a 

depreciação cambial acaba por pressionar uma alta do nível de preços, sendo assim um efeito adverso ao 



 
 

esperado. Este resultado corrobora com a análise de Blanchard (2004), Fávero e Giavazzi (2004) e 

Marques Junior (2009).  

Embora haja uma relativa estabilidade da relação DLSP/PIB, o montante da dívida aliado aos 

riscos da economia brasileira ainda podem ser considerados consistentes. Com isso, existem evidências 

empíricas de que variáveis fiscais interferem nas decisões da autoridade monetária brasileira. Sendo que o 

histórico de default da dívida pública brasileira, associado ao nível de endividamento público parece gerar 

incertezas nos agentes econômicos, constituindo assim um entrave para uma redução mais acentuada da 

taxa de juro no Brasil.  
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ANEXOS 

 

Anexo 01 – Teste Dickey-Fuller Aumentado – dezembro de 2001 a junho de 2015 – séries 

logaritmizadas  

Variável Estatística t* Z(t) Diagnóstico 

IPCAI -2.618 0.0893 Indefinido  

∆IPCAI -5.850 0.0000 Estacionário  

SELIC -1.269 0.6473 Não estacionário  

∆SELIC -3.755 0.0034 Estacionário  

TCR -1.202 0.6727 Não estacionário  

∆TCR -8.834 0.0000 Estacionário  

EMBI -1.831 0.3654 Não estacionário  

∆EMBI -9.545 0.0000 Estacionário  

DLSPP -0.351 0.9180 Não estacionário  

∆DLSPP -13.934 0.0000 Estacionário  

*Valores tabelados para 1%, 5% e 10% são respectivamente -3.490, -2.886 e -2,576.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Anexo 02 – Teste de Phillips-Perron (PP) – dezembro de 2001 a junho de 2015 – séries 

logaritmizadas 

Variável Estatística t* Z(t) Diagnóstico 

IPCAI -1.574 0.4966 Não estacionário  

∆IPCAI -5.040 0.0000 Estacionário  

SELIC -1.558 0.5048 Não estacionário  

∆SELIC -3.924 0.0019 Estacionário  

TCR -1.377 0.5933 Não estacionário  

∆TCR -8.859 0.0000 Estacionário  

EMBI -1.942 0.3125 Não estacionário  

∆EMBI -9.588 0.0000 Estacionário  

DLSPP -0.377 0.9139 Não estacionário  

∆DLSPP -13.865 0.0000 Estacionário  

*Valores tabelados para 1%, 5% e 10% são respectivamente -3.490, -2.886 e -2,576.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Anexo 03 – Teste para o número de Lags5 do modelo VAR  

Lags FPE AIC HQIC SBIC 

0  2.77e-17 -23.93540 -23.89553 -23.83723 

1  4.13e-18 -25.83857  -25.59931*  -25.24952* 

2   3.78e-18*  -25.92813* -25.48949 -24.84820 

3  3.80e-18 -25.92497 -25.28695 -24.35417 

4  3.84e-18 -25.92013 -25.08273 -23.85846 

5  4.12e-18 -25.85747 -24.82069 -23.30492 

6  4.38e-18 -25.80829 -24.57212 -22.76487 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
 

 

 

                                                           
5 Foram testados até 12 lags que indicaram as defasagens 1, 2 e 11. Contudo, a defasagem 11 não se apresentou significativa 

para todas as variáveis.  



 
 

Anexo 04 - Teste de Wald para Exogeneidade em Bloco - Variável Dependente: IPCAI 
 

Excluídas Chi-sq df Valor de p 

DLSPP  39.32558 2  0.0000 

TCR  33.61293 2  0.0000 

SELIC  15.56759 2  0.0004 

EMBI  11.92265 2  0.0026 

Todas  84.93062 8  0.0000 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Anexo 05 – Teste de cointegração6 das séries  

Cointegração Estatística do teste Valor crítico (5%)  Valor p 

Nenhum  142.5675  69.81889 *0.0000 

No máximo 1  74.21294  47.85613  *0.0000 

No máximo 2  38.53885  29.79707  *0.0038 

No máximo 3  10.41538  15.49471  0.2501 

No máximo 4  1.170556  3.841466  0.2793 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Anexo 06 – Teste do máximo autovalor para cointegração das séries 

Cointegração Estatística do teste Valor crítico (5%) Valor p 

Nenhum  68.35453  33.87687  *0.0000 

No máximo 1  35.67409  27.58434  *0.0037 

No máximo 2  28.12347  21.13162  *0.0044 

No máximo 3  9.244823  14.26460  0.2663 

No máximo 4  1.170556  3.841466  0.2793 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                                                           
6 Os testes de ranking de Johansen e de máximo autovalor foram realizados com as variáveis em nível e sem ser 

logaritmizadas.  


